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Arsberättelse
Artilleri vid IL Örlo~smannnslillslwpets högtitlst1ag
den 15 November 1878.

Forts.

Frågan är, om, d!i, man ej kan vinna allt, det ej
för oss skulle vara efterstriifvansvän1 t, a t t våra opansrade fartyg af Bi enda-typ en hade ett så tj ockt pan,;ar,
att det kunde utestänga anti-torped-kanon ernas snabbeld. För ett opansradt fartyg synes åtminstone något vara vunnet, om man lyckades utestänga elden
från snabbskjutande anti-torped-kanoner och mitraljöser, hvilka numera. ingå i snart sagdt hvarje krigsfartygs bestyckning ·och ej lära underlåta att öfversålla en fiende med ett formligt kulregn.
Bland försök, som under det förflutna året af mera Skjutfiirs:
,t 8 !'~lpl
att mo
D"iorda, och hvilka torde förtiena
intresse blifvit OJ
OC l S 1 H 1 - Ot
~
här omnämnas, äro skjutförsöken mot stålplåt och stål j empl åt fr
ennde.
.
orenacle.
oc h Jent
Den första plåten var en solid g·' stålplåt, 5 fot
hög, G fot 8 1/ 2 " lång, levererad af Whitworth. D en
var fästad med 16 skrufbultar till en teakbackning
nära 4 fot tjock, stöttad af spant, men utom dessa
bultar var det icke mindre än 38 . knappar eller bulthufvuden, skrufvade in i plåten, hvilka voro af ett
mycket hårdare stål. Ändamålet härmed, var, att
projektilen skulle krossas mot de hårda stålknapparne,
under det att de många bulthålen, som af många ansågs som en källa till svaghet, voro ämnade att hin-
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dra, att plåten skulle spricka, en benägenhet, hvilke n
plåtar af stål äro underk astade .
Den kanon, som användes häremot, var en 9" 12ton kanon , som med en projek til om :a50 rtt. och krutladdni ng 50 rtt. har en initial hastig het om 1420 fot.
3 skott· skötos mot denna plåt, och visade det sig
vid l :a skotte t, att spetsen af projek tilen borrad e sig
in i plåten , men det öfriga af densamma krossades.
Tecke n angåfvo likväl , att plåten blifvit spräck t i
högra hörna n. 2:a skotte t öppnade något sprickorna,
utan att dock genomtränga plåten . 3:e skotte t trängd e
in något öfver 6" och öppnade en sprick a i venstr a
kanten.
Följan de 3 skott skötos mot en Cammells 9" plåt
af mjukt, mindre kolhaltigt, stål. . Denna plåt var ämnad att bjuda ett än starka re motstånd för genomträngn ing, och att icke sprick a vid anslaget. Äfven
här trängd e proj ektilsp etsen in i plåten , men projektilen krossa des. Sprick orna voro i plåten större än
med Whitw orths plåt.
Den 3:e plåt, som försöktes, var en Wilso ns jernoch stålplå t. Den bestod af 4 1/ 2 ' ' hård t stål, väld tillsammans med en lika tjock jernpl åt.
Första skotte t gick genom plåten och fastnade i
backningen.
Andra skotte t trängd e in 18" och flera sprick or
visade sig, som sträck te sig från midten till botten och
till högra hörnan.
Den sista plåt, som forsöktes, var en annan af Wilson, som var samm~nsatt af en 6 1/ 2 " hård stålpl åt mellan en % " jernpl åt åt den siua, som var vänd mot
kanonen, och en l % " åt den andra sidan. Äfven här
spräck tes plåten på flera l:ltällen af de 3:e skotten. Resultat et af skjutn ingen blef, att stålplå ten ensam t an-
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sågs som den bästa, och af dessa Whitw orths öfverlägsna Cammells.
Ännu ett försök har gjorts mot en Whitw orths
komprim erade stålpl åt (compressed steel), men af annan
konstruktion. Denna plåt, som var 9'' tjo ck, var formad i hexago nala rutor , samm ansatt a hvar och en af
concentriska ringar , so m omgifva en rund skifva i midten.
Denna anordning hade till ändam ål att förekomma de
sprickor, som denna metall är unuerkastacl och inskränka dessa till den enda ring der anslag et sker.
Mot denna plåt sköts med en 9'' kanon med 50
lt. laddni ng med 250 rlt. projek til på en distans af 30
yards. Denna projek til, som i vanlig a fall genom går
en 12'' plåt, var utan verkan mot 9" stålplå ten och
krossa des i en mängd bitar.
Om man kan lyckas förekomma stålets benägenhet för att spricka, synes det alltså som detta materiel skulle hafva framti den för sig, åtminstone till någon tid, eller till dess de nya kanon erna hinna besegr a
äfven dem.
Redan förut har J. ag framh ållit behofvet af att SkydJsp
JI\ .
kunna skydd a sig mot mitraljöselden; detta gäller 1. tar af stål.
första rumm et minbå tar, ängba rkasse r och ångslu par.
Den betydl igt uppdr ifna träffsäkerhet en hos det
nyare fältart illerie t, hvarp å Armst rongs nya 3" kanoner lerona exempel, har bragt den frågan å bane, om
ej något medel kan utfinnas att skydd a sig mot en
sådan eld.
Vid Elswi ck har helt nylige n försök blifvit gjorda
med tunna stålplå tar, h vilka, nppstä lda på stötto r kring
kanonerna, skulle skydd a deras kanon servis er från
karteschelden. 4 små skydd splåta r, 1,5''' tjocka, hade
blifvit gjorda af härda dt stål, och tillbak aböjda vid
kanter na för att sålund a gifvas nödig styfhe t. De voro
ämnade att gifva maxim um af skydd med min·i mum
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af besvär och kostnad och voro endast 5 fot höO'a 2 5
o '
'
fot breda. Detta visade sig ej vara tillräckligt skydd,
utan borde skyddsplåtarue varit omkring 8 fot höga i
st. f. 5 fot.
På dagen för försöket upprestes plåtarue mot stöd
af jeru, så att deras öfverkant kom 7 fot högt, men
derigenom nödvändigtvis lemnande ett tomrum under,
derföre att plåtarue voro för låga, hvilket tomrum
fyldes med torf. Hvarje skyddsplåt vägde omkring
l cwt och kunde med lätthet bäras och uppställas af
2:ne man.
Tillställningen var i öfrigt denna gång bristfällig,
derföre att kanonmynningen var placerad emellan 2:ne
skyddsplåtar, och man ej hade sökt att täcka denna,
den mest farliga, öppningen för servisen.
Det är meningen att öka två plåtar den ena upphängd öfver kanonen, den andra stående under densamma, men de voro icke färdiga, och man beslöt att
icke räkna de kulor, som synbarligen gått genom öppningen. Försöket var icke så mycket ämnadt för att
profva en serskild slags plåt, som mera för att förvissa sig om, att principen af lätt skydd för kanonen
är utförbar i praktiken.
Mången hade föreställt sig, att sådana skyddsplåtar skulle ge fienden ett utmärkt mål att sigta på och
sålunda draga till sig hans eld, men detta visade sig
ej vara förhållandet. Då åskådarue nalkades den plats,
hvarest på 800 yards afst ånd en fältpjes var uppstäld
för att skjuta på skyddsplåt en, kunde man med blotta
ögat icke se någon skyddsplåt , utan endast den derunder upplagda torfven. Plåten hade blifvit målad i
grått , hvarigenom den sammanföll med luftens färgton
och sålunda blef osynlig; en annan tafl.a af trä, omålad, som stod bredvid, var tydligen skönjbar, likasom
jordbanken, men ingen, som ej visste derom, kunde haf·

va gissat att en tafla fann s, der plåtarue voro uppställda.
För att pröfva motst åndskraft en hos skyddsplåten ,
framfördes en Gatlingkanon, som sköt tyngsta slag af
:M:artini-Henry ammunition, på 500 yards distans. När
distansen blifvit noggrannt b est~imcl genom några få
profskott, vefvades friskt på med handtaget.
Slamramlet af Gatling följel es snart af ett motsvarande slamm er på skyddsplåtarne, hvilka syntes
blifva h vitare af kulornas anslag och derföre mera synliga. En unelersökning af målet visade, att ehuru många kulor hade träffat ofta samma ställe och nära 200
inalles hade träffat här eller der, så hade icke en enda
genomträngt den tunna stålplåt en. Gatlingkanonen
flyttades sedan till 300, 200 och 100 yards och på hvar
och en af dessa distanser skötos en mängd kulor. Icke
en enda af dem trängde genom skycldsplåtarne.
En af det nya slaget fältpjeser framföreles sedan
mot t a{ian på en distans af 800 yards och afskötos
först granatkartescher (shrapnels) samt seelan spränggranater med concussionsrör. Sky dclsplåten motstod
icke allenast kulorna på kort håll med högsta initialhastighet för fältartilleri, utan hejdade tifven mindre
bitar af granaten, hvilka gjorde endast intryck i plåten. 'fvå stora granatstycken gingo igenom, och naturligtvis genomträngde hela granater, afskjutna med
concnssionsrör, med lätthet.
En sak är viss till följ e af tl essa försök, att lwarken infanterield eller shrapnel-kulor kan göra någonting emot en servis bakom sådana skydd splåtar, och
hvad so m duger på land kan i vissa förhållanden äfven vara användbart på sjön. Det synes mig vara väl
värdt kostnaden att göra försök med dylika skyeldsplåtar mot en ängbarkass eller minslup, hvilka i krigs-
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tid nog lära i mitraljöserna få sina oförsonligaste
fiender.
Skjutförsiik
Bland försök af mera intresse torde äfven böra
1ed refflade
.
,iirsare mot anforas de, som under de senaste 2:ne åren egt rum
.. pansrade vid Kronstadt med re {flade m örsat·e mot pansrade däck,
ack.
h
varmed nyare pansarfartyg äro försedda.
M/ilet hade en yta af 50 qvadratfamnar, 5 famnar i
bredel och 10 i ]ängd.
Pansarn bestod af 2 lag plåt, den öfre 2'' tjock,
den undre l " tjock, förbundna genom 1 1/ 8 " nitnaglar.
Under pansarn lågo på 3 1/ 2 fots afstånd 11" träbalkar, i styrka, motsvarande Peter den stores däcksbalkar; däckspansaret var fästadt till däcksbalkarue med
1 1/ 8 " skrufbultar. Under däcksbalkarne befunna sig
3 st. 11" tjocka tvärförbindningar, en vid hvardera
ändan och en i midten. Under hvarje balk vid tvärförbindningarne vor o 10" stöttor an bringade. Det sålunda uppstöttade diicket, som bestod af 100 plåtar,
var 6 fot öfver marken. För försöken användes en 9"
reffiad bakladdnings-stålmörsare, tillverkad i Perm.
Dess vigt 14180 ryska rtt.
Största krutladdning 20 tfi.. Proj ektilvigten af
vanligt gjutjern 300 (J., kokillhärdad granat 308 {i.,
stål- 295 rtt. Kastvidd med 45° elevation 2293 famnar
= (13758 fot). Målets afstånd, som icke var synligt
från mörsarens uppst ällningsplats, var 6390 fot.
l:a dagens skjutning begagnades oladdade granater af gju~jern; 2:a dagen kokillhärdade granater och
3:e dagen stålgranat er, alla dessa utan sprängladdning.
Under dessa 3 dagar skötos inalles 50 skott med
11 {i. laddning och af dessa enelast 7 träffar, hvi,l ket
tillskrifves särdeles ogynnsamma väderleksförhållanden.
Resultatet af denna första försöks-serie var:
l) att projektilerna af vanligt gjutjern (common

