1877.
40:e årgången.
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Förslag till upprättande af ett marin- och
meteorologiskt observatorium å kongl. flottans station i Carlskrona, afgifvet af inom
kongl. örlogsmannasällskapet dertill
utsedde komiterade.
Till Kongl. Örlogsmann:1sällslcapet.
Unde rteckn ade, c;om vid Kongl. Örlogsmannasällskape ts smnmanträcle Llen 2G sistlidne Oktober erhållit i nppclrag, att förberedamle beham lla clet af leclamoten, komm emlör kapte nen och ridda ren m. m. Kafle
afgifn a försb g, att ÖrlogsmannasiLll skape t skulle taga
initia tiv för att söka åstad komma ett marin- och meteorol ogisk t obser vatori um å härva rande Hottans station, få h~irme rl äran afgifv a sitt yttran de i ämnet.
Ägan det af ett s. k. marin obser vatori um å härva drande flottans statio n anses vara af följande hufvn
vigt:
saklig a betyd else och

l:o) att derifr ån hunna verks tälla tidsbest~inmingsob
de
samt
serva tioner föl' b·ono metra rs regler ing,
unrlersökningar och pröfningar, som erford ras för
vidmali::thållanclet af ett effekt ivt krono meter för·
råd.
2:o) att derifrån kunna anstä lla åtskil liga andra astro·
nomiska obser vation er för prakt iskt och vetenskapligt bruk, såsom utfiira nuet af missvisnings- och
magn etiska observationer, bestä mman det af astro·
Hl
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nomiska data,, observerandet af celesta fenomener,
upptäckter å stjemhimmelen m. m.
0

3:o) a t t genom tillgÅ-ngen tt en S< tc1an anstalt Lerer1a
rle it stationen vistande officerare, styrmiin och
elever na i styrmansskola n tilWille till öfning och
förkofran i nautiskt astronomiska observationers
:=w stiillamle och beräkning.
Den byggwvl som sedan flera år tillbaka och allt
fortfarand e an YtinLle;:; som obsen·atorium å stationen
utgiires af ett åttl'a11tigt torn, uppförclt å taket till
den s. k Rottans 1tögvakt. Detta observatorium ~ir för
sitt iillllam :U alltleJes otjenligt, såsom ir:ke 11ppfy1lande
ens lle all<lra tadligaste fordringar på en r! y Jik byggnad, oeh få ,·i till belysning lt äraf anföra följanrle faktiska fi.irlli'Ul:cmtlen:
1:o) observatorie-byggna1len salmar tillbörligt fast grund,
i följll lwctra f ett transit instmment för: tidsbestämn ing:U' rler icke kan anviintlas.
2:o) observatorii· byggnaLlens otil16ick1iga utrymme tilllåter knappast n:'\gra få persöner att <ler obebi ndraclt röra sig.
3:o) den dallring hari byggnarlen försättes , niir vagnar J.~öra i cless omeclelbara grannskap, eller cU
trupp nuu·.3c1terar genom elen derumlcr befintliga
högvaktsgånge n, fö rhimh·ar ofta ansblla11Llet af
observat ioner ti fvmt i artificiel horisont.
4:o) genom den i byggnaden vid alla o"u:stiLler rtuhnrle
fnktiglteten kan inga ömtåligare instrnmentcr, nbtn
att skadas, cler ftirvaras.
i:J:n) byggnadens af,;ki!jda Jiige från J.::ronometerfiilT, t<let
iil' ii!'ven en rrnmiirkn ingsviinl ohlgenhet.
Behofvet af ett iiTIIlctm.\ 1s enligt mar inobsel'vn.tol'in m
föt· hårvarande flott:tns ~tation, har redan setl:m Hlngre tid tillbaka ållragit sig en välf'örtjent uppmäksam0

het, och framställninga r samt förslager till en elylik
byggnad, med eller utan sammanhang mecl ett ifrågasatt sammanföraml e af :flottans å denna station befintliga, spriclcla, umlervisningsl okaler, hafva ticl efter annan blifvit gjorda och upprättade samt till :flottans
öfverstyrelse inlemnade. Blaml dessa framställninga r
och förslager må här anföras följamle:
I en, elen 6 Oktober 1864, från styrelsen af stationens skolor till bcfälhafvancle amiralen, aHåten ski·ifvelse redogöres för skollokalernas , observatoriets oeh
l;:ronometerfönåclets sprillcla lägen, otillräckliga utrymme och i alla öfriga afseemlen otjcnliga beskaffenhet,
och föronlas på det kraftigaste "att tillräcklig och
11 sammanltängam1e lokal blifver upplåten till varfsun"derofficers- och maskinistskolo rna; att en fullstämlig
"ritning till navigationssko la i förbimlelse mecl obser11vatorium, förberecl elseldass, artilleriskola, instrument1'rnm, bibliotek och bostaLl för navigationsHir are må
11 blifva uppgjord mecl tillhöramle kostnacls förslag, för
11 att till Kongl. J'\Jaj:t insänclas till nästkommamle riks'·dag, samt slutligen att nödiga böcker, sjökort oclt
11 modeHer eller ritningar måtte få anskaffas efter af
"lärarne ingifna förslag'1. På gruml af denna framställning tillsattes af befälhafvancle amiralen, elen 13
Oktober s. å., en af trenne personer beståemle komite
med uppclrag att dels utse lämplig lokal för uppförande af en byggnad, cleri alla ofvannämcle skolor m. m.
lmmle inrymmas, clels att besttimma storleken af de
Lehö.fliga rummen och lleras läge samt cleröfver upp rätta en plamitning; hvarefter åt chefen för mekaniska
departementet uppdrogs att u11pgöra s:'Lväl plan- som
facarlritnino· J. emte kostnaLlsförslag för uppförancle af
'

b

denna byggnad.
Seclan komiteracle unrler llen 10 Maj 1865 inkom·
mit med sitt af ritning och kostnadsförsla g åtföljda

292
utlåtand e, hvari så::;om lämpliga ste byggnad stomt föreslås platsen fö r elen vid Vallgata ns sö dra sida belägna
bastionsf ormiga gdtstens mnren och öster om Llenna, varawle raka s t~i ngsclm ur, som skulle neclrifva s, öfverl emnacles, nnde:· den 20 Maj s. å., Lletta utl:Jtand e af
befälhufv ande :cm iralen, j emte hans årsrappo rt, till
Kongl. Förvaltn ingen af Sjöärenc lena, - om och med
hvilk et resultat iiro komitera de obekant. Anmärkn ingsvis bör n~inmas att kostnads förslaget för den sålunda
föreslagn a byggnad en, med dåvarand e material och ar- .
betspriser upptuger en summa af 84,3GO kronor.
Den senaste fnunstiil lningen rörande behofvet af
ett åndam;"d;-;enligt observat orium för stationen, är c1at era<1 den 31 A ngnsti 1.874:, och innefatta s i LUvaramle
chefen för styrmrm sdcparte mentets årsförsl::tg. I denna
sln-ifveb e r cdugiircs ftir den nnYaranr le observat oriilukal ons otjcnliga bc::;kaffenlwt och frnmhålle::; Llet ''oafvisli ga belwfvet af ett ob.servat orium vtt stationen "
sa mt fijn;,;);l.s, a t t en tillbyggn au i tvenne våningar
och till en Jiingtl af olllkring 80 fot, göres å tlen del
af materialf ördttlets b:yggnau å Kongl. skepps,·a rf,·ct
hva1·å den optiskt telegmfe n befinn es i och skulle clenna
till byggnad i sig im y m ma observato rinm, s ty rm::mschefens kontor, stynH ali :Hlepart ementets instrume ntfurråtl och sty nn :m.sslwla11. Detta förslag var icke åtfö ljdt af någo n byggn utlsritnin g eller kostnat1s förslag.
Genom cltm bcty,ll iga tillökllin g Kongl. flotta ns
kronome terfördil l p<"t senare tio år en Ynnni.t, ltvarigenorn. tlettft fön .1t1 if'r;'ln i) mer eller mindre bmkiJ:ua
kronome trar vuxit till ett antal af20, och elen numera,
i följll hiLmf, stöne anviimln ingen af dessa instnune nt er ombord i f!ottaw; fartyg, har behofvet af ett iindamiUsenli gt obscn·at nrinm bliAit en Lin mera oafvislig n(itlvtinJigl,t't. llel;ta dyrbara fiiJT[l.Ll iir llfomligcn
inrymdt uti ett i sk 0p psgosses kolans öfre vt1nin_:!; belä-
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get rum, hvilket, jemte öfriga i ögonen fallancle oläg dnheter ~Lfvcn salmar tillräckl igt utrymme fur tlct nuvaramle antalet kronome trars bel1öriga placering och
vårcl. U rens r eglering och pröfning en af deras gång
fursiggår här genom jemförel ser med ett i tl etta mm ,
å dess ena vägg npphäng clt astronom iskt p cllllelnr,
hvars ståncl och gd,ng utrönes å förenämn cle observatorium genom böj<lmät ningar, vanligen a f solen, öl'ver
artificicl ho risont. Byggnad ens er kan ut k lena beslmffenhet, hvari kronome terrum met iir 1J eläget, gör att
skeppsga ssames tra:flkerancle i dess trappor och gångar
samt slag i clörrar, ja, till och med vis::;a hårdt blåsande
vimlar, åstadkom mer en m~irkbar vibrering i byggnacl en,
hvilken åter meclllelas åt pemlelur et, och har erfarenheten visat att tl cnna vibr.:n·i11g el ler skakning ofta
framkall ar betydlig a och or egelbund na af'viknin gar i
detta urs Llagliga gång. Den ofvanni:[mmle observationsmet oden , som hi:ir användes för penclclnr ets, och
såleLles i:if\'en f<ir kronom etrarnes reglel'ing , är i j emförelse med tiud)estiimning medelst transitin strumen t
i hög graLl ticlsöclnnlle och be.sv~i.rlig. Som flera dagar
bör fö1·fiyta mellan hvarje höjllobse rvation i och för
ntjemnam 1et af oumhikl iga observati on sfel, så erhålles
dessutom på detta sätt endast ett medelvä nle 1)å kronomctra rnes dugliga gång, hvilket ingalund a angifver
Lle dagliga afvikelse rn a i denna, hvilket för en noggrann pröfning af urens tillförlit lighet i:i r behöfiig.
Här torde äfvcn vara platsen att anmärka det
kronome trarne före cleras upphand ling borde undersökas med af;;eencle på noggrann hoten af cleras kompensering. P~L den noggrann 1wt hYarmed denna blifvit
Yerkstiild, är nemligen jemnhete n och regelbun denheten af deras gång viLl olika tempera turer hufvudsa kligcn bJroell(lc. Sitväl i Englantl som Frankrik e unclmkaO)tas kronome trarne i nyssn~imde afseende en nog-
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grann uneler söknin g innan kronom etrarna antaga s, och
man har för denna nmlers ökning fastst~lllt tvenne tem35° Celsius och
peratur prof, nemlig en vicl 0° och
hvarvi d variatio nell i gången icke få.r afvika från ett
visst antage t medelv ärde. I saknad af lämrJliob· lokal '
och för dessa temp eraturp rof nödiga appara ter och anordnin gar, har denna vigtiga undersökning med våra
kronom etrar icke kunna t verkstä llas, och torde denna
omstäm lighet få tillskri fvas som den förnäm sta orsaken till elen ofta anmär kta ojemnl:eten i våra kronometrar s gång, såY~tl um1er deras förvara nde i land som
uneler deras använd ande ombord i fartyge n.
Den här ofvan gjorda utreclningen ifråga om ett
marino bserva torium torde, enligt vå.rt förmenande vara
till en bö1~jan nog, för att ådagaHigga clet oundgängliga behofv et af en elylik anstalt s snara åvägah ringanc1e å härvar antle station.
Till komite rades uppdra g hörcr vidare att afgifva
yttrand e angåen de ett i samma nhang och förbindelse
med förenämnde marinohsen ·atorium fö reslagi t meteorologis kt observa,torinm.
il[eteor ologien r~iknar gamla anor, fa stän det var
först efter npptär: kten af rle för dess stnderalllle erfortlerliga instrnm enter, so m den hlef npphöjrl till namn,
heder och vänlig het af Yetensk:1p. Inom nästan alla
ciYilicenule Hinder odla s num era den meteoroloaisl;:a ve"'
ten skapen merl stiirsta framgå ng, och omfatt as mecl en
ständig t. stegrad lifaktig het och intresse hvartiH och
d_ess stora vetens kapl iga. vicirrle och virlstr~i ckta praktiska nytta gifver full anledning, Främs t bland de
civilicerade ltLnrlerna i detta afseend e står JTörenta staterna, rler de meteorologislm ohserv atörern as antal
uppgår till omlu·ing 800, och rler ej minche än 72 met eorologislm st::ttioner itro satta i t elegrafiHk förbindel se
med hvaran rlra och merl elen i \Vas hington upprätta<le
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meteorologisk a central anstalt en. Årliga statsut giften
för den meteor ologisk a verksa mheten i Förent a statema uppgår till 250,000 dollars. Storbr ittanie n är
äfven väl represe nteracl t af de engelsk a och skottsk a
obs~illskapen, hvilka tillsam mans räkna omkrin g 150
i
m
äfvenso
Linder,
iska
europe
a
servatö rer. I samtlig
omutfåras
lien
Algier, Capkolonien, Indien och Austra
fattand e meteorologisk a arbeten . I Österri ke ensam t
är station ernas antal 118 och i Schweiz 83.
Såsom särdele s framst ående i fråga om meteorologisk verksa mhet och samve rkan är vårt broderland,
Norge, der sedan år 1866 ett meteor ologisk t institu t
ulifvit upprät taclt, och satt i förbindel se med en mängel
väl valcla meteorologisk a kust st.ationer, ända upp till
vVarclö vid Enropa s nonlEg asto hörn.
Afv en i Sverig e har på de seclnas te åren elen meteorolo giska vetens kapen rönt det erkänn ande och omfattats mer1 det intress e, som dess vigt och betyde lse
samt ticlons fordrin gar kräfve r. Inr~ittam1et år 1859
af ett antal meteo1·ologislm observ ationss tatione r, hufvnrlsakligeu förlagd a till clet elektri ska telegra fverke ts
station er, och hvilkas antal för närvar ande uppgår till
28, var elen första y ttringe n af offentlig verksa mhet på
cletta områcle i vårt lanr1. Seclan 1872 års riksdag bevilja t
ett för ~inc1am :'Uet erforr1erligt pennin geansl ag upprät tades samma å.r en met eorologisk rentral anstalt , hvilken
ställeles um1er Kongl. vetensk apsaka demien s inseende.
Denna anstalt , hvars verksa mhet omfatt ar, clels klimatologis ka unelersö kninga r del s meteorologisk telegra mvexling, mottag er clagligen telegra mmme r från Hapara nda, Hernös ancl, Fahlun , Carlstad, Götheborg, Carlsh amn
och Wi:oby samt 3 orter i Englan d, 4i Norge, 2iDan mark,
4 i R ysslam1 och Pinlan d och rlessutom ett telegra m från
·P ariser-o bserva ,toriet. Ptt gnmrl af dessa t elegram mer,
·som anlwm ma ptt f.m., och hvilka innehå lla barome ter-
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stånd, t emperatur, vindens riktning och styrka, nederbörd, uppr~ittas den synoptiska kartan för llagen, ltvaraf
kopier exponeras för allmänheten på lämpliga platser
i Stockholm. Dessutom anlända från de vigtigaste
punkterna nya observationer ll:l. 2 e.m. J\Iorgontelegrammerna tillika med en sammanfattning af atmosferens tillståml öfver norra Europa publiceras slutligen
i dagens ticlningar. Vid anstalten äro anställda tvenne
tjenstemän, en fö1· eståmbre och en amanuens.
Utom fiirenämmla observationer v ill en clel telegrafstationer hafva alltseelan 1848 vitl åtskilliga fyrtorn anstälts iakttagelser öfver vindens riktning och
styrka, luftens tcmperatnr och vattenhöjclen. Dessa
stationer utgöra för närvarande 20, och hafva lemnat
ett ganska rikligt material för unelersöknin g af vinclförhållamlena li:ring våra kuster, samt till belysning
af lien mycket clisknteracle fr<'lgan om svenska kusternas höjdfiirändrin gar.
Äfven vitl Upsala astronomiska observatorium hafva
sedan länge observationer anstälts tre gånger om dagen. År 18G5 bör.i ades en serie tim -observationer, som
fortsattes till 18GB, dit en rogistreri11gsapparat af tlocenten Tlt eorells kon strn ktion inköptes, och bar alltseelan dess varit i gilng. Denna apparat anger för
hvar tioll(le minut brrrometern s och termometerns stånd.
Resultaten publiceras i "Dnlletin meteorologifjne de
l 'Observatoi re de l'Universitc <l'Upsn l.
Af den hiir i korthet gjorrla fnunställningeu rö- .
rande tlen meteorologiska verksamheten utomlanels och
förnämligast inom vålt eget lancl, lmn man sluta sig
till den uppfattning, som I'i"cder bet6lffanc1e tle å detta
gebit re<lan vunna r esultatens sfLY~il vetenskapliga v~ir·
<le, som stora prah:tish:a nytta. Men mil.häntla säger
Alexal1<1er Bnchan uti sin, p1t vårt spriUr af docenten
HildebraneJ Hil<lebran<lsson iifverflyttade, fört6l:ffl iga af-
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han clli11 g "Introcluctery T ext Book of meteorology"
har intet yrke Llragit så mycken och vidsträckt fördel
af meteorologernas arbete, som sjömannens. "Den lnmskap som vunnits om de förlt errskancle vindame på olika
delar af jorden, om tillvaron af det stilla bältet, om
hvilka delar af oceanen på vissa tider hemsökas af
förh ärjande stormar, och om Jagarne för dessa stormar har frälst otaliga lif och mycken egendom, och
genom utstalrandet af cle snabbaste segelvägarue hafva
r esorna mellan aflägsna länder förkortats. I samhand
med denna clel af vetenskapen skall l\Iaury's namn allticl med tacksamhet minnas tör elen stora tjenst, han
gjort navigationen. Det vackra arbete, som begynts
af honom, har gjort samfärdseln mellan nationerna
tryggare och hastigare, och när kommande iakttagelser lenmat oss det nödiga material, f;om fonh·as för
att rätta de i en början oundvikliga misstagen och
uppfylla de ännu oupp~ylda luckorna på hans oceankartor, skola de välgerningar som denne ryktbare met eorolog shinH menskligheten tydligare visa sig".
l\len den meteorologisim forsimingen har lenmat
ännu ett ytterligare värderikt bidrag till sjöfartens
betryggamle, nemligen astormvarningarna a. StormvarniDgames viircle för sjöfarten, säger sarruna författa1·e,
kan ej nog högt upp skattas. Observationerna visa, att
i norra tempereraLie zonen stormarna nästan oupphörligt komma från vester och röra sig mot öster. I Norclamerikas förenta stater är clet lätt att varna hamnarne
för annallumrle stormar, ty så snart en storm visar
s1g i cle vestl·a statema som gränsa till Klippbergen,
stt kan underrättelsen hiirom insändas till centralanstalten i \Vashington, stormen merl telegrafens tillhjelp
följas i sitt lopp och i ticl varningar för lless annalkande siinclas till cle kuster, som den kommer att besöka. Nonlamerilmnska fristaterna befinna sig sålede;;;
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ett gynsamt läge för ett verbamt utförande af stormvarningssystemet. Deremot äro Storbrittanien, Frankrike och den öfriga clelen af det vestliga Europa i cletta
afseencle ogynnsammare belägna. Om ingen varning
uts~incles förr än stormen inträd t, så är det försent för
de vestligaste hamnam e. I Europa i.i.ro emellm-tid stormarna åtföljda af en förminskning af lufttrycket, hvilken efter att hafva ]1asscrat öfver en större eller minclre clel af atlanten anli.im1er till Europas kuster. Denna förminskning i lufttrycket börjar visa sig på barometern, uneler clct att c1et lägsta lufttrycket ännu -befinner sig på ett bety dligt afsM.ncl ute på oceanen; och
ytterligare tecken, som tyc1a på en annalkande storm,
gifva oss vim1riktningen och fjädermolnen. H~irnti hafya
vi sålum1a det material h varpå förutstigelsen om on annalkanc1e storm vid Europas vestlmst måste grunda sig. Och
om vi alltså icke hafva samma fördelar, eller kunna emå
samma grad af visshet, so m de amerikanska förutsägelserna, och sålum1a ej heller _kunna telegrafera till
hamnarna på vcstkusten, att en storm verkligen synes
röra sig emot dgm , så kunna vi likväl 11å grund af
de tecken , som Yisa sig på barometem, vim1en och fjätlermolnen uppmana dem att bereda sig på en storm,
som sannolikt kommer att hemsöka t1em. Det praktiska utförandet af denna i<le utgör det lysande bidrag
till meteorologien, som lenmaeles af amiral Fitz Roy
i Februari 1861, då han satte i verket ett stormvarningssystem, hvilket till sina vigtigasto punkter sedennera blifvit allm ~int antaget -- en tjenst som gör
honom berättigad att betraktas som en mensklighetens
välgörare.
Att afgöra hvilka banor stormarna följa, och spåra
de orsaker, genom hvilka Llessa banor bestämmas, och
att så1nll<lrt m· <le ohservera<le meteorologiska fenomenen hiiT1er1a, icke blott det viRsR. anna.lkan<let af en
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storm utan äfven den bana, som elen i hvarje särskildt
fall kommer att följa uneler sin passage öfver Europa
är det förnämsta problemet i meteorologien. (/Bulletin
IntemationaF, som börjades af Le Verrier och dagligen publiceras i Paris, kunde, såvida fullständiga bidrag lemnades från platser på de Brittiska öarne, och
i norra, östra och sydöstra Europa, lemna det behöfliga materialet till detta storartade arbete. Denna
beundransvärda publikation, hvilken måste betraktas
som det sista och vigi;igaste steget uti meteorologiens
utvecklingsgång, lemnar för hvarje morgon en grafisk
fram ställning af lufttryckets fördelning, samt vindens
riktning och styrka öfver Europa, tillika med tabeller
öfver temperatur, nederbörd, molnmängel och l1afvets
tillstånd.
Nästan samtidigt med det i England af amiral
I<'itz Roy organiserade systemet för stormvarningar,
upprättades ett dylikt system i Holland af professor
Buys-Ball ot. Det förtroende t1essa förutsägelser snart
lyckad es tillvinna sig hos de sjöfarande är allmänt bekant, och bevisas bäst deraf, att, då de efter Fitz Roys
död indrogos i December 1866, de på enträgna framställningar från ett stort antal lmststäder redan följande år åter måste intöras af elen uneler sir R Scotts
le<lning stående meteorologiska centralanstalten i Lonelon, och hafva alltseelan dess bibehållits.
Hos oss finnes iimm intet något varningssystem
för sjöfarten upprättadt.
Efter den här ofvan gjorda inledning såsom utgångspunkt, få komiterade nu öfvergå till afgifvande
af sitt yttrande i förevarande fråga, eller om upprättandet af en i förbindelse med ett marinobservatorium
stående meteorologisk anstalt å härvarande station.
Genom sitt i Sveriges syclcistra hörn framskjutna
läge, och sitt sannolikt i fö1jd häraf egendomliga, och
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från angränsande orter märh:bart skiljaktiga klimat,
' synes Carlskrona vara föret6iclesvis hiruplig s~som en
meteorologisk station; och bonle härifrån gjorda mcteor·ologiska iakttagelser kunna verksam t billraga till
utredning och belysning af den skandinaviska halfäns
ldima tiska förhållanden. Kom i ter ad e h afva emellerticl
icke ansett sig hompetente att afgifva ett bestämclt
yttrande i förevaran<le fråga, utan hafva för <letta ändamål hänvänclt sig till vederbörlig auktoritet, neJi1ligen föreståndaren för observatoriets i Upsala meteorologiska afdelning al.;aclemiac1jnnkten H. H. Hilc1ebranc1sson. Af de värderika upplysningar och medclelanden,
som på denna väg erhållits framgår på ett otvetydigt
sätt att det, för den meteorologiska verksamheten i
vårt land, skulle vara af det största vänle och nytta
om i Carlskrona 11]11)rättaL1es ett första klassens moteorologiskt obsenatorium, som natmligt vis ::;to el e i telegrafisk förbindelse med centralanstalten i Stockholm
och det meteorologiska observatoriet i Upsal;1. Uti en
från hr Hilclebrandsson till orclföranden i denna komitt\ aHåten skrifvelse heter det sålnmla:
11
Vigten och betydelsen af ett meteorologiskt observatorium vid Kongl. flottans station i Carlskror1a,
för såväl den vetenskapliga som elen prakti ska meteorologien ~ir iigonskenlig. '' Vidare på ett annat ställe
i samma skrifvelse heter clet att: 11 Behofvet af ett mal'inobservatoriu m i Carlskrona iir i mina ögon af den
vigt, att man bonle derför göra äfven ganska stora
uppoffringar ". - - - - I denna sli:rifvelse förordas
blaml annat att den gamla Thoorelska registreringsapparaten vid Upsala observatorium kunde utlånas eller
till rabatterallt pris föryttras till Kongl. flottan, och
säger l1r liildebrandson med afseende härpå att: "För
min clel är jag som sagt, beniigen att tillstyrka en
sådan begtiran på grullll af elen stora vigten af att ftt

ännu ett första klassens observatorium i Skandinavien,
och dertill på en så l1ögst lämplig punkt som CarlsJ;:r o n<~.

Så långt i fråga om Carlskronas lämplighet som
meteorologisk station. Men <let gifves en annan omständighet värcl att kirvicl tagas i betraktande, och
som dessutom är förtjent af elen största uppmtirl<samhet, nemEgen: detta ställes fiiretrtidesvis stora l timpsilsom station för afgifYande af "stormvarningar ",
liO'het
ö
hvilkas allm~imm nytta för sjöfarten vi i clet fiil'egåenc1e, gmwm anföramle af auktoritets yttrancle, sö h.t
framhålla.
Som bevis för cletta vårt ptu:;tåem1e, en er Carlskronas lämplighet i sistniimmla afseemle, torde Yi blott
behöf'va erinra oss att i söller från Carlskrona på 13
minuters af::;tån<l clerifrån, och ptt 10 Jninuters afstånrl
från inloppet mellan sjöDistningame Kungsholmen och
Drottningsbir, ligga skiren utklipporna, beliigna i allm~tlma stdkviigen för alla norr- eller vesterifrtmlwmmancle fnxtyg, som besöka Östersj1in. s ellan rlcssa forclo msLbgs så fmktade och skyL1cla grumlomgi f'na skär
år 1839, blifvit utm~irkta mecl en fyr passeras de numera inom synvieMen af ett stort antal fartyg, hvilka
fr:'tn Llenna i deras väg liggande angöringspunkt, här
ltafva att böja af eller föriinclra sin lcnrs. I förbigåemlc må anmärkas att initiativet t ill denna fyrbyggmul utgick från Kongl. Örlog~mannasällskapet af en
dess leelamat framliclne kommendören vid Kongl. flottan J. Mellanc1er. Genom sin strategiska vigt, ltvilken skulle kunna förliknas vi<l en från v~h' örlogsflottas station framskjuten ntpost, tir clet mor ~in sannolikt, att i tlen nu umlf'r utförande varam1e planen för
Cad"kronas försvar, Utklippurna komma att förhin<l:t s
med lmfvwlstationen meclelst elektrisk telegraHe<lning.
Förslag hiirom afgafs af bef~ilhafvande amiralen redan
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år 1863; men blef då afslaget. Här hafva vi således på
detta sätt en af natmen sjelf anvisad station för stormvarningars afgifvam1e till oberäknelig nytta icke endast
för den stora sjöfarten utan kanske fast mer för elen fiske riidkande befolkningen i denna del af Östersjön. Årligen kräfver hafvet sina talrika offer bland denna härdade och modiga befolkning; och det kan icke slå fel,
att icke clessa på vetenskaplig grund stödda, stormvarningar, skola hos vår kustbefolkning, likasom fallet visat sig vara i England och på flera andra ställen
r1er de blifvit införda, tillvinna sig förtroende, och elymedelst verksamt bidraga till förekommam1e eller för miskande af c1essa beldagliga olycksh~im1elser på vår
kust.
Det torde äfven böra påpekas, såsom en ej oY~i
sendtlig fördel i afseende på unc1erhållanclet af en meteorologisk anstalt i Carlskrona i jemförelse mecl elylika anstalter på anclra ställen, den rikliga tillgången
på biträden af officerare och underofficerare till bestriclaude af de vid anstalten förefallande löpande mekaniska göromålen och kalkylema, som här står till för fogande. Af samma åsigt är äfyen förenämnde hr
Hilclebranclsson, clå han i sin här ofvan åberopade shifvelse säger :
"i Carlsln·ona finnes tillräckligt mec1 arbetskraft
till bestridande af de löpande, mekaniska göromålen
och kalkylerna, hvarmed vi desssvärre vid universitetsinstitutionerna äro allt förmycket belastade. Dessutom
gifva våra vetenskapliga expeclitioner vic1 handen, att
blancl Kongl. flottans officerare många finnas, som ega
både kunskaper och intressen för vetenskapliga sysselsättningar, så att tvifvelsutan många af dem kommer, såviut tjensten meclgifver, att deltaga i de vetenskapliga arbetena i fråga ."
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I sammanhang med utredningen af förevarande
fråga angående upprättandet af en meteorologisk anstalt här på platsen, få lwmiterade slutligen anmärkningsvis n~imna: att då hänarande stations minclepartement en gång hinner Llifva Ol'Clnadt och erltåller sin
materiel, hYariLlaml äfven många clyrbara eleli:trislm och
f<ysikalisli:a instrumenter, torde clet vara nödvändigt att
en fysiker blifver pit stationen anstälcl, fö1· att hafva
vånlen och tillsynen af dessa instrumenter samt vant
att råMråga i den mängel af tekniska och kemiska saker, som otvifvelal::tigt uppstår, när man kommm· att
arbeta mecl olikartacle sp räng~i,mnen och komplicerad e
elektricitetsmaskiner. Denna f'yf..iiker skulle jemte si1m
öfriga mera tillfälliga åligganden, äfven knnna förestå
statim:ens marin- och meteorologiska observatorium
samt nnder loppet af Yintern hålla föredrag i fysik
och kemi m. m. för på stationen vistamle sjöofficerare,
som sålunda kunde unelerhålla och förkofra sig nti
dessa för en nuticlens sjöofficer så vigtiga bimnen.
På grund af den här ofvan gjonla utreclningen, i
fråga om en meteorologisk anstalt, anse sig komiterac1e
hafva ådagalagt elen stora nytta, som, genom en dylik
anstalts nppriittamle å härvarande station, skulle tillskyndas ej blott den meteorologiska vetenskapen utan
~ifven clet allmänna handels- och sjöfarts-intresset. Förut har blifvit framhållit det "oundgängliga behofvet 11
för stationen af ett marinoLservatorium, hvilket äfven
bör kunna blifva till gagn för elen allmänna sjöfarten,
genom att åt fartyg , som passera i sigte af Utklippan
gifva ticlsignaler för verificeramlet af deras kronometrars gång. Från Helsingör och fdm Down's retld medlielas el y lika signaler, och ett frtm nordliga delen af
Östersjön kommande fartyg kunde sålunda erhålla trenne tiLlsbestämningar för sina kronometrar, innan det
anträdde sin resa i Atlanten.
. t
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Ehuru ett marinob servatori um och ett meteorologiskt observat orium äro tvenne från hvarand ra alldeles skiljakti ga anstalter , kunna de dock, utan olägenb
het för hvaranclra och till fördel f(jr det hela i fråo·a
samma
i
erhållet
und
och
det
om ko stnad för uppföran
byggnad inrymmas.
Komiteracle hafva UJlpgjort och få härmecl äntn
öfverlemna byggnaclsritning och kostnads förslag för ett
marin- och meteorol ogiskt observat orium å h~irvarancle
till
i öfriot
b
Ll
Kongl. flottans station. lVIed hänvisniD"'
clessa båda förslager, få korniteralle hiirmecl anföra de
hufvuclprinciper, som legat till grund för deras uppgörande.
1-Ivacl cH fiirst sjelfva platsen för byggnaclens uppföramle beträffar bör den väljas med behörigt afseencle
fiistadt derpå, att den, så viclt möjligt erhåller ett omgifvanc1e föremål, något så niir beherrsk amle läge, så
att utsigten förnämli gast i och omkring meridianens
riktning blir fri , iifvensom för att h~irifrån gifna ticissignaler kunna med lätthet observer as af p<t redelen
liggande fartyg. Vidare bör hela byggnaden, men förnämligas t de från dess bas uppmura de stenpelar e, som
skola uppbära de ömtåliga re instrume nten uppföras ·tt
solid berggrum l. 1-Ivad sjelfva byggnad en åter angår
bör den vara försedd med tvenne observat orieloka ler
'
elen ena afseeld för tidsbest~imningar och en del andrit
astronom iska observationer, elen andra afseclll för styrmanselev ernas m. fl:s öfning och undervis ning i nautisl;:a observat ioners anställan de. Dessa båda lokaler
'
men åtminsto ne elen ena, eller för ticlsbestämningar
afseflcla, Löra vara försedda med rörliga kupoler, med
derå anbragta skjntluck or, för att meclgifva instrumentema s fria och obchinrlralle inriktnin g på hvilken
1mnkt af tlet omgifvamle himlahva lfvet som helst. Föl'utom dessa båda lokaler bör byggnad en innel1ålla, r~m
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för kroname trames vård och reglering deri inbegrip et
tvenne rum för anställan de af tempera turprof i och för
unelersökning af kronome trarnes behöriga komp ensering ;
vidare rnm för meteorol ogiska observationers anställande och dertill höramle instrume nters uppställn ing
och vård; arbetsru m för observat orieföres tåndaren och
biträden ; nödiga boställsr um för elen förstnämnde och
assistenten, ett rum för imymma nde af inrättnin gens
bibliothe k Hufvudbyggnaclen kan uppföras af tegel,
men de båcla observa torie-1 okalema böra vara af trä.
I observat orie-byg gnadens närhet bör uppföras en särskild mindre byggnad af trä för uppställn ing af en refraktor. Denna byggnad lägges så, att utsigten derifrån, om möjligt, ej åt något håll är skymd; dock är
cletta vilkor mindre maktpåli ggande beträffan de qvaclranten norclves t-norcl och nonlost Taket å denna
byggnad göres vridbart harizont en runclt. För att
undvika bruket af skorsten ar å byggnaclerna, hvarifrån
röken lätt kunde verka hinderlig t eller menligt vid observation ers anställan de bör byggnad ens uppvärm ning
ske meclelst värmeledningsrör.
I likhet med förenämnda komiteracle af år 1864 '
hafva älven vi ansett, att elen lämpliga ste platsen för
ifrågava rande marin- och meteorologiska observat orium
skulle vara vid vV allgatan s södra sida å det ställe derstädes, som nu upptages af llen bastionsformiga gråstensmm en och den öster om denna belägna raka stängselmuren samt en del af der bredvid liggande kronan
tillhörig a tomter. Planritn ing öfver elen föreslagn a
byggnad stomten bifogas härjemte .
Med ledning af de uppgifte r, som blifvit komite·
racle benäget meddelade från observat orn vid astronomiska observat oriet i Luncl, adjunkte n N. Duner och
förenämncle hr 1-Iilclebrandsson, har nedanstå ende förteckning och kostnads förslag blifvit upprätta dt öfver
20
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t1e iusll'lt mente r hvatm ed hvanl era af dessa Låda
stalte r böra förses, sålund a:

&ll·

a) Fö1' ma1·inobsen:af01·id
ment. Ett sådan t
tinstm
Ett st. transi
tillhör igt kongl. flottan finnes i härvarand e mindepartementf-l instru mentfö rråd, men erford rar repara tion för att försät tas i fullgod t skiek
och anses kostna den härfur komm a
500 kronor .
att uppgå till cirka ...... .. . .... .
Ett efter stjern tid gåend e astron omisk t
pende lur ...... ... . ...... ..... . . . 1,500
"
Ett st. parall aktisk t uppstä ld refrak tor
med 5 t ums glas och 5 fots brännviud ...... ...... ...... ..... . ... . 4,000
b) Fö1' det meteo1·ologiska obse1·vato1·iet
En trycka ppara t af 'f horells lm kmtstrnkt ionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000
.För transp ort och uppstä llning af densamm a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
(Obse rveras att denna appar at bör
likaso m transi tinstrn mente t uppstä.llas
å ett från berggr unu uppmu rallt nmler-

lag).
En regnm ätare cirka ...... ...... .... .
Diver::;e barom etrar, termo metra r etc. för
särski lda arl.Jeien och för kompa rering af de t ill expeu itioner med våra
örlogs fartyg utlemn ade meteorologiska instm mente r. . . . . . . . . . . . . .