-
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shell) äro fullkomligt utan verkan mot ett 3" däckspansar.
2) Kokillhärdade projektiler och stålprojektiler gå
igenom ett 3" däck; deras hela kraft tages dock dervid i anspråk, så att deras vidare verkan inskränker
sig till den, som deras tyngd kan åstadkomma. Någon förstörande verkan på de öfriga däcken eller mot
sjelfva skeppskroppen kom ej i fråga. Enligt hittills
vunnen erfarenhet exploderar en noggrannt justerad
granat i anslagsögonblicket före genomträngandet af
pansarn, och dess verkan blir sålunda ö(ver pansarn
icke i eller undeY densamma.
3) Däcksbalkarne bidrogo, vid denna slags eld, till
följe af sin stora bredd, som erbjöd ett godt elastiskt
unelerlag för pansarn, .ganska my cket till dess motstånclskraft, och man kan antaga, att däcksbalkar af
jern, som äro smalare och mindre elastiska, skulle göra
mindre gou tjenst.
Af de under l :a serien gjorda 7 träffarne voro 3
med stålprojektiler, af hvilka hvar och en hade olika
verkan. l:a skottet gick igenom pansarn och trängde
1 1/ 2 fot in i jorden, 2:a skottet orsakade en remna i
pansam och studsade tillbaka, 3:e skottet gick äfven
igenom och fastnade i träbalken.
Niista försöks-serie hade till ändamål att utröna :
l) om cle, med sprängladdning försedda, kokillhärdade eller stålgranater skulle explodera vid anslaget
mot pansarn eller ej.
2) om, när de explodera, explosionen eger rum
öfvor eller under pansarn.
3) hvilken förstörande verkan de i sistnämnde
gynnsamma fall utöfva.
6 skott skötos, utom 3 profskott, af h vilka 9 skott,
4 voro träffar.
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3:e sk ottet t.räffade midt i målet; projeldilen gick

igenom , gjord e ett hål om 9'' bredel och 11" längd,
förbl E:f oskad ad och trängde ned i jord en.
6:e skottet med ju::;terad granat, genomträngde pansarn, men gick i bitar. I fåljd af denna söndersprängning antändes spdingladdningen, proj ek t il ens bakre del
exploderacle upp <'\ t utan att sbtda pansarn, spetsen
oc h fr~~ mre delen af proj el\tilen blefvo sittande deri.
Öppningen i den öfre 2 ' tjorha ph'Hen var såstor
som projehtil-diametern , den undre l" plåten var söndersliten och ntböjd.
I S:e skottet antlindes sprängladdningen vid anslaget mot pansarn, som genomtr1ingdes; stör:o;ta delen af
bitarne af projektilen flögo mtder plattform en och
trängde djnpt ned i jorden; en annan del flög i höjden
öfver lJansam och fiill ntanför plattfo~·men. Den i
pansam bil tl:t ue öppningen Yar 8' bred, 10' Llng.
D:e skottet träffaLle och proj 8ktilens fr~imre del gick
igeno m pan s<lrn, blef fastsi ttand e tleri och giek i bitar;
<l en bakre, stii rre delen af proj eldilen, som inn ehöll
dt~n största delen af spriingladdningen studsade tillbabt och föll ubnför målet. Den mindre del af sprängla(ltlningen, so m fanns i främre delen, antänd es, men
icke s."t i rl cn bakre delen, utan förbl ef den ot~ind.
Denna iakttagelse stadgade den meningen, at,t sp6ingladdningcn it.: kc antiiudcs af stöten vid anslaget mot
pansarn , utan genom en gnista,, som uppkomm er, då
proj ek tilen slås i bitar. I förevarande fall t~tnde denna
gnista blott sprängladdningen i den del, som blef sittande i pansarn , under det att krutet i det större granatstycket blef otändt.
Slutligen sköt man med stålgranat er om 300 rtt.
. vigt, utom sprängladdningen om G rtt. , inalles 9 skott,
af hvilka 4 tr~iffar eller cirka 45 %.
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skottet .;W, 4 träffade pansarn och gick igenom,
begrafvande sig i jorden, utan att explodera. Hålet
i öfra plåten var alldeles rundt, 9'' i diameter. Den
undre blef illa tilltygad och mindre stycken af densamma afbrutna och bortslungade.
Slcottet .it1. 6 gick igenom pansarn och exploderade
under däck. En bit af granaten flög öfver däck, alla
de öfriga flögo omkring uneler däck, görande stor förödelse. Man kunde giira sig en liflig fåreställning, hvad
verkan detta skott skulle hafva åstadkommit i ett
täckt batteri.
Skotten o~l1. 8 och 9 träffade äfven och bröt igenom däcks1Jansaret; \'id det första antändes sprängladdningen, utan att framkalla explosion, derföre att
proppen i projektilens botten hade blifvit utslungad,
ett ganska egendomligt fall; det andra genombröt äfven pansarn och trängde n ed i jorden.
Af dessa 4 skott hade sålunda 3 icke exploderat.
De slutsatser, som h~iraf kunna dragas, äro:
l) Kokillhärdade granater gå i stycken vid ansla:get mot ett 3·' pansar, såväl då de äro laddade som
oladdade; då likväl i först a fallet sprängladdningen
antändes vid denna deras söndersplittring, är deras förstörande verkan naturligtvis större, ~in då de äro utan
sprängladdning.
Försöken hafva dock visat, att kokillhärdade granater med sprängladdning äfven kunna gå igenom
pansam utan att explodera (9:e skottet) eller ock blott
till en del explodera (5:e skottet) utan att tillfoga däcket eller fartyget betydliga skador. Dessutom har det
visat sig, att sprängladdningen (2 rlt.) i dessa granater
var för liten, så att granatstyckena blott gjorde en
ringa förstörande verkan (S:e skottet).
Då verkan af kokillhärdade granater emot ett 3'
pansar, såsom synes af ofvanstående, är ganska problematisk, så böra sådana projektiler vid skjutning emot
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däckspansar icke användas. Deras verkan, vare sig
de alldeles icke springa, eller ock göra det öfver däck,
är alltför ringa för att rättfärdiga deras bruk.
2) De med betydligt större sprängladdning försedda stål-granatern a hafva en långt större förstörande
verkan.
a) emedan de i hvarje fall genomtränga ett 3''
pansar, och dervid icke gå i bitar och
b) äfven kunna explodera under pansarn (skott
.>tl. 6), hvarvid deras förstörande verkan är utsträckt
på en temligen stor omkrets.
Men iifven hos dessa är explosion problematisk.
Icke destomindre kan man på grund af dessa försöks
resultat antaga, att en med sprängladdning försedd
stålgranat kan tillfoga ett fartyg stor skada och tvinga det att gå ur striden.
Vid skjutning mot pansrade däck, bör derför användas noga justeradl:l stålgranater, hvilkas direkta
verkan är ·,s törst.

Skjutförsök
För att utröna, i hvad
mot kolbo- .
xar.
hga, öf ver vattnet belägna,

mån handels-ångare s van,_.
lmnna, doa dy l'k
masKmer
1a
fartyg användas för krigsändamål, skyddas mot artilleriets elcl genom sitt kolförråd, hafva i Portsmouth
ganska intressanta försök företagits mot hulken "Oberon". På batteriet emellan detta och öfre däck blefvo, genom anbringande af skott, vid hvarje sida bildade kolboxar af 17 1/ 2 fots längd och 10 fots bredd,
af h vilka den ena, ..lJ. l , var fy l d med W ales' ska anthracitkol och den andra, .M. 2, med patentkoL
I detta kolförråd blefvo efter längden 2 st. %"
pannplåt instälda vertikalt.
Dessa skulle föreställa maskinskydde t och blef
detta beskjutet af en kanonbåt på 200 yards.
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3:ne 64-pundige granater, utan sprängladdning , af
hvilka 2 afskötos mot .M. l och en mot .M. 2, trängde
icke igenom.
Härpå afskötos 3 granater med 7 lt. sprängladd·
ning mot ..fl. 2, och en emot .M. l, hvarvid samma
gynnsamma resultat blef uppnådt.
Samtliga projektiler genomträngde den första lösa
jernplåten och en granat sprängde öfre däck, men i
intet fall genomsköts hela kolförrådet eller antändes
kolen.
De, i närvaro af många tekniska auktoriteter före·
tagna skjutförsöken framkallade stor tillfredsställelse.
I år hafva äfven anstälts J. emförande försök med, af Skdjutförl~ok"k
me
o1 a
olika länder tillverkade, pansarbrytand e granater, för att länders pcm..
b"as t,a ma t ene
. l f"or cl esamma. F''or a tt me dg1'fva g·
sm·brytande
u t rona
r anater.
en sträng jemförelse blef föreskrifvet, att alla firmor,
som ville konkurrera, skulle ·hafva en viss föreskrifven
form på projektilen, under det att sjelfva materialet
fick af dem bestämmas.
Projektilerna skulle hafva 22,8 c.m. kaliber med
en ogival spets med 1 1/ 2 kalibers radie, och blefvo de
i Woolwich försedda med knastrar samt profvade till
samma vigt 121,5 kilo. Några fabrikanter hade blott
insändt metallen och läto gjuta sina projektiler i
Woolwich.
Pansarplåtarne , som skulle beskjutas, levererades
af Mess:rs Brown and C:o och hade 30,4 c.m. tjocklek,
samt voro 1,2 m. höga och 4,8 m. långa. Ur hvarje
sådan plåt utskars 4 qvadratiska plåtar, hvilka på
sidorna förseddes med bärjern och upphängdes.
På detta sätt mottog plåten kulans anslag ungefär i midten. Den bästa qvalitet pansarplåt hade blif·
vit utvald.
För beskjutningen användes en 23 c.m. kanon med
en ökad laddning af 29,5 kilo P2 krut på 45,7 m. distans.
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Följande projektiler blefvo underkastad e prof:
a) Kokillhärda de:
Grusons, Krupps, Finspongs, Gregorinis, engelska
·Woolwich samt en, såsom ''förbättrad Palliser'' betecknad, prof-projekt il.
b) Stål:
T erre Noire, Whitwortb, Hadfield, Landore, Vickers. En stålprojekti l feån Vickers med kokillhärda d
gjutjernsspe ts, samt en compound projektil från Cammell, enligt uppgift af stål med kolcillhä1·dad spets.
Det torde här blifva för vidlyftigt att r edogöra
för resultatet af skjutningen med hvar och en af dessa
projektiler, men såsom slutresultat må anföras:
att alla de kokillhärda de granaterna, med undantag af Finspongs, hvars materiel ansågs utmärkt, ehuru
för mjukt, gingo i flera eller färre bitar, då de ej förmådde genomträng a plåten, under det att stålgranaterna, liksom Finspongs, underkastad es en mer eller
mindre betydlig stukning och, när de sönderslogos,
gingo de i färre bitar, än gju~jernsprojektilerna.
Kokillhärda de projektilspe tsar bibehöllo sig vida
bättre än stålspetsarn e, hvarföre Wilson och Vickers,
med sina kokillhärda de gju~jernsspetsar på stålprojektiler, synas befinna sig på riktig väg.
Segern vann ostridigt Wbitworths stålgranater ,
hvilka, med fullständig genomträng ning, knappt företedde någon formförändring. Dessa granater gjutas
under tryck och spetsen, som ~ir särskildt tillverkad,
påskrufvas den cylindriska delen.
Krupps 35.5
Sistlidne Juli månad har vid Krupps skjutplats
c.m. kanon.; vid 1\'Ieppen, i närvaro af en mängd utländska, dertill
inbjudna, officerare gjorts försök med bland annat en
35,5 c.m. kanon.
;
Polygonen vid 1\'Ieppen (Hannover), som af Krupp
1
inköpts sistl. år för att ersätta den otillräckliga vid
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Dlilmen, är 18 kilometer lång och medgifver, tillfölje
af sin anordning, att göra så kompletta försök som
möjligt. De tyngsta pjeser kunna ditföras med jernväg. En telegrafserv is med telefoner och microfoner
sammanbind er batterierna vid de olika observationspunkterna långs skjutfältet.
35,5 c.m. kanonen väger 52000 kilo , dess kaliber
355 m.m., loppet 21,8 kaliber långt och kanonens hela
längd 8,880 m.; r effiorna, till ett antal af 80, hafva
lika bredd och en jemn stigning af 16 metres.
Bommarnes bredd är . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 m.m.
Krutkamma rens diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 m.m.
D :o
längd ... . .. .. ........ . ... 1084 m.m.
Denna kanon var monterad i en kursör-lave tt för
kustbatterier. Rigtinrättni ngen hade blifvit fullkomnad; på lavetten fanns en index, som angaf på en graderad skala alla förändringa r i elevation. likaledes
fanns vid kursörens bakre ända, bakom bak~e rullarne,
och fästad på plattformen en graderad båge för att
angifva sidoriktning en. Man behöfde 45 sekunder för
att sidorikta pjesen 37°,5.
Högsta elevation och depression 18° och 6°.
Lavetten hade 2 hydrauliska bromsar; dess vigt
med kursör 32750 kilo.
Pansargrana ten, af stål eller kokillhärdad , har en
längd af 1 meter (2,8 kaliber) och en diameter af 353
m.m.; den har 2 koppargörd lar och väger 525 kilo
med en sprängladdn ing af 12,6 kilo för stålprojekti len
och 7 kilo för den kokillhärdad e.
Spränggran aten, som väger 444 kilo, har en sprängladdning om 23,4 kilo.
Krutladdnin gen är 115 kilo prism. krut med en
täthet af 1 ,75 .
Kanonen betjenas med lätthet af 14 man.
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1:a dagen sköt man med denna kanon 10 skott
med kokillhärdad projektil mot en tafl.a 5 ruetres i
fyrkant, delad i 25 c.m. rutor, uppstäld på 2000 metres afstånd. Hastigheterna mättes med Boulenge's
kronograf både vid kanonen och målet.
Med undantag af l:a skottet, som gick öfver tafl.an,
träffade alla skotten tafl.an i en rektangel 2,40 m. hög
och 1,35 m. bred; 6 af skotten voro grupperade i en
fyrkant om l m. sida. Afvikningarne i höjd, i sida
och i porte voro resp. 0,63 m., 0,30 m., 9,55 m.
Medelhastigheterna, mätta vid 95 och 1979 ruetres
från mynningen, v oro:
495,9 m. och
432,7 m.
Derefter fortsattes försöken med spränggranater,
vägande 444 kilo, med samma laddning 115 kilo och
17° elevation.
10 skott skötos, och föllo de alla inom en rektangel af 126 m. längd och 12 m. bredd vid en medelporte af 9446,5 m.
Den 3 Juli skötos ytterligare 10 kokillhärdade granater med 5° 19' elevation. Medelporten var 4041
ruetres och föllo skotten inom en rektangel af 78 m.
längd och 3,4 m. bredd.
Man behöfde 5 1/ 2 minut för hvarje skott.
Efter dessa trenne serier kunde man ej upptäcka
något spår af skada i kanalen, och hade tätningen hela
tiden varit god.
Denna kanon har på 95 m. afstånd från mynningen en genomträngning af 59 meter-tons pr centimeter
af projektilens omkrets. J emförd dermed har
Woolwich 80 ton kanon vid mynningen 76,4
och Armstrongs 100 "
"
"
87,5
Krupps långa 30,5 c. m. kanon, hvars vigt är 38700
kilo, har en genomträngningsmodul af 43,57 meter-tons.