75

,.
//

rrrans port 81,375 kronor .
Härtil l komm er byggn adens s~ittande
i telegr afisk förbin delse med elek--'~'_
=
triska telegr afsta tio.::..n:.::e_n_h.:...ä::.rs::.t:.::ä:.::d.::..e.:.s-=-c--c5=0,0-=
r.
luono
81,875
arum
Summ a summ
Erford erligt årligt anslag för upprä tthållan det af anstal tens verksa mhet
hvaru nder innefa ttas: lön till observatori eföres tåmlar en . . . . . . . . . . . . . 6,000
'rryck ning af bulleti ner, materi elens underhål l, byggn adens uppvä rmnin g
,
2,000
och öfriga utgifte r, appro ximat ivt
Summ a 8,000 kronor .
Det återst år oss nu blott att tillägg a det lwmiterade , som för sin del äro på det högsta öfvertygacle
om elen föresl agna anstal tens behöflighet och nytta,
såväl för kongl. flottan , som för sjöfar ten och vetenskap, anse att Kongl . Örlog smann asällsk apet bör i det
vigtig a ämnet göra framst ällnin g till veclcrbörancle myndighet , så att försla get om upprä ttande t af ett marinoch meteo rologi skt observ atoriu m å Carlsk rona station ,
möjligen redan vid nu stunda nde riksda g måtte komm a
uneler behan dling och afgöra nde.
Carlsk rona elen 9 Janua ri 1877.

C. Fr. Kaf le.

/)

Komme ndörkap ten af l:a klassen.

C. ctf T1·oll e.
Kapt en vid Kong!. Flottan .

300

,

9~,3_7_5_k_r_m!.:.t_o_r.
n-m-a~1~
Stu--

Kostn adsför slaget för byggn aden upp,
tager en summ a af . . . . . . . . . . . . . . 62,000
r.
krono
81,375
port
Trans

Aln•. Blix.
Kapten vid Kong!. VHg- och Vat tcnbygg nad scorpsen, t. f. St.ationsbyggmli stare.

G. B. Lillie höök .
Kapten vid Kong!. Flottan .
åd
Sedan ofvanstå onde förslag afgafs h:\1~ flottan s kronom eterförr
skeppsKong!.
å
lokal
da
nyinred
tets
artemon
hlifvil imymdt i miudop
anställa.
varfvet härstäde s, och är meningen att hurifrån äfven kunna
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KostuadslJerälming öfvcr uppf'öraudct af ett marinobservatorium i Carlskrona.
Grundläggning med gräfnin g, anskaffning af sten och murning 9,000
kub.-fot ... ... .................. .
342 ~träckfot huggen sockel, j emte densammas murning ... ... .... ... .
Murning af 66,000 st . t egel, materialier
och arbete samt in- och utvändig
afputsning ..... .. ....... .. ..... .
2:ne st. yttertrappor af huggen st en . .
8,600 qv.-fot golf med bjelkar, b6i<l cr
och trossning samt arlJ ete . . ... .. .
4.200 qv.-fot
d:o
d:o
744 qv.-fot cloissonvägg materialier och
arbete . . . . . . . . . . . ... . . .. ...... .
En inn ertrapp och 3:ne spiraltrappor ..
23 st . större och mindre dörrar . . . . .
41 st. fönsterlufter. . . . . . ..... .. . . .. .
4,900 qv.-fot takyta, spant, bräcler, täckning med galvaniserad plåt, stuprör m. 111 . . . . . . • • • • • . • . . . . . .• • ..
B:'Llla trätornens uppförande mecl inredning m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Värmeledning enligt Reichardts patent
Transport

3,600 kronor.
2,052

1'

13,200
250

"

5,160
2,100

n

55 R
450
1,150
1,845

6,125

"

rrransport 49,990 kronor.
Uthus och käll are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000
Il
1,500
l\Iålning och tapetsering .. ...... .
Il
Planering och stängsel, deri i11 begripet
neclrifning af gamla bastionsmuren
samt ny murs uppförande mot varfvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,G10
,
Summa 60,000 kronor.
Kostnaden för n ppförandet af en vavillon för inrymmandet af en r efractor kan beräknas till en surnma af 2,000 kronor.
Carlskrona i Januari 1877.
Abr. BUx.

"
n

r
r
))

Il

6,000
7,500
,
49,990 kronor.
))

"-'-:oc~---=-_:.:..___

de för krono met rarurs reglering nö diga observationerna sa mt afgi fl'a
tid ssignaler. Denn a anordning, ehuru en förbiittriug i bvad so m spe cielt röre r krouom etrarn es vård och placering, uppfy ll er dock inga.
lnnda bchofv et af ett hiir föreslagit marinobservatorium, och kan
dessutom endast betraktas si'tso m en provisorisk åtgiird, eulir den uy'inredda. lokalen, niir min viisend et på stationen hinner ordnas, kna]J past blir ti llrii cklig ft\r sitt hufvndsa kliga iindamill, ell er inrymmand et
af de till minvtisendet hörand e apparater och instrnmenter m . 111 .
Hed. aum.
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Italienska 100-tons l<anonen vid Spezzia
och

'joel-i "a pans arplå tar.
När italiensk a regering en bestämt sip; för byggandet af de välbekan ta gigantisk a pansarfa rtygen Duilio
och Dandolo, och frågan om deras bestyckn ing behandlades, föreslogs, att anskaffa i(de kraftigas te kanoner
som industrie n var mäktig att åstadkom ma, utan att
11
planen för fartygen s konstruk tion behöfde ändras ,
såsom det hette i ett officielt yttrande .
ldeen att anskaffa så kolossala kanoner som den
ifrågava rande väcktes 1873 af dåvarand e sjöminis tem
amiral Saint-Bo n och major Albini, chef för mm·inartilleriet och torpedov äsendet.
hade man
På grund af verkstäid e beräkninO'ar
b
kommit till det antagand et att pjesens vigt borde vara
omkring 100 tons, lmlibern 15" a 17" *), projektiler.s
20 a 21 kaliber·
vigt 2,000 a 2,500 rr, kanallän gden
'
loppet borde, att börja med, hafva en jemförelsevis
måttlig diameter, så att det kunde stå öppet att öka
densamma, om det visade sig, att krutet kunde fullt
tillgodogöras.
Sedan dessa grunder blifvit antagne, uppgjo1~des
med sir vV. Armstro ng kontrakt om tillverkn ing af 8
st. dylika kanoner, hufvudsa kligaste bestämm elserna
)

'*) Såvida ej annat mått. Rerskildt angifvos, ;iro dc hHr förekommande engelska; uppgiftem u om skjutnioga me Uro hemtadc ur •Rivista Marittima~.

dervid voro: Firman Armstro ng skulle tillverka den
första pjesen 11å egen risk; ingen kanon behöfde emottagas, som ej utan någon oli-igenhet hade skjutit 45
skott, vid hvilka en projektil af 2,000 'iE borde erhålla
en ntgnngsh astighet af minst 1,350 fot, samt dessutom
5 skott mecl 2,500 'ft::s projektil; hvarje kanon borde
derjemte kunna vid stötbotte n uthärda ett tryck af
4,500 atmosferer, samt med afseende på rättskjut ning
och lätthet att manövre ra vara åtminsto ne jemngod
med de bästa engelska kanonern a.
Den första af dessa kanoner blef färdig den 9 Juni
1876, då den sista coilen, af 15' l J tons vigt och 6,5
fots diameter påsattes ; i Augusti fördes elen meJ italienska transpor t-ångare n Europa från Armstro ngs
etablissement, Ellswick , vid N ewcastle, till Spezzia för
att der undergå de fastställ da profven vid JHuggiano,
utanför Spezzias hamn.
Kanonen , som är tillverkaLl enligt Armstro ngs vanliga, välbekan ta system, består af en inre ståltub och
10 st. smidda jerncoils -cylimlra r, af hvilka 6 tillhöra
Jen bakre hälften och 4 omgifva kärnan från tapparne
till mynning en; de närmare anorclningarne af pjesens
olika delar synas af Pl. I fig. l. Re:ffiorna, af samma
bredd som bommarne, äro 27 till antalet och hafva en
paraboli sk stigning, l hvarf på en längd af 45 kaliber, deras djup är 1 / 8 tum; här upptagas några hufvucluppgifte r rörande pjesen;
1
Vigten ......... ........ 101 /J tons.
17 tum = 43,18 c.m
Loppets diameter . . . . . . .
30 fot eller 23 kaliber.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
längd .
,
32 fot 10 1 /l tum.
Pjesens hela längd.. .. . .
77 tum (vid kammaren).
Yttre diameter n . . . . . . . .
29 , (vid mynningen).
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
4 tons (circa)
Bakvig ten...... . . . . . . . .
Projekti lvigten . . . . . . . . . . 2,000 'ii.
l

t
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Laddningen. . . . . . . . . . . . . 340 'l1) eng. 1",5 krut.
Utgångshastigheten ...... 1,475 fot.
Stå1tuben, som är gjord i 2:ne delar, sammanhålles medelst en dubb el ring, och är 31 fot 3 tum lång;
dess tjocklek är vid kammaren 6" och vid mynningen 3",6.
Kammaren omgifves af 3 cylindrar,
den 1:sta 7" tjock och 13' lång,
elen 2:Llra 8''
,
9 ,5 ,
elen yttersta 9''
,
6',G ,
Tappcylindern är 11'' tjo ck.
Priset uppgifves vara 16,000 L. • e1ler omkring
288,000 kronor.
Projektile1·na äro till verkade enligt PaJlisers system; de äro do ck något spetsiga1·e fin de engelska,
hvilkas ogiv har en radie = 11/ 2 kaliber; vigten är
2,000 fl; vid profskotten begagnades en projektil af
2,500 Tf vigt; vid skjutningen mot pansartaflorna visade
sig, att projektilerna ej voro af passande metall, ty
de slogos sönder mot de bättre plåtarne, m eJ~ också
hade man vid deras till verkning ej afsett dem för s kjutning mot så tjocka plåtar, som de, hvilka vid försöken
begagnades. För att göra tillverkningen lättare är
på projektilen lemnadt tillräckligt spelrum för att ej
behöfva svarfva den samma med unelantag af ett stycke
straxt nedom ogiven, hvilket ytterst noggrannt svarfvas till en diameter, som föga understiger loppets.
Projektilens diameter, på det svarfvade stycket (gördeln), är 429,1 m.m.
"
"
" cylimlriska delen , 426
"
hela längd. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200
"
1,
Ogivens (coquille härdad) radie = 1 3/ , kaliber= 750
"
Ihåligheten har en rymd af. . . . . . . . . . . . .
17 k. dec.
"
,
höjd af.............. 730 m.m.
;,
"
största diameter af . . . 209 "
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Rotationen åstadkommes genom en på basen medelst 12 sluufvar fiLstad tätningsring (gasc beck) af koppar, som vid gasens påtryck11ing utvidgas och med sin
framåt vikta kant (af kilformig genomskärning) tvingas in emellan loppets väggar och projektilens bakre
sned t afskurna del, som för stadigt fästes skull ärtandad Eingsefter; kopparen formar sig precist efter loppets re:ffior, sålunda åstadkommande rotationen på samma gång, som elen täpper till hvarje öppning för gasen rumltomkri11g projektilen.
Knttet, som användes vid profskjutningen, och enligt kontraktet lever eraclt·s af Armstrong, var från
Wattham Abbey, och tillverlraclt på samma sätt som
Pebblekrutet; dess täthet var emellan 1,68 och 1,7ti;
kom.en voro kubisll:a med 1" kanter; (38 m.m.).
Från italienska regeringens krutbruk i Possano
hade l enmats till försök 3 krutprof, tillverkade enligt
den der rådande motboden - clet 1.a af 1,78 täthet
med korn af 48X48X30 m.m. , (9 st. på 1 kilog.) var
för långsamt; <1et andra, af större täthet, försöktes
derföre ej; clet 3:e, s. k. p·rogressivt-Jcn,t, var några
månader äldre än de föregående och af samma beskaffenh et som det för italienska marinens alla svårare
kanoner antagna.
'rillverlmingen af detsamma är egendomlig; seelan
det genomgått de första vanli ga behandlingssätten och
bringats i form af mjölkrut, pressas det i kakor, hvilkas täthet är 1,70; kakorna brytas sönder i ireguliera
bitar (korn) af 1 / 8 till 1 / 4 tums sidor; hornen blanclas
med en viss mängel fint kornluut, och hela massan
pressas i kakor af 1,766 täthet, hvilka brytas sönder
i temligen regnliera stycken om 2 1/ 8 tum i ~yrkant och
13 / 4 tum tjocka. Dessa korn, om de så kunna kallas,
äro båluncla sammansatta af ett antal 8må bitar af
större täthet liggande i en krutmassa af mindre tät-
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het. Uppfinnames afsigt var att åstadkomma ett sådant förhållande att på en viss tid mera gas skulle
frambringas, när krutet har till en del fcirbrunnit, än
i bö1~jan af dess förbdinning. Detta tillverkningssätt
föreslaget af artilleriöfversten Quaglia och kapten de
:Maria, anstälde vid Fossano har förut lemnat förträffliga resultat i flottans grofva kanoner.
Af skjutningen mel1 detta krut framgiclc
l:o. Vid lika vigt har det engelska mera effekt
och gifver åt projektilen 1 / 8 större lefvande kraft än
det progressiva, men gastrycken blifva omkring 1!3
högre.
2:o. Vid samma tryck erhå1ler man med det pmgressiva 1 / 7 större lefvanc1e kraft än med det engelska.
Krutkammarens rymd är 187 k.dec.m. Kardusens
diameter är 39 c.m. och dess längd, vid 150 l>:ilog.
330 n laddning, är 1,2 meter. Vid försöken skedde
antändningen medelst elektricitet, och inuti kardusen
fanns en ihålig kon af flätverk, hvars större bas, var
vänd bakåt; genom några hål nära konens inre ända
antändes sålunda laddningen nära nog midtnti.
Fänghålet är borradt genom en ståltärning, hvilken lätt kan tagas ut och ombytas; dess im"B ända är
försedd med ett hufvud, hvari man vid försöken hade
anbragt 2:ne crushers; på den yttre gängade delen är
en mutter skrufvad. För att vid behof byta om tärning, jagas densamma, seelan muttern afskrufvats, in i
loppet och för den nyas insättande införes en man,
i en sorts hylsa ända in till stötbotten.
Kanonen hvilar ej i hvacl man vanligen kallar en
lavett, utan på ett par tappblock förenade med 2:ne
kompressorer, hvilka äro placerade omedelbart bakom
tapparne, så att motståndet mot rekylen är i rät linie
med riktningen af dennas verkan. Dessa block med
tillbehör väga omkring 35 tons, och kompressorerna
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skola, tillika med kanonens öfriga apparater, för ma·
növer, laddning m. m., drifvas medelst hydraulisk kraft;
för dennes åstadkommande finnes en 60 hästars ångmaskin uppstäh1 på lämplig plats; fig . 2 pl. I visar
anordningarna häraf på den pråm, på hvilken100 tons
kanonen låg under Spezziaförsöken.
Maskinens båda liggande cylindrar äro förenade
med pistonerna till 2:ne tryckpumpar, hvilka från en
gemensam reservair taga det vatten, som de pressa ut
till apparatens olika l1elar. För att frigöra detta vatten från de vexlingar i tryck, h vilka orsakas af pistonernas fram- och tillbakagående rörelser, och för att
låta detsamma på de olika ställena verka med likformigt tryck, låter man r1et passera genom en cylinder
hvars pistonkanna har på sin öfra sida ·:!: st. fjedrar
af lämplig kraft. Om vattentrycket ökas, hoptryckas
~jedrarne, pistonen lyftes och mera vatten insläppes i
recipienten; motsatsen eger rum, om trycket minskas.
Ängmaskinens gång är oberoende af rörelsen hos de delar, som tjena till att manövrera kanonen. När dessa
ej användas, öfvervinner det af maskinen pumpade
vattnet motståndet hos afloppsventilerna, genom hvilka
det återrinner till reservoiren; när deremot någon af
dessa delar skall sättas i rörelse, sluta sig ventilerna
och den hydrauliska kraften verkar, ty den för pjesens manövrerande erforderliga kraften är mindre än
den som behöfves för att öppna ventilerna.
En häfarm placerad på däck vid sidan af kanonen
tjenar till att manövrera pistonerna i kompressorerna.
En annan häfarm tjenar till skötandet af hydrauliska pistonen, hvarmed kammaren höjes eller sänkes.
(se fig. 2 F.)
Viskaren (också sättare) är anbringad under däck
uti en lutande ställning, hvars riktning infaller med
kärnliniens, när kanonen är i högsta clumpningsställ-
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ning, X; dess stång består af 3 st. rör, det ena gående
utanpå det andra, alldeles som på en Mng kilmre; på
det innersta sitter sjelfva viskaren fast; umler däck
befinner sig hydrauliska cylindern J'li (se fig.). Åtta
block P, Q, sitta på ömse sidor och Lil da med stålli11 an
R 2:ne taljor, som äro inskurne på följande vis: ena
slaclLl en af _linan är fast i S på viskaren och går läng 8
S T R tJll U, hvarest den går rund ett horizontelt
block för att på andra siclan bilda en lika beskaffad
talja och med sin andra sladcl fästas i micltemot S.
l\fan har sålunda 2 taljor med gemensam fast part virl
U; dessa ta~jor verka med ständigt lika kraft, till följrl
af det honzontela blocket U. När ångmaskinen är i
gång, vare sig att viskaren ~ir i rörelse eller ej, åstadkomJ~er vattnet, som kommer med ett visst tryck in
cy hnclern M, en dragning på stållinan, och rören
skjutas in i hvarandra; men när, medelst en häfarm
vattnet inledes i rören, förlänga dessa sig och verk~
på halande parten med en kraft, som är ungefär 8
gånger större än elen, som sträfvar att föra tillbaka
pistonen i :M:, fastbin det i rören varande vattnet är
unclerkastaclt samma tryck som det vatten, hvaraf pistonen åverkas.
Apparaten arbetar med en förvånande noggrannhet och i händelse af skada kan en reserv-viskare insättas och dertill fordras ej mer än en haf timma.
Laddningen sker på följande vis: när genom en
häfarm ventilen öppnas, införes laddningen, och sedan
projektilen, af sättaren till deras platser i kanonen·
efter aH:yrningen sättes pjesen i laddningsställning ~ch
dumpas, hvarefter sättaren sättes i rörelse på sätt som
nyss nämdes, och, kläeld i ändan som ett viskare-hufvud, föres den hastigt genom loppet; när elen trä :ffar
stötbotten öppnar sig en ventil, hvarvid en kraftig
vattenstråle spelar in i kammaren, sålunda, på samma
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gång hjelpancle till att göra kanalen ren, och förekom·
:rnande möjligheten af att brinnande lemningar finnas
qvar i kammaren; sedan sättaren blifYit utdragen, höjas kanlusen och projektilen, lrvar i sin tur af en hydraulisk cylinder upp till mynningen, hYilket verkst~Llles af en man meclelst en hbifann, utan att han behöfver flytta sig fri1n sin plats.
Vicl dylikt arbete ombord på Devastation mecllless
35 tons h:anoner fordras vid hastig eld om byten af 40
man efter hvart 10:e skott, men man hoppas att, med
r1et hytlranliska maskineriet, vill 100 tons kanonen 10
man skola vara nog, och clet merl mycket minllre ansträngning. En man är nog för att hala in och sätta.
till borils samt gifva pjesen dess elevation, en man för
att lyfta upp laddning och projektil, viska, göra rent
och siittfl an, en man för att rikta oc:h fyra af, samt
en man för att rensa fänghålet.
När vid de sista profskotten Annstrongs ombud
hade meclgifvit larMningens ölmnde s:'l mycket, att kardusen, hvars Ji:ingd ökades så att ladclningstätheten i
allmånhet var clensamma, blef s:'l lång att den gick in
på reffiorna, kunde ej elen hyclraulislm apparaten begagnas, utan måste rlm·vid 30 man användas för att
me<l vanlig sättar e införa skottet.
Unrler försöken voro de ventiler, som åverkas vid
rekylen vanligtvis belastade för 73 ,9 atmf:s tryck.
Rekylbanans Hingel var 52", och rekylen varierade
emelbn 33'' och 42".
Från rek y l ens början till projektilens 11assage genom mynningen åtgick en tirl af Os,o137.
För anställande af jemförancle försök af de af olika
fabrik anter lem nalle plåtarna voro, allLleles invicl 100ton s kanonens pråm, p:'l stranden uppsttalde 2 st. 10"
(18 tons) och en 11'' (25 tons) Armstrongs kanoner.
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'l'aflurna, hvaraf afbildningar finnas upptagna p&
PI. II, voro 4; alla hade 22' pliit, 29" träbarkning och
1'//' innerskinn, men plåt-tjockleken var olika fördelacl på de olika tafiorna, i det att dels förekommo
massiva 22" plåtar aJ jern från Cammel i Englanu och
från Marrel i .B-,rankrike, samt dylika af stål från
Schneicler i Creusot (i Frankrike), dels voro 2:ne plåtar, både af smiclt och af gjutet jern, af tillsammans
22", anbringade såväl omedelbart på hvarandra som
med trä emellan sig; taflor af sistnämcle slag hafva i
England fått namnet "Sandwiches ".
Vicl 2:a försöksserien i December blefvo äfven
pröfvacle plåtar från Englands fömämste plåtfabrikant
Brown.
Det för skjutningen uppgjorda programmet upptog bland annat följande.
Först utrönes effekten af de lättare kanonerna;
ett skott från 10" kanonen skjutes först 1)å lwar och
en af tafiorna; derefter en salva af 11" och båda lO''
kanonerna; [afsigten var att på en gång affyi·a alla
tre kanonerna men, som den ena 10''-kanonen klickade
vid l:sta skottet blefvo seelan enelast de två andra af~yracle i de följande salvorna]; en Schneiders plåt skall
afses, orörd, för 100-tons kanonen ; de öfriga Leskjutas
af densamme, sedan de mindre pjeserna. först hafva
gjort sitt bästa mot dem.
Vid dessa försök gällde det ej blott att pröfva en
viss kanons kraft, man ville äfven utröna, huruvida
pansarplåtar af stål voro bättre än de af jern; med de
stän cligt växande kalibrame var denna frågas bes varande af stor vigt. Också voro, såsom förut är nämdt,
på tafiorna satta plåtar såväl af stål som af smidt
och gjutet härdaclt jern. De 4 tafiorna, föreställande
olika system af skyeld för Duilio och Dan<lolo voro
;:;åluncla sammansatta.
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.it!. 1. 2 Htålplåtar '") från Creusot, h vardera 11'

ll" lång, 4' 8" Lred och 22" tjock; de voro fästade
)å 2 lag af teak, af 29'' tjoeklek, med 1'//' innerskinn,
innanför voro jernknän föreställande fartygets
spant. Stålplåtarne voro kanske de mjukaste s~m någonsin blifvit gjorde. ~ult:rne vor~ end st h~l ett
djup af 11" inskrufvade 1 l)latarne, sa att der e.J funnos 11ågra hål äncla igenom.
.M. 2 var alldeles lik .M. l med unelantag af att
plåtarne voro af smidt jern, den öfre från Cammel i
Sheffielcl, den andre från l\1arrel.
.M. 3 hade samma dimensioner som de föregående
men elen öfre halfvan bestod af 2:ne (Cammels) plåtar, elen yttre 12" och elen bakre 10" tjock; emellan
dem var 14" trä; den unclre halfvau hade samma backning som .M. 1, men hade 2 plåtar (Cammels), den
yttre 8'' tjock af smidt jern, och elen bakre, närmast
backningen, af hänladt gjutjern 14" tjock.
•.iW. 4 liknalie .M. 3 med unelantag deraf att plåtarne voro gjorde hos Marrel och att en del af backningen fanns emellan elen smidda och elen gjutna
plåten.
Första skottet sköts den ::lO OHober; laddningen
var 200 TF, rekylen 20" med ett tryck i cylindrarne
af 78 atmf; till följd af regn och hård blåst afbröts
sk]'utnino·en·
elen fortsattes den 21 då 3 skott skötos
•
b
'
med en laddning af 300 'if ; utgångshastigheten var
1,372', trycket vid stötbotten var 2,440 atmf. och rekylen 3 fot.
den 23 skötos 3 skott, hvaraf ett med 330 'il, clå
utgångshastigheten blef 1,456', trycket 3,172 atmf. och
rekylen 3',6.

~ch

~'•) Hvardera af de s;a kostade i Spezzia 2,500 L. eller omkring
45,000 kronor.
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den 25 skötos 2:ne skott, hvaraf det ena med 319
n och en elevation af 6° 1/2, då w~,:.l födlöto till l:a
nedslaget.
Först den 26, i 12:e skottet, sköt 100-tons kano nen emot en af taflorna, M l, Scbneiclers plåt; ladclningen var 341 'il, utgångshastigheten 1,476', tryeket
3,011 atmf; plåten krossades i bitar, men projektilen,
som gick sönder stannade i backningen.
Skjutningen fortsattes elen 27, 28 Oktober, elen 2,
3, 4, 7, 8 och 10 November, under h vilka dagar 39 skott
blefvo skjutne, hvarvicl dels mot de olika taflorna sköts
med 320 'il och 341 fl laddningar (om den clervicl åstadkomna verkan längre fram), clels o skott afskötos mecl
2,500 'ffi projektil och 320 11 laclllning, då utgångshastigheten blef 1,293 ·, trycket 2,897 atmf. och rekylen
3 ,13, samt 6 skott med progressivt krut, från 264 'fE
till 363 7t. Vill skjutningen såväl mell elen tyngre
projektilen som mecl clet progressiva krutet riktades,
liksom vill cle 11 första skotten, mot skottvallen eller
utåt sjön.
Mell unelantag af cle 5 nyssnämnda skotten var
projektil vigten stämligt 2,000 'il; laddningens förbränningsrum var 187 knb.dec.m. med unelantag af cle skott
hvilka upptagas i vidståenlle tabell; af llenna ses hvilket inflytande i afseende på trycket, som en föränelring i förbränningsutrymmet utöfvacle:
Laddning:. l Krutsort.
~

Utg~ugs·l Tryck.
~örb·r~Ln-~· hast1ghut
~·nmgsrum

' Eng. 1",5 /187k.clec.m1,482
341 71
1,512
"
362
198 " 1,511
"
363
l , , 1,542
,
374 (högsta)!
. Progressivt,l86 ,, 1,415
3~1 . ..
, 11,444
,
,
363 (hogsta)
195 " 1,409
1

l" "

1

"

l

"

fot ./2,980 atmf.
" 3,300 " .
" /3,140 "
, 13,300 ,
, 2,050 , .
" ,2,300 ,
" 2,000 "

Sercleles int.rol:lsant är en jemförelse i dessa afseenelen emellan JOO-tons ocl1 80-tons kanonema; krutflyantiten i neL1an upptagne skott Yoro nemligen ungoftir elonsamma i båda kanonerna.
-Krutlad d·
ni ng.

Pro,ichil-

'ii

'il

L cfvaur1ekrnft 'id 1
l\1etlPl1nynumgen
et gångstryck i
af·
ch
in
per
hastight'l.
kiln;mnn·n
to tala
om het sen
fot.
ton s.
l - - - fot·ton s.

l

Yigt.