-H>Armstrongs nya 10" 25 ton kanon 42 meter-tons.
Med de nya långsamma krutsorterna sträfvar man
.
.
f a Il ä f
. k ti'l att ök a l a dd nmgarne
oc h 1. v1ssa
ven proJe
vigterna.
Så har med en 15 c.m. Krupps kanon om 3985
kilo gjorts vid Meppen några försök för att utröna
träffsäkerheten med granater, af mycket större längd
och tyngd, än de vanligen begagnade.
Laddningen bestod af 3,5 kilo prismatiskt krut,
och under det att den faststäida projektilen för denna
kanon väger 32,5 kilo och är 2,8 kaliber lång, var den
nu försökta projektil, med h vilken experimenten gjordes,
4 kaliber lång och vägde 51,5 kilo.
På långa håll fann man, att den faststäida pro·
jektilen visade nitgot mera träffsäkerhet och hade en
mera korrekt kulbana än den längre, men detta förklaras af det förhållande, att lavetten hoppade betydligt af den svåra frestningen.
På kortare håll träffade fem skott, afskjutna med
de långa projektilerna på en tafl.a, 6 fot i O, på 1521
ruetres distans, och 4 skott, riktade pä en tafl.a pä 1629
ruetres !listans, träffade inom en rektangel 0,85 metres
hög och 1,2 metres bred. På detta afstånd voro de
länga projektilerna lika goda, hvad träffsäkerheten be·
träffar, som de korta. Man fann äfven, att oaktadt vid
initialhastigheten hos de 2:ne projektilerna var nära
100 ruetres skilnad, var denna, 1500 ruetres från myn·
ningen, endast 25 m. Hastigheten minskas sålunda en·
dast hälften så fort med de förlängda projektilerna.
I England går man tillväga på samma sätt.
Den lätta 7" kanonen om 4 1/ 2 tons vigt, med hvilken en mängd af de opansrade fartygen äro försedda, och
hvars stridsladdning var 14 lbs samt hade en granat
om 116 lbs med 8 1/ 2 lt. sprängladdning, harfått denna
stridsladdning ökad till 22 lt. pebblekrut, samt har

F?,~s?.k med
torlangda
granater.
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försetts med en dubbelgranat, som väger 156 lbs med
10 lt. sprängladdning och Palliserprojektil om 113 lbs
vigt. Denna förändring gör, att hydrauliska buffers
måste inläggas i lavetterna för att upptaga rekylen.
Det synes vara önskvärdt, att vi, följande tidens
kraf, finge utbyta vår 5,63 d.t:s lätta 76 rfi. granat, som
endast har 4 lt. sprängladdning, mot en tyngre och
kraftigare granat, som rymde en större sprängladdning.
Det är efter dennas storlek icke pansarbrytande projektilers 'effekt bör mätas.
Frankrike.
I Frankt·ike, der alla försök på det noggrannaste
hemlighållas, lärer man komma att öfvergå till stålkanoner, och har för flottan bestälts försökskanoner af
detta materiel från Creuzot.
Såsom ett utmärkt vapen mot minbåtar omtalas
från Frankrike Hoteldciss Tevolverkanon, hvilken
efter 2:ne års genomgående försök nu der blifvit antagen.
Några data om denna kanon, jemte en skizz (Pl. I),
meddelas här nedan:
kaliber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 m.m.
Piporna hela längd..... . ........... 0,740 m.
antal.................... . . 5.

l

l

::!:~~;~~~~~å~.'

............

12.

Reffiorna vridningsvinkel. . . . . . . . . . . . . 6°
djup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 m.m.
längd af den reffiade delen. . 607 m.m.
Pjesens hela längd, (axelstödet icke medräknadt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,180 m.
Totalvigt (med axelstöd, vef och magasin) 215 kilo.
ctaffelpivotens vigt .................... 50 "
Elevation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15°
Depression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35°

Ammunition.

Vigten af den fyllda och kopparkläuda·
granaten ....... . . . ... . ...... .· ... '... .455 gram.
Granatens längd ......... . ............ 93 m.m.
Sprängladdningens vigt . . . . . . . . . . . . . . . . 22 gram.
Patronhylsans vigt .................. :. 95 ,
Laddningens vigt. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 80 ,
Begynnelsehastighet ................... 400 metres.
Porte, under 30° elevation ............ 4000 ,
Projektilen genomtränger på intill 2000 metres, vid
normalt anslag, en 6 m.m. stålplåt. Under 30° infallsvinkel genomtränger projektilen denna plåt på intill
1500 metres afstånd.
På 500 metres genomtränger den under normalt
anslag 30 c.m: ek och under en 30° infallsvinkel 10
c.m .. ek. Granaten ger circa 15 sprängstycken.
Träffsäkerheten är mycket stor; intill en distans
af 3444 metres är sidoafvikningen 1,88 m. och porte-differensen 16,50 m. skjuthastigheten är 50 skott i minuten. Priset för denna kanon med tillbehör är uppgifvet vara 9000 kronor.
I Österrike har man, sedan fåltpjeser af stålbrons Österrike.
visat sig utmärkta, och fullt jemngoda med Krupps,
samt regeringen derpå depenserat 50 mill. francs, gjort
försök med kanoner af större kaliber.
2:ne försökskanoner om 15 c.m. hafva uthärdat
flera hundra skott utan något tecken till svaghet.
Man fortfar att iakttaga den största hemlighet
med afseende på denna metall. Regeringen tillåter
likväl att låta kanonerna undersökas och de verkstäder, i' hvilka de tillverkas. Prof af stålbrons hafva
till och med lemnats åt kemister, h vilka fåfängt hafva
försökt att upptäcka sättet för tillverkningen.

2
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Slutligen återstår mig att omtala, hvad som ror
vdrt eget land.
I detta afseend e har · flottan i dessa dagar emot·
tagit den första 9,24" kanonen, -af 1876 års modell, med
j trångreffiing och central-antändning.
Som bekant anstäldes, före denna nya modells an(j
tagande för flottan, jernförande försöks-skjutning vid
Finspong med 2:ne 8,os" kanoner, den E>na af gamla,
1869 års modell, den andra af nya, 1876 års modell.
Med hvardera kanon skötos 300 skott, efter hvilkas slut, enligt kornmissione ns åsigt, den nya model·
len var i lika godt skick, som före skjutningens början, den gamla åter så hårdt utbränd, att den ansågs
ej till tjenstebruk användbar. Detta r esultat ansågs
så afgörande för frågan om ny modell, att äfven för
9,24" kanonen, en ny sådan faststäides 1876, och är
det den första af dessa kanoner; som nu kommit flottan till del. ·
Beskt·ifning.
·Kanonens hufvurlsakliga · dimensioner m. ·m. äro
följande:
Lärigd mellan båda ändplanerna •...... ·5380 ·m, m.
(eller 57 m.rn. längre än 1869 års modell)
D:o af-loppets reffiade del .......... 4054 rn.m.
D:o af krutkanunaren till projektilens
bakplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 m.rn ..
Kr-utkammarens diameter ............. 280,6 m.m.
Kaliber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274,4 rn.rn.
Reffiornas antal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.
1,5 m.m.
djup..... ... ... .... ... ... ..
i'l
bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,014 rn.m.
"
6,6 m.m.
Bomrnarnes bredd....................
Reffiornas vinkel ·vid stigningens början 30'
4°
utgångsvinkel . . . . . . . . . . . . . .
11