----~--~--

-

l Hiil-tnns
300
319
330
340
280
290
300
310
320

-----

~

2,000
r

"

"
1,700

"
"
"
"

1,374
1,422
1,456
1,480
Sll-tons

l

kan•mt•n.

27,656
28,035
29,391
30,163

490,1
525
550
564,8

16
18
20,8

476
4r4
498
501
50()

21,2
22
21,G
21,3
21,3

kaUOIU'll.

23,968
1,426
l
24,850
1,452
l
25,055
1,458
25,193
1,462
25,433
1,469

Anmärkningsvärclt är det betyclligt lägre trycket
100-tons kanonen.
Skjutförsöken vicl Spezzia leclLles af kapten Noble,
biträdd af elen för sina hydrauliska maskiner och cleras anvämlamle inom artilleriet numera så bekante mr.
Renclel, engelsk ingeniör.
Den i åtskilliga uppgifter om dessa försök begagnade coefficienten för lacldningens tillgoclogörande angifver förhållanllet emellan clet utvecklade arbetet af
on viss qvantitet krut, och clet högsta the01·etiska arbete samma krutqvantitet borde kunna uträtta enligt
cle af kapten Ro1le, i ."Resoarches on explosives, London 1875", bekantgjorda undersökningar.
21
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P r ojektilemas l1astighet uppmättes meJ flera Cl'unogra pher; ej all enast den vid mynningen , utan 1ifven
vid fl era sk ott i:iåY~i.l den vid an slaget som den rcster amle sedan proj ektil en ltacle gått genom taflan; de fii 1•
llen si~tn~inmd a l1asti ghet en angifna sifFrorna ansågos
cl~ ck eJ fnllt tillförlitliga . emedan det vid genombrytmugen utkast ade j ern splintet torde vid fl era tillfäll en
ha.fv<.t afslitit lecl t n'\.dam e.
Den 25 Oktober sköt s med den ena 10" kanon en
ett skott mot öfre hälften af ståltaflr,Jl i laddningen var
77 'i{ och anslagshast igheten 1,484 fot ; kulan inträngtle 10'' och gick i bitar; i\verlmn på taflan var obet y dlig, men efter ett par sekunder började det ]maka
i plåten, och fin a sprickor utgrenade sig i oliha riktningar från inslagshålet ; plåten var ej längre samJmtlt l!ii ngandc i ett enda stycke.
N~i sta skott s], öt s från den andra l 0'' kanon en
lll ot en Ca mm ells sntidd plåt på en annan tafla; intr äJtglling en Yar ungefiir den samma, men plåten gick
ej sönder.
3:e sk ottet sköts mot :M:arrels plåt med samma
r es ultat.
4:e sk ott et var en salva frc'tn en 10" och 11' l.::anonen mot ståltaflan ; k ul orna träffad e nära hvammlra
och omkring 3 fo t fr :'l n kanten i det öfra hörn et sloo·s
<::>
~f, de för utvarande sprickorna vidgades, och nya dy l tka nppk ornm o; st:'tlplåt ens undediigsenh et mot j emfiir else \·is btta kanoner, var full shimligt ådagalagd.
D en 2ö, tlit man sköt med 100-tmJs kanon en, krossades i för,.; ta skotte t Llen hittills orörda stålpltttmi i
bitar; knl an gick sö nder och gick ej genom taflan , men
alla jern spanten voro böjde, vridna eller bräckte och
hela taflan clrif\'en bakåt fl era tum.
lYiecl jerntafl orn a va e förhålh1ndet olika; kul an gick
r ätt genom plå.t och baelming och gjorde en gapande
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öppning (se fig. P l. II), h vilken' Lle närvarande med
något besvär kunde klifva genom.
Sålunda synes det, att genom stålplåtar fullstäullig genomträng ning visserligen kan förekommas men
att ett stort sty cke af siLlan på ett farty g af Duilios
cert clervill kan slås sönder umler det att proj ektilen,
afskjuten mot jernplåt, går genom sidan , och likväl
eger qvar en ganslm betydlig hastighet; men förstörelsen på skeppssidan skulle clervicl blifva så pass ofullkomlig, att denna ännu kunde göra rätt starkt motstånd mot en ny kula, som till och mecl träffade temligen nära elen första.
Det är anmärkning svärclt att, under dessa omst~in
digheter, företr ädet hos st ålet eller j ern et användt till
pansarplåt, med ifver blifvit afhamlladt emellan italienska artillerister , hvilka ej kunnat komma öfverens
om, hvilketdera materialet är det bästa. stålplåtar
hålla kulan ute, det är sannt, men på bekostnad af
ett stort styckes af skeppssiclan förstöring ; i sjelfva
verket kan det påst ås, att ett enda skott från 100tons kanonen är nog för att skala bort en yta af inemot 60 O-fot, utom det att hela omgifningen omkring
det träffade stället skakas ll å ett förstöralHle sätt.
Å andra sidan, jernplåten släpper genom kulan, men
den yta, som vid hvarje träff blifver beröfvacl sitt pansar är mycket mindre. Man bör ej glömma dessutom,
att :;tålplåtar lätt förstöras af träffar från jemförelsevis lätta kanoner, hvilka i sj elfva verket hafva liten
eller ingen verkan på jernplåtar.
Af försöken vicl Spezzia har vunnits mera än kunskapen om 100-tons kanonens beunchansvärda kraft
mot pansar. Hittills har man nemligen ansett att så
snart borclläggnin gsplåtame och spanten voro nog star·
ka att uppbära pansarplå tame, de äfven skulle vara
tillräckligt starka för öfriga ändamål i men om plåten
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är ogenomtränglig fl\ r kulan. or1t :olll:tn ii r :orag. :oLd l
lmb.n drif\-a in plrlten fra m fiir ::sig·.
ProjcHilens arbete Yi<1 Spezzin YHl', me(l !J(iQ'="h-t
1ac1Llningen , öher 30,00\J fot-tm1s, så att om ll~i 1i u
Yiiger 10,000 tons , Y<H' t1L'll b·rtil so m fmms mngnsinerall i ett sl\ott h;\n l1 cnnrs e!:rCll
Lmon.. tillrii('],]io·
'-~
h
att i Yrrldighetc11 ly l'ta hr h f:utyget till en ltiij1l n f'

3 fot.

D e sviirighct er, som iiro förbnnrln e mcrl tillverkning af ,j er n plittar af ~;tvl'l'u tjol'ldl~k ii n l± tnm, och
rlell clcr:rf !Jerounde sitllll'e be:::<hdFcJt1wten uf llcn Lireliga pl'oclnktun, hai'va hitt.ilb föranle<lt, att man förcclrngi.t en bepansring- besUcm1u af 2:ne pEtar, af hYil1-:a elen tjockaste, sittande ytterst, har tilhiieldig styrlm att i (lct niinnaste stoppa de tyngst:t lll'ojcHiler,
som fö1· n~i.rvanmdc in g/t i cle ent·ope iskc nuu·inernas
bcstycl-:nin g el. v. s. halilmn· fn'\.n 10 till 1·1 '.
lnll{h skullo fartygets "innerskinn'1 sky rl<las af elen
inre tnnnarc lJLl.tcn, såvida oj granaten l:reYoraflc emellan dc 2:un p1åtamo, ltvnmf en högst förstörande verkan m;bte 11it'va. föJjcl.
Gcnomtl·iingning af 1J' jernpl~tb<r fonh-ar ett specielt u rlJ ctc af 230 fot-tons, och enelast cle :::törsta ka1ibnn·tJO hal'va hittills furm:"ttt ttsta(ll\omma en elylik
kraft, ltvm:före ofvanniimnde bepansringssystem gent
emot 12" och 1-1" kanoner h ar varit fu1lt bcriittiz·aclt.
Den yttre pLiton vit me11anhiggstaflorna ";~ml
wichs" \·ar 12'' tjock enligt )l'ob1o.s formel fonh-asför
Llcnsammas genombrytning en ansln.r.:skraft af något
l1l i1Hll'O ii n 170 fot-tons., OCh ll ,;v Jin·cn
111e•l
u _,
no~:.J Ortla försök
~
'-18 tons kanonen ltafva bestyrkt flotta antaganae, i clet
att projektilerna i sjelfva verket emlast cgclc elen för
genombrytning af elen yttre plåten el·for1lcrliga kraften.
För genom brytning af mcllanliiggstaflan fon1rac1es
ett specielt arhete af 275 fot-tons.
Resultaten af slwtten mot stålpl:l.tnrnc och i svnnerhot af det mot en bit af taHan, mycket mindre" ~in
elen ur.=;prungliga plåten, orh hvilken <lcssutom emlast
h~ingcle framför backningen, visar utan gens~igelse den
öfverUi g.sna motsttl.m1sförmågan hos st~n i j emförelse
f

1\iir jcmfcirebeYis liitta. knlor trii.ffa tm.ga pli\tar.
kan (lessas tröghetsmoment anses ];it1raga att skyl11ln
(len ba],om Yarnmle sitlan fiir y:'\ltlsamnw ]1:'\frestni1wn
r'
:J
mrn anslagskr:1ftcn l tos 2,(), lU ii knlan står ej i fiirlt;tlla1H1c t ill in01·tien lto.~ c•n 22" pLH, :::om mell 1k
största dimensioner, ln·ill;a tro l igen kunna an viin 11ns.
el lN' 12 fots hng(l och :) fots brcl111, el Y. s. 11:'1!:~·oi;
stii l'l'O ii n de Yitl Spo;;;zia lJOgngmulr.. lwr en \'ir·t" n r
omln·ing 23,G tons. i'"rhctct l10s 2,lH)(). 17 knlan stnlir.
om el et a n \'iimles emb:-'t till a n s1ngct på. p låten, J'iirm:l
l?'fta <lcnna till en hlij(l af 1,2r'O fot: hitraf sy11rs t.,plhgt, att tröghetslllomcntct l10S 011 dylik plilt rj en,:;amt
kan i'-:l.;:y(Ha far tygs"ichn för ntomonlm1tliga pi\l.;:iinmng:u.
. ,. _Ett om·bete_ ~tf 3U,OUU fot-t~ns, utve~1la1lt. af en proJOUll ma::;te Lhha upptngd; at nttgot tmg; i p1·aktikcn
.. cl e·'t t'"onl e l·a c,l t 1. ')o ru.;:tnlll;.;a.r,
.' .
ar
e u (l el npvg/tl' i viir-

m e, en del Cttgår fiir att gcllOllltriinga oeh kt·u~.sa 11 U~en,. o:h en tredje clel iir aHviiltll på att th-il'va. pittton
m 1 sulan. Hiiraf Llifver en följd ej blott att om:'\ttligt tjocka plåtar m:tst.e mwiiJHlas lur att arltttlh knlorna, ntm1 iit\·en att dcs::;a pLU.ar måste sitta på en
utomonlent ligt stark ,.:pa11tl1yggurul 1 s~l.vilh ej tJUt, slwtt
och alltsammans skall komma in i fart\'o·et
b
.
l<'m.-tygskon,.;tl'nktören insur lätt hval'thLin allt rletta
l eder; cl0t b:ting:u ~;Lcvp u i. kulo:-<sala {limem:ione 1·.
.

J

s;,.

mefl jem.

S;tlnn<l::c mot.storl en och s::cmma 11Ut on lO'' kula
med s11ccielt arbete af 1G2 fot-tons, 2:ne lmlor, samti-
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digt afskjntne, en 10'' och en 11" med ett specielt arbete af omkring 170 fot-tons hos h vardera, samt en kula
från 100-tons kanon eu; backningen var i god t stånd,
och innerskinnet hade ej lidit någon betydlig skada.
projektilen träffar en jernplåt, verkar spetsen
som en kil, viker undan fibrerna åt sidan, och, genom
den framkallade vibrationen, förstörande vällame emelhn de jernlager, h vara f plåten består, (h vilket tydligt
syntes vid försöken), öppnande sig en väg genom hvad
man endast kan anse såsom en serie af mycket tunna
plåtar lagde tätt på hvarandra men med blott ofullständig adhesion.
stålplåtar, som bestå af tät och homogen metall,
ega lika och oförändrad motståndsförmåga i alla riktningar och erbjuda ett motstånd af helt annan beskaffenhet än jernets mot projektilen, som, träffande en
tät massa, ej kan intränga med samma l~itthet, och, ej
finnande någon fiber att kasta åt sidan, går den sönder, i följd hvaraf projektilen stoppas, dervid åstadkommande en verkan, som, det Hr sannt, skadar plåten, men inträngningsförmågan är, tack vare den jemna tätheten i plåtens metall, upphäfcl.
N~ir

Den 10 November voro 39 skott skjutne och af
tlessa 17 mot pansartaflorna hvilka till följd af elen
olika sammansättningen i öfre och nedre halfvan egentligen voro att anse som 8 taflor af olika beskaffenhet.
Såsom förut är nämdt, var Schneiders tafla den
enda, som projektilen ej förmådde bryta genom; plåten
krassacles i småbitar, men backningen förderfvades ej;
de andra taflormt åter genomborralies alla med större
eller minure lätthet af projektilen, som efteråt hade
gvar ej obetydlig lefvaude kraft, i synnerhet sedan
den gått genom "sanclwichs-tafloma".
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Taflorna voro nu så sönder:::kjutn a, att försöken
instälcles.

Seuan behöfliga taflor blifvit hygde och ett par
af de gamla reparerade b1itjade elen 2:a försöksserien
den 13 December och fortsattes ilen 14, 15 och 16 ;
dervid användes med unelantag af i sista skottet CJ1(last
Fossanokrnt.
Andamålet mecl denna 2:a försöksserie var att
pröfva en valsad 22" jempl{tt fn'tn Brown i Sheffielcl,
såsom förut hade skett mell motsvarande plåtar från
Cammell och 1\Iarrel och med Creusots stålj erns-plåtar; vidal'e att jemföra motståndsförmågan hos taflor
af gjntjern och ::;midt jem, och slntligen att sa mla
uppgifter rörande frågan om grofva pan sarv~iggars genombrytniNg i allmänhet, nmler det att man samtidigt
ville, med ledning af de redan gjon1a försöken, pröfva
det progressiva krutet.
Vid den föregående skjutningen val' anslagshastigheten omkring 1,47G fot och följaktligen det utvecklade speciela arbetet omkring 570 fot-tons per tnrn af
omkretsen; projektilerna genombröto derföre taflorna
och egcle likväl efteråt qvar ett ej obetyclligt öfverskott af kraft. På de taflor, der plåtarne hade trä
emellan sig, hade förstörelsen och sönclerl<rossningen
varit betydligt större än på c1em, som skyc1c1ac1es af
cle tjocka vaJsade jernplåtarne, ehuru beggeclera blefvo
genombrutna med en kraft så öfverlägsen elen behöfliga, a t t man d era f med visshet k uncle sluta att, om
skjutningen skett emot ett verkligt fartyg, skulle projektilen hafva egt qvar nog hastighet för att på elen
andra fartygssiclan åstadkomma en högst våldsam stöt,
och troligen en öppning ej mimlre farlig än den första
genom hvilken den banade sig väg in i fartyget.
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Det var derföre af stort intl'ei'lse ntt ,·eta storleken nf den b·afl, som var niitt oel1 jcmt J1öc1v~i,JI(lig
för att genombryta de 2:ne ofva11niim<le olika systemema för bepansring, för att derigenom kunna. slnta
till dessas relativa motstånclsförmåga, äfvensom a.tt
veta, hmu mycket kraft projektilen egcle f]Val' efter
genom trängningen.
De sålunda erhållnn resnltntm1 vid denna amlra
försiih- s-serie äro af ~innn större betydenhet mccl anledning af det slags plåtar, ltvaraf tafloma besto<lo;
12 '+lO'' af Cammels och en 22" af Brown, btilla fabrilmnter kiincla för elen öfverliigsna beskaffenheten af
t1e j om pl<'l.tar, som utgå från Llcras verkstiicler.
Den 13 December skiit man 3 ,;l;:ott metl sm~i laclllningar, ett utåt sjön och tvenne i vallen; mOll 220 n
blef utgtmgshnstighetcn \Jl)6 fot.
Den 14 sköts mot on Cmnmels me1lan1tiggsta1la,
12' j em , 12" trii me<l '1'-jcm uti, och innanför lO'' jem.
Korniten ville utröna <len verkliga .inträngningen i olil;:a
bygda taHor under såclane omstänlligheter ntt fnllstiinllig genombrytning e.i egde rum. Mecl 240 Tt lallclning,
:3,000 'II projektil , blef ut.g<'lngshastigheten 1,050 fot.
Projektilen giek genom yttre plåten , som spräcktes
ända igenom vidare genom baclmingen och inträngde
8 ',o i inre plåten; dervid gick dess bns slinder, innerskinnet bräcktes och j ornspanten Löjeles betydligt.
Den 15: l :a skottet, .AJ. 45 nf dem kanonen skjutit, me el 3\JG n ladc1ning och l ,482 fots utgå.ngsltastighet, riktarles mot en mellanläggstafla, som bestall af
en 8" plåt, en stark träbackning och inn erst en 1:4"
plåt af hänbdt gjutjern frftn Gregorini. Taflan genombröts fullstäm1igt, projektilen slogs i många bitar,
hvilka sknlle hafva slängb omkring i fartygets inre,
föramle merl sig ett stort antal trasiga stycken· af
krossall plåt, och förorsakade ett sttclant hagel af jern,
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att in§;en 11å batteriet hade lefvancle und gått förödel sen.
l skottet .J(j giek projeHilon s(inder i loppet.
Skottct Ll7 ,;köts mot en tnfla, der plåtame voro
de nyssntimde, men sittande breclvic1 hvaranclra; resultatet blcf lilca med clet i Jlli. 45.
Den l G: skottet cl8 sköts med 240 lb., utg<tngshastighcten var 1 ,O"lG·; ta:flan ltaL1e en Browns 22' plåt;
och projektilen inh'iingcle 15",3 och stannade i ltälet;
jemföres rletta skott metl .il'J. 4R, mot Cammels mel]anl ~iggstafia, der ntg~ngshastigheten var 1,043, finner
man att mell n~ira nog samma hastighet hos projektilen int6ingningen i sistn~imncla taftet deremot var n~i
ra 30",3, hvaraf l\)'' i jern.
:Hed afsecncle på. clen relativa motståm1sfiirmågan
hos taflor mecl en massiv plåt och dem mctl mellanhigg rtf triL framgår af skjutningen p~i ett fullt öfvertygamlc s~ltt <len massiva plåtens öf,·erlägsenhet. :Man
lw.clc nemligcn 2:ne taf!or (:fig. Pl. III) en af hvanlera
systemet, (t1et förra merl Cammelsplåten, llet sena1·e
moll Bro\vns pl!tt,) LCL<la af sammrt form, mmllika först~irkningar, med lika tjockt panset r i sin helhet (22 '),
tillverkade på samma siitt (valsacle), förskl·ifvancle sig
från 2:ne ryktbara engelska fabrikanter, håcb af ntmärh:t metnll (sfLsom nnclersi5kningen af bitarue ftclagalacle), samma slags 11rojeldiler, samma laclclning i kanonen, och likväl gick projektilen genom 14" plåten
på Cammels tafla, viclare genom 14" trä och inträngde
i inre plåten ända till 3",7 från dess baksicla, m1cler
det att hela intriingningen i Browns plåt endast var
något öfvcr 15''.
1\Ied afseende på elen krossande verkan på pansar
och silla, så var på mellanliiggstaflan den yttre plåten
klufven i tt1 och elen inre spriiekt i millten, bltcla voro
inböjda till 12 ~c.m. cljup; Browns plåt var klufven
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längs minsta m otståndslinien (parallelt med diagonalen) och innerskinnet något remnadt. SlmJan i sin
helhet kan i detta hänseende anses lika, om ej större
· än på den andra tafian.
Om man tager i betraktande den ökade svårigheten att med växande tjocklek på plåtarne erhålla en
god och pålitlig tillverkning, bör det naturligtvis finna s
en gräns, då en massiv plåt måste vara underlägsen
2:ne, tillsammans egande samma tjocklek; detta hade
man i England af gjorda försök ansett sig kunna sluta
till redan 1872; men Spezzia-försöken hafva visat, att
denna gräns ingalunda är uppnådd, 11å den ståndpunkt
plåtfabrikationen i England nu innehar *), ännu ens
vid en plåttjocklek af 22''.
I 49:e skottet gick projel<tilen rätt genom Browns
tafia, laddningen var 39S 'il och utgångshastigheten
1,486 fot.
I skottet .iw. 50 (det sista) begagnades af engelskt
krut en laddning, som var beräknad att nätt och jemt
jaga projektilen genom en Browns 22" plåt eller 264
'ii; utgångshastigheten bl ef 1,299', och verkan just den ,
man hade beräknat.
Projektilen gick just jemt genom plåten, som
spräcktes midtitu; backningen skadades ej.
Kanonen skall nu erhålla en tillökning i kalibern
1
af /l tum och i kammarens diameter af 2 1/l tum.

Vid en närmare granskning af de resultat i afseende på motståndsförmågan hos plåtar af olika ämne elle.r
af samma material men af olika tjocklek, hvilka genom skjutningame med 100 tons kanonen vid Spezzia
vunnits, finner man, att åtskilliga vigtiga, förut föga

*J

Nyligeu har hos Brown blifvit valsad en plåt. af25" ;2 tjocklek.

up]Jmärksammade, till en de~ allcleles nya lärdomar
kunna på grund af desamma mhemtas.
Pansarplåtar af mycket stora dimensioner synas
förhålla sig vid tunga projektilers anslag helt annorlunda än mindre tjocka plåtar, som träffas af lättare
]rulor. De seJnare blifva genomborrade, men hvarken
slagne i bitar eller lösryckte från deras backning. En
kula som träffar i närheten af ett föregående skott,
röne~ samma motstånd som detta. En ogival projektil gör sin passage endast på bekostnad af det stycke
metall, som förut fyllt det af kulan gjorda hålet eller
med flondra ord, verlmingarne af anslaget äro lokaliserade och orsakas enJast af just det, som man kalla:c
inträngning och genombrytning.
I 22" plåtar deremot har, såsom man nu sett, inträno·ningen aldrig varit fullständig, utan metallen
slog: sönder och blef nästan helt och hållet ·lösryckt
från backningen. Om den backning, som hade stålplåtar, ej har blifvit genomskjuten, hafva likväl. dessa
plåtar krossats i flera bitar än jernplåtame - 1 synnerhet Cammels - och de förmåclde ej länge skydda
bP.ckningen. Projektilens kraft mot mycket tjocka
plåtar tyckes sålunda upplösa sig i en tvåfaldig verkan, intningning, liksom den viJ mindre kulor mot
tunnare plåtar, och sönderbrytning, hvilken senare gör
sig kännbar för tjocka plåten och har sin orsak va:e
sig uti cle mulekulära verkningar, som uppkomma v1d
en så våldsam stöt eller uti den omständigheten, att
den ogivala kulan verkar som en kil och sträfvar att
Jdyfva plåten. lVIot dessa 2:ne sätt att verka svara
hos 11låten 2:ne sätt att göra motstånd, det ena mot
inträngnin()', hvilket för ett visst djup af inträngning,
då projek~ilen ännu har en viss hastighet, inom vissa
· gränsor bör bero af inträngningens storlek, det andra
mot sönderbrytning, som vid en viss inträngning och
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en viss hasti gbet bör vara beroende af metallens seghet och af triifFpttnkten s liigu i förlt:tllande till plåtens
btnt. N~ir elen sönde1·brytaml e b·aftell öl'w·nimter
detta motst<ind, sönclras metallen i styckCJt, i c1et att
hela kraften eller en Llel deraf dervill alJsorbcras; [
föna fallet blifve1· backnin gen orörc1, unde1· Llet att
plåten förstöres, elå deremot i det senare sjelf'va skoppssidan h'~i:ffas . I måttligt tjo olm jornplåtar visar sig
ej denna sönc1er1rytanclo kraft, tack vare d01·as smidhm·hct, :<om medgifver att erhålla stöne cohosion hos
metallen.
Följden h~iraf är naturligtvis 2 skiljda s~itt att
skafFa skydel mot tunga spetsprojektile r:
l: o) att mo b tå don sJndcrlwytandc kraf'ton och så
småningom tilliHtctgöra elen int·r iingcuulc; det ~il' det
system, som utgöres af Yanliga jernph'\.tar af nuUtli g
tjocklek;
2:o) att hämma intriing11iug genom metaHons ltånlhet och cohesion, samt att utsi.itta sig för verkDingarno af elen söndcrb1'!)tandc kraften, i det man nppoiT'rar
plåten; detta system representeras af Crcnsots stålplåtar. D et fön a har, som försöken nyligen vi:,;at,
elen oli:igenlteten, att de erfordcrlign, egenskapema l~j
kunna erhållas så lätt hos cle stora plå.tarne som bos
cle mindre tjocka, och att man derj emte sknl1e se sig
tvungen att göra p1åtarne ofantligt tjocka. Crensot.s
stålplåtar hafva nog fördelen att verksamt lmfva sky dclat backningen, men detta slags sk yeld ~ir betyllligt
dyrare och plåtarna äro h elt och h:Ulet nppoffraclc;
Llessutom hafva kanoner af jemförelseYis minclre ka~i
ber visat sig på Llem kunna åstadkomma mera förstö rancle verkan än på valsade j emplåtar. Sista orclet,
mecl afseende på den metall, som bör till pansarplåtar
anvlin<1as, synes sålumb ~innn ej Yara uttala<lt.
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Storlel;:eu af den för den tjocka plåtens sönderbrytning nppta g11a delen af arbete!; hos IW?jektilen,
ut.o·ör en af an1ec1ningarne till "samlwichs 11 -Slc1mts m:cle~liigsenltct, ty elet Llcrför erfonl ediga arbetet ~ir lhr eh:te proportionelt mot tjo cklek en hos vlåten; dessutom , nä r kringkastamle t a f bitar eger rum, är clet
niistan öf\·erflöeligt att fra mltålla, a t t den dertill anviimla miingclcn af arbete iir proportionel mot bitarnos massa ocl1 fiil jaktligen mot elen stora plåtens
tjocklek
'
En annan yjgtig omsWmligltet att taga i I.Jetrctktnncle iir elen h?·ossandc Yerl;:au, som n töfyas mot fa~
ty gsskrof\·et, n~ir proj ektilen.' var~ . sig ~ill :ciljcl aJ ~.n
stancle ans1a.gsl.;raft eller h ll foljcl af plat.ons eoen
motst.'\n<lsfönm'\ga, e.i förmår att · fullständigt genomhryta pansarplåten. Huru olika denna verkan l;:an
vara, hamstår af en :j emförelse emellan 12:: o~!t 48: e
skotten ; oaktadt ett specielt arLete ho s proJektlien af
570 fot-ton s i cl et föna , Llcf lik viil siclan Yerksamt
. <·lclncl: nåoTa
bi. tar af 1wojektilen fastnade visserli:=; l\y_
b
· - " ac1· 111'11 o·eu men S'J. elf\'a stöten åstaclkom enelast
gen 1 u c '
o
,
:
o
•
.. _
_
en s']}l'J'. cl"'-"' 1-' bordhio·gnllJO'S)
o.
o .}latcn 1 narbeten af clet
st~ale , som motsYaraele an::;lagspnnkten på pansaret.
I 48:e skottet derc mot, mot Browns 22" plåt utvecklacle projektilen ett sp ceiclt arb ete af 28iS fot-tons eller
UIWefi.i l' enuu::;t hälft3n af det nysn[imcla, OL'lJ elen krosSal~<le verkan mot sidan var likv~il sådan, att bordläo·o·nino·en erhöll en likaebn sp ricka som i 12: e skotte~,o hv~rjemte vii.ggen i sin h elh e.t blef m~1:a sk~k~<l ;
och likvtil var clou nu sky delad af eu hel B1o\vns plcLt,
.. c1e- 21 tons·, umler clet att i skottet ~il1. 12
so m vag
s kyc1c1et u:tgj on1es af enelast en bit af Creusots plåt
vi-igan1l c blott omkring 9 :L 10 tons.
lVIell an lcclning n.f <len s tom iifv01Hg.senhet en Ii os
Browns plåt ville man i. 49:e skottet försöka utrön a
U1

1
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storleken af det motstånd, som elen skulle kunna göra
mot en projektil, hvilken träffade med samma hastighet, som förut blifvit använcl mot de andra tjocka plåtarne. Anslagshastigheten var, såsom förut är nämclt ,
1,486 fot och speciela arbetet således omkring 570 fottons. Resultatet blef som förut, att projektilen fullständigt genombröt taflan och det med ett stort öfverskott af lefvande kraft; marken uakom taflan var emellan denna och skottvallen öfversållacl af talrikt splint
af alla slag, gjutjern , smiclt jern, bultar, naglar m. m.
och de största bitarne af projektilen voro djupt inbarrade i vallen.
1\'Ied detta för ögonen måste man erkänna elen fullständiga 9förmågan hos plåtar af vanligt jern att skydela
en skeppssida mot en projektil egancle en lefvancle kraft
af 570 fot-tons per tum af omkretsen, såvida plåtarne ej
äro ofantligt tjocka t. ex. 31 å 33 tum. lVIen om man
kommer ihåg att, med de förändringar man snart skall
göra m~d 100-tons kanonen, dennes kraft anses komma
att uppgå till omkring 770 fot-tons per tum af projektilens omkrets, skulle man vara tvungen att erkänna kanonens bestämda seger öfver pansaret, om ej
Creusots ståljernsplåtar hade på ett afgörancle sätt fört
denna fråga i ett nytt skede.
I England studeras clock redan nu möjligheten att
konstruera 160- till och med 200-tons kanoner, hvilka
med en kaliber af 20 tum skola vara i stånd att meddela en sådan anslagskraft åt elen blifvande 3,000 å
4,000 'lt:ga projektilen, att säkerligen ingen plåt, äfven
af ofantlig tjocklek, skall kunna måtstå densamma;.
I.
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Om minbåtar.
Någm ord metl aule(lning a.f dislms~ionen i
detta limne Ilå Stocl{holms ~öoffice1·smess
den 27 Oktober 1871.
På grund af ett förliden vinter utaf medlemmarne
af Stockholms sjöofficerssällskap fattadt beslut att på
vissa ticler samlas uti messlokalen, clels för att afhöra
föredrag om ämnen rörande sjövapnet, dels för att utbyta åsigter uti dithörande frågor, sammanträdde sällskapet på bestyrelsens clerom utfänlade kallelse elen
27 ~:;istliclne Oktober för att diskutera följande förut
tillkännagifna ämne:
"Hvilka egenskaper böra fordras af en minbåt, apterad för stångmina? och h vilket är fordelaktig~ste
sättet för en sådan minas användande ?u
Orsaken till att iblaml det rätt stora antal medlemmar som infunnit sig, hvarigenom åtminstone ådagalades att iden blifvit omfattad mecl intresse, jemförel sevis få talare uppträdde, torde måhända få sökas
uti den tveksamhet att begära ordet, som helt naturliot
ännu förefinnes hos en del officerare, mindre vana
b
att offentligt och på ett tydligt :;ätt uttala sina menino·ar
snarare än uti obekantskap med ämnet eller
b
,
brist på åsigter rörande detsamma. Om man derföre
å ena sidan svårligen kan anse att frågan på detta
sammanträde blifvit genom en uttömmande diskussion
fullständigt utredcl, så måste dock erkännas att, tack
vare detsamma och genom de olika uppfattningar som
i allmänhet oförbehållsamt uttalades, en god grund
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blifvit lagd till fortsiittning af diskussion i ämnet och
för vidare utveckling af minbåtars egenskaper och af
sättet för dessa Yapens anv~inclande .
Det är således af önskan att elen scUum1a lyckligt
påbörjade utrec1ningen af en för vårt vapen vigtig
fråga ej måtte alldeles afstannft utan fortsät ta i 'l'illskrift i Sjöväsemlet, ln-ilken ju är ri(tta och enda organet för sjöofficerares individuella åsigter, som jag
vågar här framsttilla några betraktelser öfver minbtttar, till en clel dertill föranledd af ofvannHmda <1i skussionssftmmantr~ic1e.