·sverigA.
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.Afstånd frh kanonens bakplan till parabelns början . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 m.m.
Afstånd från kanonens bakplan till refflornas början ...... .. .............. 1326 m.m.
{24073 kilo=
.
k amsm
.
. t me db
ll.
· a kl a dd mngsme
Kanonens v1g
56672
Kanonen är försedd med en koppartätring, som
insättes i sin ursvarfvade fals i kammaren och förblifvar der sittande mellan bvarje skott; mot densamma
trycker en å stötbottenskrufven infåld, s. k. mottrycksring af koppar. Genom kammarskrufvens centrum går
fångl;lälet, hvars främre del utgör en, 75 m.m. lång, i
stötbottens tapp indrifven koppartärning, och bakre,
en i samma tapp inskrufvad 47 m.m. lång stålcylinde;r om 36 m.m. diameter. Här isättes i en fördjupning i skrufvens bakplan tändröret, mot hvilket verkar det ~f hammaren, vid skottets affyrande, träffade
tändstiftet, hvilket åter sitter i en rigel, som från sidan
inskjutes, och icke kan träffa tändröret, förrän kam·
maren _är stängd.
För öfrigt äro åtskilliga förbättringar apterade på
denna mekanism, hvilka icke finnas å 1869 års modell,
nemligen:
a) Häfarm med excenterskifva för skrufvens öpp·
nande efter skottet.
b) Slingarhake för konsolens fasthällande till ka·
nonens bakplan, när bakladdningsmekanismen är öppen.
c) Stängklack å skrufvens bakplan för fasthållande
af konsolen till kanonens bakplan, när stötbottenskruf·
ven är införd.
..1\lla dessa förändringar hafva vid anstälda f9rsök
visat sig ändamålsenliga.
I början af sistl. September månad anstäldes vid
Finspong, under ledning af en dertill förordnad kom·
. •·mission, skjutning med ifrågavarande kanon, för utrö•

-
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nande af lämpligaste stridsladdning, med engelskt krut
af 22-25 m.m. kornstorlek, Pl.
Instruktionen för eskref:
"att början skulle göras med en laddning af 60
rtt., hvilken laddning antages gifva ett tryck i kanonen, som betydligt understiger 2000 atmosferer, och
i så fall ökas laddningen derefter, beroende af sig företeende omständigheter med 5, 3, 2 eller l skålpund,
till dess gastrycket i kanonen, uppmätt med en vid
11
kardusens botten inlagd s. k. "crusher gauge , uppgått till inemot, men ej öfver, 2000 atmosferer. Då
det i kanonen uppmätta gastrycket uppgått tilll-700 atmosferer, skjutes ytterligare två skott med laddning,
lika med den då använda, för erhållande af tillförlitligare värde å det gastryck , som fås med denna laddning, innan någon ökning i laddningens vigt tillåtes,
hvarjemte iakttages, att vid hvarje förändring i laddningens vigt, sedan sistnämnda gräns blifvit uppnådd,
större ökning än 3 skålpunu ej medgifves, likasom att,
af nyssnämnde skäl, med hvarje laduning skjutes 3
skott, innan någon ökning får ske.
Så snart det i kanonen uppmätta gastrycket öfverstiger 2000 atmosferer, anses den laddning, hvarmecl
så högt tryck erhållits, för hög, och flera skott få ej
skjutas med sådan laduning.
Kardusens diameter afpassas för hvarje laddning,
så att karduslängelen blifver lika med krutkammarens längd."
Med kanon en skötos inalles 24 skott, enligt bifogade tablå .
. Kommissionen föreslog, på grund häraf, att 35 kilo
(82,34 (i.) skulle blifva den nya kanonen s stridsladdning, dervid högsta gastrycket af 3:ne skott var 1993
atmosferer med en utgångshastighet af 402,7 metres,
men då med 34 kilo (79,98 rtt.) laddning, högsta tryck

rrablå
öfver skjnWh·sök med svenska flotta ns 27 c.m. kanon ..it.f. 13 af 1876 års mo(lell ml d förändrad bakladdningsmekanism,
ntföt·dt vid Finspong den 5, 6 och 9 September j 878.
Krutet
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1813 ~ atmosferer, projektilen erhållit 396,3 meters initialbastighet eller endast 6,4 metres mindre än med 35
kilo, res ol v era de kong l. marinförvaltningen, att ytterligare 7 skott skulle skjutas med denna mindre laddning, som antagligen alltså kommer att blifva stridsladdning med detta engelska krut.
Medeltalet af dessa 7 skott gaf en initialhastighet
af 393,6 meter med ett gastryck af 1775,7 atmosferer.
Artilleriet har i sin nya 27 c. m. kanon med W etterenkrut, 20~-25 m.m., erhållit större hastighet vid
motsvarande tryck enligt följande:
L addning. P1 ojektil vigt.

Initialhastighet i meter.

Gastryck i atmo8f.

500 ll.
416
90 lt.
1830
429
95 rti.
,
2000
440
100 rti.
2150
" anmärkas här, att denna kanon, hvars
Det torde
vigt är ungefär densamma, som flottans modell, endast
har 28 reffior, då vår bar 42, och s. ·k, kilreffiing, d.
v. s. att bommames bredd tilltager från reffiornas början, der den är 6 m.m, till mynningen, der den är 10
m.m. Projektilvigten är ock 8 rtt. mindre.
Slutligen torde här böra omnämnas, att ännu ett
steg till materielens fullkomnande blifvit taget innev.
år, i det kongl. flottan erhållit granater till 27 c.m.
kanonerna.
392 rti.
Denna granats vigt tom är. . . . . . . .
Sprängladdning väger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 rti.
Alltså fylld granat ..................
.418 {i.
Äfven har blifvit anbefaldt, att alla granater hädanefter skola fernissas invändigt, äfvensom sprängladdningen inuti granaten skall ligga i en påse af flanell eller annat lämpligt tyg.
Anledningen till dessa fårsigtighetsmått är framkallad af den benägenhet till förtidig krevad, som vid
o

•

••••

o

•

•

•

•

•••

•

•

-
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er, då
åtski lliga tillfällen inträf fat med engelska kanon
sprän gladd ninge n omedelbart inhällts i grana ten.
Man har i . Engl and gjort gansk a omfattande förblifv it
sök i detta afseende, sedan uppm ärksa mhet en
en,
kanal
i
fåstad på vådan af grana ters kreve rande
grahvilk et inträffade den 3 Maj 1872 med 3 st. 10''
stålen
id
hvarv
",
kules
"Her
nater (common shell) på
äfven
och
bar
tub spräc ktes och gjord e kanonen obruk
digt
vid andra tillfällen. J emte det grana terna invän
unde r
äro lacke rade med röd lackfernissa, har man
slags
alla
i
et
dand
den 21 Mars 1873 fastst ält använ
hvarn,
grana ter af flanellspåsar för sprängladdninge
efter dylik a olyck shänd elser upphört.
För utrön ande häraf har man gjort en mängd forsök vid Shoeburyness.
Man antog först, att orsaken till förtidiga kreva
sådan a
der låg i brand tröre t, men det visade sig, att
hålet
äfven inträffade, om en plugg var isatt brand trörs
i ställe t for brand trör.
Man rigtad e då uppmärksamheten på sjelfva grabenaten, och antog, att jerne ts otäta textu r möjligen
profredde väg för antändning, och ett antal grana ter
des,
utval
ter
grana
9"
vades med vatte ntryc k. 12 st.
utan
m
hvilk a utstodo en tons vatte ntryc k pr qv.-tu
detta
att läcka, och 24 uttogos, hvilk a läckte unde r
fortvå
gåfvo
och
tos
tryck ; 9 st. af de goda afskö
foren
gaf
,
tidig a kreva der, och 12 af de som läckte
vanli gt
tidig krevad. Alla dessa grana ter fyldes på
läckte,
sätt "utan flanellspåse". De återst ående 12, som
lsflanel
en
i
luten
afskötos med sprängladdning, innes
påse, och ingen kreve rade fortidigt.
Detta experiment fornyades med 20 st. 10 inch
läckt e
grana ter och 20 st. 9 inch, genom hvilk a vatte n

23-

grana unde r ett tryck af 1000 rft. pr O. Alla de.,sa
afsköar,
ters sprän gladd ninga r inneslötas i flanellspås
e), och icke
to~ med högst a laddn ing (batte ring charg
igt.
en enda kreve rade fortid
Ofvanstående exper imen ter visa otvet ydigt , att krudessa
tets friktion mot grana tens inner vägg ar orsak at
ofta förekommande explosioner.
Det har äfven visat sig, att tidbr andtr ör af trä
udet
orsak at förtidig l\revad, och är det derföre förbj
hell).
s
att använda sådan a för sprän g-gra nat (common

Från den l November •!877 till den l November
erade
1878 äro följande kano ner och proje ktiler lever
friln Finsp angs styckebruk:
modell.
3 st. 9 ,:!4'' reffiade bakL-kanoner 1869 års
1876
n
"
n
2 n
"n
1869
,
n
3 , 5,63"
4 n kasem attlav etter af jern för 9,:!4' kanoner.
730 n 9,24" massiva proje ktiler 1869 års modell.
,
350 , 5,G3''
2750 , 4.t·• grana ter.

,

,

,

Bestä lda, delvis unde r arbete:
9 st. 9,:!4" reffiade bakL-kanon er 1876 !trs modell.
,
9 , 8,os''
"
"
,
framla<ldnin gskanoner.
3 n 4,1"

400
9,24 11 massiva proje ktiler 1876 års modell.
"
700 ,,
grana ter
"
450
1869 års modell.
" massiva "projektiler 1876 års modell.
450 " 8,os''
"
450
grana ter
n
)J

,

"

-24500 ,

5,63" granater 1869 års modell.

1025 " 4,1"
"
.
Från Ankarsru m äro levererade mnevaran de år:
450 st. 9,24 grana\er af 1869 års modell.
925 " 4,1" granater.

•
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Vidare om minbåtar.
En i Tidskrift i Sjöväsendet, 5-6 häftena 1877,
införd. uppsats om minbåtar - underteck nad Olof E.
C. Norrbohm -- slutar med uttalande t af "den förhoppning att mera kompeten te personer måtte i tidskriften yttra sig och ge sina åsigter tillkänna" . Men
då nu mer än ett år förflutit utan att denna förhoppning blifvit förverkligad, må det kanske ursäktas om
äfven mindre kompetente personer lyssna till uppmaningen, och under förutsättn ing af denna ursäkt äro
de följande raderne tillkomne.
_Då ·den 11yss nämnda uppsatsen tilldrog sig en
ovanlig uppmärks amhet - så att till och med i Revue Maritime en öfversättn ing inom kort syntes - så
torde ett omdöme här' vara ·både öfverflödigt och otillbörligt djerft; men då dess syfte var att framkalla
vidare diskussion, och någon diskussion ej blir af, der
endast lika och ovedersägliga åsigter framställas, är
det klart att författare n af dessa rader ej får tveka
att uttala sin mening, äfven om den i väsentliga punkter skiljer sig från den af O. N. framstälda , och att
han ej heller får försmå ·att begagna sig af den nämnda uppsatsen såsom grundval för sin behandlin g af
ämnet.
O. N. yttrar ungefär i midten af sitt anförande :
"Härtill synes då frågan reducerad: antingen en lätt
båt .· med stor fart eller en lättsvängd båt med mindre
fart", och med detta yttrande till utgångspu nkt kan
man genast sönderdel a frågan i två vidt skiljda kate-
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goner: den lätta båten meu stor fart och- icke "eller"
- den lättsvängda med mindre fart, eller som de kanske heldre må kallas: den egentliga minbåten och den
till minbåt apterade ångslupen.
Dessa båda äro så olika hvarandra med hänseende
till konstruktionsprincip, ansk~ffningssätt, anfallstaktik, utrustning och bemanning, att de måste afhandlas
hv.ar för sig.
Den egentliga minbåtens förnämsta egenskap, för
hviJken allting annat måste off1;as, är snabbhet, icke
10 knops fart, som O. N. säger att man i allmänhet
ansett vara tillräckligt, utan så stor fart som möjligt
och under våra nuvarande fårhållanden minst 16 knop.
Naturen. sjelf lär oss, att den svages vapen är snabbheten, och. att denna ej alltid är ett blott skyddsvapen, det visar till exempel vesslan, om hvilken man ju
påstår att hon anfaller och dödar till och med större
nötkreatur. Snabbhet är en egenskap, som alltid är
önskvärd för hvarje slag af sjökrigsmateriel, och i
synnerhet för vår, som väl aldrig lär blifva så tillI'äcklig, att icke. största delen . deraf måste kunna förflyttas utefter kusten minst lika hastigt som fiendens,
men för den egentliga minbåten är öfverlägs.en snabbhet ett lifsvilkor i ordets egentliga bemärkelse, ty dess
enda ändamålsenliga skydd för en fiendes eld är, att
så kort tid som. möjligt utsätta sig derför.
Snabbheten eller välseglingen har i alla tide.:r . V9rit skeppskonstruktörernas svåraste uppgift, till hvars
lösning hvarken Chapmans paraboliska system eller
Scott Russel's "wave line" eller Trajano's "rising flo,o r
system" synes hafva gifvit en ofelbar väg, men alltsedan "MiJ;anda~ först slog verlden med häpnad., tyckes man vara öfverens• om, att åtminstone för de små
ängbåtarue af hennes cert, är lätthet ett oeftergifligt
vilkox för snabbgående~ och . d!lt mäste &åled.ef! V!lif~