Ehuru det ej är min afsigt att lemna en rec1ogörelse för diskussionen <len 27 Oktober må c1ock i korthet omnämnas, llVilka konklnsioner synas clerur hafva
framgått , allllenstund efterföljande resonnemang el c}vis afser att bekr~ifta riktigheten af desamma. De
egenskaper, som man i allmänhet ansåg 1öm erfon1ri1s
af en för stångmina a11teracl minbåt, tonle kunn<L sammanfattas sålunda :
fart omkring lO knop ;
skydel för båtbesättning och minattiralj ;
lätt konstndd'ion;
manöverfärdig het;
samt framför allt att nunan är i goclt skick och dess
antändningssätt tillfuditligt - hvilket likvisst icke är
beroende af minbåtens egenskaper.
Åtskilliga talare höllo clock mer p& manöverHircligheten än så stor fart som 10 knop 1 och det var
egentligen i denna punkt som någon meningsskiljal;::tighet yppade sig.
.
lVIed afseende på fördelaktigaste sättet för en stångminas användande tycktes visserligen flertalet varit
böjdt för att anfalla mm1 minstången utskjutande förom båten, men <lerjemte föror<l:vles Mvcn af några,
stång akterut eller på låringen, i ändamål att me-
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delst båtens svängning placera nunan i kontakt med
målet.
Fö1· att på t eoretisk väg söka härleda ett följdriktigt och nöjaktigt svar på ofvan anfönla 2:ne frågor torde det vara htmpligt att behandla tlem i en
något olika Ol'dning mot den som vid diskussions-sammantrället följd es, alldenstund s~~ttet för en minbåts
användamle just best~tmm er de egenskaper som af elen
böra fordras, men icke tvtirtom 1 och enär auväudningssättet återigen är beroende af minstridens allmänna
karakter, af cle omständigheter umler hvilka det är
sannolikt 1 a t t ett anfall med stångminor skall lyckas
samt slutligen af hvad slags fartyg detta vapen hufvmlsakligen bör användas emot.
Stångminan, såsom anfallsmedel på sjön, synes, i
likhet med minvapnet i allmänhet, ämltligen hafva lyckats passera cle ytterligheternas blindskär, hvaraf nya
uppfinningars öde så ofta beror, å ena sidan cle illusoriska förhoppningarna som af elen lilla minbåten väntacle sig ett enkelt, billigt och på samma gång ofelbart verkande substitut fö r alla andra mera komplicerade och kostsamma sjökrigsvapen, å andra siclan det
passiva misstroendet, som ej vill tro på, ej en gång
höra talas om något som är nytt. Tack vare JJå teoretiska beräkningar grundade praktiska försök har man
småningom börjat in~e, att stångminan verkligen utgör ett effektivt förstörelsevapen för den arm som besitter nog djerfhet och skicklighet att föra detsamma,
uneler förutsättning clerjemte att armen styres af ett
klart omclöme, som vet att hålla elen tillbaka, ifall
utsigterna att nå målet äro ogynsamma. Den minbåt,
som för ett tiotal år seelan ännu betraktades som ett
verksamt vapen, eger föga sannolikhet att kunna öfvervinna alla de hinder som numera ställa sig i Lless
väg. Öfverraskningens tid är, om ej förbi, dock icke
22
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att räkna )Jå; det elektriska ljuset gör det möjligt att,
äfven i djupa mörkret, upptäcka tyst kringsmygande
minbåtar samt sätter fiendens artillerister och skyttar
i tillfälle att med en mördande eld mottaga de ovälkomna gästerna. Men nästan ino·a
hinder förmå moto
stå menniskosnillets och menniskokraftens förenade bemödanden, om blott beredvillighet finnas att till det
yttersta belasta dessa mäktiga häfstänger, att ej rygga
tillbaka för de offer som målets vinnande må kräfYa.
Denna offervillighet fordras af stormkollonnen, som
störtar sig emot en fiendtlig skans och slutligen lyckas, ehuru med alltjemt glesnande led, bemäktiga sig
densamme. Af ungefär samma natur torde ett anfa.ll
med stångminor böra anses. Sedan artilleriet öppnat
striden och genom sin eld åstadkommit krutrök, möjligen oreda och skada, är ·tiden inne att ge anfallssignal åt de bakom egna fartyg eller skär skyddade,
stridsklara minbåtame. Hvar och en som för befälet
på en sådan båt måste då koncentrera sina tankar på
att hinna fram till målet för att der fullfölja sitt förstu:
relsevärf, ej att komma helskinnad (rän detsamma.
Pansarskyddets introducerande i elen modema sjökrigföringen har möjligen i någen mån fostrat den
föreställningen, att man vid en minbåtattack bör tänl;:a lika mycket på båtens och besättningens bevarande
som på fiendens tillintetgörelse. Ett dylikt haltande
på båda sidar kan göra företagets framgång ganska
tvifvelaktig. Såsom regel bör derföre den Batsen gälla
att, ifall sträfvandet att tillfredsställa sjelfbevarelsedriften på något sätt kan minska .möjligheten att vinna
stl·idens ändamål, så bör det utan konsiderationer vika:.
Denna risk för personal och materiel kan väl synas
stor, men i betraktande af det resultat som erhålle!'",
om anfallet lyckas, är den helt naturlig, ty det är
fiendens större pansal'fartyg, som vi ej kunna möta
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med samma slags fartyg, mot hvilka stångminorna,
dessa "den fattiges vapen mot den rike" hufvudsakligen skola riktas.
För att kunna bilcla sig ett omdöme om hvad grad
af sannolikhet kan förefinnas att ernå ett elylikt resultat mecl ett antal minbåtar blir det härnäst att undersöka, hvilka skydelsmedel ett fiendtligt pansarfartyg
må ega till sitt förfogande.
En fiendtlig pansareskader som intränger uti skärgården och väntar sig att blifva angripen af minbåtar
eskorteras sannolikt af en svärm minångslupar och bevärade båtar, hvarjemte hvarje fartyg möjligen omger
sig med något slags stängsel af bommar, nät och dylikt, men dess verksammaste skydd mot minbåtar ut•
gör säkerligen elden från gevär, kulsprutor och lätt
artilleri. Genom elektriska ljusapparater, skarp utkik
ombord samt patrullbåtar blir det äfven nattetid möjligt att skyelda sig mot öfverraskning, att i tid upptäcka och beskjuta kommande minbåtar. Vare sig an·
fallet med minbåtar skall ega rum, då fienden söker
forcera ett sund, der han ej medelst artillerield kan
hejdas, eller under pågående strid om en lJosition, så
får man alltid vara beredd att undvika eller öfver·
vinna nämda hinder.
Mot den fiendtliga elden kan man i någon mån
skydda sig genom stålplåtar som, ehuru tunna, möjligen förmå motså en del lättare projektiler; deras bästa
skydd ligger dock obestridligen deruti, att de hindra
fiendens skyttar från att se det mål de vilja träffa
och följaktligen från att sigta noga.
I förening med detta skydd, huru ofullständigt det
än må vara, medför stark fart ovedersägligen den bästa
utsigten att lyckas passera den af fienden beskjutna
vattenarean, både till följd af det mindre antal skott
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han hinner lossa och af den mindre tr~iffsi:ilwrhet som
härvid kan påräknat'.
Det am1ra hindret, fiendens patrullerande båtnr.
synes lilmledes kunna btist undvikas genom stark fart:
Minbåten, hvars ämlamAl [ir att komma fram till det
fiendtliga fartyget, hör nemligen ej t~inka på att upptaga striden med uessa båtar, bifven om de slmlle vara
försedela med minsttinger, och ej heller genom stora
svängningar söka undvika dem, ty detta skulle enelast
förlänga elen tid han befinner sig inom h:Ul för den
fieneltliga eh1en, och derigeno m utsätta honom för ri~'kcn att antiHgen aldrig komma till målet eller oeh:
];:omma l1it i ett reellöst skick. Faran för f1endtliga
båtars minstlinger torde, i betraktande af det obetyrl]iga mål en minbiit erbjuder, syn nerligast om den beRitter stor hastighet, ej vara s:'t stor, att elen nörlYiinrligg\ir något annat anfallssätt för minbittame iin
<lct att gå rakt på målet eller merl andra ord utan
stom kursförändringar.
Lyckas det så någon eller några af de anfallamle
minbi'ttarne att i oslmclaelt skick komma i närheten af
det fiendtliga fartyget, s,'t återst<'tr kanske ett sista
hinclm·, en bo_m af stockar eller dy likt, att öfvervinna.
J\I?n lmru '( Ar båten lätt grnmlgående och har god fart,
gltder han kanh~im1a öfver sti.i,ngslet, immat fall hejdas
naturligtvis hans fl'amfart, meH ~tfven då finnes en möjligltet att bringa minan i kontakt med fartyget om man
nemligen låter minstilngen passera lifver stäng,:;let och
sLinker elen på andra sidan. I alla häneleL:er blir det niillvitlllligt, om man viintar sig ett dylikt hinder att intill s:sLa ögonblieket föra minstången horizontelt öfver vattn et.
. Häremot 1Jar dock gjorts den anmiirkningen, att
nunan or~h minstången utsiittas fiir att träffas af f-iendens eld, och att de derföre nml1~Y' anfallet bonle hålas neclsänkta i vattnet. Förllelen att kLmna skydela
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minan är obestridlig, så viclt någon eg~ntlig risk förefinnes, men att rå.lm ett sft litet mål, som dertill förflyttar sig kanske mecl 10 ];:nops fart, torde i alla händelser få anses som en lyckträff, och om en sådan inträffar, så bör j n h var.ie båt ega en st~mg och en mina
i reserv, som lätt kan klargöras. Deremot synes det
snart sag\1t ogörligt, ifall fienden omgifvit sig med någon slags bom, hvarifrån nät och anclra hinder hänga
ner i vattnet, a t t med minstången nersänkt, antingen
den föres förnt eller aktemt kunna explodera minan
in vid eller t illriickligt nära fartyget.
Såviela föregående nmlersökning af minstrielens
allmi:inna kamkter och under hvilka omst~incligheter
det antagligast kan förekomma, ehum ofullständig, blott
i hufvndsak är riktig, så hoppas jag deraf skall
framgå:
l:o) att ett anfall mecl minbåtar i regel ej bör
företaga s fö1T~in det genom pågående artilleristrid blifvit förberedt och unrlerlättaclt genom omedelbart föregåemle liflig eld mot Henelens patrullerande båtar;
:3:o) att attacken bör verkställas af flere minuätar
samtiaigt och att man för att kunna hoppa::> på framgång måste vara beredd att uppoffret en eller flet·e;
samt
3:o) att hvarje minbåt bör söka ttndvilw ticlsöclancle manöver inom skotthåll för fiendens gevärselel och
framför allt bemöda sig att 'i nom kortaste tid hinna
fram till det fiendtliga fartyget och der spränga sin
mina.
Såsom korollarium till sista punkten följer då,
att det skyeld mot Hendtlig eld som måste beredas
minbåten med cl_ess maskineri, minattiralj och besättning före och intilldess anfallet lyckats är hufvuclsakligast beroende af elen hastighet mecl hvilken elen af
fienden bestrukna vägen kan tillryggaläggas.
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På denna basis torde man sedan kunna bilda sig
en uppfattning om fördelaktigaste methoden för minstångens placering, antingen förut eller akterut (på
låringen). Såsom allmän regel lär det knappast kunna bestriuas, att man under gång framåt bör komma
fortare till målet med för- än med akterstäfven och
ännu något fortare med en mina framskjutanue förom
stäfven, likvisst under den förutsättning att farten ej
stoppas ±örr än behöfiigt är. lVIan fäster måhända väl
stor vigt vid npphäfvandet af minbåtens fart innan
explosion inträffar. Detta förefaller emellertid ingalunda nöd-;ändigt vid verklig sprängning i krig, der
man framför allt söker träffa sin fiende. Ifall man
bibehåller full fart och afpas.sar ögonblicket att stoppa
maskin så nära målet, *) att man blott har tillräckli
. o
t 1'd a tt sl"appa ner mmstangen,
som förut bör vara ut-g
., riggad och ligga vågrät öfver vattnet, till sitt rätta
djup under ytan, så kan det visserligen inträffa, att
stången - som bör vara en jerntub - vid kontakten
starkt böjes, men lletta bör ej hindra explosion, om
~llt är väl anordnaclt med elektrostötmin a, som derJemte kan antändas när befälhafvaren så önskar.
Då lmfvudändamå lets vinnande genom detta anfallssätt synes ganska sannolikt borde det redan derför kunna rekommendera sig; det återstår likväl att
undersöka, huru det kan komma att gå med minbåten, då den några ögonblick derefter får antagas komma inom minans verkningsområde. På g~und deraf
att detta förhållande inträffar någon, om än kort, tid
efter sprängningen, som ögonblickligt utöfvar sin verkan på närmast liggande föremål eller det fiendtliga

. '*) H varje officer bör utan tvifvel efter nitgon öfning meu .en
mmbat kunna förvärfva nöjaktig flirdighet att utföra en sådan manöver.
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fartyget, så behöfver man ingalunda antaga minbåtens undergång såsom en gifven sak, i alla händelser
icke om bomullskrutmina användes. Det . värsta som
bör kunna inträffa är, att båten erhåller en läcka i
bogen, men som försigtighetsm ått häremot kan ett
tvärskeppssko tt anbringas på lämpligt ställe. Båtbesättningen får dock vara beredd på en öfversköljning
af ett häftigt vattenll:ast, hvarföre båten bör vara försedd med en tunn däcksbeklädnad som på den i Stockholm bygcla minbåten Skrik. För öfrigt bör hvar man
vara försedel med ett korkhalte och lätta kläder för
att hafva ntsigt att rädda lifvet, möjligen att undgå
fångenskap.
l\'Ied minstången akterut i båten eller på låringen
bör det äfven vara möjligt att med bibehållande af
farten lätt nog applicera minan i kontakt med ett fartygs botten, men om detta rör sig, äfven med ringa
fart, synes manövern erfordra större precision än först
nämda anfallssätt. Finnes intet hinder i vägen, så
att man kan styra tätt förom eller akterom fartyget,
så torde den tidsförlust, som alltitl uppkommer derigenom att man, då minan föres akter, måste passera
målet ett stycke, innan explosion kan ske, blifva utan
praktisk betydelse. :Men annorlunda synes förhållandet blifva, då angreppet måste riktas tvärs på fartygets lif, ty genom elen svängning som då blir behöflig
tätt invid fiendens sida, förloras en dyrbar tid, hvarigenom företagets framgång sättes på spel. Vid ett
samtidigt anfall med flere minbåtar enligt denna methocl blifva isynnerhet sådana svängningsman övrer af
nöden, på det att ej båtarue måtte oklara hvarandra,
ty svårligen lär det kunna bestridas, att det fordras
större utrymme för ett antal båtar, som hvar och en
måste företaga en svängning utefter fartygssidan, än
om h var för sig riktar sin stä f rätt emot en punkt på
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fartyget. Faran för lwllision då minstängerna föras
förut är dm·för helt liten , såviclt man ej väljer en så
opraktisk anfallsordning som en kel kolonn. l\Ien största oHigenheten af dmma methotl att anfalla mecl minstången pet låringen, visar sig, n~ir man tä11l<er sig rlet
fiendtliga fartyget skyddadt af något hinder i ntirheten, - och man är k1iap]1ast berättigad antaga, att
fienden skall försumma detta försigtighetsmått inuti
sk~irgården - i hvilket fall minan ej kan föra s under vattnet utan måste ned·Aras mellan hindret och
fartyget I de flesta fall synes det då bli nödvändigt
att efter svängningen backa sig intill hindret, ty om
båten bar fart fö1·öfver, meclgifves ej tid för minstången att intaga sitt besUimr1a lbige, innan minan hunnit
afliigsnas så långt fr;~n målet, att dess verkan blifver
ytterst tvifvelaktig.
Det blir likväl nära nog omöjligt att på teoretisk
väg komma till visshet om, hvilkendera af de båda h~ir
omnämde anfallsmethocler ~[r mest tillförlitlig; enelast
praktiska :försök förmå afgöra, i hvilket fall en minbåt hastigast kan komnw intill målet och säkrast der
anb1·inga och antända sin mina. Deraf följer dock på
intet vis, att cle teoretiska beräkningarna äro öfverfl.ödiga eller värdelösa. Andamålet med dessa är att
lnmmt formulera ett program, efter h vilket sådana försök och öfningar böra utföras, om en för frågans lösning till fy Uestgörande erfarenhet skall kunna vinnas.
Under förutsättni11g till en bö1jan, att sålunda förvärfvad erfarenhet ådagalagt fördelen af stäfanfallet
såsom det på samma gång snabbaste och säkraste, bör
man då vid konstruerandet af en ångslup, apterad för
stångminor, eftersträfva följande egenskaper: i främsta rummet stor hasti;;het, elen sWrsta möjliga som kan
erhållas af en båt med måttliga climensioner, dock ej
mindre än 10 knop; sedan skyt:td medelst stålplåtar för
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besättning, minattiralj och maskin. Dessa båda egenskaiJer afse att skydela minbåten mot dess farligaste
fiende , ha11dgevärselden.
Derefter följer den manöverförmåga som består
uti. att hastigt kunna öfv01·gå frh hvila till full fart
och tv~irtom, hvilket förutsätter en Hitt båt medringa
inertie; samt slutligen tillräcklig grad af manöverfärdighet att obehindradt kunna äm1ra kms några streck
umler anfallet.
För Ll etta anfallssätt blir det af jemförelsevis unc1eron1nac1 betyclelse att kunna svänga fort och beskrifva små kurvor.
Denn:1 egenskall torde do ck i hög grad erfordras,
då minst&ngen föres på låringen eller akterut. Skulle
derföre erfarenlieten gifva vid handen, att detta anfallssätt är lika lwstigt och lika säkert som det nyssniimnda så tir det o·ifvet. att ~n del af farten måste
'
b
'
uppoffras för manöverfärdigheten, så framt ej båda
egenskapema kunna förenas hos en ångslup, hvilket,
v~il svårligen låter sig göra.
H~irtill synes då frågan reducerad: antmgen en lätt
bät med stor f'cwt eller en lätts vängel bät mecl minclre
fart.
De försök som hittills hos oss anstälts med minbåtar anses af kompetente domare långt ifrån tillräckliga för a t t definitivt afgöra denna fråga. 1\Iinförsö. ken på CarlsJuona redd förliden sommar hade, efter
hvad som uppgifvits, egentligen till ädamål att åt befäl och underbefäl bereda öfning uti hamiterandet af
en till minbåt apterad vanlig ångslup - för att ej
tala om den till minsprängningar begagnade kanonbåten eller den nybygda minbåten Slcrik mecl hvilken
mot slutet af öfningstiden några sprängningar företogas - och hade således ej till uppgift att verkställa
jemförelseförsök vare sig mellan olika typer af minbå-
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tar eller mellan de båda föreslagna anfa llssä
tten. Att
emellertid dessa öfnin gar alstr ade åtsk illig
a mer eller
mindre öfverensstämmande uppf attni ngar
om strid mecl
minb åtar, är helt natu rligt , men inna n
man erhå llit
tydl iga data angående ej mindre de erfor
derli ga tider na för de resp ektive anfallsmethoderna med
olika minbåta r än de lyck ade och misslyckade försö
ken att bringa minan i kont akt med målet, vore det
utan tvifv el
mindre välb etän kt att på grun d af dessa
öfningar härleda afgörande sluts atser .
Lika litet torde den erfar enhe t som vann
s unde r
skär gård skrig söfn inga rna 1875 och 1876
, i hvilk a äfven tven ne minb åtar deltogo, förmå besv ara
förev aran de
fråga, ty åsig terna om dessa båta rs tjenl
ighe t till minbåta r tyck as ännu någo t delade. Såsom
bevis härf ör
kan jag anföra, att Thor nycr oftb åten Sprin
g, som till
följd af dess ring a svängningsförmåga reda
n synes på
väg att af opinionen, måh ända någo t förh
astad t, kasseras, utaf den officer som förde den vid
ett tillfä lle
sommaren 1875 - den enda gång, om
jag ej bedr ar
mig, som nämde båt unde r krigs öfnin gar
leclts af officer - så litet dela r denna uppf attni ng
om Spri ngs
oläm pligh et för strid med stångminor,
att han, ifall
det gälde en verk lig attac k, ej ett ögon
blick skul le
tvek a att välja denna båt framför de minb
åtar öfver
hvilka vår flott a för det närv aran de eger förfo
ga. Tvenne
daga rs prak tik är natu rligt vis alltf ör otill
räck lig att
hinn a förv ärfva den man över vana och den
skic kligh et
som erfor dras för att kunn a tillg odog öra sig
Spri ngs goda
egen skap er och göra sig oberoende af
dess dåliga.
Också är det hufv udsa klige n på grun d
af teore tiska
skäl, som jag skul le vilja förorda, ej att
denna båt antage s som typ, men att, ifall fulls tänd iga
försök komma
att anst ällas med minb åtar, Spri ng ej mått
e blifva ute~
slute n från täfl.ingen.
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På det att öfnin gar och försök till utrö
nand e ~f
förclelaktigast e anfa llssä ttet med minb åtar
och i samman hang dermed för best ämm ande t af de
erfor derli ga
egen skap erna hos en för stån gmin a apte
r~d -~n~s~up
må blifva tillrä cklig t omfa ttand e för att
tlllfo rhth ga
resu ltat dera f må erhå llas, blir det, som
reda n är
nämd~ nödv ändi gt att följa ett föru
t upps täldt
försöltsprogram. Följ ande grundbestämm
elser för ett
dyli kt tord e möjligen befinnes svar a mot
ända måle t:
Till försöken, hvar uti delta ga 3 till5 offic
erare och
möjligen ett par underofficerare, anvä ndas
trenn e båta r,
repr esenterande de olika type r vi för närv
aran de ega,
t. ex. Spri ng , Skrilc och Balelers ångslt~p
eller No·rdstjernan. :Med hvar dera af dessa båta
r gör hvar je
officer och unelerofficer tven ne försöksserier,
omfattande 5 a 10 sprä ngni ngar , en serie med stån
g förut, den
andr a med stång en på lårin gen. Små bleck
minor, rymmande 10-1 5 ort krut , hvilk et bör vara
nog för att
ange explosion på vatte nyta n, borde om
möjl igt tillverk as specielt för clessa försök och anor dnas
som elektro-stötminor, derje mte antä ndba ra då
befä lhafv aren
så :finner för goclt. Kun na ej såda na små
minor anskaffas, må i nödfall halfb utelj er med samm
a ladd ning
bega gnas ; men det blir i så fall nödv ändi
gt omgifva
dem med en skyd dsko rg af jernbleck,
på det att ej
glas et må krossas vicl kont akt med måle
t. Måle t bör
i först a rumm et vara så rörli gt, att
det ger efter
för stöte n af mins tång en eller till och
med af båten,
såvid a dennes fart ej är alltf ör stor. Ett
enke lt och
billi gt såda nt skul le kunn a erhå llas af
en af ribbo r
samm ansa tt ram, likna nde en vanl ig grind
, med elst
tyng der hålle n lodr ätt, så att unde rkan ten
befunne sig
på 10 fots djup unde r ytan , sam t uppb uren
af en bom,
sträc kt mellan 2:ne, på 20-3 0 fots afstå
nd från hvar andr a föran krad e, bojar. Ett dyli kt mål
torde, isyn-
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nerhet om bojrepe n äro temlige n långa, kunna uthärda
många spriingn ingar utan att behöfva reparer as ocl1
utan att minsUmg oeh båt utsättas fö r haveri. Innan
försöken företag as bör tillfälle beredas hvarje deri deltagande officer att göra sig något så niir hemmastadel
med båtarne s manöve regensk aper och minatti raljens
hanclhafvande. H varje försö k tillgår sålunda :
1\IinLåten lägger sig bakom ett skär eller fartyg,
klar till attack, med fullt tryck i pannan och minstL'tngeu utrigga d men ej nedsläp pt i vattnet (o m elistansen till målet är lång, utrigga.;; minstån gen under
gången) samt befälha fvare och be s~Lttning skydelade
bakom stålplåt ar eller annat skydd. P,l, gifven signal
från en ouservator, som ligger i linie rnecl Lojame för
att anteckn a tidsförl oppet mellan signalen s nerhala nde
och hvarje minas explosion, äfvensom för att se till,
huruvid a denna sker invid målet, sätter befälhu fvaren
af och styr med full fart mot målet, stoppar (och backar om s~t ske kan) så nära målet, att han väl hinner
släppa ner minstån gen på sin plats och antända minan,
n~ir den komme r i kontakt med ramens ribbor.
Genom hvarj e fullbordall serie erhålles sålumla
en meclelticl, angifvancle huru hastigt en minbåt från
en bestämd utgångspunkt kan hinna till målet, och
huru ofta det lyckas spränga minan under detsamma.
Genom jemföre lse mellan de serier, clå minstån gen förts
i stiifven och dem, då elen förts på låringen , bör man
kunna bedöma, hvilketclera anfallss ättet är fördelak tigast, äfvensom man utaf försöks serierna med de olika
Låtarne blir i tillfälle att klassificera deras respekt ive
egenska per.
Emot ett liknand e mål, ehnru mera utsträc kt,
skulle till slut tvenne serier kunna utföras med alla
minbåta rue samtidi gt för att vinna bekräfte lse på företräc1et af elen ena eller andra anfallsmethoden.

Utgång en af en minbåts attack Llir visserligen i
väsencltlig grad beroende af dess befälha fvares omdöme och skicklig het; att tillgoc1ogöra sig de egensh:a per
bitten eger, men omclömet måste ledas af en fullstän dio·
känneclom om de taktislm grunder na för denna
b
krigsmateriels användande, och dessa kunna blott genom nraktis ka erfaren hetsrön klart bestämm as. Det
gälle/ således h~ir utredni ngen af en ut:slnta nde nnlitärisk fråga och dertill en fråga, på hv1lken våra inO'enirire r viint,fl, ett tlefinitivt svar för att h111na kon:truera såclana minbåtar, som hafva utsigt att vinna
deras erkänna nde och förtroen de hvilka möjligen en
o·å1wo komma att hancitera dem i verklig strid.
,..,.
Det är naturlig t att man äfvenledes får vara ber ecl<l 111\, att till minbåta r anväml a sådana ångsl.up~r
som r edan nu och säkert framd eles finnas att t11lga.
Beträffande dessa torde man böra antaga, att ett större
antal llylika båtar äro behöflige för att våga företag a
ett spr ringning sförsök mot ett fiencltligt fartyg, än om
man härtill begagn ar fnllgocla, specielt för ändamå let
bygcla minbåta r.
lVIålet mell denna uppsats är, såsom redan blifvit
antyllt, att bana väg för en fortsatt diskussion i l~en
fråga, som jag här sökt behan:lla i. d:n fö:?1011pmn.g
att mera Jwmpetente persone r matte 1 tlclsknften yttm
sig och ge sina åsigter tillkänn a. Ehvacl meningsskiljaktiO'heter än må föref1nnas, torde likväl de fleste vara
enseo om önskvär dheten att genom fullstän diga försök
erhålla visshet om, hvilka fonhing ar man bör ställa
på för stångmi nor apterad e ångslup ar, för elen hämlelse
Rficlana framdeles komma att byggas .

Qlof
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Kejserliga tyska pansarkanonbåten
"Wespe" ,*)
Denna fartygstyp, hvaraf förstlingen ännu eJ ar
fullt färdig, är afseeld att kunna uppträda uti flodmynningarne på tyska rikets kuster, hvarest väderleksförhållanden ej sällan betinga en ganska hög grad
af sjöduglighet och sjelfständighet hos de fartyg, som
skola med framgång ej allenast utsättas för sjön,
utan äfven möjligen under dylika omständighete r använda sitt artilleri.
Då det sätt, p8. hvilket man här sökt lösa denna
uppgift gör fartyget till en alldeles ny typ ibland
hvad man vanligen kallar kanonbåtar, torde en beskrifning derå ej vara utan intresse.
Fartygets dimensioner äro: längd emellan P.P.
146,5 sv. fot, bredel på pansaret 35,7, djupgående på rät
köl 10,5 fot. Deplacement ungefär 35,000 f 3 • rQ·spantets area 362 r~. Fartyget har 2:ne propellrar, liVarelera drifven af en 350 å 400 ind. hästkrafters maskin.
Det är genom fyra tvärskeppssko tt clcladt i 5 vattentäta afdelningar (PI. IV). Den främsta af dessa är
alldeles tom och obepansrad; den andra förifrån innehåller
krut- och bombclurkar, samt diverse proviant och utredning, den tredje ångpannorna, elen 4:e maskinerne,
samt den femte eller aktersta kajut eller gunrum, samt
<:') O Ivanstående uppsals ;tr hemtadur en af mariningeniören J. L.
Frykholm afgifven reseberättelse efler en af honom enligt uppdr~g
företagen resa till England, Tyskland och Österrike m. fl. stiilleu,
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hytter för chef, kommenderad officer och tre maskininister. Fartyget är bygdt enligt det vanliga "bracketframe11-syst emet med nio longitudinella intercostalplåtar, inberäknadt pansarhyllorna och midskeppskölsvinet, och har dubbel botten endast uti de tre midskepps belägna vattentäta afclelningarne. Hvarken i
det aktersta eller i det främsta rummet finnes någon
inre bordläggning, utan botten är alldeles bar emellan
lång- och tvärskeppsspa nt en.
Emellan 1:a och 2:a skotten förifrån (a och b) är ett
jerndäck inlagdt på v. p. 6 fot och 6 tums höjd under underkant af öfre däcksbalkarne. Under detta däck funnos krut ock bombdurkarne, hvilkas dörrar öppna utåt
ett langningsrum eller brunn, hvars väggar sträcka sig
från dubbla botten upp till öfre däck, som har en lucka hvarigenom karduser och projektiler kunna upphissas. Aktre väggen i denna brunn utgjordes af
tredje skottet förifrån (c), och omedelbart akter el er om
kommer tvärskepps-kolboxen.
Ofvanpå nyssnämnde mellandäck är borelvarts å
båda sidor inredning för proviant och diverse utredning, och på det oupptagna rum, som finnes midskepps,
var afsigten att uppsätta den mekanism, hvarmecl kanonen sidoriktades. Då kursören har en betydlig lutning, ansåg man att någon särskild inrättning fcir kanon ens ut- eller inhalning icke var behöflig; elen laddas nemligen alltid tillbordssatt och man behöfver efter skottlossningen endast öppna på elen hydrauliska
rekylhämmare ns ventil, för att kanonen skall af sig
sjelf gå till borels utför kursörens lutande plan. Emellan 2:a och 3:e skotten (b och c) förifrån upptages hela utrymmet af ångpannor och kolboxar. Fartyget har 4 st.
till formen cylindriska ångpannor ungefär 8 fot i eliameter och 9 fot långa. H varje panna har 2:ne eldstäder och metalltuber. Eldytan uppgifves till 660 O -fot