alldeles oriktigt att belasta de snabbgående minbåtarue med någon som helst öfverflödig tyngd. Man har
- såsom O. N. säger - försökt att skydda minbåtar
med stålplåtar och allehanda beklädnader; men hvartill tjenar det att försöka skydda, då man aldrig vet
h vad det är som man behöfver skydda emot? "Så och
så många sextondedels tums plåt äro tillräckligt skydd
emot . handgevär", säger man; men huru vet man om
ej den för handgevär skyddade båtens öde blir att en
gång 1sänkas af en en-tums kulspruta? Eller om man
lägger till några sextondedelar och derigenom minskar
,farten ännu en knop, huru vet man, att ej den utomlands begagnade s. k. Engströms-kanonen kommer att
v.isa otillräckligheten af äfven detta tillägg? I frågan
om pansar, och isynnerhet i fl'ågan om den egentliga
minbåt~n, må man väl om någonsin säga allt eller intet.
Kan man ej skydda sig emot allt, är ej värdt att försöka skydda sig emot något, om man dervid måste
offra den aldra minsta del af hufvudvilkoret, som för
minbåten är att snarast möjligt komma fram till målet.
O. N. kallar stångminan "den fattiges vapen mot
den rike", och på sa'mma sätt skulle man kunna kalla
pansaret "den rikes vapen mot den fattige", de stora
nationernas öfversitteri emot de små. Redan vid sitt
första uppträdande visade sig minbåten vara pansarets
naturlige motståndare och till sin innersta ide alldeles
motsatt detta, men när man vill kläda den med pan·
sar, bortkastar man ideen och famlar på ett område,
der ingen naturlig gräns mera finnes emellan minbll~
ten å ena sidan och å den andra "Inflexible", "Dread,
nought", ~<Duilio", "Dandolo" och hvad de allt heta
dessa bepansringstidens dödsryckningar.
Införandet af pansarbeklädnad på fartyg var en
oförlåtlig synd emot vår tids anda, som likt den moderna fåktkonsten längesedan vuxit ifrån det medel-

-
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tidsbarbaris ka sättet att skydda sig med flyttbara, }iflösa massor, och pansarets nära tjugoåriga regering
torde kanske kunna förklaras, dels genom de stora
jernindustri idkarnes tillfälliga öfverlägsenhet i inflytande, dels genom de rika nationernas naturliga benägenhet att åstadkomma någonting som de små skulle
ruinera sig på att efterapa.
"Since all the world is gone velocity mad, we
must go velocity mad too ", lär en engelsk skeppskonstruktör hafva yttrat; och kan denna fordran på snabbhet, hvilken under Je sednaste åren gjort sig gällande
inom nästan alla mariner, vinna ett - om ock hånfullt - erkännande i ett land, som dock har råd att
bestå sig med både pansarskydd och snabbhet hos sin
sjökrigsmateriel, så bör väl en s&dan fordran ännu
snarare vara berättigad hos oss, då vi åtminstone i
allmänhet anses icke hafva råd att begära de båda
nyss nämnde, inom en liten skala alltid hvarandra uteslutande egenskaperne hos krigsfartyg. Af de båda
för vår sjökrigsmateriel oförenliga alternativen , pausarskyeld och snabbhet, har det sednare blifvit valdt
vid konstruktio nen af våra aldra nyaste fartyg, och,
om än riktigheten af detta val blifvit ifrågasatt, så
kan dock intet tvifvel hysas om, hvilketdera alternativet som för en minbåt - en egentlig minbåt - är
det rätta.
Stark fart är föröfrigt ett skydd emot sänkande
genom beskjutning med små projektiler äfven på det
sättet att, efter hvad försök i England visat, vattnet
endast helt obetydligt intränger genom ett hål på en
mycket snabbt gående båts sida, och i alla händelser
har en snabb båt möjligbet att kunna hinna fram och
fullgöra sin bestämmelse innan den sjunker.
Antaget att den egentliga minbåtens förnämst~
egenskap är snabbhet, och att man for vinnande af
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denna egenskap mB.ste offra alla anspråk på pansarskydd, manöverfärdighet, beqvämlighet, billighet och
användbarh et till andra ändamål, så hafva vi inom vår
flotta en typ för en egentlig minbåt i den lilla hos
Thornyeraf t bygda båten "Spring", hvilken visserligen
icke gör den här såsom minimum antagna farten, men
dock kan anses s~som representan t för denna fartygscert, helst flere båtar af ungefär Hamma dimensioner
och med en fart af mer än 16 knop sednare blifvit
byggde hos samma firma.
Beträffande den egentliga minbåtens anskaffnings- '
siitt är det klart, att den såsom oanvändbar till hvarje
bittndamål, utom ärendeskickning, måste redan i fredstid anskaffas och utrustas.
Att "utan ängsligt beräknande af chancerna hänsynslöst attackera" blir alltill minbåtens enkla taktik,
och det är lyckligt att härtill fordras långt mindre
skicklighet än djerfhet, hvilken sednare egenskap, äfven
bland de oöfvade, med mera sannolikhet kan påräknas. "Hvar och en som för befälet på en sådan båt",
säger O. N. , "måste koncentrera sina tankar på att
hinna fram till målet för att der fullfölja sitt förstörelsevärf, ej att komma helskinnad från detsamma";
och om man - såsom väl här är rätt - genomför denna
iue till sin yttersta konseqvens, kommer man derhän,
att man anser minbåten blott såsom en med själ begåfvad projektil, hvilken skickas af utan förutsättnin g
af ett återseende. Om denna uppfattning af minbfltens
taktik är riktig, så blir sättet hvarpå den tillämpas,
eller rättare sagdt den grad, till Lvilken principen geJJomföres, alltid någonting så individnelt, att frågorna
om taktik och bemanning ej i praktiken kunna och kanske ej heller i teorien böra åtskiljas.
För minbåtars bemanning till verklig strid har
man i allmänhet anlitat ett frivillighetsystem, som var
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.ursakttigt, så länge detta krigsätt ännu var ett experiment, men numera ej gerna kan gillas. Det är visst
sant, att i öfverensstämmelse med uppfattningen af
minbåten såsom projektil, måste man anse dess bemanning så godt som lifdömd, och att det är smärtsamt
för en befålhafvare att med denna åsigt kommendera
någon till anfall; men lika mycket lifdömd som minbåtens besättning, var första ledet i första sqvadronen
under den tid kavalerichoque brukades, och stormkolonnen, som O. N. talar om, kan i de flesta fall anses
lika lottad. Det har för öfrigt i alla tider varit krigets lag att offra de få för att spara det stora flertalet, eller att liksom i ett lotteri ofta våga små insatser för chancen att en gång få en stor vinst.
Denna lag tillämpad på strid med minbåtar medför de båda reglorna, att den egentliga minbåtens besättning bör vara så fåtalig som möjligt, och att minbåtar böra helst anfalla i sällskap.

Likasom under det sista rysk-turkiska kriget lära
väl ofta frivillige till minbåtexpeditioner erbjuda sig,
och det är ju ej något ondt i att låta andra, de må
nu vara marinmålare eller majorer i sötvattensflottiljer, försöka sin lycka, men öfvertalige borde aldrig
tillåtas, och der ett ordnadt minförsvar med särskild
minkår finnes, bör minbåttjenst endast betraktas såsom
all annan tjenst, till hvilken man kommenderas. Det
der frivillighetssystemet är för resten främmande för
våra vanor och vår uppfattning af tjensten, till bevis
hvarpå här kanske må anföras en tillrättavisning, som
en matros en gång helt omedvetet gaf författaren. Vid
ett kritiskt tillfälle, beordrad att med fartygets gigg
utföra en beskicknipg, vände han, författaren, sig till
giggstyraren med uppmaning att skaffa någre frivillige till bemanning af båten, men fick till svar: "Herr
löjtnant, det finnes fem man som äro delte i giggen".

Helt säkert har aldrig i ett svenskt ödogsfartygs
loggbok stått någonting liknande de följande, _för så
-vid t författaren minnes, ordagrann t efter en amenkansk
·korvetts loggbok återgi.fne orden: "A volunteer party
was asked for to furl the mainsail, but nobody offering himself, the sail was blown to pieces". Det är
just det vådliga i frivillighetssystemet, att det är så
opålitligt och nyckfullt. Till utförande af ett - visserligen under de rådande omständigheterna · farligt,
·men dock ganska vanligt -- skeppsar bete, kunde man
ej få folk hos samma nation (om den så kan kallas),
· hvilken sedan tre besättningar efter hvarandra blifvit
dränkte under försöken, lemnade ·en fjerde besättning
till den undervattensbåt som förstörde korvetten "Housatonic" och dervid sjönk för sista gången.
Ännu några ord om lifsfaran vid anfall med minbåtar. Det må vara sant, att det är vansinnigt att
meu en minbåt anfalla ett fullt stridsfärdigt fartyg,
det må vara sant, .att historien visar oss, att _ännu aldrig ett anfall lyckats emot "obruten frontaleld", (söm
lärde taktici kalla det), men ett faotum är, att historien också visar oss, att ännu aldrig nngon man i -en
anfallande minbåt blifvit döJad, eller ens allvarsamt
skaJad, genom fiendens åtgörande, och - h vad som är
ännu mera m~rkligt - att meJ undantag af endast två gånger, har aldrig något anfall med[minbåt
misslyckats till följe · af fiendens alftiva försvar. Undantagen äro striderna viJ Nikopolis och vid Rustschuk, der vid båda tillfällena de elektriska leJnings- trådame till minorna blefvo afskjutne och båtarue skadade, dock ej värre ij.n att de kommo hem utan manspillan. ·H vad skall man tro om dessa .vidunderliga
historier om löjtnant Cushing som, då han förstörde
· "Albemarle" med sin besättning, uthärdade en "mör· ciande" eld från kanoner och handgevär så godt: som
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på örfilshåll; eller om anfallet på de turkiska pansarfartygen i Matchinkanalen, der löjtnant Sch~stakow
"rusade med full fart uneler en hiiftig artilleri- och
gevärseld från alla tre fartygen och anbringade sin
stångtorped midskepps å tornfartyget '', och, då minbåtens propeller blef oklar, iiklargörandet försiggick
under den fien dtliga elden", och ii fänrik P ersins barkass
träffades ofta af skott och fylldes nästan alldeles af
vatten, som uppkastades från de i dess omedelbara
närbet nedslående projektilerna ii; eller om striden vid
Sulina-mynningen, der "angreppet varade fulla 12 minuter, under hvilken tid barkasserna voro utsatta för
den häftigaste eld från alla fyra turkiska fartygenii
och - - - aldrig en man blef dödad?
Det heter visserligen att ''lyckan står den djerfve
bi", men man är frestad att antaga, det en särskild
lycka följer anfall med minbåtar, och elet vore bra, om
man på deras besättningar kunde inympa en sil.dan
tro, ty det första viikoret för att lyckas i ett företag
är att tro på dess framgång. För att icke i någon
m/l.n motverka en sådan tro, borde aldrig i fredstid öfvas anfall emot mål med egentlig minbåt, ty _den försigtighet, man då måste iakttaga för att ej förstöra båten, inverkar menligt på besättningen, bos hvilken man
snarare borde inplanta den på sjön så ofta bevisade
satsen, att f0r mycken färsigtigh et är farligare än oförsigtighet. För en båt, som för stångmina, borde deremot i fredstid noga utrönas den st örsta möjliga fart,
med hvilken minstången kan föras nedsläppt i vattnet
och maskinisten öfvas att på gifvet kommando minska
till denna fart, så att man en gång vid ett verkligt
anfall kan, ända till dess minan springer, gå med största möjliga fart. Att stoppa och ännu mera att såsom man vid fredsöfning måste - backa innan minan sprungit, är bestämdt alldeles oriktigt, och erinrar