352
för hva1~je panna, eller 2,640 D-fot i alla fyra. De
äro placerade midskepps med en 3 1f2 fots gång emellan
samt hafva eldstäderna vände för- och akteröfver, så
att alla fyra pannorna eldas ifrån ett gemensamt elarum, på samma sätt som på vår 11 Valkyrian". Rökupptaget från alla fyra pannorna förenas till en gemensam
skorsten. Trycket antages till 60 'fl.
Emellan 3:e och 4:e skotten förifdn (c och d) finnes
maskinrummet. Fartyget framch·ifves af clnbbla propellermal:lkiner, hvilka äro lutade mot hvaramlra midskepps;
ångcylinclrar och guider äro fastbultade till en oo·emensam ståndare, som tillika är ytkonclensor. Hvanlent
maskinen har 2:ne cylindrar af samma diameter. s!\lea:s icke af hög- och lågtryckningst ypen. Enligt uppg1ft hafva maskinerne indikerat 740 hästkrafter och
'
o
o
pa resan fran byggnadsorten Bremen till W,.ilhelmshaven hade man erhållit en fal't af 10 a 10,3 knop.
Aktersta vattentäta afclelningen, akter om 4:e
skottet för~från (el), var inredel för befälet mec13:ne hyttor,
ett penten och ett gunnrum längst akterut i skarpet.
Uneler durken fann s källare, afseclde för fatgods samt
befälets proviant. Ofvanpå däck finnes en lätt öfverbyggnacl, sträckande sig från förstäfven till omkrino·
5 fot akter om aktersta skottet (d). Akter om kan 01~
tornet var denna öfverbyggnad 7 fot hög under balkame. Den sträcker sig icke öfver hela fartygets bredd
u.tan är blott 18 fot bred midskepps, följande skepps:
s1dans form, så att den akterut är något smalare. Härigenom bildas ett 9 fot bredt gilngbord på hvanlera
sidan, hvilket bordvarts vid fartygssiclan är försedt med
v.~.nlig fast .reling, som är 3 1l2 fot hög och har nödiga
S.JOportar till utsläppande af vattnet. För om ' och i
.
Jemn~recld med kanontornet är öfverbyggnaclen dragen
ut hl! fartygssidan och följer Llennas form ända fram
till fartygsstäfven. Kanontornets pansarvägg, är ·lika
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hög med däcket p& öfverbyggnaden akter, men då lavettens höjd, för att ej lemna betjeningen alltför blottställl för fiendens granat- och hanclgevärseld, är så afpassad, att kanonens mynning just nätt och jemnt gi\r
klar för pansarväggens öfverkant, hade man nödgats
sänka däcket på öfverbyggnatlen för-n t 2 1 /, ·fot. för att
undvika att detsamma vid skottlol:l:mingen till följe af
krutgasens tryck skull e blifva inkros.sadt. För att denna
sänkning oaktaut erhålla antaglig chickshöjd i och för
att göra denna del af öfverb:yggnaden beboelig, baLle man
måst äfven sänka det pansrade hufvmlcläcket, så att
<len bepansrade sidan s höjd öfver vattnet för-ut endast
var en fot, då den akterut var nära 3 fot.
Sannolikt hacle man viLl konstruktionen utgått
ifrån clet antagamlet, att cläcbhöjden i öfverbyggnaden för-ut, hvilken begagnades till tr-ossbotten, slmlll~
vara 6 fot unclm; balk, samt att pansanläcket, som
här utgjorde durk i trossbotten, skulle vara en fot öfver vattenlinien. Dessa antagamlen äro båda af beskaffenhet att icke rimligen kunna nämnvärclt ändras
så, att hvarken däckshöjd i öfvcrbyggnaden eller höjelen af 11ansarcläcket öfver vattenlinien Llefve minclre
än de nu äro. Att återigen allcleles uppgifva fördelen af att kunna hysa besättningen öfver hufvucldäcket, och således frigöra sig från nöclväncligheten att
taga trossuäcks-höjden i betraktande v.icl bestämmandet
af kanonens höjd, skulle medfört olägenheten af att
antingen nödgas betydligt höja p~usardäcket, och derigenom öka sidapansarets vigt och fartygets storlek
och kostnad, eller och att utsätta fartyget för att
oupphörligen öfverspolas af sjön ·för-ut, hvilket man
icke ansåg tillrådligt, Lli fartyget var afsedt att begagnas i de öppna flodmynningame på N ordsjökusten
deJ.' ofta sjögimg möter, som kan äfventyra fartyget,
desto mer som det ofta är omöjligt angöra hamn, utan
23
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man måste riLla ut hvad väder man möter. Emellertid blef goaom dessa förutsiittnin gar kanontornet s höjll
äfven bestämd genom llet afstånd, som man ansåg nöllväncligt emellan långa fiiltet på kanonen och däcket,
om detta icke vid skottlossnin gen skulle blifva inkr·ossadt. På grund häraf kommer pansarets öfverkant i
kanontornet på en höjd af 7 fot 4 tum öfver pansardäcket akter, eller 10 1 /~ fot öfver vattenlinien , hvilket
således kan betralttas som batterihöjlt Att föra en
pansarskydd ad, 30,5 c. m. 36 tons tung, kanon på ett så
litet fartyg och på en så betydlig höjd' 'öfver vattn et ,
har hittills ej blifvit försökt, och vittnar om mych-en
sjelfständig het i tankegången hos dess konstruktör ,
samt gör af fartyget en alldeles ny typ, väl värd att
undersökas i afseende på dess egenskap af sjödugligl1et.
Då kanonen icke kan skjuta akteröfver, finnes naturligtvis icke något skäl att cler sänka däcket på öfvm·byggnaden, utan det har hela vägen ah:teröfver samma höjd som tornpansare ts öfverkant. Man synes icke
ansett sig behöfva a1lt clet utrymme, Bom skulle erhållits, om öfverbyggnaclen i hela fartyget stritelds ända ut till fartygssidan , utan har elen, såsom ofvan
nämnts, gjorts 18 fot smalare än fartyget, så att ett
9 fots gångbord finnes på hvanlera sidan. Akterut är
däcket alldeles öppet.
Längst akterut i öfverbyggna den är ett mimlre
rum, h vari nedgångsluc kan till l1ytter ·och gnnrum är
placerad. Detta rum, som öppnas medelst en llörr utåt
däck, och mell en annan inåt öfverbyggnallen ±ör-ut,
är medelst en trappa i direkt förbind else med däcket
på öfverbyggnaclen. Det begagnades äfven att förvara
besättningen s vapen m. m. ungefcir som våra s. k. arldier
på monitorerna.
Näst förom detta rum finnes kabyssen, och näst
förom denna rökupptaget , samt nedgångaru e till .ma-
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skiner och ångpannor. Ltlngst för-ut och närmast skottet till lmnontorne t voro åtskilliga förvaringsru m för
inventarier anordnade.
Den främsta delen af millskepps-öfverLyggnallen,
omedelbart akter om pansarvägge n, hade icke något
däck , utan var alldeles öppen. Mellan pansarvägge n
och långskeppsskotten i öfverbygguaLlen uppstår ltäri ·
genom ett slags grop, som utgjorde kanontornet . Hi:irifrån lella 2:ne luckor, en på hvarje silla, tätt inviLl
pansarvägge n, ned till mellamläck och clurlmrne. Kanongropen öppnar medelst dönar i långskeppss kotten
ut till däck, eller de gångar som leda intill trossbotten. Dessa dörrar voro naturligtvis att anse äfven
som sjöportar, om genom sjöns öfverspolning vatten
skulle intränga uti kanongrope n.
På bonlvartssid an af gångarne voro inredela run~l
hus och skåp för olika ändamål. För om kanontorne t
finnes, såsom redan blifvit nämdt, trossbotten, hvillwn
enligt hvacl man uppgaf skulle inredas med säcklårar
och bord m. m. midskepps, så att siclan borelvarts lem·
nades alldeles fri för åtkommancle af möjliga skotthål.
Rundt om hela däcket å öfverbyggnaclen fanns ett
räcke, som bestod af fasta stöttor och gasrörsstän ger
som vanligt, mecl unelantag af den del, som var i vägen för skjutning, nemligen från tvärs för kanontornet och föröfver. Här voro stöttame fastsatta med
ett gångjern i däck, och kunde genom utslåendet af
en sprint frigöras så att lle föllo utombonls ur vägen
för elden. I dessa stöttor voro inskurne mantåg af
ketting. Däcket på öfverbyggna den är, ehuru mycket
inkräcktadt af kanontornet , dock ej så afskuret att
det icke meclgifver fri passage från för till akter. Det
har 4 nedgångar; elen ena längst akter till umlre Lläck
elen andre till arldiet, elen tredje till maskinrumm et
och elen fjerde till kanontomet . På öfverbyggn auen,
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tätt för om skorstenen, är styrratten placerad. Längst
förut finnes urtagningar hvari ankame stnfvas, inrättade på samma sätt som på de engelska tornfa.rtygen .
Till kattningen begagnas saxar, i stället för kattdäfvertar, hvarigenom man, så snart kattginan var utbuggen, kunde kasta omkull kattsaxen inombords, ur
vägen för kanonen. Dessa detaljer, äfvensom an ord·
ningen af räcket förut, vittna om noggrannt stuuium
och att man synes fästa särdeles afseende pil möjligheten att blifva snart färdig till strid. "På l1ela bach:scläcket finnes ej ett enda patentglas eller ventil, hvars
tätancle kunde taga tid i anspråk vid klart skep p.
Fartyget hade vanliga sidaventiler på vertikala skeppssidan, hvarigenom ljus ocll luft kunde insläppas.
Sidopansaret är på följande sätt anorclnaclt: på
elen långskepps-intercostal-plåt, som utgör pansarhylla
finnes emellan 2:ne rygg i rygg lagda hörnjern de 2:ne
pl:'Ltar insatte, som utgöra pansarväggens "skin ". Breliclen på pansarhyllan är midskepps 3 fot 6 tum, allagande för- och akterut till samma bredel »om tjoeldeken
af pansar och backning, eller 16 tum. Pansarväggen är
inomborels stagael medelst vertikala spant på ungetir
30 tums afståml från hvaramlra. Spanten bestodo af
omkring 10 tum breda plåtar, med ett hörnjern på
hvarclera sidan fastnitade till skinplåtame. Hörnjernen voro böjda i vinkel vid undre ändarne, så att de
kunde nitas jemväl till hylleplåten, och i vinkeln var
insatt en trekantig plåt, till ytterligare förstärklling.
Till öfre ändame af dessa spant voro cläcksbalkarne ·
fastsatta. De voro af vanlig balksectioa (fer a boullin)
med solida valsade flänsar för däckets fästande. De
hade öfverallt vällda knän. P:'l clessa cläcksbalkar är
nu inlaglit ett 1 tum tjockt pansaruäck, bestående af
två pl!ttar, hvanlera '/~ tum tjock Ofvanpå pansardäcket är förom~ s::tmt. inuti kanontornet inlagdt ett
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3 tums teak-däck. För öfrigt är däckspansaret alldeles obetäckt.
Kanontunet inne&lutes af en cylimlrisk vägg af 18
fots yttre diameter, samt 7 fut 6 tum hög. 'Ski~et"
till denna pansarvä.gg tycktes något styfvare än Sldovansarets, eller 2 st. 1 :'~ tumsplåtar, i st~llet för 2 .~t.
3/ 8 tums i siclopan;oaret. Det fasthölls t1ll pansarclacket medelst 2:ne svåra hörnjern , ett på för- och ett
på akterlmn t och till denna vägg v ot· o sedermera backnillgsträet samt pansarplåten fastbultacle.
.
Siclopansaret var ungefär o' fl fot högt m1clskepps
efter hvacl so m kunde iakttagas å de fartyg af denna
ldass, som äro n n der byggnad i Bremen, och då W espe
har v. p. 2 fot 9 tums sirla midskepps ~k:tlle unc~erkant
af pansaret vara 3 fot umler vattenhme~. Slllopansaret är förut och midskepps 8 eng. tum t.]ocld ( = 204
m.m.), Den aktersta plåten är en<.last 5'/l tm~: c~en
dernäst 6, clerpå en som är 7 tum. Hela elen ofr1ga
delen är 8 tum tjock Akterut är pansarbältet smalare än midskepps, och stannar längst akterut enelast
några tum uneler vattenlinien. Förut är ~ess unclerkant neddragen några tum djupare än m1clskepps så
att det stadnar vid ramspetsen.
Backningen är af teak, 8 tum tjock, inpassad
mellan långskepps på skin1)låtarne nitade balkjem.
Förbultningen var elen vanliga med kautschuks-inlägg
emellan clubbla brickor hvaremot muttern drogs. lYied
undantag af '1skinuplåtarne hvilka tycktes något svårare i kanontornet än i sidan, var såväl pansar som
backning och förbultning i kanontornet alldeles enahanda med det här ofvan beskrifna sidopansaret.
Pansarsiclans höjd midskepps är, såsom ofvan blifvit nämclt, 2 fot 9 tum, clå elen för-ut enelast är ungefär 1 fot. Öfvergången från tlen ena bredden till elen
1
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andra sker efter en S-formig kurva, och icke med trappformig öfvergång, (såsom å några pansarfartyg).
l det bepansrade lmfvmldäc}.;ct finnes förom lmnontomet intet enda h:tl upptaget. De behöfliga anseclcla öppningar i detta däck äro :
2:ne luckor i kanongrop en, hvar.igenom kommunilmtian kan umlerhållas med meJlamläck och durkar.
1 mindre lucka i langn.i11gsrummet h varigenom projektilerna upphissas.
Hålet för skorsten och rökupptag samt nedgång
till maskin och eldrnm.
Nedgångsluckan till kajnt eller gunrummet.
4 st. kolboxluckor.
l b<''tl för sky light till guurum och hytter.
Dessa öppningar voro, med undantag af dem i
sj elfva kanongropen, hvilka tydligen vid klart skepp
måste hållas öppna, afsedela att så viclt möjligt t~ic
has mecl bombfasta jerntrall. Det synes tydligt, att
ett sådant cHick bör ega en mycket ökad styrka mot
beskjutning i jemförelse med de med en mängel hål
genomstungna däcken å våra monitorer och pansarbåtar.
Fartygets bestyckning består af en 30,5 c.m. Krupps
kanon vägande 36 tons, hvill<en skall skjuta öfver bank
i det ofvan beskrifna kanontornet. Kanonen skulle
monteras i en lmrsörlavett, medgifvande en högst betydlig elevation, som uppgafs till 30°, samt en sicloriktning af v.p. 45° på hvardera siclan af fartygets
medellinie. Lavetten var ännu ej insatt i fartyget.
Kursören skulle hafva 6° lutning, hvarigenom man ansåg sig kunna undvara serskild inrättning för kanonens in- eller uthalning. Svansen af lavetten kunde
upplyftas, så att den vid tillbordsättningen hvilacle på
4 rullar, och genom att öppna den hydrauliska rekylhämmarens ventil antogs att kanonen af sig sjelf skulle
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återgå till bords. Vid de tillfällen då man ville inhala kanonen kunde en talje- eller ginlöpare använda,;, som inskar;:; i fasta skifgatt.
1\:m:::;ören ~Lr rörlig omkring en midskeppspivot,
lt varigenom en vertikal axel var uppclragen, som arbetades nere på mellandäek medelst ett derstädes anonlnaclt spel, och dess öl're iinda var genom en konisk
ve xel i förbindelse med sidoriktnings-imättningen, hvilk en föröfrigt skedde med dref och lmggbana i d~ick på
vanligt sätt. För närvarande äro fem fartyg a~· denna
typ under byggnacl vid. ~' Weser Schiffbau ~ctlen - Ge
sellschaft'::;~' verkstäLler 1 Bremen, och uppgafvos vara
kontrah erade till ett pris af 1,000,000 riksmark pr
stycke. Den förste eller " ~N cspe ", är f~in1ig och intr.:iffatle i \Vill1elmshafen i J auuari rm1nac1 inne v. år.
Umler öt'ved'arten hade hon varit utsatt för ganska
hånlt vt'tder, och cleruncler, enligt uppgift, mllat 21°.
Siön hade natmligtvis alltjemnt spolat öfver det låga
a·~cket' akter, men ofvanpå öfverbyggnaclen hacle hon
varit temligen torr. I allmt-Lnhet tycktes man vara
ganska beLlten mecl fartyget.
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Sjelfljudande bojen.
Fastän många och dyrLam säkerhet sanstalte r för
sjöfartells lletrygg:.mde b1ifvit nppfönla, så äro de dock
otillräck liga och i vis:oa fall till intet gagnande, enär
de endast äro synliga i Idar luft och lemna sjömannen
så godt som hj elplös n~ir tjocka påkommer. Den starlwste fyr gagnar LU till intet såsom cle talrika olyckorna till sjös nogsaint ådagaliigga, och behofvet blir
alltmora trängand e att f9rse de sjöfarande med sådana
säkerhet sanstalte r som icke endast äro beräknad e på
att synas utan ~ifvcn att höras.
Amerika naren Courtcnay har nu genom en snillrik uppfinning fört denna tanke ett godt stycke framåt, i det han förvandl at de i farvattne n utlagda större
bojarne till sjelfverkamle ljudsigna l-station er, hvarvid
han använde r sjelfva vågrörel sen såsom clrifkraft.
Hans uppfinning, som äfven i våra farvatten torde
finna en vidsträc kt tillämpning, grundar sig dm· på a t t
vågomas höjd och motsvara nde vågdals djup alltid
Mila sig inom vissa, i förllållancle till vattendj upet
obetydli ga gränser, a t t det i vågrörel sen deltagam le
vattenla gret enelast sträcker sig några få fot under
vatten,yt an och a t t under detsamm a äfven i den starkaste storm vattenma ssan befinner sig i nästan fullkomlig hvila. '")
.,,,) De högsta vågor hvars hiijd blifvit med nftgorlundn. s>tkerhet
uppmätt under Kap Horn eller Goda Hoppsudde n, torde icke uppgi'1
t.JJI mera äu 45 fot, räknadt från vågdaleus botten, och i vår Östersjö hinna vågorna pft lilngt när ej denna höjd.

Af detta förhållande, att vattnet några fot under
ytan är i n~istan fullkomlig hvila, drog nu Courtena y
elen slutsats, att om man i lodrät riktning nedsänk er
ett i båda ändar öppet rör i det djupare vattenla gret
så förulifv er vattenpe larens höjd i röret ständigt oföränclrau, då ju det i röret inneslutn a helt och hållet
af~kilj es från det omgifvande upprörda vattnet, och
derigenom förhindr as att med vågorna stiga och falla.
Till och med om röret höjes eller s~inkes, så förblifver
vattenpe larens höjll densamma, och derigenom uppstår
en upp- och neclgitencle cylinder med en inneslute n
orurlig kolf.
För att gifva röret en dylik upp- och nedgående
rörelse, omgif,·er Courtcna y rörets öfre ända med en
konisk boj, såsom uiirståemle bild utvisar. Röret som
sålunda uppbäres af hojen måste derigenom deltaga . i
vattnets nivåföränclringar, vare sig att dessa framkallas af långsam ma dyninga r eller af mer eller minch·e
upprörd sjögång.
Denna boj, af tlet slag som användes utanför kusterna, har i diameter 12 fot i vattenlin ien och höjer
sig 13 fot öfver vattnet, uneler det att röret har en
diameter af 33 tum; röret räcker ända upp till bojens
öfre kant; det hela är förfärdig adt af jernplåt.
Röret, h vars längd i sin helhet uppgår till30 å 32 fot,
är i sin öfre del, några fot ofvan vattnet, försed t med en
fast harizontal botten eller skilj evägg D, från h vilken
utgå 3:ne rör ledande upp till bojens öfverkan t E.
Det mellerst a af clessa rör, som är öppet i båda ändar
1
och har en diameter af 2 / 2 tum, slutar med en hvisselpipa A af samma slag som användes på ångfarty g;
1
cle båda siclorören, mecl en diameter af 3 / 1 tum, äro
äfven öppna upptill men försedda nedtill omedelb art
ofvan skiljeväggen med en S-formig böjning, i hvars
miclt en rund guttaper kaventil ligger innesluten, me-
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delst hvilken luften of,·an ifrånlemnas fritt lopp att
men
instl'iimma,
deremot fcrhindra::;
att utgå, såsom
vidstående mindre
teckning utvisar.
C. F . .:iro stag som
all uringas till bojens försWrkni ng
och R. en roderpHt t som bidrager
a t t hålla boj en
strömriitt, då han
medelst en p;t riirets motsatta sida
f~istad ketting ligger förankrad oftast miclt i farvattnet.
:När nu bojen
mecl det vidfästade
röret höj er sig på
vågen ökas afståndet emelJan skiljeväggen D och den stillaståem le vattenytan i röret B, och luften inströmmar genom de båda sidorören förbi
ventilerna och fyller tomrumm et under sknjevägg en. När bojen åter sän~er sig i vågdalen och skiljeväggen D med hela boJens tyngd trycker på den i röret nyss inströmm ade
luften, tillslutas de nämnda ventilerna och luften tvinga~ att .utgå genom det smala micHelröret och passera
hv1Sselp1pan. Det ljud som dervid frambring as lärer
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kunna höras ända till 5 engelska sjömil, äfven om sjögången icke medgii'ver boj en att höja sig mer än en
half fot. Den kraft som kan användas tillljudets frambringande är också ganska betydlig clå bojens vigt uppän 120 centner och hans deplaceoo·år till icke mindre
ment till 213 kubikfot.
Sådan är i korthet konstrukt ionen och verknings sättet hos Comtenay 's sjelfljudam le boj. Genom några
sinmika anordning ar kan han ytterligar e fullkomnas,
tJå clet sätt att luften insläppes i den del af bojen som
omgifver röret, så att en förtätning uppkommer i ändamål att förhindra vattnets inträngan de, i hänclelse
bojen skulle bli läck. Äfven kunna signalerna frambringas med bestäm(la mellanticler till stLrs],iljande af
<len ena bojen från den andra. Signalem a återkomm a
4 till 8 gnuger i minuten, beromule på vågornas större.
eller mindre hastighet.
Vid jemförelse mecl andra ljudappar ater, såsom
ånghvisslan eller sirenen, som på sednare tiden börjat
användas, eger Courtenay s boj, utom den förträ:ffiiga
egenskapen att vara sjelfverkamle, äfven det företräde
att kunna förläggas i sjelfva farvattnet , dii deremot
sirenen icke kan anbringas annat än på sådana platser
der bet]'' eni no-b till dess skötsel kan påräknas, således i
allmänhet på utskjutand e ucldar, i närheten af förut
uppförda fyrar. Sirenens uppgift är följaktlige n i de
flesta fall att gifva en varning, och den sjöfarande väl
hunnen inom Lless hörhåll, måste vara betänkt på att
åter hålla ut från kusten. Förankrad e i sjelfva farvattnet bör Courtenay s boj derför blifva för de sjöfarande af största nytta vid angörande af hamnar såsom
redan visat sig på de ställen der han seelan någon tid
varit i bruk. Sålunda utlades i Augusti detta år i
1
farvattnet till Bremerha ven utanför Wangerog e på 13 / 2
meters djup en dylik boj af ofvan beskrifne storlek,
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s~m låter höra en djup och stark ton, hvilken genom
vmdens och sjögångens brus tydlif; t förnimmes inuti
huse~ i de~ 4 engelska sjömil af!äg::;Ha \Vangeroge by.
En olägenhet, som möjligen i våra farvatten komatt försvc'tra bojens användande ' är att fro st 0 cJ1
mer
.
Is måhända tilltäppa rörleclningarn e och göra honom
o~nvi.1ndbar under senhösten, hvartill kommer nödvändigheten att för isens skull intaga honom för vintern
och åter utlägga honom på våren, hvilket, i betraktande af hans betydande dimensioner, kommer att ganska mycket förelyra hans underhållskost nad.
SintJigen böra vi tillägga, enligt tyska tidskriften ''Hansa" derur denna Leskrifning förnämligast ~ir
hemtad, att United States Light House Department i
Washington på beg~iran lemnar närmare upgifter om
de resultat man i Amerika uppnått vid användand e
af denna apparat, samt att patentinnehafv aren J. 1\I.
Courtenay, uneler adress Coal and Iron Exchancre Building, Courtlancl Street, Newyork, besvarar i 1~gåeml"
förfrågningar.
v

Torpedangrepp under rysk-turkiska kriget.
(Ur Mittheilungen au s dem Gebiete der Seewesens. J

Under det nu pligående kriget synes, efter hvad
man lnmde förvänta, torpeder i alla sina former, såvi.il
för defensiva som offensiva ändamål, komma att Rpela
en framstående rol. Båcle Ryssland och 'rurkiet ltafva
sina kuster, men förn~imligast hamninloppen och flodmynningarne, spärrade med torpecler, och Rysslana
siirskildt ämnar, såsom af redan timade händelser synes framgå, att i ansenlig mängd använda torpeller flir
offensiva ändamål.
I Letraktancle af det stora intresse som redan egnas
detta vapen, oclt elen obestridliga vigt det besitter, kan
ticlen nu vara inne att meddela en öfversigt af alla
hittills umler cletta krig med torpeder, vare sig med
eller utan påföljd , planerade företag, för så vidt de äro
Nedanstående på möjligast autentika data
ki:imla.
grundade unelerrättelser böra derföre ej sakna intresse
för tidskriftens läsare.
l. E xpeditionen med ånyf"artyget Storfurst Constanfin je1nte (yra torpedbätcw till Poti elen 1.2 1J1aj
187'7. -- Den af ett ryskt ångbåtsbolag förbyrda skruf· ·
ångaren Storfurst Constantin , som ~ir Lyggd1858, mä- .
ter 1480 ton, har en maskin af 350 hästkrafter och gör
i medeltal 10 knops fart, bestyckades vid krigsutbrottet med 4 st. 4-pumliga kanoner och inrättades för torpedtjen st. Befälet öfver fartyget uppdrogs åt den för
sina uppfinningar inom sjiiviisendet bekante löjtnanten
lVIakarow. Besättningen, som utgjordes af enelast fri-
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villigt manskap, uppgick till 150 man. Staben bestod
af fyra sjöofficerare, navigationsofficer, läkare och maskinister, utvalde bland ett stort antal som till deltagamle i detta äfventyrliga företag frivilligt a1imält sig.
Fartyget lemnade Sevastopol den 10 1\'Iaj på aftonen styrande emellan Poti och Batum utan att derunder träffa på något tul'kiskt fartyg, af hvilka do ck
sex samma dag tillfälligtvis styrde lika kurs. Den
12 .lVIaj på morgonen befann man sig utanför Poti, och
f]Varlåg der till skymningen. Kl. 7 på aftonen sattes
kurs på Batum der man inträffade kl. 10 på aftonen.
Inloppet till Batums hamn är späl'l'aclt med torpeder.
~-,artyget lade sig på 7 mils afståml till sjös utanför
mloppet och utsatte här sina ~yra för torpedtjeust utrustade ång;barkasser: Tschesme, Sinope, lVIineur och
Navarin. Ofver lwar och en af dessa tog en sjöofficer
befälet (lVIineur fördes af löjtnant lt1:akarow sjelf). Barkasserna passerade utan tvekan torpedlinien och inlöpte på Batums redd. lVIan hade dessförinnan träffat
den öfverenskommelsen, att ångbarkasserna, i händelse
af upptäckt och ueraf orsakat alarm, skulle söka undkomma till Poti, under det att ångfartyget Constantin
blott hade att sörja för sin egen säkerhet. Barkassen
'l~sc~1esr.ne. un.der befäl af löjtnant Zatzarengi, en spemalist 1 SJÖnunväsendet, kom något före de öfriga och
uppnådde först elen närmast som vaktskepp förankrade
hjulångfregatten; de öfriga trenne barkaserna qvarblefvo vid hamninloppet. Det lyckades barkassen Tschesme att obemärkt komma tätt under fregatten. Den
med~afcla torpeden, af en helt ny konstruktion, utkasta~es 1 vattnet på ett visst afstånd framför det fiendtliga
fartygets bog, och föreles mecl tillhjelp af den ungefär
fingertjocka ledningstråden uneler fartyget. Denna torped tyckes hafva varit en afart af elen Harveyska sliipto-rpeden. Torpedens anstöt mot fartygsskrofvet väckte
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d. en om bon1 varande vaktpostens uppmärksamhet, s~m
nu observerade och anropade båten, på hvilken han,
efter a tt clerifrån icke h afya erhållit tillfredsställancle
svar, genast afsköt sitt gevär och allarmerade hela
flottan. Från skeppen afbränd es nu raketer och blänkfyrar, och en liflig hanclgevärs- och kartescheld öppnatles mot torp etlbarkassen. På denna blt>f visserligen
den elektriska strömmen i kabeln sluten. men tiimlapparaten klickade och torpetlen exploderade icke. Under sådana omständiglwter återstod för barkasserna icke annat
~in att skyndsamt draga sig tillbah:a. De clrogo sig undan föl'föl,i cla från fregatten i åtskilliga riktningar;
tvenne af dem lVIineur och Navarin uppnådcle den till
sjös liggamle Constantin, 1mcler det att Tsf'hesme och
Sinope efter åtsblliga äfventyr intr~iffacle i Poti följanuc morgon , der de elen 19 lVIaj upptogos af Constantin. Löjtnant Zatzarengi Lelönades mecl St. Georgs-·
ordens IV klass och fyra man af besättningen å 'l'schesme erhöllo militärförtjenstonle ns kors.
2. Fö1·stöntndet af' tm-l;iska monitorn Se'ifi på
JJ1atschin-l•analen vicl Doncm den 2G JJlaj 1877'. 'rill
förstärbwcle af Svarta hafsflottans bemanning blef redan före krigets utbrott ett betydligt antal officerare
och matroser beonlrade fr:ln Östersjön till Svarta hafvet. Vicl bestämmandet al' officerarne togs sär.skilc1t
hänsyn till clem som hade genomgått undervisningskmsen vill elen högre tekniska marinskolan; högre artilleri- eller sjöminkursen. Lel1ningen af sjöminväsenuet pit svartahafs kustema uppurogs åt kaptenlöjtnant
Dikow. Drn vid Donau opererande armen tilldelades
en matrosaf'Uelning med clertill hörande stab, och derjemte några. specielt med sjöminväsemlet förtrogne sjöoftlcerare. En af <lessa löjtnant DL1basovv föll på elen
tanken, att mecl stångtorpeder anfalla de i Matschinkanalen förankrade turkiska krigsfartygen. Efter att
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planen blifvit af vederbörande gillad, beslöts att företaget skulle utföras natten mellan den 25 och 26 Maj.
Expeditionen utgjordes af:
1. Augbarkassen Cesarewitsch tillhörande rumäniska styrelsen. Befälhafvare löjtnan t Dnbasow, som
frivillig medföljde maj01·en vid rnmänislm Donanflottiljen :Mul'l1schesko; besättningen bestod af 14 man.
2. Ångbarkassen Xenia (tillhörande den i Östersjön stationerade hjulitngfr egatten Olof). Chef, löjtnant Schestalww, som frivillige- löjti1aJ1t -retrow orh
9 matroser.
3. Ångbarkassen Dschigit. Chef, skeppsfänrik
P ersin och 8 matroser.
Barkasserna, som voro vanliga skeppsbåtar, blef\'O
för torpe cltjensten nödtorftligen ntrustaJe och försågos
bland annat med lätta skärmar af jernbleck till sl,yJc1
för manska11et mot gcvärselcl. På hvarje sida fön1e
de en stång af trä för torp edens utstittamle. Torpederna laddades med dynamit och försågos med konkussions-tändrör, men voro derjemte inrättade för elektrisk affyring. Affärden egc1e rum från landningsplatsen vid Braila den 26 lVIaj kl. 12t 4m f.m. under ett
häftigt regnväder. Barkasserna följde i hvarandras
kölvatten på ungefär en kabellängds afståml från hvarandra och kommo kl. 2t 30m f.m. i sigte af de i lVIatschin-kanalen liggande turkiska fartygen , nemligen 2
tornfartyg och en större hjulångar e med 2 skorstenar.
Löjtnant Dubasow beslöt att rikta anfallet mot det
större tornfartyget, och beordrade löjtnant Schestakow
att uppehålla sig med sin barkass i närheten och afvakta anfallet s utgång. Barkassen Cesarewitsch styrde
nu med full fart direkte mot det i mic1ten mellan de
tvenne andra fartygen förankrade större tornfartyget.
Natten var mörk och en ·tung L1imma låg öfver vattnet. Anlänu i närh et en af tornfartyget anropades bar-

kassen af vakt posten mell L1et i turkiska marinen brukliga anropet: "Kim mir o" (hvem der"?). Löjtnant Dnbasow, istället för att gifva det reglementerad e svaret: ''Janandschi deil" (Jag är ingen främling), svara(le
med: "Sizi adam" (er bekante), men äfven detta oriktigt uttaladt. Härpå följde från vaktpostens sida genast ett alarmskott, som re11eterades från de öfriga
fartygen. Man hörde äfven att det rycktes i fyrsträno-arne trenne särskilda gånger, men skotten klickade
b
hvarje gång. På de turkiska fartygens däck började
nu blifva lifligt. Löjtnant Dubasow hade emellertid
med sin barkass hunnit upp till det anfallna fartygets baborc1ssic1a, och anbringade mec1 högra sidans
stång en torped mot detsammas akterskepp. Torpeden exploderade hvarvi(l barkassen intog en sådan
mängel vatten, att den höll på att sjunka. Allt manskapet började genast att länsa båten, och sedan man
öfvertygat sig om att den var oskadad sattes maskin
i gång för back, och barkassen drog sig på något afstånd från tornfartyget som väl började sänka sig med
akterskeppet, men dock fortfor att flyta. Löjtnant Dubasow tillropade nu löjtnant Schestakow att framgå
till anfall, och denne rusade meL1 full fart under en
häftig artilleri- och gevärselcl från alla tre fartygen,
och anbringade sin stångtorped likaledes om babord
midskepps å tornfartyget. Efter explosionen sjönk
hastigt det fiendtliga fartyget helt och och hå~let.
Schestakow's barkass (Xenia) belamrades af det SJUn~
kam1e fartygets takHug och fick sin propeller oklar.
Klargörandet försiggick under den fiendtliga elden,
hvilken underhölls från det sjunkande fartygets torn
in i sista ögonblicket. I Lletta kritiska läge skalllöjtnant Petrow hafva särdeles utmärkt sig genom lugn
och råc1ighet. Det var äfven han som sjelf riktark
torpedstången. Fänrik Persin';' barkass träffades ofta
24
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af skott, och fylldes nästan alldeles af vatten som uppkastades från de i dess omedelbara närhet nedslående
projektilerna. Barkassen styrdes derför med full fart
o .l
a der läckan nöcltorftligen
stoppades med blår
pa an '
o
•
•
och talg- Propellern rakade emellertid m bland träelrötterna som utsköto från strandkanten och oklarades
samt kuvde icke på länge frigöras. ·
SkepJlsfänrik Bal's barkass höll sig hela ticlen beredd att om så hade fordrats skynda till hjelp.
Som. det nu började dagas och elden från de fiendtliga fartygen äfven til~tog, ~af..löjtnant .Dubaso:~ befallnino· till återtåg, hv1lket 1 basta ordmng an traclrles
och ud-öl'C'cles. I allmänhet loforda befälhafvarne det
synnerliga lugn hvarmed deras anordningar af manskapet utJördes.
Expeditionen aflopp utan någon manspillan.
Sen-t på morgonen foro löjtnant Dubasow och fänrikarne Persin och Bal ånyo öfver Donau, fö.r att afhemta aet sjunkna fartygets flagg hvilken af de fiendtliga skepl?en qvarlemnats. Farty~et befa1~.ns vara monitoren Sei'fi af 512 ton, 100 nommella hastkrafter, 2
st. Kruppska 12 c.m. kanoner och 45 mans besättning.
För denna med synnerlig chistighet och klokhet
utförc1a bedrift, erhöllo löjtnanterna Dubasow och Schestalww st. Geordsordens IV klass; major .lYiurdschesko
och löjtnant Petro~ St. Wlacli:~irorclens IV klass mecl
svärdet, skeppsfännk Bal erholl St. Anneordens IV
klass med påskrift uför tapperhet", och skeppsf~inrik
Persin St- Stanislaiorclen med svärdet. Samtlige matrosen1a i barkasserna Cesarewitsch och Xenia samt
äfven tve:u.ne af besättningen i barkasserna Cesarewna
och Dschigit erhöllo militärordens kors.
3. Ångfco~tygen Constantin's och Wlad,im,ir's expedition ,ned sex torpedbcwkasser, emot de i Sttlinamynn-inge?'~- lipgande turkiska fartygen den 9 Jitni 1877.
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A.ngfartyget Constantin, befälhafvare löjtnant :M:akarow, lenmade Odessa den 9 J nni kl. 1 e.m. med sex
torpedbarkasser på släp.
Dessa voro c1e ti1l flottiljen i Odessa hänhörande
stångtorpedb~tarne .iti. 1, befälhafvare löjtnant Puschtschin, och .A1. 2 bef~Llhafvare löjtnant Roschdestvvensky, vidare släptorpedbarkassen 'rschesme, befälhafvare
löjtnant Zatzarennyi, samt trenne andra ångbarkasser,
nemligen: Sinop, befälhafvare löjtnant Pissarewsky;
.lYiineur, befälhafvare skeppsfänrik Nebon-Hirst; Navarin, befälhafvare löjtnant Wisclmewetsky. De förstnämnde torpedbåtarue .-11. l oeh 2 voro särskildt byggda för torpedtjenst; de voro af stål, ungefär 70' långa
och förseelda med ställtick samt stålskärmar. Deras
kolförråd var afsec1t för 20 timmars gång.
Constantin till hvilken ångaren Wlaclimir kl. 7 på
aftonen afsändes som understöd, låg vid Ormön (Fidonisi), och afgick först mot midnatten till Sulina, der
man hoppades .att utanför hamnen påträffa de turkiska fartygen.
Fem mil från Sulina, kl. 2 på morgonen den 10
Juni, afsände löjtnant .lYiakarow barkasserna mot de
fyra på redden vid bojar förtöjda och uneler ånga liggande turkiska fartygen. Dessa v oro: pansarfartyget
"Feth: Bulend" af 1,601 ton, 500 nominela hästkr2.fter; pansarfartyget "Mukacleme i Hair" af samma storlek; pansarfartyget "Idschlalie" af 1,650 ton, 300 hästkrafter och 5 kanoner, samt kanonbåten "Karthel" med
6 kanoner.
Barkasserna satte sig i rörelse i 2 frontkolonner.
I den första gingo torpedbåten .M. 1, i miclten Tsches·
me och till höger topedbåten •.iW, 2; i amlra kolonnen
följde de 3 öfriga barkasserna.
Anlända i sigte af de fienutliga fartygen blefvo
harkasserna upptäckta och man hörde alarmskott. 1Yian
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skingrade sig nu, i det att torpedbåten .M. 1 och barkassen Tschesme angrepo ett skepp (Idschlalie), medan torpedbåten o~ll. 2 utvalde sig ett annat till höger
liggande fartyg. Löjtnant Zatzarennyi utlade Hir::;t
sin släptorpell, dervid torpedens bogserti]1(la råkade att
komma in i propellern, och barkassen förlorade på eU
afstånd af tjugo klafter från lle fiendtliga pansarfartygen sin rörelse och manöverförmåga.
Nu utförde torpedbåten .itl. l sitt anfall uneler en
häftig kartesch och hamlgevärseld, men kommen i när·
heten af det fiendtliga fartyget råkade den automatiska stångtorpeden att stöta emot något eftergifvamle
föremål, hvarvid elen exploderade. Barkassen omgafs
af en ofantlig vattenpelare, dess främre afdelning (den
var försedd med 3:ne tv~irskeppsskott) fylldes med vatten, och en !J~iftig skakning förmärktes. Barkassen
förloracle sin styrförmåga och kunde endast med möda
forceras akteröfver. S;''t\räl sjelfva rodret som styrkettingarne hade råkat i oordning; denna skada afbjelptes under den fiendtliga elden. Den afbrutna toq1ed·
stången bortkapades och ledningstrådame uthuggdes.
Båten hacle för sin räddning ur denna ganska svåra
bel~igenhet ensamt att tacka den omständigheten, att
då främre afc1elningen fylldes med vatten, kom båten
att ligga på näsan, hvarigenom elen med akterskeppet
under backning kunde forceras upp på barikaden, som
befann sig 3 å 4 fot under vattenytan. Vid senare
umlersöh:ning befanns att kölen och akterstäfven voro
sl,allade samt roret afhakat, hvadan det blef tyllligt
att barkassen hade råkat komma upp på en flytande
skycldsbarikad.
Såsom nämdt är hade torpelibåten .M. 2, löjtnant
Pusclitsc.hin, skiljt sig frftn de andra tyenne barkasserna för att utföra ett angrepp på ett annat pansarfartyg. Enligt denne officers nu föreliggande berät-
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telse lmcle båten vid angreppet likaledes stött emot
ett flytande hinder, hvarvicl torpeden explocleracle, med
elen påföljd att båten så skadades att den sjönk Dess
hela besättning, som, u tom befälhafvaren, bestod af maskinisten 1VIoro;;ow, 2 eldare och l matros blefvo n~i
stan i sanslöst tillståml af turlmme uppfiskade och
gjorda till krigsfångar.
Angreppet varade fulla 12 minuter, under hvilken
ticl barkasserna voro utsatte för den häftigaste eld
från alla fyra turkiska fartygen.
Det först angripna pansarfartyget satte sig straxt
i rörelse för att förfölja torpeclbåten .iti. l. Härige·
nom vann Tschesme tid att frigöra sin propeller från
torpedbogserändan, och anträdde sitt återtåg. Barkasserna drogo sig nu tillbaka inemot kusten på gnmdt
vatten, h varifrån "Constantin" sökte afhemta dem, men
råkade dervid sjelf på grund och kunde emlast genom
kolens m·lossning komma flott.
Efter att hafva afskjutit några skott mot Con·
stantin återvände det förföljande pansarfartyget till
Snlina. Detta sistnämnda fartyg synes ej hafva kommit alldeles oskadadt från torpedanfallet, enär farty·
get samma dag afgick till Constantin~pel för. att intaO'as i docka. Constantin np11ehöll s1g nu till kl. 8
fö; att invänta löjtnant Puschtschin's barkass, hvE.refter clet, då några spår till barkassen ej kunde upptäckas, anträdde sin återfärd till Odessa.
Hvarken Constantin eller barkasserna, oaktaclt de
senare bnro flerfaleliga märken efter karteschskott, hade
liclit n?tgon förlust i döda eller sårade.
Följande dagen den 11 Juni utsändes från Otschakow ångfartyget Argonaut för att anställa efterforsk·
11 ingar efter löjtnant Puschtschin's båt, men då, såsom
blifvit näm<lt, båtens besättning redan var bergad och
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skin, gör en fart af 16 1/l knop och har kostat 14,000
fl. Löjtnant Skrydlow belön ades med St. Georgsardens IV klass.
5. Ryska tatpcclbarkasse,r angripa en turkisk monitor vid Nikopolis den 23 Jwti 1877. Af cle .å Donau
i Flamunda vicl Nikopolis liggande turkiska monitorerna afgick en elen 23 Juni och styrde utför floden.
Den i Fiamumla kommenderande ryska generalmajoren Leonow lemnacle h~irom unelerrättelse till torpedflottilj en. Vid cletta tillfälle lågo i Flamnnda fem st.
torpedbar1msser , hvaraf trenne voro skadade och för
tillfället satta nr tj ensbart skick. De öfriga tvenne
gjorde sig straxt klam att anfalla monit01:en, ~~~an att
akta på den mot clem öppnade kartcsch-mittraJOS- och
hanc1gevärselclen. Det första anfall~t utfördes .af ga:·desmarinen Arens på barkassen Mmer. Lednmgstraclen blef härvicl ~;önclersliten af ett skott, sjelfva båten
skadad och tvingad att clra11:a sig tillbaka. Efter honom anföll skeppsfänrik Nilow på minbåten Schutka,
clervicl han påträffade en från monitorens bog utskjutande stångt01·pecl. Vid aflägsnanclet från clenne passerade h an på blott en klafters afstånd akterom monitaren, dock utan att kunna anbringa sin mina. Nilow afsköt häruneler trenne revolverskott på monitorens befälhafvare. 'rorpeclbåten träffades nu af ett
stycke af en granat, och erhöll dervid en läcka om babord under vattenlinien samt fylleles till hälften med
vatten. Den passerade nu långs monitorens babords
sida, men hade förlorat så myck et af sin hastighet och
manöverförmåga, att elen måste afstå från vidare anfall på monitoren, och aflägsnade sig hastigt till Nikopolis. Ombord å barkassen blefvo 3 man sårade. Anfallet unelerstöddes från andra stranden af 4 kanoner
från ett ryskt ridande batteri, under det att sjelfva

gjorda till Juigsfångar måste ångfartyget återvända
med oförrättadt ärende.
De frivillige Kantzerow, Vetzel och Sokolowsky
från löjtnant Roschclestwensky 's torpedbåt erhöllo roiIitärordens kors, han sjelf St. Georgsarelens IV klass.
Såsom ersättning för llen förlorade torpedbarkassen •.il'!. 2, anskaffades genom en frivillig subskription
i Odessa en ny, som stäides till marinens förfogand e.
För att förekomma propellerns oklarande förses
denna numera med en öppen kurfva af jern.
4. Löjtnant Skrydlow's tO?peclcxpedition mot ett
turkisl<t ångfartyg vid Rustschulc den 20 Juni 1877.
Den 20 Juni öppnade ett turkiskt ångfartyg, som hade
utlöpt från Rustschnk, en h~iftig eld på några vid elen
andra stramlen befintliga ryska farkoster. Kaptenen
af första rangen N owikow beordrade löjtnant Skrydlow att med torpedbarkassen Schutka angripa nngfartyget. Schutka satte af från stranden kl. 8 på morgonen och anbringade, uneler en häftig eld från det
turkiska fartyget, sin torped, men som ledningstrådame blifvit afskjutna var denna obrukbar. Löjtnant
Skrycllow såg sig derföre nödsakad att anträda återtåget, så mycket mera som båten genom de fiendtliga
skotten sprungit läck förut, så att man hade fullt upp
att göm mecl att hålla elen flott. Han styrde derföre
utför Donau, och stötte ftter till flottiljen uneler beskrifvancle af en omväg. Skrydlow som blifvit silrad i bilda
fötterna hindrades dock ick~ ifrån att hela tiden föra
befälet öfver båten. Marinmålaren \Vereschtschagin,
som medföljde expeditionen som frivillig blef likaledes
lätt sårad; för öfrigt aflöpte företaget utan några förluster.
Torpedbåten Schutka, som är byggd af Thornyeraft år 1874, är 53 fot lån()' 6 fot 6 tum bred 2 fot
b'
'
6 tum d,Jupgående, försedd med en 12 hästkrafters ma"l
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ba1·kassen från turkiska stranden besköts af turkiskt
artilleri och infanteri.
Skeppsfån rik Nilow erhöll St. Georgsko rset och
gardmarin Arens militärförtjenstordm1s kors.
För att skydela sig mot torpedang repp har man
nu för lie turkiska fartygen i Svarta hafvet anbefalt
vidtagand et af följande åtgärder:
l) Fartygen skyddas af ett nät, 12 fot djupt, och
som på ett afstånd af 12-20 fot från fartyO'ssidan är
fastgjort till bommar som utsättas från det:amma .
2) stängselbommar, hvilka förankras på 2,500 alnar från eskadern ,och omgifva den. Genom elektriska ledningar alarmeras fartygen, om fienden skulle
försöka forcera bommarne och det gifves tillika tillkänna stället der försöket göres.
3) ångbarkas serna patrullera hela natten innanför
bommarne.
4) eskallern är försedll med elektriska belysningsapparater .

Om en gemensam sjörätt.
Föredrag i Försälcr·ings-Fören ingen i Stockholn1
d en 8 Januari 1877

af
J..F. J. . agerhohn.

(Forts. o. slut.)
Den förberedande åtgänl till åstadkommande af
en gemensam sjörätt, som England genom uppsamlandet af alla dessa svar vidtagit, berättigar utan tvifvel ti~l
ganska stora förhoppni ngar att denna fråga äfven skall
vinna sin lösning. Englands betydelse bland de sjöfarande folken är så framstående, att man med skäl
kan säga, att utsigterna för erhållande af en gemensam sjörätt äro helt och hållet beroende af Englands
hållning och medverkan. Detta land står helt och
hållet ensamt, gent emot de öfriga europeiska staterna,
i ett par af de vigtigaste punkterna , såsom visar sig
af en jemförand e sammanst ällning utaf de ofvan angifna svaren. Den första hufvudpun kten är den taxerande policen , hvarigenom den försäkrad e i England
och Förenta Staterna tillåtes att utfå hela det i policen angifna belopp, äfven i det fall, att fösäkringssumman öfverstige r försäluing svärdet. I Norge medgifves visserligen den försäkrade att uppbära mera än
försäkring svärdet, men detta öfverskot t får likväl icke
öfverstiga 10 °f 0 , och bortfaller i de flesta fall genom
intörande af en särskild klausul i policen. Den andra
hufvucl punkten gäller fraktförsä kring. Försäkrin g af
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äfvenledes borde användas såsom ett värdefullt material. Utsigten att vinna målet ansågs likväl rino·a
bl
derest icke regeringarne och de lagstiftande myndigheterna toge frågan om hand, hvarför tillsattes en
kommission, som skulle försöka att sätta sig i förbindelse med regeringarn e i lle stater, som c1eltagit i mötet, och söka vinna deras medverkan för frågans sintliga lösning.

Innan llenna framställnin g om elen gemensamma
sjörättens behöflighet och de för densammas förverkligande vidtagna åtgärder afslutas, torde biira nämnas
att, beträffande det gemensamma haveriet, äfYen den
åsigt sökt göra sig gällande att det såsom rättsinstitut bör helt och hållet afskaffas. Såsom skäl för en
dylik åsigt framhålles att uppoffring af lletta slag i
första rummet sker för att rädda besättningens lif men
'
. k·e egendomen,
1c
att fårbindelsen emellan ett fartyg och dess last
är af så tillfällig natur, att den uppoffring som åsyftar det helas räddning, lika fullt hade måst ske äfven
om fartyget varit utan last,
. att den medförda lasten, istället för att utgöra
hmcler för farans afvärjande: stundom kan möjliggöra
både sin egen och fartygets räddning, såsom händelsen är med trä, olja, tomfat, kork m. m. och att sålunda, om dylik last delvis uppoffras, det helas räddning ingalunda kan sägas ha uppkommit deraf, utan
att räddningen skett oaktadt den gjorda uppoffringen;
slutligen
o .att vid regelns tillämpning n~tstan oöfvervinne rliga
S\'al'lgheter uppkomma, hvarom ock de hos olika folk
gällande lagar och bruk hfira vittne.
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På en tid då sjöförsäkring var okänd kunde uppkomsten af detta begrepp om det gemensamma haveriet lätteligen förklaras och äfven försvaras. Lastegaren, hvilken oftast medföljlle omborcl för att vårda
och försälja sin egendom fick dervid åse huru skeppsfolket, säkerligen ofta emot hans vilja, kastade lasten
delvi::; eller i sin helhet i sjön, under föregifvande att
det helas räddning derpå berodde. Den tanken skulle
nödvändigtvis uppstå hos honom att genomdrifva förpligtelse å fartygets sida att deltaga i den uppkomna
förlusten. Han sökte deruti c1en återhållande kraft,
som var nödvändig för att godset icke skulle uppoffras
utan giltigt skäl, ofta endast till följd af den förskräckelse som vid sjönöd plägar bemäktiga sig skeppsfolket.
'rill gengäld fordrade sedermera skepparen, att lasten
skulle hjelpa till att betala elen skada som han tillfogade
sitt fartyg under föregifvande af det helas räddning:
Till förekommande af missbruk fanns ock i äldre tider
ett stadgande, som ännu lärer qvarstå i ryska sjölagen,
att ((~:>kepparen skall göra första hugget i masten och
lastegarens ombud, der sådant finnes ombord, göra
första .kastet af lasten. ((
Sjökastet och den uppsåtliga uppoffringen af master eller ankare utgjorde under nästan hela medeltitiden de enda föremålen som ersattes i gemensamt
haveri, men regeln, en gång funnen, utsträcktes sedermera till allt flere såväl skador som kostnader i skydel
af den benägenhet för utveckling och inveckling som
lle flesta rättsreglar besitta.
Först i senare tid spåras en ansträngnin g att åter·
komma till regelns ursprunglig a enkelhet, genom ute·
slutning af än den ena, och än Llen andra skadan och
kostnaden från ersättning i gemensamt haveri, och i
vår tid då sjöförsäkringen erbjuder åt !war och en
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en lätt tillgänglig utväg att skydda sig för förlustei.' af
tletta slag mena dessa gnmclliga reformvänner, hvilka
onekligen skola vinna många anhängare, att clet gemensamma haveriet kunde utan olägenhet bortfalla.

Utdrag af kaptenen i Kongl. norska mari·
nen Petersens och löjtnanten i samma
marin Bloms rese-rapport.
(F ort s. o. slut)

C. Ilollcmd.
l'i\ grmHI rtf förn1"ni imnda progmm flir holliincl slm 111ftrinPn skall
holliind slm flott rtn s opansmde sjijgå0ocle fartyg hest !t af:
7 shnf:1ngfrntyg af l :a kla ~sen.
:5
cl:o
" 3:e d:o
3
cl:o
" 4:e
d:o
Sknt/r1nyfari.'J!J'"" aj !: a k !lls sen tUnkas byggrb i d eL viiscndtligast.e af samma Lyp som clou engelska korvette n Jl ayit·ienn r· .
Tv enn e nf dessa fartyg ä ro besWmd a till tj enst i Ostindien oc-h
de i\friga 5 att visa fl aggan, till öfning och till reser v.
~Ian har i Hollaml kommit till samnut result:1t som i England ,
att fartyg byggdrt nteslntflucle af tril hafva fugrt varaktigh et, oc h ma n
tilnk er derföre a tt flir fra mtiden hi't lla sig flntingen till jernfartyg
fiirhyddrt med tril och .zinkpl:\tar, ell er ocks:l till do "eomlw.<ile .. _
byggda farLyg
triib ekliidnad på j ornspa nt med fcjrhindningar
af jern.
De nya skmfunyfartyy en a/ .):c ut· h !J:,, !.:/assen ilro cu mp osirr·byggda fartyg efte r e ngelskt mönster; deras hufvucldim ensiouer finnaR
upptagne !'t tab ellen bilagan n: o 2.
Specifikati o n af vigter i fartyget :
Skrufi1ugfat-tyg S krnfttngfarLyg
af 3:e kl.
af 4:e kl.
30 tonneanx. l \:l, r, tonneaux.
Artilleri med allt tillb eh ur .
«
31
«
Talding och ~ege l .
4G, a
Ankare, kettingar, varpgocl s,}
35,8~:
«
22,84
arb e tstalj or, båtar m. m.
skepparens, timm ermans
«
ll ,R
8,7
och styrman s 1tpphunl<' r
«
30
«
Proviant fi•r 2G veckor .
15,o&
«
«·
Vatten i cisterner och fat
16
14,5 '.1
2ö
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Fiirskvatlens-koudeusor
Hesm·v och klildningsslyckeu m. m.
Briinsl~

Stenkol
Maskiner mod tillbehur
B esiitlning med effekter .
Ballast .

-l,s louu eaux .
«

l
140
140
15

((
((

((
((

l,:w lonneaux.
~

O,;o
85

«
((

104
10;,:;

~o

Tili~Arnmnll s 48U,YCJ1onn c:nlx. 3 14,!17 tonneaux.

Pannorna voro 111yekcl hlig n, och ni\dde s[,lnndn lemligen tw.
tydligt ufver valtenlinicn. Dc ,·oro af knbi,\; form , och maskinerna
i ett af fart.ygcua, som jnst l!tg t'ii<l igt var af den vanlign iildrc ty pen med 2 liggand e cylindrar, direkt ycrlmn<1 c och fursNI<la mr·d
inspl'll tu ings-l,ondensor.
.Midskeppsknnonen had e ett syslem nf bågat· i cliicket fur nit
sviingas nt åt bilda sidor lika soJn fur d 'tra frrgatters stHfknnoner.
.'-'hujän,rJart!!:;uw Cf/ 3:e kla.q , n, som iii rcl e en bog- och en akterkauon had e en li'tg back emlast ett par fot öher tliicket, ll\•arpi't
kanonen med l:itthet kunde belj enas, i det att kellingnr, keltingsstoppare n1. m. !Upte under backen. Denna back stann~cle 4 il 5 fot
från sUifven, så att: tnrw kunde i<OIIJma till klysstoppnm e. Öf,·cr
nklerknnonen vaJ' anbrngclt en hytln. S:hiil fGr bog- sn111 f<'•r akt~r
l<nn onc n var i diicket !1cdlagdt b[tgar, si< ntl knnon e m n l;n nrlc an bringas i siirskillht port.:u·, likasom fallet iir pii rle sm[t cngcb ka b .nnnbål.am e af liknand e slag.
Skrufd11_r;farty_qena <!/ 4:e kla .<&eli hade enelast mid skcpps];nnone r
samt tv[, små kanon er anbringade i siclo.porlar akter.
Rtt skrnfrtngfartyg af 8:e och ett af 4:e klassen sl<nll i enlighet
med planen nnvilndas 1iii tjenst i V csti ndi cn, och ett frntyg n f ln·ar rl e ra af c\ ess:t kla sser skall nyttjas till Mning och till att vi"' flaggnn;
de ilfriga tvenne skola hållus i reserv.

De opansrade fartyg , som fijr tillfiillet byggas till ku stfu rsmr,
ii ro, som af flir<'slftenc\e beriillelse kan synas, till nllm vHsendtligaste dclen kanonb:"tt:ll' af elen s. k. Str(!llll'h· eller Snah·r·- kLt ssc n. Furnl.nn1
England har också Hollrrnd och Danmark ur.ptagit dessa fartyg i sin
flottmateri el, O<;h el en opansrade kanonbåt, som till försli k nylig•' ll
iir saLt pi't stapeln i 'l'oulon, och som hva1l storleken bclriilT':ir niirmnst kan h'infcims till Stauuchklnsscn synes alt hiintyda pil, att man
också i Frnnhike vill pröf\a ett liknamle system.
Det iir e n nalnrlig fuljd, alt dc lokala fi >rhl\lland c na komma
alt ntl'>fvrt ett. 1nycket stort innytanclc p:", si\ små fartygs som Staunc·hbåtames a nviinflbarh ct . Dels kunna dc Hemligen, på grund af det
ringa kolförd\clet, ick e amiindas till tjeust so m kt-iifY e r hingre tids

oa!bruten gång, och dels Hro de för små och för svårt bestyckade
för att med full sUkerhet kuum1 påriiknas alt gå frilu en punkt till
en annan, nUr kusten Ur öppen och obeskycldacl, och resrtn alltså
måste fur etagas i lippen sjö. Aunorlnnda sliiller sig deremot för·
hf1llanc\ct, niir kusten Ht· omgifvcn af en skiirg[m1 med inomskiirs
smult farvatt e n,· eller niir der finnas inom landspassager genom insjö ur, Hoclm· och kanaler. Della sista iir ncmligcn i stor utstriickning
fall et i Holland, och del syncö också, alt umn i deLta Inne\ till en
mycket betydlig del har l ><1Semt ku stf'Li r,;varE't på o miinchndet af
Staunchbi'tlar, i det alt den fiirutnUmmb l>lunen fur den holliinc\ ska
marinmaterielcus utveckling förutsiitlcr, att der Lill kustför:;varct skall
nnvUuclas mera iin dubbelt si't mftnga Sluunchbfttar som monitorer
(24 Staunchbftlar mot 11 monitorer).
Der hvarest kusten iir lip pen , och der man alltså icke med be stiimclhet vftgar pådikna, aLt Staunchbåtama i tid kunna hinna fram
till den angripua puukleu, blifvor det fuljaktligen nliclv>incligt, att
dessn farty g öh·crgå till att. blifv<L ett mem stationert loblflirsvar.
D et synes ocksft alt yam den allmlinnn. uppfattningen i England, att.
St:wnchbål am o i hUg grad himpa sig fiir tlctta brnk. Förutom alt
hflnvisa till de furut i clcnnn rapport aur.·,rda uttalanel e n om des~a
fartygs liimplighet må ytterligare aufuras, att. den bekan te e ngehke
fartygskon st ruktUren mr B.eecl, fur niirvanmcle ('/,i~/ constructor <:/'
the Nary, i en diskussion i the u~titcd ""'·cir·e i'"titrrtr'o)(. med mycken
styrka har framhållit Slauuchbfttmnes llimplighet fur hamnförsvar.
D et Ur emellertid påtagligt, att ju mera fartygena lifvergii till att
!Jlifva ett lokalfursvar, ju större antal mftHte af dem anskaffas, clft
hvtnie ~Urskilclt fartyg uneler sildana omstiinclighcter icke lmn påriik·
n as och viii knappast Hr bcstiimc\t till att lemna den hamu, till hvars
fUrsvar det skall bidraget. Mr. Reec\ har i sitt ofvanuiimuda föredrag
ocks>1 påpekat detta, och har exempelvis nlimnt 30 Staunchbåtar
som ett passande antal att ;;fvcrtaga en del af försvaret af inloppet till Humberfloden.
När man undantager under dc senaste åren i Danmark byggda
större kanonbåtarne M0 en, Falster n1. fl., hvilka hUr furut. liro afhancllacle, har man hvm·ken i l!;ngland, Holland eller Danmm·k an·
dra klasser af nyare opansrade fmtyg, uteslutande bestlimcia till kust·
fursvar, lin kanonbåtar IJ.f Strwneh· el ler .Snake-klassen.
De minsta sjögående e ngelska fartygen af Guqrteltc-klasse u kallas visserligen också gun-boats; men de äro byggda i ett ganska annat iindt\mål iiu till l'örsvaret td engelska kustermt, och iiro heller
icke ptt det slitt bestyckade att de kunna an1•iindas hiirtill.
Det ,,,. 11 emligen ett k<tlllletr·c-ken fiir alla fnimmande e_r;entli_r;a
ku stfuruarsfartyg, såni'l pansrad•: sum upcmsrade, att liesl!Jeknin_r; en
består af e.JJ'~ktict pansar&,·ytwuLr· artilleri. Ett nudanlng härifrÄn
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uti det holliindska mariu-vrogr:tmmet 11 pp.
kuude tutijligcu siikas i
stiilda 24 pausm<le och opansrade flod fartygen; men dessa fartyg Hro
endast Lestiimtlu att tillsrunman s med Hrmren operera p1l flod er o~h
kanaler, och iiro silledes icke heriikuade pi\ att deltagrt i det egrntligrt kustförsvm·ct

De ul"'''"mde '":~"s urr·, h vilka nu f'iir tiden byggas i England
och Frankrike, iiro som förut blif1·it niimudt Wmiimligast bestfimda
att i krigstid konvojera handelsfartyg, ve rb mot fiendtliga k apare och kryssare, oroa och förstöra fiendens sjöhand el och npp snapprl. blokadbrytare.
Fartygena kunna efter storleken indelas i fregatter och korvetter, i hvilket afseende emellertid der fiistes uppmiirksamh et på, att
man i England som en förberedelse upphört med byggandet af flera
fregatter och fiir tillfiillct inskriinker sig till att. endast bygga st[il'!'e
och mindre korvetter.
1~'1.9.'l""dss<illet ;tr för ft·egat tema och de större korvetterna det
samma i England som i Frankrike. På gmnd af fartyg ens stii!'l'e
liiogd och skarpa former byggas de helt. och hållet af jern, d,'\ man
med detta material vid siclan af ett liittare s ho f tillika uppnår stiil'l'e
styrka oeh slyfhet i förbindningam e. Då emelk rtid fartygena iiro hPsli imrla att und Eo r liin gre tid oafi.JI·utet hålla sjön, och då det iir
af ltögsta Yigt , att de så vidt m(;jligt kunna bibehålla den största ,
rniijliga hastighet, anbringas utanpil j emldiiJ sel n en dubbel triibekliidnad , lwarigenom det. blir möjligt att förse fartygetta med kopparförhydning.
Detta bygguadsiitt, som redan under en liingre tid 1·arit k>indt
bar emellerid den oliigeuheten, att det under tiden kan uppstå gal_'
vaniska verkningar mellan kopparförhydningen och det innanföt· varande jernskt-ofvet. D etta ska ll nemligen hafva intriiffat med n>Lgm
engelska örlogsfartyg, !Jlaud hvilka exempelvis skall uiirnnas pansar skeppet Triillllf!{t, likasom man har hys t. fruktan för, att n:'l<>ot lik.
nande har varit fallet m ed fregatten f iii'UIIs tctlit och nu på alh·a sista
tiden ocksil med J:aleiy/,, lilan lmr derfin·e i Engbnd på ett par :tf
de nyac; t0. korv ett~ma li ore,· odt Caccll(w/" anviinl zi nk - istiillcl f,;r
kopparförhydning. l\hu upp11ilr derige nom <j allenast alt fiirsiikm
sig emot dc ~Ltdliga gahnni~lm vct-kuiugamc, utan lllan kau också,
niir fartyg <Jt git'vcb ziukfurltyduing, giim öliifvam e af j cm, h varigenom
fartyget i>lif'r et· mera tjcnligttill att, i hiindclse af Lehof, brukas som ram.
De mindre konettert ia byggas i Frankrik e af trii med mycket
st.mbt fi>rLinrlnin grt r af j ct·tt. I England anviind<'S deremo t det s. k.
1 0111
/'V.site byp;gnad,;siiltcl , oe l1 rlctl:her, son1 man i sistniimncl e land ville
'
alldeles npphura att bygga lirig,;fartyg nt,•slutamle af trii. I all n fall har