-

33-

om den tid då h:avalleriet under en choque gjorde halt
för att aH:yr a sina pistol er.
E huru man, såsom nyss sades, måste betrakta ett
anfall med minbåt såso m vanlig tjenst, åtminstone för
dem som höra till en särskilcl minkår, så kan det dock
ej nekas, att det ju vore lämpligt och uppmuntrande,
om stat en förband sig till a tt för hvar och en, som
omkom vid ett lyckaclt anfall meel minbåt, utbetala en
rundlig pension åt enka och barn, om han var gift eller
betala bans skulder om ban var ungk arl. Och skulle
någon unelkomma med lifvet från ett sådant anfall,
vore kanske en grads befordran den l ~i,mpligaste belöningen.
O. N. säger i sin uppsats ii att ett anfall me el minbåtar i r egel ej bör för etagas förrän J.et genom pågående artilleristrid, blifvit (öt·beredt och underlättadt
genom omedelbart föregående liflig eld mot fiendens
patrullerande båtar 11 , och det är väl sant, att ett elylikt
förber~dand e och umlerlättande alltid är en mycket
önskvärd sak, men det torele ej vara riktigt att uppställa en sådan förber edelse såsom vilkor för anfallet
med den egentliga minbåten, till hvilkens säregna taktik det hör, att anfalla just då när man har skäl att
förmoda det fienden ej ännu vidtagit några särsh:ilela
försigtighetsätgärder, såsom före inträngandet i en skärgård, vid utgåendet från dess egen hamn, straxt efter
en öfver den egentliga flottan vunn en drabbning o. s. v.
Minbåtens svåraste hinder, stängsel och patl'ullerande
båtar, äro viJ. sådana omständigheter mindre att befara eller vänta. Alldenstund elen egentliga minbåten
ej gerna kan bebos och ej h eller kan medföra något
större kolförr åd, måste elen i r egeln vara åtföljd af
större fartyg och, för expeditioner öfver öppen sjö, ät•
det törhända bäst att hissa eller intaga den på ett, enkom dertill inrättadt, fartyg sis om det engelska 'Hecla ".
3
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I det s. k. minfartyget "Ranu haf'va vi inom vår sjökrigsmateriel ett härtill inrättbart fartyg.
Om de båda nyssnämnda hinderna, stängsel och
patrullerande båtar, säger O. N. i sin uppsats allt hvad
som gerna kan sägas om förh ållanden, hvilka så mycket som dessa bero af oberäknelig uppfinningsförm åga
och tillfällige omständigheter, men här må dock tilHiggas, att det i regeln bör vara den till minbåt apterade
ångslupens, eller andra fartyg s, sak att befatta sig med
dessa hinder. Den egentliga minb åtens motståndare
är sjelfva uet större fartyg et, företräuesvis pansarfartyget, och det vore att gagnlöst kasta bort den, om
den användes der man vet att dylika hinder komma
att uppehålla den.
Stångminan förut, såsom den med hvilken målet
tidigast kan träffas, är utan tvifv cl den egentliga minbåtens förnämsta vapen, men utesluter dock på intet
sätt bogse rminan, som medgifver besättningen något
mera möjlighet att undkomma med lifvet. Den ombord på "Spring" försökta s. k. franska bogserminan,
kan törhända så modifieras att d en låter bogsera sig
med sexton knops fart, men den mest önskvärda och,
helt säkert icke omöjliga, mina vore en sjelfgåencle som
åtminstone ginge tjugo a trettio fot, eller så långt att
minbåt en ej behöfde komma i kontakt med det anfallna
fartyg et . De förslag till sållana minor, som blifvit
gjonle, hafva i allmänhet afsett och misslyckats att
träffa på så långa httll, att man lika gerna kunnat begagna sig af \Vhiteheads dy rbar a och svårapplicerade
sj elfgående mina, so m åtminstone har träffsäkerhet.
Att utrust a den egentliga minb åten med kulspruta
t orde ej vara lämpligt, då derigenom befälhafvaren förledes att, glömsk af sitt hufvudsakliga mål, inlåta sig
i strid på vägen. Några dynamitpatroner, fästade på
små träbitar och försedde med vanlig knallhatt på en
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lwrt stubin, skulle der emot vara li.implige till fl ere ändamål. De kunn a användas so m handgranater på hur
nära håll som helst, alltlenstund de ej sk ada annat än
det hvarmell de äro i k ontakt vid explosionen; kastade,
endast några fot från båtens sida, kunna de utan fara
exploderas såsom signalskott eller för att hålla en
fi.e ndtlig patrullbåt från iintring, och de väga mindre
än gevär, handgnma t er eller andra dy lika försvarsmedel. För besättningens personliga beväpning torde
kanske en revol ve r och en lätt y xa per man vara
lämpligast.
De under vattensbåtar, som tid efter annan allt
sedan Bushnells och Fultons dagar varit, ofta med
framgång, försökte, måst e man äfven räkna till de
egentliga minbåtarne, . och det är intet tvifvel om att
de en gång komma att spela en stor rol i synnerhet
såsom hamnförsvar, ty osynlighet är väl dock det fullkomligaste af alla skyddsmedel. Svårigheten, att förskaffa frisk luft åt en lufttätt instängd besättning, är
praktiskt löst , och de försök i den vägen, :;om för ett
par år sedan företogos på galervarfvet i Stockholm,
visade för öfrigt att fy ra personer inneslutne i den
s. k. Z etheli minbåt ej på en half timma behöfde ombyte af luft. Om nu å ena sidan den nämnde båten
är öfverflödigt stor, så är deremot å andra sidan en
half timme öfverflödigt lång tid att vistas under vatten, ty båten behöfver ej sänka sig förrän den kommit
inom verksamt skotthåll, och kan stiga upp igen genast
efter minans sprängning, så fram t den ej härvid förstöres.
För undervattensbåten gäller i ännu högre grn.d, än för
den på ytan gående, den regeln, att besättningen bör,
vara så fåtalig som möjligt, men det torde ej vara
lämpligt att inrätta den för endast en mans besättning,
ty det är sällsynt att finna en man som kan- såsom
Napoleon I sade - 11 vara mo1ig ensam kl. 2 på natten"
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Den till minbåt apterade ångslupen, förhåller sig
i många hänseenden till den egentliga minbåten, såsom
beväringen eller folkbeväpningen förbåller sig till stammen eller den stående arm een. En ameril•ansk general
förordaue kavalleriets bevtipning med revolver, på Jen
grund att Jetta vapen är nation elt i Förenta staterna,
och på samma sätt kan man säga att ångslupen hos
oss är nationel. Intet lanu i verlden har i proportion
till follrmängden - ja kanske till och med absolut taget - så många till minångslup ar am·ändbara små
båtar som Sverige, och, hvad som kanske är ännu vigtigare, ingenstiiues använuas de så :flitigt och med så
myck et förtroend e af den stora mänguen, som lärt sig
att anse dem som ett fortskaffningsmedel, lika alldagligt so m hiistar och vagn. Det är titt att inse hvilken styrka för ett blifvande minförsvar, som ligger i
detta förhållande - men det hör ej till ämnet.
Om någon viss konstruktio nsprincip för minångslupen kan man ej gerna tala, då man med denna båt
menar hvilken som helst förut till andra ändamål bygd
och begagnad ångslup, som på bästa möjliga sätt inrättas så, att den kan föra en eller fl.era minor. Alla
"krigsfartyg, af den storlek att de kunna ombord medföra ångslupar, lära väl inom kort komma att förses
med sådana, äfven om de ej blifva större än de vanliga åtta a tioärade sluparne, hvilka, såsom vi redan
sett, kunna med s. k kolibrimask iner om ett par hästkrafter bringas upp till sju knops fart.
Dä emellertid farten på minångslup arne i allmänhet ej kan vara särdeles stor, oeh ej heller är huf vudsaken, så finnes intet hinder att förse dem med något
slags skottskydda nde betäckning, vare sig af stålplåt
eller tågmattor eller annat; och, då minångslupens förnämsta motståndare äro fiendens båtar af samma sort,
är det klart att det är för de vapen dessa i allmänhet
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medföra som elen behöfver skyddas. Att bepansra elen,
så att den kan emotstå något slags kanon, lär viil ej
vara möjligt, och kanske ej heller behöfligt, då, äfven
om fiendens båtar äro föesedJe mea sådana, de i r egeln
ej torde hinna att skjuta många skott innan striden
blir afgjord, ty minångslupens anfallstakti k bör vara
att, snarast möjligt, komma fiendens båtar inpå lifvet
och förstöra dem med mina eller handgranat er (kanske helst med dynamit i lätta, oskadliga kapslar).
Genom detta stridssätt hindras de större fiendtliga
fartygen från att skjuta, af fruktan att träffa sina
egne, och, då sannolikt striden till sist afgöres genom
äntring, följer häraf den regeln att minångslup ens besättning bör vara så talrik som möjligt.
Det är dock ej sjelfva striden som är ångslupens
hufvuduppg ift under kriget. Dess bestyr, vare sig såsom
skeppsbåt, såsom bogserbåt, såsom handtlangar e vid en
minposition, ::;åsom rekognosör inom -:,kärgården eller såsom fortskaffningsmedel, äro så mångfaleliga att den bör
alltid vara liitt befrielig ifrån minattiralj och all inredning, som kan vara till hinders vid sådana arbeten. Dess
utrustning beror äfven mycket af tillfällige omständ_igheter: eller af r:åd och lägenhet, som man säger, men,
tdl stnd med nunor, bör den vara förseeld med :flere
sådana i reserv, då det är antngligt att elen ej härtill
användes under andra, iin för dess - till och med förnyade - ingripande, mycket gynnsamma , omständigheter, såsom t. ex. ibland en i oordning kommen fiendtlig transport:fiotta, för att gifva nådestöten åt ett redan slmdadt, eller eljest i en kritisk belägenhet varande, fiendtligt fartyg eller dylikt. Huru den än utrustas torde aldrig minstång akterut böra förekomma
'
ty, sättet att försöka anfalla med en sådan- fostradt
af fruktan att få betala hvad som skadas under en
öfning - är ett allt för tydligt uttryck af den grund-
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tanken, att besättningens säk erhet är det första man
bör vara mån om, och är föröfl'igt n~istan oanvändbart
emot ett i rörel se varande mål.
Då ångslupen begagnas silsom minbåt är kan ske
yxa och revolver den lämpligaste beväpningen för dess
besättning, som jn do ck k an vara försedd med gevlir
eller karbin er fcir tjenstgöring i land.
Till besättning på den egentliga minhäten fordras
per soner fullt förtrogne med detta vapen, och sådana
torde ej kunna med visshet påräknas, såframt ej en
s~irsk ild mink år finnes, men till va ron af en sådan utesluter på intet sätt nödvändigheten fcir h varje sjöofficer
och underofficer att ega så mycken k~innedom om minors hand terande, att han kan i onlningsst~illa och skö ta minattiraljen i den till minbåt apterade ångslupen.
C. S:th.
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Arsberättelse
uppliist ,·hl K. Krigsvctcnskaps-aliademiens sammankomst den 22 Oktober 1878 af föredraganden i sjökrigs\'ctensl•ap, lwmmcndören i k. flottan,
fl"ih. B. O. Staclielberg. *)
F art, mera fart! - så ropas på land och så ro"
pas på sjön.
BeträJfande fortkom stmedlen på det våta elementet, vore det må hända orätt att s~iga, det man ingenting försummat för att söka tillfredsst älla detta rop,
denna allt jemt stegrade fordran på snabbhet. Ty
månne ieke det så högt i rop komna skötebarnet gynnats väl mycket på sys konens bekostnad, och elen ökade
hastigheten i många fall bragts å väga med uppoffring eller fö rbiseende af andra full t ut så angeHigna
egenskaper hos fartyg et, såso m styrka, rymlighet, sjötrygghet, med flera dygder. Det vill verkligen synas
so m om man i brådskan stund om förvexlat ändamål
och medel, och eftersträfvat hastigheten endast och
allenast för hennes egen slmll, utan afseende på huru
virla eller icke man skulle kunna clr·aga, vare sig ekonomiska eller andra fördelat· af att vinna henne. Ibland
skulle det till och mecl kunna tyckas, som om han
något fallit i glömska, den gyllene regeln, att den,
som vill komma fort, icke får hafva alltför bråcltom.
lVIen man kan göra dessa anmärkningar och likväl
hålla sagda strMvande högt i ära, uppriktigt glädjan'
• ) Ur K . Krigsvete nskapsakademie ns handlingar och tidskrift
med fUrfatt arens benägna medgifvande.
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de sig åt den framgång det rönt. Och att denna icll:e
ät· ringa, lärer utan tvifvel medgifva s, helst om man
tager i betraJdande huru jemförelsevis kort den arbetstid i sjelfva verket är, som förflutit sedan ångan först
trädde i sjöfartens tjenst. Jemför man åter den snabbhet , vi hittills lyckats att gifva våra skepp, med den
högsta uppgift i detta afseende, vi berättigadt må kunna
antaga att ångan fått sig förelagd, så måste det erhi:innas, att mycket arb ete i denna rigtning [innu lärer
återstiL Blickar man än längre framför sig, tänk er
man sig den hastighet, vi möjligen hafva att viinta,
såsom skänk af de framdrifningshafter, hvilka med
tiuen må komma att efterträda och öfverträffa ångkraften och ]war amlra, och om hvilh:as beskaffenhet
och makt vi tillsvidare ingenting veta, knappast n:\gonting ana, så ligger fältet vidöpp et för allsköns önskan och bopp. :Man har hiir oändligheten framför
sig, och det faller sig onek li gen svårt att tala om öfverdrift, så mycket mera so m erfarenheten lärt att öfverclritt i Jag icke alltid är det i morgon.
Att vi redan nu i ångans tidehvarf sträckt vara
förho ppningar långt och vida ntöfver verkligbetens
gräns, torde framgr1 af de i sådant hänseende ganska
betecknande namn, hvil ka återfinnas inom vår forna
och mwarande ångbåtsflottas led. J ag tager mig friheten att såsom exempel anteckna ett ktlft dussin, i
den ordning Je intaga på den lika hastigt som högt
stigande skalan: "Allegro", "Pre sto 1' , "Pilen ", "Raketen", " Telegrafen " och "Komete n ". Det säger sig sjelft
att åtminstone de fle sta af dessa namn blott äro att
betrakta såsom prunkande skyltar öfver hvad boden
visserligen icke innehållerj men de uttrycka dock alla
en och samma tanke, angifva samma lefvande åtrå,
samma allmänt 1;ådande anspråk på växande fart. l\iig
veterligt har det aldrig funnits fler än ett enda svenskt