Mr. Bnrnaby i sitt förenämnda föredrag i the institution of Naval
Architects uttalat, att man i engelska marinen för framtiden ieke kommer alt auviinda trHspant vid LygganclcL af higsfartyg.
/<'art 'Ii fur dc opunsrade lo-yssarrt e varicrnr, som det af jemförelsetabellen bil. n:o 3 synes, mellan 17 knop (fur de franska croiseu r
de l:re classe) och 13 knop (fi.ir de eugebka korv~tterna af Magieicune-ldassen . Det synes alltså :tlt alla striifvanden gå uL på att
göra fartygena så snabbgående som mlijligt, hvill<et har sin naturliga
orsak i deu tjcnst, hvartill dc Hro b estiimd:.. Emellertid stUll e.r man
i Frankrike iiunu stö rre fordringar på de opansrade kryssames hastighet ;;n i England; jemförelselabcllcu bil. u:o 3 visar nemligen
at.t de franska f,irtygen i allmUnbet hafva från } till 2 knops sWrre
ha stighet iin dc motsvarande engebka. ~iiuimumfarteu , som i England är fnststuld till 13 knop, iir således för dc franska kryssame
15 knop, eller hela 2 knop mera. Df1 de sjögående pansarskeppen
kunna förntsiittas som en allmlin regel att göra omkring 13 knops
fart, kan sam ma hastighet knappast anses fullt tillrHcldig för en
opansrad krys>fl.re, hvilken plitagligen endast med tillhjelp af sin öfverHigsna fart kan göra sig förhoppning om att undkomma ett furföljande pansarfartyg, och då man .v et att flera af dessa göra mellan '
l 4. och 15 knops fart (som t. ex. den engelRka liJonrti·r-1,), blifver det
Hitt förklarligt, att man i Frankrike har ansett det nöd vHndigt att
gifva de opansrade kryssame minst 15 knops fart.
De opansrade kryssam es bestyckning består af mycket l;ittare
pjeser än d!! sjögående pansarfartygens. Niir de 3 engelska fregattenm Shah, In cons tant och llaleiglt undantagas, visar det sig afjemf,irelsetabellen bil n:o 3, att den svåraste bestyckning fur denna far
tygs-klass utgöres af 9 till l 0,000 'Il svåra kanoner. De äro således
ick e bestiimda till att inlåta sig i strid med pansarfartyg.
Medan de franska fartygen iiro de engelska 1ifverHigsna i hastighet, äro deras bestyckning jemförelsevis långt svagare. De franska
fregatterna af Toi!JTille-typen hafva således ungP.flir 29 'fl:s kanonvigt pr ton af deplacementet mot 59 'Il pr ton för Shr,h, 57 'Il p r
ton för lncon stmd och 4.5 'Il pr ton Lir Raleiglt. Något liknande är
fallet h vad korv ettema betrlifl'ar. D a!JII<t!J· Tr oa/n har 22, l n:s kanonvigt pr ton af deplace mentet mot 37 7i pr ton för E 'II'!Jeth.i och
-11 ,.'> 'fl pr ton för VulagP; J) l nfero et har 27 ,~ u:s kanonvigt pr ton
af deplacementet och Uig rtillt de Gcno,li!l!J 26 'Il pr ton mot 53,3

n pr

ton föt• .lla_qicienne.
Si\vlil på de franska so m på de engelska kryssame har man lagt
slirskildt vigt på, att ui',gra af kanonerna kunna nyttjas t ill långskepps
skjutning d vill för- som akter\ifver.
I Frankrike bar man , h vad fregat tema och de stiirre korvetterna
beträffar, silkt nppnt1 detta genom att placera en del af diicl{sb estyck-
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ningen i tippna halftom, hvilka spring(! något utanför fartygssidan
u ngeflir s/\luuda som i croqnis Ur visad t pä bil. n:o 8 för en cruisseur
hlan hoppas alt p!'t deLlr1 sätt kunna skjuta från
rle Y:m~ cl1css•·.
riltL för- ellc1· akterut till 30° f•irbi lYiirs, alltsft med baxniugsvink el
af '120°.
Fiil'uiom kanoner anbringltdc i el c ofvauuilumcla hal fl om ena har
man ocbit pii cle stönc franska kryssame aubringat c u jag tkanon
lineler backen, medan man p:1 cle mindre fat-Lygen af d en ua klass
(Lyren lliy cwlt rle Uenuuil/!1) har låtit sig nöja mecl, so m f 1irut ilr
nii111ndt, i fi.irefalla.nde tilli'ili!Pn alt flytta en af sidokanone ru~ upp i
en pf1 backcu anbmgdt kurs,irbve(,t.
I E ngbud gc•rcs fur sUifbcstyclmingcu in ~l di rningar i fariyg~siclan ,
fur nit kanonern~t skoh lwmm sl,j uta li'wgskepps sftviil för- som akteröi'ver. Pil bil. n:o 8 Hr i croqui;; visadt stiifkano uerua s aniJriugamle pi\ korvetten J/ u.r;icie111w.
Masl<iukrafteu <i r , fi.ir att uppnft elen n<idvliucliga r~ u te u, sH rd ele~
stor fur do opaiJsraclc kryssamc. F'ör dc p[c jcruförelse-labellen JJil.
n:o 3 upplugn e fartyg varierar den s[tluliCl tt mellan l, 17 i uel. h.k. pr
ton af deplacementet fiir Vutuye och l,tJ iud. h.k. pr Lou f<ir Llitguar;- Tr ouin och Jfayicir'IIIW . I medeltal kan den slittas till 1, 20 ;,.
l,~;, in d. h k. p r to u af deplacementet.
Till jcmförclsc med sjugående pansarfurtyg anfi.ires, att Jfunarch
har 0,,,., indik. h.k., liereales 0,99 inclik. h.k. och Bellcrophon O,sö
indik h.k . p r ton ar cleplaccmentet, meLlan de nlimcb fartygens f>ut
har varit proportionsvis 14,<) 14,7 och 14,2 knop on the mw 8 , 1red mile.
Sanllnanstiilclt med micltelspa.ntets areal stHller sig elen indik.
maskinkraften för eftemilmndc fartyg ungefilr si'tlunda:
'furtrrilt" med 17 knops far t har 8,5 inclik, h.k. pr square-jiwt af mspa nt s-arealet.
Jncurrstant med 16) knops fart har 7,75 imlik. h.k. pr d:o cl:o.
Llrryua!J- '/'n)(( in mell 16 knops fart har li,2 ·, inclik. h.k. pr cl:o d:o.
Vul·<!Je mccl 15.f knops fart har G,'l inclik. h .k. pr d:o d:o.
li(!Jarrlt el e (/,nurril(IJ med 15 knops]fart !mr 5,:J5 indik. h.k pr d:o d:o.
;ll uyi~:iem;e med 13 knops fart har 4 ,2-1 indik. h.k. pr d:o cl:o.
De franska fartygen gifvas i allmiinhct fyrbbcliga skmfvar, och
hafva således ingen brunn.
De iilllrc engelska Fartygen som t. ex. lneonstant hafva LviliJia diga skrufyar och hruun. Emellertid bö1jar man också nu i En"laucl att till denna klass af fartyg anvilmh (yrblacliga skrufvar, hvilta.
g1fva något biltire hastighet.
f\oTfDrrc!det ilr fi.ir dc opansrade kryssarna jemförelseris be.
tydligt.
Dc franska crois"lll'8 nf 1:re och 2:mc klassen sknlle således
gifvRs ti1J,·iickligt kol f<Jr att knnna ntliipa en distnns af 5,000 geogr.

mil m ed 10 knops fart , och kryssarue a.f 3:e Idasse n ('YP U(qault de
[,'e.!O!Ii/l,r;) skulle kunn a gå anoo geogr. mil med l o knop~ fart.
Äfven i England liigge r man 111ycke n vigt på elt stort kolförn1d,
och ett af dc viiscndtli gaste inkastelt mot. l ncons tant har vari t., alt
far t.yget e nda st k:tn ut!<ip:c en cli ~taus af 2,1GO gcogr. mil med 10
knop s Jarl.
Ned<tustående tabdl a.ngifver Illlgd<irligeu, huru stor del af deplncelllentet de sUr:;kilda fartyg ens kolf'i.irråd i u tager:
kolförddet iir O,tq «f ch•place meniei.
,''/:ah
((
«
})flfJlfU_Ij- J'nJ;Iill
" O, tfi
«
((
O,t5
'f'uurcilte

"

1-.'ur.IJalus

v.,ta;J e
11l agir·icnue
Ut'tt()lfitiy
Jt,j;rutlt
Na;Jlei;;h.

"
"
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0,13 «

0,13
0 , 13

«
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O,t2
«
O, t2 "
«
«
O,tu
Jw··•lls/1Wf
"
Pi\ grund af \! ~ u tjcnst hv"rt.ill do optmsrade ki'yssarnc äro b es\iilnda, iit' sr>yr>larean tillriickligL stor för alt fart.ygcm1 ptt Hingre exped iti oner hufvudsaklige n kunna nyttja segel. Ni\gm af fartygrnll
hat'v<t till och med visat sig vara mer [iu all miiu t gocll\ seglare t. ex.
Jncurtslwcl som fi.ir segel enmmt har gjort mellan 13 och 14 knops

""

((

((

((

((

((

fart.
f<ir

se 1ctarcans

storlek varierar mellan 25 gånger midtelspautsaretm

d~ fnwslm kryss:<rne af l:a. och 2:a klassen och 36,s gånger

michelspantsarean för Uiyrurtt de Uen uailliJ.
Alla cle engelslm kry~sarne ilro fulltacklatl e skepp, medan de
fm nslm r·ruiseurs af 2:a oc.h 3:e kb~se n skoltt taklas so m barktikepp.

De nyar e, 11/,illdre ·:f/iytli!lide, opctllt; l'ttcle fal'f!J!Jt'll n:·o, S0-,111 af
föreg[,oude beriittelse synes, af mycket olika storlek, maskmkralt och
art il leristyrka.
D c nro alla hufvudsakligeu b estilm da till fr edstjenst på afliigsna sial ioncl' samt till fi.irsvar a.f k olonier.
:Jied af-;ecnde pi\ byg.')nads>cittct gUiler, hvad clerom ilr anfördt
fi.i r de minclre opansmde kryssarne. Me dan num i Frankrike ihmu
fort.siiltc r med att bygga trlifartyg, anviindes i England och Holland
till dc h<ir afhandlade fartygen niesiniande det s. k. composile byggB:tdsssUttet.
Farte 11 varierar mellan 12 lmop för de fran sln\ Al'isos de 2mc
dasse eller cannonieres de st:ttion moclifiees och 9 knop för dc hol!Hnd~lm shntfarlygen af 4:e Idassen

!Jestyckni11 _q eu ;,,. som för d c opan srade kryssame icke beräknad
på, att fartygena sko~t> kunna inlåta sig i strid me d pansarfartyg.
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De svi\rar e kanon erna föras i allmän bet
mid skepp s på vridba ra kmiibrlav clter, så aU lmnoa e u k:w svänga
s borelv arts åt beggP sidor,
medan de min clrc kanon erna Hro anbrin
gade som stiifbe styclm in g .
På de fransk a ~.t ri,os af 2:a klasse n hm i blinde
be af behof den ena af
de tvenne mindr e k11nonema anbrin gas
som jagtka non pft backe n i
en der placer ad kursur lav ett p[, samm a
sillt som förnt ilr förklarmiL
om i<ry~sarn c af 3:c ldas::;eu. Kanon vigten
pr ton af dcplac cmcul et
stilller sig ungcfi lr sålund a:
Frans k Ariso de 2:m l' e/a.;.,,. har 26 'il
k::wou vigt pr ton af deplacemeuot'.et.
Engeb k sluup <tf D ari(( y-k!as sen har 34,:,
'it kanon vigt af d:o d:o.
Holliinclskt skruff artyg af 3:e klasse n har
20,1 fl kanon vigt af d:o d:o.
J! a,kinhntj/~11 iir fiJljak tligen p:l grund
af den mindr e farten pro porlio nsvis mycke t mindr e lin för de
i det förogi \eude omnlim nd e
opans rade kryssa rn e. J emför dt m ed miclte
lspaut sarean stilller sig den
inclike rnde maski nkraft en nngefi ir som följer:
Frans k .·h is o d ,, 2:m r- c/a.<.,e med 12 knops
fart har 3,17 in d ik. h .k.
pr square -foot af m -spant sare nn.
Engel sk sloop aj DariN g -klasse n m ed 11
knops fart har 2,34 indik.
h.k. pr d:o d:o.
Hollii udskt skrn Ilartyg af 3:e klasse n
med 11 knops far t har 2, t t
indik. h.k. pr d:o d:o.
Hol!Hndskt skrnff artyg af 4:e klasse n
med 9 knops fart har 1,33
indik. h.k. pr d:o d:o.
.·illa II!Jar e, .~j(iy<ielule, opans rade far~V.9
ltafca blott en sk1'1tf.
För några år serlan blef visserli gen i Engla
nd byggd a ett icke obetydlig t antal af rumpo.<ite dnllltle -.<('rew
.'JIIIII'eSs''ls bestäm da till att
göm nngef'Hr samm a tj c nst som nn tuukes
ulfUrd af de nyare fartygen af Co,1uNte-, .'l ral;- och Dario g-klas
scrna; men de med de omnilmud e furtyg en vunna erfare nheter
synes hafva ådaga lagt, det
mindr e iinclamålsenli g:1 uti att anyiin cla
två skrufv ar på fartyg , hvillm
Uro bestiim ch till exped itione r p:"t afliigsn
lt farvat ten. De nyare engelska fartyg en lm f n de rföre en tv >t bladig
skrnf och brunn ; de nyare
fransk a fartyg en hafva derem ot ingen
brnun och :1nting en en tvåbladig , dubbe lbln.di g shuf (he/iCP-m anr;i")
eller också en fyrabl adig
sin-u

f.
K o(f<irl'<!det iir propo rtion svis betydl igt, enHr
fmtyg ena iiro bestiimcla till att göm t jenst på alhgsn a
farvat ten De fransk a Aci.sos af 2:a klasse n skl1lle sftlecl es kunna
utlöpa

en distan s af 3,000
geogr. mil med 9 kn op~ fan. HUr nedan
lir ungefi trligen angifvet huru stor del af deplac ement et kolfön
åd et intage r p."1 de slirskilda fartyg e n .
Frans k Avi so d c 2:m o clusse, kolförri'1det
är O, t l af deplac ement et.
]<;ngelsk sloop af /)ariny -kbBs en , kolför rår1et
lir O,t t af d:o.

.\
\
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Holllindsl;t skruffartyg af 3:dje !da sse n, kolförrådet lir O , t~ af d:o
Holliincl skt skrnff'a rtyg af 4:dc klassen , kolförrådet lir O, 12 af d:o.
Då de h:ir omhandlade fartygen 1iro beslHmda till t.jeust pit
frlimm<wde station er, och således som oftast komma att sllndas på
afliig~mt farvatten , är s"yiaren tillriickligt stor för att lliugre resor
kunna företngns under ensamt segel. 8om det af tabellens bil. N:o
2 synes, varierar ,c.'}larens sturlek mellan •15,;, gånger Midtel-Bpantsareau (för de fr:.w slm Acisu' af 2:dra klassen) och 27 ,H gånger Midlel-spantsarcan (för Je holiäudslm skrulfmtygen af ~:dje klassen).
Fartygena liro i allmiiuhel taklade som barl<skepp (de fnwska
_A ,· is os) ell er som tremastade siwnertar dt•ls med dels utan rår pft
stormasten.
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Anteckningar rörande Direktionens öfver
Am:ts-Krigsmans-Kassan befattning med
tre särskilda till kassan gjorda förläningar.*)
l:o). KontrolHiren vid Flottans statlOn i Carl::;krona J-. F. Blum::;tetlt har genom testamente elen 2 Juni 1829 till neclann~immle ändamål anslagit 1,200 kronor och derom förordnat:
att dessa penningar, sellan de Llifvit från hans
dödsbo till kassan öfverlemnade, st~indigt skola vara
uneler Direktionens inseende och förräntas mot säkerhet;
att årliga räntan skall uhlelas såsom umlerstöd i
tre lika lotter mecl mi till hvar af tre de mest nödlidamle, som Direktionen nämnGr bland "frånfallne " ogifta döttrar eller enkor efter embets- och tjenstemiiu
vid flottans station i Carlskrona utan ;.ltskillllacl emellan frälse och ofrälse (anm.: hvacl af r~lntan ufverskjutit helt tal i kronor på hvarje lott har blifvit lagdt
till hufvudstolen);
att en lwar, som kan ifrågakomma till erhållanue
af understöd, bör finnas utan eget förvålland e hafva
råkat i nöd och skall om flere härutinnan anses lika
'
den, som är sjuklig, alltid gifvas företrädet;
att unclerstöclet skall frånträdas af elen, som ge'') Upplii;;t vid Örlogsmuunnsiillskap cls samnmukomsL den 17
Oktober 1877 af Lcdumoleu A. K. Gasslauder.

395
nom arf, gåfva eller testamente från annat håll vinner
motsvarande inkomst ; och
att, i den mån ledighet sålunda eller genom afgång på ett eller annat sätt uppstår, Direktionen eger
välja annan understödstaga re enligt ofvanståencle grunder.
2:o). Kommendören vi el flottan Christian Jacob
Blomstedt har genom gåfvobref elen 13 December 1862
anslagit och till kassan öfverlemnat 17,000 kronor
för neuannämnde ~indamå}, OCh L1erom förordna t:
att denna gåfva skall utgöra grundpenningen för
en sär skilc1 välgörenhetsst iftelse ell er understödsanst alt
vid flottan mider benämuing, "J(ommenclM Blomsteclts
pensionsim·iittning" och förvaltas af Direktionen, enligt
cle reo·lementariska stauganden, som rörande Am:tso
Krigsmanskass
an äro eller blifva föreskn"fna;
..
att 1wnningarne skola göras fruktbara emot hogsta tillåtna ränta och såclan säkerhet, som reglementet beträffamle utlåning af kassans egna medel bestämmer eller <lirektionen eljest_ efter omstänclighetema
-pröfvar tillräcklig ;
.
...
att af räntan så mycket, som svarar mot fem for
humh·alle af hufvuclstolen, skall årligen c1elas i så många pensioner, som lleraf kunna utgå, hvarje pension
beräknad till högst 100 kronor, och anordnas l~e.cl __ en
åt hvar af (le ogifta clöttrar eller enkor, som m1hbra
och civila embets- och tjenstemän tillhörande kongl.
flottan efterlemnat och som af elirektionen pröfvas för
deras lefnadsbergning vara i verkligt behof af elylikt
understöd · llock skall N. N. uneler sin lifstiu årligen
åtnjuta 150 kronor såsom 11ension från denna stiftelse; och
.
.
att hvall af räntan icke användes tlll penswner
skall för hvart år läggas till hufvuclstolen för elensammas tillväxt.

396
Anm . Up på ansökan af stif tare
n har Kongl. Maj:t
genom nåd igt bre f den 27 J ann
ari 1863 medclelat faststäl lels e å gåfvobrefvet och den
derigenom gru nlll agd a
väl gör enh etsa nsta lt; sam t till
ika upp dra git åt elirektionen att em otta ga de gifna
pen nin gam e och des amma allt fram gen t ve<lerbörligen
förv alta och r edovisa.
3:o) Öfv erst elö jtna nte n i arnu\en
Hinrio Wi lhe lm
Blo mstedt har dels gemens am
t mecl sin fru Eva Ulr ika
Blo mst edt , född Råf elt, genom
inbördes test am ent e den
8 November 1831 och elen 10
Maj 1861 och dels enski ldt efte r hennes död genom
test am ent en den 13 Sept ember och den 17 Ap ril 1874
till nedannämnde ändamål ans lag it allt hva d som efte
r båd a ma kam es clöcl
återstocle af deras förmögenhe
t, sed an and ra gåf vor derifrå n utg ått; och är här om föro
rdn ad t:
att sed an ifrå gav ara nde egendo
m, så i lös t som
fast, blif vit förs åld und er han
d elle r å auktion, behållningen der af (omkring 56,000
kronor) ska ll öfverlemnas till dire ktio nen , läg gas till
den genom kontrollören Blo mst edt och kommendör
en Blo mst edt stif tad e
donationsfonden, och mo t god kän
d säk erh et förm ånl igt
för rän tas;
att rän tan ska ll, i öfverensstä
mmelse med hufvudgru nde rna i de stif tels er, för h
vilk a här ofv an rellogöres,
årli gen utd elas i pen sioner till
belopp af 200 kro nor
med en åt h var, som dire ktio nen
i cletta afseende nämner bla nd oförsörjda ogi fta döt
trar elle r enkor, som i
fatt igd om efte rlem nat s af emb
ets- och tjen stem än vid
flottans stat ion i Car lskr ona ,
dock ska ll N. N. årli gen
und er sin lifs tid åtn juta två
pensionslotter, elle r tillsammans 400 kro nor .
Anm . 1. Hv ad af rän tan icke
utll elat s i pensioner har lag ts till hufvudstolen.
- 2. Upp å ans öka n
af direktionen i enl igh et med
test am ent et den 13 Sep-
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tem ber 1874 har Kon gl. Maj:t
gellom nådi?t Lref lten
11 ,Juni 1875 god kän t ofvannämm
le förlämng o~h meil. at .
. nen 'll• t l
del
(hrekbo
ga 11ennmgarne
tl a e se a t·t eJu
· otta
<
till förvaltning på sätt t esta men
tsgifvarne stad gat .
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~ågra ord angående gällande föreskrifte 1·s
mflyt~~de på utbildningen och aflöningsforhållandena m. m. för flottans
manskap. *)

Vid . betr~Idande i sin helhet af nu gälland e reO'la
a 11
föreskr ifter i h vad dessa
lemrnt artska
gagem ens m·
.
p:ns Vl~ flottan utbildn ing, så finner man att de aih
ga derpa ut, att hvai:je man, för att uppnå högre sjö.. f vanel et' a f'
Oin f"
a sig
manskl ass.• måste vinbo·g
orvar
·
o
..
o~ad~ kunska p er och praktis ka färdigh eter. Uppflyttmng .. ~ högT~. s~öman sklass medför emelle rtid icke blott
en hogre aflomng under sjökom mende ringar utan äfven
hvat:. matros - samt eldare- och handtv erksko mp<tni ern;,
ttad 1.
b~traffa, berede r en möjlig het att blifva lliJ]lfly
·
..
'll
h
...
d
t"
hog-re l"one kl
b
af
de
ar beroen
· ass, Vl
es am SJO.. l:en
manskl ass. lYieJ.1 for uppfly ttning till högre sjöman sklass fordras OJ allenas t en viss sjötid, utan ock att
hafva genom~ått vissa fordrin gar, såväl i exercis skolan
som ~m~.ord l f~rtyg,. allt efter den yrkesa fdelnin g kar~
len tlllhor. I_ v:ssa till dessa for<lringar hörand e äm. ·
nen kunna grltrga betyg endast erhålla s vicl exerCis
·
k 1
.
att
r
konune
gare
l ytterli
s o an l land, hvartil
VlSSa
•
•
o
t d ·
.o
1 sistnäm nda skola vara g·enom gangna
maste
or nngar
.
..
.
·
kan bevilJ'as II" .
mnan ln. trade l underb efälssk oloma
ar •
•
..
o
af f"'l' .
o JCI att manga flera omstan dighete r, nu rriot förr ,
o

"') Anförande i
af Klercker.

•

K· Orlogsmm111asiillslut}let af ledamot en G·. ~N.

måste tagas i betmk tande vid mansk apets kommenderingar vare :;;ig å station en eller till sjös.
Såsom ett exempel på hnru djupt det kan ingripa
i en karls inom matros kåren st~Ulning och fortkom st,
om han icke i behörig tid blif'Yer intagen i exer cisskobm, skola Yi antaga , att en af de ~Lldste 3:e ldassen s
komsjöm~in i förutnäruncle ldtrs G:e lönelda ss blif\·it
mende rad å ett af Hottans fartyg, ltvar;:; expeditionstid bertilmat,; skola sluta i hö,;t, men i stället komm e
att räcka öfver vintern . Denne 3:e klassen s sjö man
skulle i följ1l häraf, i första hand, hafva gått misste
om att i vinter blifvit intagen i exercisskolan , för att
efter derstäd es skedel kompl etterin g till 2:a sjöman sklassen uppfly ttas i de inom 4:e Hineldassen r edan befintliga vakans erna (hvilkas fyllam le måst anstå i nfvalctan pil dem, som först skulle hlifva 2:a klass ens
sjö miin). Vidare haue han tillika måst se sig förbigli n gen till högre lönekla ss af lika många af sina y n
g re 1mmmt er som Yalmnser skulle inträff at under ett
års tirl, eller intill dess han kunde hafva hunnit genomgå pitföljande års lmrs ·i exercisskolan för uppflyttnin g till 2:a sjöman sklassen. Men icke nog härmed, regl emente t föreskr ifver att uppfly ttning till högre
lön skall ske efter tjensteticlen i närma st lägre löne1dass, alltså skulle denne såsom exempe l val de 3:e klassens sjöman umler hela sin tjenste tid, vid hvarje uppflyttnin g till högre lön ek lass, ha ±va dessa sina yngre
kamra ter före sig, derför att han som 3:e klassen s sj öman råkat hlifva lwmmemlemcl 12 a 14 månad er till
sjös, istället för 4 a 6 månaLler såsom beräkn adt var
:1 f Llen som kommencleracle honom.
För utbihln ing. till unclero:fl1cerskorporal forclras
enligt gälland e skolreg lement en 6 särskil da års skolt,i,l, fiirusat t att Llen karlskr ifne skeppsgossen icke vinner inträde i matros kåren som 3:e kla:;,sens sjöman.
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Men denna skoltid kau icke alltid påräknas att oafbrutet få fortsättas , ty under tiden kunna antingen
kommend eringar till sj ös eller till t j enstgöring å stationen under vintermån aderna ifrågakom ma, hvarigenom uppnåend et af kompeten s till underofficerskorporal forsenas med lika många år. Kommer så härtill,
att han ett eller annat år är kommend erad på sådana
fartyg (tornfarty g eller pansarbåt ar) der betyg i exercis med segel och rundhult icke kan gifvas, och kanske detta just det år då sådant betyg erfordras för
att karlen skall kunna uppflyttas till högre sjömansklass, så finner man lätt hvilken mängd af faktorer
måste tagas med i beräkning vid kommend eringar af
manskap inom matroskår en, såvida icke orättvisor skola uppstå, genom äldre manskaps förbigående afyngre
till högre löneklasse r. Men äfven de noggranna ste
iakttagels er med afseende på manskape ts kommenderingar är icke alltid en tillräcklig borgen för en rättvis och
riktig uppflyttni ng i löneklasse r. Manskape ts förhå11ningsböcker utvisa nemligen, att betydliga olikheter
ofta gjort sig gällande i olika fartyg med afseende på
manskaps behörighe t för uppflyttni ng i sjömanskl asscr,
i så fall, att under det att en fartygsch ef uppflyttat
en 2:a klassens sjöman till l:a Idassen på grund af
det gamla kanonkom mendörs- betyget-h vilket vid karlens första placering i 2:a sjömanskl assen ansågs tillfyllestgör ande, så har deremot en annan fartygsch ef
icke ansett sig böra uppflytta en i samma förhålland e
varande karl, emedan denne icke genomgåt t föreskrifven kurs i exercissko lan för uppflyttni ng från 2:a till
l:a sjörnansklassen. Genom en dylik olika tolkning
af andan i nu gällande reglement ariska föreskrift er för
manskaps uppflyttni ng till högre sjömanskl asser komma följaktlige n många obillighet er att ega rum. Sålunda kan en 3:e klassens sjöman, hvilken blifvit upp-
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flyttad till 2:a och l:a sjömansid ass på sitt gamla kanonkomm endörs-be tyg, ntan att hafva varit i exercisskolan intagen för erhållande af till slik uppflyttni ng nu
erforderli g kompeten s, icke blott förkorta sin skoltid
med 2:ne år, utan äfven möjligen blifva 2:ne år tidigare än sina s::tmticta uppHyttall i högre löneklas.
Fäster man uppmärks amheten viLl de r eglementaris1m föreskrift emas inflytande på elen del af flottans
bemannin g som utgöres af btltsmam;l!~dlct, så måste
man erl::änna, att clesamma, i hvad de angå rekrytklas::;en, hvars uppfordri ngar och öfningar fått ostördt
fortgå, lemnat goda resultater , i clct att, umler de senaste 3:ne åren, vid clenna station blifvit till 3:e sjömansklassen från r ekryter u ppfiyttacle cirka 400 man.
Efterser man deremot hnrn många af det ~lldre, i sjömansklass er insatta, mansb1p ut af båt:;manshållet som
unLler samma ticlsp eriod varit i exercissk lan intagne,
så skall man ii.nna clenna siffra högst obetydlig. Orsaken härtill ligger hufvudsak ligen i den knappa tillgången på manskap lUlLler vintermån aderna för tillgodoseenuet af stationens behof; hvartill kommer, att manskapsstyr kan på sjöfästnin garne ökats, så att af båtsmanshålle t lemnas för närvarand e 34 man mera än förut
eller inalles 96 man, deraf 55 man äro kommend erade i st.
f. manskap från armeen. Härigenom kunna endast ett
fåtal af de på stationen up1)fordrade båtsm~tnnen blifva
i tillfälle att i exercissko lan genomgå de för uppflyttning till högre sjömanskl asser faststälcla forllringar ne ,
och gå sålunda vid sjökomme nderingar i miste om den
af högre sjömansld ass beroende högre sjöa±iöni1~gen ,
vore de än aldrig så dugliga. Kan t. ex. en rotermgsbåtsman, efter rekrytkur::;ens genomgitende, icke h varannan UJ)pfordringstur inkomma i exercisskolan, så skulle
en ligt nu gällande uppfordrin gsordning förflyta, mit:st
8 år innan han ånyo elit inkommer. Beträtfand e m·
2G
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delningsbåtsmannen, så ~iru ntsigterna för hans utbildning, i enlighet med de r eglementariska besWmmelserna, nästan ännu säm re. Såsom exempel h~irpå må.
anföras, att af Blekinge G:e lwmpani, som har en stor
del manskap sjökommemleradt seelan sista uppfonlriJ1gen,
och h vilket kompani iustunrbnde Januari mtenall upp·
kommer pLi stationen, icke kan afsos mer än högst få
man till genomgående af cxen.:isskolan , ensamt i följll
af bristande tillgång på manskap för stationens behof;
en så mycket betänkligare omsUimlighet som uetta
kompanis uppforuringstur först år 1881 i September
ånyo sammanfaller meu exerci sskolans i land verksamhet.
Af här ofvan anförlla fakta framgår, huru nöllviindigt det numera är, a t t, vid alla kom meneleringa r ocl1
uppflyttningar i sjömansklasser inom Hottans sjömausJdr, fiista noga afseende vill alla de reglement[lriska
bestämmelsern[):S inflytande, ej mindre på manskapets
utbihlning till högre sjömansklasser för fyllande af
elen binnbara. brist som i detta afseende nu förefinnes,
utan ä f ven för att dymedelst tillgodose manskapet:'! af
uppflyttningar i högre ~jiimansk l asser beroende ekonom~ska fördelar.
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strödda underrättelser.
Skjutföl's(ik i

l~nglantl

mot opausmcl ta!la. ''') Den

för engels ka nation en egendomliga tendens, att sti:idsP
genom prahi ska försök., så Yidt möjlig t färska ffa sig
· kännedom om v~in1et af nya konstr uktion er, har föra.nledt anst~illam1et af skjutf örsök mot eu abepan srad
skoppssilla af samm a konstr uktion som den på Shannon. Utgån gen af dessa försök, hvillm verkst~ilc1e s vic1
Shoeb nrynes s elen 4 Febru ari l87ö, gifva båL1e sjömannen och skepp skons truktö ren åt:0killigt att tänka, på.
1
Skjutn ingen verkstälcle~:~ mel1 \) incl1es 12 / 2 tons
samt 64-punlligct roi-flaLle kanon er mot en tafla bestående af l in ch plåt, på, baksid an hvara f voro upphä ngcla ~jacka hampt ågsma ttor (rope mantle ts), hvilka s änlhmål var att något hejda grana tskärf vor och splint.
Bakom taflan voro uppstä illa model ler af mansk ap
förest älland e kanon betj eningar.
Effekt en af grana ter emot denna tatla var förfärlig. Tågm attorn a s15mlersletos totalt och mansk apsmodel lerna voro allc1eles bortso pade och nedsla gna.
Tågm attorn a sattes till och med i brand. Hvarenda perlm s8ions granat ant~im1es genom anslag et mot
sidan och det anså-gs bevisa dt, c1et ett fartyg så
samm ansatt icke skulle hafva en man (}Val' vicl en lm- ·
non, efter att en qvarts timme hafva varit utsatt för
elden fl-ån ett halft cht:Osin G±-pun diga kanon er på nära
håll. Pansa rgrana terna, hvilka icke iiro föl·se ch1a me(1
perkus sionsr ör, antänd es icke, utan passer ade genom
taflan liksom en solid projek til och gjorde jemförel ~e*) Ur ingeuiii r

Frykholm~

f<irca;imnda reoeber;ittclse.
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vis ringa skada, men verkan af en 64-pnndig gra11at
lärer, tillfölje af dess större spräng laddning varit större
än den af en 9 inehes vansar gi·anat , sedan elen umler
g enomträngningen af en pansar sida krever at.
Man synes kunna hemta 2:ne lärdom ar af detta
intress anta försökj elen ena är att tiden för aflägga ndet af pansar et är lika aflägsen som någonsin, samt
att numer a än någonsin tillförn e den ytterst a vigt
ligger dernppå, att såväl kanone r som lavette r medgifva möjlig ast snabbrt oeh säkra manipulation, samt
att besättn ingarn e äro uppöf'vac1e till möjliga::;t högsta
grad af skjutsk icklighet. Några få minute r och några
få skott äro tillräek liga att besegla äfven ett ganska
stort obepansrac1t fartygs öde, och den demora lisation
som måste inträffa, då hela kanonb etjenin gar bokstafligen sönderslitas på ett trångt däck, kan endast af en
besättning med myeke t hög grad af disciplin och god
anda uthärd as, så att hvad som återst{Lr af Les~ittnin
gen ej rent af mister förmågan att hiint., ii.n mindre
utföra gifna befalln ingar. Med anleJn ing af re::<ultaterna. af detta fön;ök, syntes någon tvekan om lämplighete n af såv~il Sinnmon som Northa mpton oc:h Nel::;on uppstå tt, men man ansåg dem afgjord t öi'verlägsna
alla abepansrade fartyg, och som de voro hnfvud sakligen afseJda för främmande station er, der möten med
svårt bepans rade fiendtliga fartyg icke troll<les vara
att befara, tyckte s man på det hela taget vara tillfreds med desamma.

'l'orpedviiscntlc. Reglementariska. beshimmelser
röraml e torpe(l v~isemlet i l~ysslan d l! af\ a blif'vit ::; taLlfästade af czaren. Tvmme kompa nier skola bil<1as,
hvaraf det ena sha1l station eras i Cronst adt och det
andra i Kerteh . De hligre LeLilsvlatsem a skola Le-
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::;~ittas metl officerare nr ingeniö rkåren, åt hvars chef

det blifvit upj1draget att göra Llet nödiga urvalet . De
lägre officerarne och mans~m1)et skola fortfar ande aom
hittills tagas från flottan. Torped-clepöter i stor skala
skola inrätta s vid Cronst adt och Kertch , från hvilka
ställen torped utrustn ing skall utlemn as för försva ret
af hamna rne vid Östersjön och sval'ta hafvet. Bestäm melserna skola med ens träda i kraft. (The Broad
Arrow).

'I'orpc(lhåt.ltr. I Poplar , hos fi rman Y arren & Ca.
låter ryska regeringen bygga en torped båt, ~estämd
för Svarta hafvet. Båten skall va.r a 83 fot lang och
göra 17 miles fart. Den engelska torpedb_<Hen "Light~
nino-" har på 'rhems en genomlöpt en d1stans af 4o
mil~s på 2 timma r 40 min., hvilke t gifver 1.6 miles
fart, och elen är si'llecles det snabba ste fartyg 1 engelslm flottan. Den är 77 1 / 2 fot lång, 10 1 / 2 fot bred och
skall bestyc kas mel1 vVhitehea:ds torpeder.
Den af 81welska amiral en Sartori us uppfunna ramo
.
torped båten skall påbörja s .under lopp.e~ af mnev~rand:
ål'i men planen är ännu ICke clefimtiVt fa.ststal~, sa
att man ännu enelast vet, att fartyge ts d1menswner
icke skola vara särdele s stora, att clet skall vara mycket smalt i förhållanrle till längclen, och att såväl försom akteränclan skola hafva mycke t fina former och
begge förses med ramma r. Genom~kärni~gen a~. midtelspan tet kommer. att få :n ~val tarm p~ den" ofv~r
sta delen men komsk nedt1ll likasom en topp . Dac·
ket eller' rättare den del af fartyge t, som synes öfver
vattnet , sl,a1l nästan vara cylindr isk och tillräck ligt
rund, för att man icke skall behöfva frukta my~
ket af fiendtliga projek tiler, hvarfö r man anser s1g
kunna åtnöjas med ett 1Jansar af endast 2 1/l inche
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tjockl ek PansFLr et skall sannol ikt förfänl igas af stålplåtar, med h vars till verknin g anst~iLlas mycke t grundliga försök. Partyg et skall icke hafva några lmnoner,
men der emot torpml appara ter i begge ämlar lika::;om
"Glatto n·' oeh i miclteu tvenne rör för utskjut ning af
torpede r. l\Ian hoppa::; att <le torped er, h varmed fartyget skall armera s, skola lnmna up1må :d4 miles fart i
timn1e1L

Hohar t l 'aseha' s l\aggs1wpp "Assar i 'l'cfvili" är
ett ran sradt med kassem atter förseclt jernfar tyg af
3,143 ton::; deplacem ent, och i besittning; af cle värclefulht egensk aperna af stor fart, stor manöv erförm åga
och jemförclsevis litet djnpgåemle. Det är bepans rad t
mecl 8 tum s plåtar, och förer en bestyc kning af åtta
8 inshes ArmstrOJlg-1--anoner, hvarclera vägand e tolf
tons. Sex af dessa kanon er ilro placerade i bredsiclebatteri er, medan de tvenne öfriga äro nppstä lda fö r
att skjuta en barbetto i fasta torn, tle senare beklädela
med 8 tums stllplå tar. Till försva r mot torp eclbåta r
förer :flaggskeppet två mittrrtljöser, en virl hvarde ra ändan af kommandobry ggan, och tvtt r evolvor-kanont:Jr
hvaraf elen ena ~ir uppstiild i fö1·- och llen an<lra i akt erstäfv en af fartyge t. Dessa sistnäm nda vapen, hvilka äro uppfun na af en fransman, utslun ga en stålspe tsad konisk proj ektil vägamlo l l b. H varje kamma re
innehå ller fem skott, och så snart som alla piporn a i
ett kamma rstyck e 1lihit afskjntna, så kan det nästan
ögonblickligen utbytas mot ett annat, som hålles i beredska p fänligladclaclt. En oafbru ten elll af llbs projektile r kan llerföre unelerhållas h ån hvanlera kanonen. Assal'i Tefvik är också försellcl me<l ett skychl
mot torpell er i form af ett stort nät af half tums tross,
b vars öfl' e än <la är fastgjo nlt till bogspr ötet, me<lan
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elen undre är sträckt, långs en st ark jer nbom , som ut1lålleJ från ::;t~if\·en tne<lebt t\' enn e spiror tagna genom
klysen. Då nlltet ieke behöf\'es, upphal as Jet nnder
Logspr ötet och spiram a Ltragas inombo rds.
(The Broad Arrow.)
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D:o, 5:c hiit'lct.
likhet och

uess

J(ru!fd•gan i England.

auv>indr~nde vill

den cngelslm Hl-tons k:1Do nen.
slmfl'ning af artillerimateriel m. m.
Svensl~t

Jiandelsa1·k·iv, N:o 14-42 !'tir månaderua Maj

och November.

litteratur.

Dansk.

Suensk.
K. 1\riys· vetcn.~lutps-A!.'ade·m:iens luuullhtga1· och
thl8k·J 'ift, 15 111nj 1877 . Dc turkiskr~ strid skrafternas sU illni11g.
Rysk-tmkisl.:a ];riget.
Ocksil en reform.
Krigsvete nskapsakad em iens sam mant1 iiden.

Officieb nn ue rr!iltelscr.
TillkHnuagifvamle.

D:o 31 Maj . Arsberiilt c l s~ i krigskonst; uppliist vid Akademiens sammank omst Li en 2ö Januari 1877 af majoren m. 111. frih. A.
E. Happe. Årsberiittel:;e i topografi; n p pliist Yid Akademieus sammankomst deu 20 Ma rs 1877, rtfprofessorn m. m. P. G. Rosen. Ribda.gsförhmHllingar t'iirnn<l c fiirsYarswrkot. Rysk-tlll'kisl;r~ kriget. Öf . versigt nf infanterictR stamtrnpps måhd<jntningnr åren 18G!J-75 &
76. Tab ell ntvi snnclc liingrlrn och n nt alct af :1r 1876 exercerad ! bcväringsmansknp n f l :a !da ssen. l\Iilitiirliltcrntm.
D:o, 15 .) n ni . Om ltnstign befiislningar å sl ngiiiltet. Hy~k-turki ska kriget.
D:o, 30 Juni.
D:o, 15 Juli.
D:o, 31 Jnli.

Krigsliögi>kola n i Block hol m. Hysk -lml<iska kriget.
Krigshiigskolan i Stoc kholm

U ncl eniittclscr från Norge. l\lilitiirlittemtu r. Om
2:a kla seens b cv iiringsmnn,knps mi'tbkjutningsijfninga J' år 1876. Orn
a nvii ud a nd et af konstgjort folleriimne.
D:o, 15 Ang. Om siittP.t alt uppfostm, <llbi!tht, anviindr~ och
fö ra kavalleri et Om rekrytbildningen Yid v:lrt icke-garni sonerad e
infanteri.
D:o, 31 Aug .

Ellipser fi\r lika salin Oprissl<jutningar. Skjut försi.ik med
Komitebetlinkancl e angi'w ncl e an-

Anfall eller försvar.

D:o , 15 Sept.
Ribdngsförhandlingar r(;:-ande försvarsverket.
K ronobergs regemente s deltngnnr.le i 1808-1800 ilrs fiiltH,g.
D:o, ?,0 Sept. Riksdagsförhandlingar rörande försvarsverket.

At•tillcr·i-1'hlsk1•ij't , 3:e hiifte t 1877. Singet vid Scdau
Några liirdomar frår1 Sedan. UppgifLe1· från friimmande lUnder.
D:o, -!:e hliftet.
Sl<jntning unel er vatten. Den östenikiskn 21
c.m. refflade mörsaren. Uppgifter fri\o främmande llindcr. Bo)kanlll:ilnn. Rcseher:ittclse angilcnclc: cl ct itnlicn skn nrtilleriet.

T ·i flSl.'-'l "if't [01' sflvwsen, 12 band et, 5:e häftet, 1877. Några
ord om liirlin garncs stiillning ombord. Förhållningsreglor f(,!' dansk_a
skeppsfUrare und er kriget m ellan Ryssland och Tnrkiet. Den turkJ ska pansarfloUan . «P eter elen store 'S» profresa. Strödda ~nder~·iit
t elser. Dufpost i sjilfartcns tj enst. Den engelska flottan s t1lliiknmg.
Instruktioner angående riiddningsviiseudet.. Torpedbåtar. Ett par anmlirkningar om båtnrne pil passagerarea ngfartyg. Underriittelser for
sjlifarande.
D:o, 6:e hiiftct.
Flottans officerskår.
rlit!clser.

Om kommandoförhftllanclcna å sj nbeflistn ingen.
Om sjl\higsspelct. Anmiilnn. Ströclda unclerJablochkofs elektriska lampa. Stricl mellan ett pansarfar-

tyg och en kofl'ard iångare.
D :o, 7:e hilftet. Krigshiinclelscr.
mande marin er. Blanclade iimnen.
)Iakannv 's

Om fiii·gblinclhet.
Duf-post i

F rån frUm-

sjnfart en~

tjenst.

siikrrhetsmr~t!.a .

Engelsk.
xa.nt'ical 'ilUtflaZ·ine, Maj 1877. Om clc internr.tioneb reglorna
fU r uuclvikande af ombordlHggningar samt om propellerfartygs styr·
·
j'"
"
Q1u siöfarteu
p·l' Canada. Våra handelsförbindelser
mngs
urm aga.
•J
'
med 8pani en. Fartyg och sjöfolk - ftn-r och nu. ~myrnns h11m n .. D_e
f,.,r hvr~tje månad biista routeroa for skiirnndet at eqvatorn. BnttJslm örlogsflottans sjöreserv. Ha ndclssjötjenston. .
.
D:o, Juni. E:rig och neutrali tet. lJen knnghga proklamatwnen.
Handelsfartygs stridsduglighet. Tullhus. Brittislm och frä~n_m~~ude
sj <imlin.
Sjöhanclelslagstiftuing i Förenta Staterna, 1877. l nstaflan
för stikerhetsventiler.
lamentet.
D:o, Juli.

Fartygsbyggnad 1877 .

Vårt referat från par-

Staten~ Mverinseende som ett medel att tillförsälu-a
all mi\ n siikerhct. Amiralitetets sjvmiit n ingar under il. r 187 6. Tullhusen. Skruf:lngfartyg. Vilra kommersieln förbindelser. Österrike.
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uudvik~nde

Xugpanne -explosioncr i krigsf:utyg.

Reglemn fGr

ombordhigguingar.

J[arilim" "l'l'fiuning:1r.

Fiircnla si!tle ma.

af

D:o, 29 Juni .
D:o, 6 Juli.
D:o, 2u Juli.

D: o, Augusti. H. M. S. «<uHexible». Frankrike. Frivilliga examinn och certinkater ·f<ir A. B's i handelsflottan
Autouwlisk :;ignalboj.

Sam1naHstötningar till sjös. Signabken till aukarB

på iudisk:t reclclar. Reglorn:> fiir unllvilmnclc af ombordliiggning
fartyg npphinnande och passerande hvarandra.
D:o, Sept. Explosionen ombord i skrufåugfarlygel »Sidonian•.
•Sidonian» S. S.
AJ'riiren med peruamdm krigsfartyget <<Huascar».
1\ ompasser. Alexanllrias hamn.
ritinu uppfinningar.

En gammal sjömalls minnen

.i\Ia-

konnmmclobryggor.

D:o, 12 Okt..

D:o, November.
och «Fln·esb>.
nen.

Ombordliiggningen mellan fartygen «Avalauche»

Annu ett ord rörande «Huascau.

Dantzigs hamn.

Ryssland.

De np dockorna i Bristol.

D:o, 1 \) Okt.

Om s hufpropellerns verkan.

D:o, 26 Okt.

The Hop! Nav:J! college.

Djup sj iilodning .

Stål till fartyg:;byggn ad
1· dia"0 rammers noggrannhet.
D:o, 16 N
r ov. Il1dl.].·nto
.u
~

Anmärkningar ufver

U tbrytanclet af skjurbjngg under arkti:;ka expeditio-

Om

D:o , O Nov.

dc internationela reglarna för undvikande afombordliiggningar- seglande fartyg nattetid. Hydrografiska kust- och seglingsbeskrifuingnr.
Britti:;lm fureningen i Plymouth. Telefonen.

Franska torpedexperimenlcr.

D:o, 1 4 Sept. Eddystone 's fyrbåk. U m <dfyrandet af torpeder.
Om framdrifvandct af farlyg.
D:o, 21 Sept. Gjutstill:ilmu'Jncr. «Cleopatra':;» :t!Wpuing.
D:o, 5 Ukt. dnflexible». Om styrkan ho~ kauoumdnll.

Styn1ingsinriittningar fnln

Om en gemensam sju riitt.

S. S . « Palestine«.

stora fartygs a!li ,'tming frfm stapeln.
D:o, 7 Sept. V at.ten som ballast.

D:o, Oktober. Komm ersiela framsteg i C!Jina och Japan . Ont
kou:;trukt.ioncn fr[m en :;auitiir syupuukt af :"wgaro ,cf~;ec]d,l fij r utliigg:tnclct af telegrafkablar i tropi,;]m haf.

OlltiHH·d

D:o, 3 Aug. Anteckningar om torpeder.
D:o, 17 Aug. Shah och Hnascar.
Om den frm;tuing f:11·tyg ;iro mtclerkastade.
D:o, 31 Aug.

Engelska hallllelskammarens förlisregister 1875-76. lhtfve-

riundersö kningar.

Explosion P n

Hyska torpeder.

som ballast.
D:o, 23 Nov.

Vatten

Anteckningar om torpeder.

Jmtr·•Jutl of the R. U S. Inst-itnUon, Vol. _XXI, N:o
00 1877. Milit,iirisk prissshift 1877. Om de orsaker :w1llm _l~afvr:
·
·· ase nh et i kriao·
Diverse tuflmgsslmfter l
led' t l.!· l1 nnt10uers
o·· f v er] "o·

Om far-

landtmiliUira limnen som blifvit med erkinnande omniimch,.
91 , 1877 • Om Thorn ycroftska torpedfartygcn,
. XI , N·o
D:o, V o J. .X
1.. J
•
•

Eug·i neeriny, 13 April 1877. Amiral Porters torpcdfartyg.

deras konstruktion armering, etc. och r<lsultaten _af v1ssa n~ed dem
·
' ·.
O Jn en brittisk och colonml volantar
styrka
utförda expenrneth(·l.
"

Gruud i södra atlantiska oceanen vid Brasilinmka kusten.
tygs modellerande.
Experimcnter med Howard 's :1ngpannor.

D:o, 20 April. Telefallen ft~r telegrafiskt bruk. Hydrauliska k a.
nonlavetter.
Kejserliga tyska yachten «l·Iohenzollem,, Om fartygs

· t"llf··Jl
v1·l
c l.;:r1as
1 a en.

motstånd.

ac

H. M. S. «Tonrmaline,.

l\briotti's barometer.

D:o, 27 April. Om vattnets behöriga cirkulation i ångpannor.
D:o, 4 Maj. Stål till :"mgpnnnor. 81-tons kanonen.
D:o, 18 Maj.

81-tons kanonen.

Torpedbåtar.

D:o, 25 .Maj. H. M. S. «Thetis" propeller.
torpeder. Upptagande af sjunkna fartyg .
D:v, l Juni.
Torpedb:1tar.
D:o, 8 Jrmi.

H . l\I. S. «Thetis».

Anteckningar om

Den nya 80-tons kanonen.

Explosionen ombord i «Sidonia,,

dnflexible~.

n1 edel de medgifva för transporterandet n f _si o ra ~nnsarfartyg gebespnnngar 1 bruket af kol
.
1en. . 0 1n ·scnuez l"-ana
- c.1 re vigtiaa
o

non l

s

.o18 t (adl-ornna
genom Perkiu's system.
Bnck·
' 1n '·
för ångn1as lnner,
saso
\.
..
nills och Cassell a 's patent djup-sjölodningsapparater :or begagnande
· 1 nav1genng.
·
·
O l 11 anv:iudandet
af ~utilleri i förbmdelse • med
de
Vll
c
..
•
o·n· rörande den nuvarande orgamsatwnco
a n cl ra. vapnen. A n te·cl·niu
"och administrationen af franska flottan.
i:;)(.

Torpedbåtar.

D :o, 15 Juni. Anteckningar om torpeder. Senaste expositionen
e.f fartygs modeller.
D:o, 22 JuJJi,

Om n,y,shncls
utvidgningar, samt var navala och
.... (
.
IniliUlra"' sUillnmg
l· norra c1e1en a f s·t"ll
J a oceancJJ
'
- Om
- anviindauclet
af Clark 's och Standfield 's flytande dockor vid sjöetabhssementer, och

Sköldpadd-formade torpedbåtar.

"

Frans le.
Revue 1li(tritirnc et Coloniale, Aug. 1877. Ante ckningar
om t orpeder.

Experiment er utförda med den engelska 1?1 -tons kan o -

41'3
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Tysk.
nen.

Franska koloni c ma; deras organisation och r,< dministmtion .
Den rpi ka pnns:wkliidda !lottan. Aug-sirenen för fartyg. Ryska
Obuchoffska kanonerna
Den ry~ ka 8 -tum s kan one n. Ftlrsva r 1t10t
torpeder. Experim e ntcr me<l en torpedbåt. i England. En gelska torped experiment er . Bri esso ns torped. Ryslm t01·pecler. D en flytande
do ckan i Callao.
D:o, September. Stuclicr öfver verkan af explosioner unel er vattnet.
B eskrifning öfver en apparat fur uppn,Htanclct af en bas. Ant.cckningar nfv er pnnsarsidorg mo tstån dsförmågoL Art.iileri vid PhilaclelphiautstHllningen. Engelska marinbudgeten (1877 - 78). Marin ens första
arsenaler. Om Thornycroft 's torpedbåtar. Chilianska mminen. De

2:rn 80-tons kanonerna . Siemens och Haskle 's elektriska telemetrar.
Schn eider 's telemeter. l~xperimenter med skj utning uneler vattnet.
\Voolwich-kanon en.
De tyska fartygens hestyckning. To rpe dp<' rsonnlen i Ryssland. Bcfiistningarne vi d Spithrad.

R c t·ue d'.A.1·t'illel'ie, Maj 1877.
den vid Wissembonrg.
tik und e r kriget 186G .
land.

Tyska artill eri et uneler striItalienska 32 c.m. kanonen. Artilleriets takStröclcla unde rriittelser.

D: o, Juni. Italie nska arti ll eriets sl<jntskob.
Ströclda nndurr>ittelser.

Krutfrågan i Eng-

D:o, Juli. Tyska artilleriets målskjnt nin gsöfningar. SJ.rapnelgranaterna, tlcras kon struktion, egenskap e r och auvlinda n de i krig.
Jemforand e erfarenheter vunna i ÖstmTik e med olika explosiva Hmnen.
D:o, Au g. En ny fUltlav ett af j em . S:uumanclrag af de förnlimsta erfa renb eter som vunnits inom cisterrikislm artill eriet åren
187-5 -76, grfarenh e tsriiu i Italien med ticl ri\r. Ottomani skn. artilleriet, Mnj 1877 . DislansmUtningar med Gouliet·'s te!c mi:trc.
D:o, Sept. Tyska artill eriet under striderna <len 29, 30 och 31
Aug. 1870. E rfarenhetsrön i Itali e n med perkussi on srör. Sammandrag öfver de föruiim sta erfareu heterna so m vun nit s inom Schweitsiska artill eri et år 1876. Hosk iewi c;-;'s telemctre. Tyska artilleriets
operati one r under beliigringen af lllontmcdy i\r 1870. Ftirvarsmeclcl
mot torpeder.
L(t (flter1 'C

Dislere.

d'esc(ul'/•c et

l(t

(fltei'·J 'e

de c6tes par P.

Pari:; Gaut.hicr- Vi liars, lmprim cur-libraire .

Nonv ellc Ncwigatioa Astronomiqtw }JI'a.tiquc, par
M. Avec! de Magnac, Paris, Ganthier- Villars.

NOIH'elle Nnvif}ation Astronomique them•ie, par .M.
Yvon Villarccau, Paris, Ganthicr- Vill ars.

J.11Utheilnngen an:o dem G efJi etc (le:> See w esen:o, Vol.
y , N: o 3 & 4, 1877 . C hallengers cxpeclitiou för ujup sjöloduingnr.
Om r otatio ns -indibtoru. l\rgrctti och Zamhm's cljupsjöthennometcr.

Osterriki:;b-nngerokfl Ll oyds å ngh>ttstrafik pii BomLnyl iuicn via
Ch in esioka sj<i::usenuleu i Foo-Ch ow och ch in esiska flottan.
Drcnd nough t's sex-timmars proftur. St>tltr[tdst rossar. 'l'hu nclc rer 'o proftnr. Mern duhic>h ·s proftnr. 1\cjserlign ryska marin-ministe rium s budget
fö:· [tr 187 7. P et roleum som briinniimne på ångfartyg. Fl'lm svenska
tnarinen. Patentflytand e docka och repnralionsbiidd af Clark och
Stanfield. Glasf•rtad förltydning för j ernfartyg. 1\.örling·s i\ngstålp u:np .
Cyklonen i Oktober 1870 i Bengaliska Yiken. Den dubbla spcgp].
Su ez .

goniographe1~.

I tal ienska handclsmarinen.

D:o d:o , Vol. V, Ko 5 & 6. Berlikning af krumma ytor och
deras moment med siirskilclt afseend e på fart_ygsyto r. Sjötaktik-spe let. l<'i•rS<ik med en ny Armstrongs bakladdnin gskanon J\anoulJ?.tar för chiucsi ska marin e n. Sjöolyckor nn dcr i\r 187G Mouitoren
.Miantonomolt. Några m:nitim11 utsUillnings f'örcmål i Philadelphia,
1871) . J3acchante's zinld'orhycln ing.
K . e ngelska marin ens l,udgPt f< irsla g fi'>l' admini strativ året 1877-78 i j em törelsc moll de föregåend e >11·e11 1875--7G s:1. mt 187G-77 . Torpedbåten Lightniug. Enphratrs profi nr. Nybyggnader i engelsha kri gs marin en. Suez kanalens passe rande a f fartyg rnrcl sto rt djupgt<e nilc. Fo•rrnta stn.t.ernas
i Nonlam r rika marinhudgeL Nya sötvattc usl;n nal ers ijppnande i Egyp t eu. Aul 1c rts skruf'propell cr. UtYiclgni ng af s1eniw lsfiilt och j ord ens
ste nkob proclnktion i\r 1874. Torpedfvrsiik i Frankrike. Nybyggna Llcr t'ii r ryska flotta11. Skjn t forsi•k med en fvthngd 8 tums rysk lmnon. Uppköp af sm1t fart yg f<•r ryska kri g~ flottnn. Sell's kombin erade sj iilmgmaskin . Labourclom1ais proftur. Franska vetenskapsaka-

demi e ns prisutd elnin g.
Skyclcl för fartygskroppar af j crn. \' angum·d s upptagning. Fartygsbyggnad i England. S11abb sj öresa. S uezlmnul en och vattenbygguadskousten. K ostnad af Tysklauds slag fart.yg. Suez-kanalen. Krigsfartyg för japauesiska lnttrinen. Om dynumitens Yerkuingar. Nöds ignal er. Elektriska lampan. Itulienska ma rinb ndgcf.() n fiir [n' 1877. \V oolich 81-to ns kanon en. llill':; elektti ska regulator för fartygs fmgmaskiuer.
D:o cl:o, V ol. V, N:o 7, Den turki ska flottans uppgift i nu på
gående kri g. Om vnttcnmotsU\nd. Fördel en af' egaml et nf fl em mo ·
torer fur krigsfartyg. Alllcrikauska torp edbåten Alarm. Riiddniogs ·

414
viisendPt för skeppohmtun i Not·lhllll Cl'ikan:,;ka l<' orunta stat crua. CleOl>alras uål. Utbildning och for tkomst a f' maskiu i,;t pcrso ualcu o mbord i tyska krigsfart yg.
D:o d:o, Vol. V, N: o 8. Om de l:Jil~ta farlygslyl' cl'lla ftir engel ska
marinen. Ft:rsök 111 rll gas liituiugsskifvor (gas(;heeks) l'ci r Annstrougs pjesun. Torp e d er i ry:;k-t urki :s ka lirigct. K ollse rveraml et af ångpannor under uppl;igguing. l<'l ylaml e dodm f:•r fartygs trnu sporterandc
öfvcr bar er. Ångpann ors bekb dnarl med sdda e:ken woll e. Den rullliiniska ti oltau p i't Don a u. Franslm pa m;a rkorvette ll 'l'riomfaute's
alliipning fr:1n stap eln. l'ri~ ui ll C hJing l'råu fran ska vcteusknpsabtd emien.
Ångpannecxplosioncu ombord i fran ska pansarfregatten Hevauche. Dynltmitfabrikationcu. Priorileten af uppfinningen nf o ffensiva stfmgtorpeder. Be valtt! iug af den Algiriska (lilla ) Saham
Andra intemationela meteorologiska kongressen Kanalrmgaren J/Epress. Försök med torpeder i Nikolajew.
D:o d:o , Vol. V, N:o ~~ & 10. Sjömiuc- och torp echiise ndet s
utveckling o ch dess niirvaraudc ståndpunk t i •le siirskilda liiuderna.
Engelska örlogsmarinens geodetiska arbeten. Torpeder i ryPk-turkiska kriget.
Det nyaste i torpc dvii,;e ml ct. StriJ rndlan engelska
krigsfartyg oe:h ett peruansk. insurgentfar lyg. Fö renta staternas krigs flotta. Om torpedl.nTtur och torp eder. F artygsbyggnad er fi:r tyska
örlogsflottan. Det ryska torpeclf>utyget Wuiw. SYensklt torpedffirtyget Ra n. Itysim ångfartyget Vcsta's strid m ed ett tnrki .~ kt pansarfartyg den 23 Ju li 1877. Kostnad a f engelsk artillerim a teri eL Tyska
handelsmarinen 187(). Ny dykcriappm·at. Nytt slags krnt f::r sY:'mt
artilleripjeser. Koutro1·ersen mellar1 Re ed o ch lhrnaby betrliffande
«lnflexible». Amerikan ska nordpolsexpedition en. Engelska flottan~
torpedpersonaL

1Jfittheilnnyen ·iibm· Geyenstiin(le des A1·tUle1'i- nn(l
Genie-1Vesens, a:e hliftet 1877. Öfv ersigt a f de fornlim sta fiirsiiken på artill eriets omri'tde åren 1875 -7ö . Fiiltbryggor. Om skjut·
ningame med bakladdniugsurtill eri Öfver;te Hoskiewi cs distltnsmiitningsinstrum ent. åkjutförsök m ed llen eug ebk c 81-tons kanonen.
D:o, 4:e blftet
Deu furd elaktigaste grupp eringen af doktriska
tlindare. Und crsökr.ingar öfver exp losioner af kmt.
D: o, 5:e hiil'tet Artilleriets amiiudande vid slutmancivcrn år l SiC
mellan Donau och 'l'haya. Gjutj om , 1·alsad t j crn och still betraktad"
med afseenJe pi'L deras motsti\ndsl't\J'mi'tga mol s\'ttru proj cktilr, r. Skjut ning under vattnet.

D:o, (i: e hiiltet. Italienska 3:! l'.lll. lmuou en. 'l'ranBport af ~ vårt
art i !l er i p fL isen.
D: o, 7:e hiift ct. Otu prof med t<utHucluingsmedel. Uesultatet af
fiilt- och bergsbatteri emas undervisning:;- och premieskjutning å1· 187G.
Skjutfiirsiik med 81-ton s kanOJJcu mot cu pansarlalla l\rupps pnnsm·kanou.
D:o, S:e och O:c hiifteua. Bidrag till bist.o J·ikcu öt'v cr Iii e.m.
beliigringsknnouen. Slijutf<irsiik mot pausartaflor utförda af ita!i (' nska
marin en vid Spezia. Om !:welt-konstruktioner.
D: o, IO:c hiift et. Om metoden att samtidigt anliincla t. nsPJJ minor . Arm strongska h::dd:llldni!: gspj<'scr.
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