ångfartyg, hvars namn - jag talar icke om egenskaper - öppet protesterat mot de öfverdrifna anspråken
i detta hänseende. J ag menar <len bottenärlige ångaren "Trögelir1 ", ärad i å tanka. Han prålar icke med
fal ska fjädrarj han lofvar icke mera än han kan hålla
men håller också utan tvifvel hvad han lofvar, och'
gör - såsom man väl kan tänka sig - icke mindre
fart för det.
Emellertid kunde man naturligtvis icke låta sig
nöja blott och bart med de lofvande namnenj och om
man än lika litet förmådde att åt fartyget gifva pilens
eller raketens form , som någonderas hastighet, så sökte
man likväl att bygga det :::amma så smalt som möjligt
i förhå llande till längden. I enlighet med de grundlagar för snabbsegliugsform , hvilka, efter mogen pröfning och långvarig öfverläggning, blifvit antagna på
sjöfararvedelens allshiirjarting, ansåg man, till inemot
medlet af innevarande århundraue, att fartygets längd
rätteligen borue förhålla sig till dess bredd såsom 3
eller 3,5 : 1. Och denna grundlagsparagraf hade nästan oförändrad egt gällande kraft under nära två
sekel och tillämpats både på örlogsskepp och handelsfartyg. Endast de mest snabbgåen<le fartygen, de på
h vilka, till följ u af deras alldeles särskilda bestämmelse,
fordringarna i afseende på snabh hflt voro och måste
vara allra störst, såsom rekognoscerings-, aviso- och
post-båtar, utgjord e undantag från den allmänna regeln och bygdes omkring fyra gånger så långa som
breda. Kort före ingången af det nittonde århundradets senare hälft, började emel1ertid skeppsbyggmästame att, samtidigt med det att fartygens drägtighet
ökades, äfven ansenligt öka förhållandet emellan deras
Hingel och breucl. Detta giilde icke mindre sådana
skepp, hvilka bygdes för att utföra krigiska värf, än
dem, hvilkas uppgift var fredlig idrott allenast. Hit-
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tills hade tillväxten, så i ena so m andra afseendet,
skett endast gradvis och småningom. I senare hälften af 1600-talet mätte t. ex. ett linieskepp, bestyckadt med humlra kanoner, omkring 1500 tons. I medlet af näst följande sekel, hade det h nu nit växa till
2000 tons, femtio år senare till 2500 tons, och år 1850
nådde ett med så många kanoner bestyckadt rangskepp
en drägtighet af 2800 tons. Det af trä bygda första
}dassens linieskepp, h vilket i England omedelbart föregick pansarskeppen, var 273 engelska fot långt, 59 fot
bredt; mätte 4100 tons och vägde 6700 tons. Bäraf
framgår att, under en tidry md af bortåt två hundra
lir, ett slagskepp af första rang växt från 1500 tons
· till 4000 tons drägtighet. Derj emte hade förhållandet
emellan dess längd och bredd stigit från 3 : l till
4,5 : l.
Efter år 1850 försiggick emellertid utvecklingen
i båda dessa rigtningar med vida större hastighet än
tillförne. Ett ofantligt jettesteg togs af den på sin
tid mycket omtalade ångaren "the Great Eastern",
hvilket välförtjent ryktbara fartyg, bygdt af jern och
framdrifvet af så väl sidahjul som sk rufpropeller, äe
G92 engelska fot långt, 83 fot bredt och väger i det
närmaste 30000 tons. Detta väldiga och utesintande
för fredens värf afseelda skepp tyckes likasom hafva
velat visa hurn långt man i ett enda, första språng
kunde hinna på skeppsbyggerikonstens område, genom
att fullständigt och samtidigt elit införa och tillgodogöra de båda mäktiga faktorerna ånga och jern. Pausarfregatten "the Warrior ", hvilket krigsskepp bygdes
kort tid efteråt, är 380 engelska fot lång och 58 fot
bred.
Dessa båda märkliga fartygstyper från det
sjette ärtiandet af vårt sekel, och af hvilka den först
n~imda är 8,3, elen senare nära 6,6 gånger så lång som
bred, utmärka nogsamt vidden af det steg uti ifråga-
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varande rigtning, h vilket vid den tiden bröt och lemnade
långt bakom sig det förut rådande goda förhilllandet
emellan längel och bredd, nemligen 3,5 högst 4,5 : l.
För det närvarande äro flera af de stora ångfartygen,
h vilka besörja den transatlantiska samfärdseln, 10 ända
till 10,5 gånger så långa som breda. Å de i jemförelse
med sin bredel längsta pansarskeppen inom den engelska örlogsflottan, förhåller sig längd till bredd högst
så som 6,75 : l. 1\Ien äfven detta har på senare tid
börjat att anses såsom ett missförhållande, och t. ex.:
"the Inflexible", Englands för det närvarande väldigaste och yppersta pansarskepp, har en längd af endast 324 fot, mot en bredd af 75 fot, hvilket visar
förhållandet emellan dessa fartygets hufvudmått vara
så som 4,3 : l , eller ungefär det samma som iakttogs
förr än ångans herravälde såsom clrifkraft bö1jade och
innan örlogsskeppen bygdes af jern.
Att man sålunda i denna del tyckes hafva återkommit till ungefär samma punkt som den, hvilken
man för vid pass tjugu år sedan trodde sig lemna för
alltid, bevisar visserligen icke att skeppsbyggerikonsten i sin helhet gått cirkelgång, utan angifver endast
att äfven hennes bana företer ett i vissa delar cykelartadt förlopp, och att hon - hvilket ju ock vore helt
natmligt - må hända mindre än mången annan,kunnat undgå inflytandet af det mäktiga, böljande tidvattnets, mellan flocl och ebb alltjemt vexlande vågor.
Tör hiinda har man, medvetet eller icke, sökt ytterligheterna, cigan skeppets och den cirkelrunda popoffkans vidt skilda former, för att emellan dessa finna
medelvägen och det rätta - för att, så att säga, mellan den r äta linien och cirkelpereferien, tr~iffa de kroklinier, hvilka skulle åt skeppskroppen gifva den mest
~indamålenliga, den smidigaste skapnad. Många särdeles framstående ingeniörer hafva egnat tid och kraf-
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ter till behandling af detta invecklade problem, hvilket
är så mycket svårare att lösa, som det samma icke
gäller att åstadkomma snabbhet allenast, utan på det
innerligaste sam manhänger med den stora hnfvudfrågan och önskemålet, att för minsta möjliga kostnad,
bygga det kraftigaste, det yppersta nutida skepp, det
vill, i fråga om sjökrigsväsendet, säga det, som på en
och samma köl, bäst och i högsta möjliga mått, förenar alla dessa eftersträfvansvärda egenskaper: oemotstil ndligt artilleri, ogenomträngligt pansar samt öfverlägsen fart och manöverförmåga, eller, med andra ord,
de förnämsta både anfalls- och försvars-gåfvor. Det
tyckes nu också so m om man skulle hafva tillkämpat
sig en ny fordel, hvilken vore egnad att föra ett godt
steg närmare målet. För ifl'ågavarande framsteg har
man att tacka en engelsman, Mr William Froude. Efter nära tio års tid ihärdigt fortsatta och i vidsträeld
skala utförda försök, i ändamiil att utröna och närmare bestämma lagarna sä väl för skeppets fart, styfhet, stampning och rullning, som för oceanvågornas
bildande och r örelser, m. m., lärer han i dessa hänseenden hafva kommit till högst värdefulla slutsatser.
Af största praktiska betydelse för skeppsbyggnadskonsten, torde emellertid vara ltans vunna rön i fråga
om det olika motst!i nd vattnet utöfvar på olika skapade skepp vid olika hastigheter . Tid efter annan
hafva dessa hans rön blifvit meddelade Ilet engelska
amiralitetet, som äfven deltagit i kostnaden för försökens
anställande. S<'tsom ett lika anmärkningsvärdt som
vigtigt resultat mä. antecknas det, som framgått af
de undersökningar, hvilka i ofvan anförda syfte företagits, särskildt beträffande pansarskeppet "the Inflexible". Detta skepp är, såsom jag nyss hade äran att
nämna, 324 fot långt och 75 fot bredt. Det motstånd
som det samma funnits röna af vattnet vid tolf, tret-

ton och fjorton knops fart, svarar mot 21, 26,6 och
35,2 tons tryck . Om nu "the Inflexible's " bredd ökadeg till 102 fot och, med bibehållen längd öfver stäf,
åt undervattensskeppet för öfrigt gåfves en viss ändrad form, med andra linier enligt Mr Froude's system, så skulle, enligt h vad de anstälda ·försöken lära
hafva gifvit vid handen, vattnets motstånd vid ofvan
nämda tre olika hastighetsmått uppgå till motsvarande
2l,s, 26,4 och 32,1 t ons. Vid tolf knops fart skulle
således det 102 fot breda skeppet röna föga större
motstånd än det, hvars bredd vore enelast 75 fot; vid
tretton knops fart vore motståndet i praktiskt hänseende lika stort i ena som i andra fallet, ehuru en mån
till fördel för det bredare skeppet; men vid den höga
farten af fjorton knop, hade det 102 fot breda skeppet
tre tons, eller något mer än 8,5 procents ringare motstånd att öfvervinna, än det 27 fot smalare och lika
långa skeppet. Det torde böra anmärkas, att det så
ansenligt mycket bredare skeppets deplacement endast
med 10,5 procent öfverstiger det smalares, hvarafframgår att det först nämda fartygets för- och akterskepp
måste vara finare än "the Inflexible's", och att de af
Mr Froude antagna bottenlinier gifva. mycket skarpa
stäfvar, men en kort och bred midskeppskropp åt far·
tyget.
Derest nu dessa försök och de ur dem sålunda
framgångna rön verkligen hålla hvad de synas lofva,
sä torde de samma utan tvifvel komma att utöfva ett
mäktigt inflytande på framtida fartygsbygnader. Besannar det sig att man kan sä betydligt öka fartygets
bredd, och dervid icke allenast bibehålla samma fart,
utan fast mera gifva skeppet en för snabbsegling bättre
lämpad form än tillförne, så att ingen olägenhet eller
uppoffring i detta ömtåliga hänseende är att befara,
så torde fördelarna af Mr Froude's system vara uppen- ·
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bara för alla, och erkännas iifven af dem, som anse
stor hastighet vara skeppets allra förnämsta och mest
eftersträfvansvärda egenskap. För dem åter - och
jag bekänner mig tillhöra ueras tal - hvilka ställa
artilleriet i främsta, pansarskyddet i anclra, men snabbheten först i tredje rummet blancl de egenskaper, hvilka stridens ändarnål kräfva af ett krigsfartyg, fram träder det nya syst emet - i fall det, som sagdt, håller sina löften - obetingaclt såsom fördelaktigt. Ökac1t
utrymme för uppställandet och handteranclet af kraftigt artilleri, ökad förmåga att bära så yäl kanoner
som pansar, och clerjernte en form, som bättre än hittills meclgifver pansarets samlande till cle clelar af fartyget, hvilka i frii.rnsta rummet behöfva detta skyclcl,
utan att, så lätt so m nu kan vara fallet, skeppets bestånd äfventyras, i händelse dess opansrade stäfvar
skulle blifva sönderskjutna - se der redan några i
och för sig sjelfva mycket stora vinster att clraga af
den ökade bredden och bärigheten midskepps. Äfven
torde det vara att emotse, att manöverförmågan skall
tilltaga i mån som fartygets längd sålunda minskas i
förhålande till bredden. Uti ekonomiskt hänseencle
lärer det nya bygnadssättet icke heller kunna undgå
att utöfva ett mäktigt och välgörande inflytande, enär
det väl kan antagas, att, genom det san11nas tillämpande, ett för erhållande af en gifven artilleristyrka
och ett gifvet pansarskydel bestämdt fartyg skall kunna
blifva prisbilligare än nu iir fallet. I synnerhet torde
denna omständighet förtjena att särskildt beaktas, såsom varande af synnerlig betydelse och stort värde
for de land, hvilkas penningetillgångar icke tillåta dem
att bygga så dyrbara och väldiga pansarskepp som
dem, hvilka i våra dagar plöja vågorna, men de der
ändock, till foljd af sitt hafomflutna läge, nödvändigt
måste, till värn för sin strand, föra flytande, pansar-
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brytande och af pansar skyddade kanoner mot en an·
fallande fiende. Månne icke med tillämpning af Mr
Fronde's bygnadssystem, våra pansarbåtar skulle kunna
utv ecklas och förb~ittra s , så att de, utan att forlora
de goda egenskaper de redan ega - bland hvilka jag
för tillfället särskildt vill nämna det skydd de lemna
så väl sin kanon som kanonhetjening, mot handgevärseld eller fiiltartilleri, till äfventyrs uppstäldt på de
höga stränder inom skärgården, hvilka fienden väl må
hafva bemäktigat sig, utan att han derföre nödvändigt
borde få vara herre tillika öfver mellanliggande ~j är
dar och sund - kunde få afhulpna de brister man
/ tillvitar dem, och vinna så väl ökad sjöduglighet och
tillfärsigt att utan fara flytta sig från ort till annan
längs våra kuster, som äfven förmåga att rigta sin
kanon ett eller annat streck ömse sido r om rätt för-ut.
Och detta utan att bygnadskostnaden blefve ökad i
alltför betungande mån.
Mig forefaller det som om forsök i sådant syfte
skulle löna mödan, äfvensom att detta ärende, hvilket
nära sammanfaller med den vigtiga fråga, som redan
så länge stått på dagordningen, huru vi skola erhålla
en god typ för pansarbåtar lämpade efter vår egendomliga. kustbilclning, våra penningetingå ngar och öfriga för handen varande omständigheter, väl må fortjena våra mariningeniörers synnerliga uppmärksamhet.
En olägenhet af skeppens så betydligt ökade bredd
torde böra anforas, ehuru den samma, i j emförelse
med sjelfva lmfvudfrågans vigt, visserligen är af underordnad betydelse - jag menar svårigheten att kunna
do cka så breda fartyg. För närvarande finnes ingen
docka som förmår att emottaga en 102 fot bred ''Inflexible ". Men blifva skeppen så bretla, nog finner
man utväg att bygga dockor som rymma dem, eller
ock att på. annat sätt bringa dem på det torra, för
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att kunna undersöka och bota deras skador. Så tröstar man sig, och så kan man trösta sig i England.

Beträffande de nybyggnader, hvilka dels blifvit
fullbordade under loppet af innevarande 1\r, dels ännu
äro under utförande för kongl. flottans r~ilming, har
jag att meddela följande uppgifter:

Å1• 18'18 fullbordade nybyggnadsarbeten:
Vid Carlskrona station:

Korvetten "Saga", bygd af trä och afseeld att användas
silsom öfningsfartyg för sjökrigsskolans kadetter
och elever.
Fartygets längd i vattenlinien. . . . 206 fot
bredd. . . . . . . . . . . . . . . . . 34,5 ,
""
djupgående för . . . . . . . . 15,67 11
,
"
akter . . . . . . 18,G2 ,
deplacement: 52855 kub.-fot
1400 tons vigt.
bestyckning: 1 st. 5,63 tums och 6 st. 4,1 tums
· refflade kanoner.
Vid profresa den 18, 19 och 20 Maj detta år,
utvecklade maskinerna i medeltal 1024 indikerade
hästkrafter och gäfvo fartyget en medelhastighet
af 11,17 knop.
Maskiner och pannor äro tillverkade vid Motala mekaniska verkstad till ett betingadt pris af
375000 kronor.
Nytt pumpmaskineri till "Gamla Dockan", uppsatt och
färdigt i Juni månad innevarande år. Sjelfva
maskineriet är tillverkadt vid Bergsunds mekaniska verkstad invid hufvudstaden och kostar
39000 kronor.

=

Vid Stocl•ho1 ms station:
Minkranpt·åmen ~i. ,2
längd:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 fot
bredd: ......... . ............... . . 18 "
djupgående:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 n
Fartyget blef färdigt sistlidne Juli månad och kostar 80000 kronor.

Pågående nybygnadsarbeten.
Vid Karlsk1·ona station:
Kanonbåten '' Verdandi" *) , bygd af jern, opansrad.
Fartygets längd i vattenlinien .. 176 fot
n
bredd . . . . . . . . . . . . . . 26~ n
,
djupgående . . . . . . . . . . 9,5 ,
"
bestyckning: l st. 9,u tums refflad bakladdkanon, l st. d:o framladelkanon och 2 st. kulsprutor af mindre sorten.
Denna kanonbåt, som löpte af stapeln den 19 innevarande månad, väntas blifva fårdig i år. Maskiner och ångpannor till den samma äro till verkade vid Bergsunds verkstad.
Kanonbåten "Skuld", hvilkens hufvudmått och bestyckning äro lika med "Verdandi's", skall vara fårdig
i J uni månad nästa år.
Vid Stockhom1s station:
l'rfinkranpråmw o~l1. 3, likadan som den ofvan upptagna pråmen ~i 2, är ämnad att fullbordas nästa år.
Minbåtarne .it1. 3, 4, 5, 6 och 7, hvilka alla byggas
af bessemerjern och hafva följande hufvudmått,
nemligen:
"') Å Carlskrona stations varfschefsord er af den 15 sist!. Novemb er erimas om, att, enligt generalorder af den 26 April 1876,
denna l\auo nbåts namn lir "Verdande" och ej "Verdandi". R. A.
4
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längd i vattenlinien .......... 56,5 fot
bredd . ..... . ........ . ...... . 11
djupgående för. . . . . . . . . . . . . . 3,G7 ,"
akter . . . . . . . . . . . 4,25 ,
,
deplacement: 816 kub.fot = 21,5 tons vigt.
Båtarne .AJ. 3, 5, 6 och 7 äro beräknade för
9,5 knops fart och 80 indikerade h~istkrafters ångmaskiner. De komma att fram<lrifvas medelst två
skrufpropellrar hvarje båt, och beräknas k osta
30000 kronor hvardera.
Båten .;tJ. 4 deremot kommer att drifvas med elst
hydraulisk motor (s trålpropeller) och lärer af denna
anle<lning förtjena den allra största uppmärksamhet, såsom varande ett första all varligt försök i
denna rigtning utfördt i vårt laml. Bergsunds
verkstad tillverkar maskineriet. Denna minbåt
antages komma att kosta 32000 kronor.
Hvar och en af dessa fem båtar skall väpnas
med två stångminor i hvardera stäfven, samt dessutom med en kulspruta af mindre sorten, uppst äld
för-ut i båten.
.Ni. 3 och må hända äfven .;W, 4 [iro att emotse
färdiga redan i höst.
Reparationsdoclwn på Galervat'{vet;
längd innanför porttröskeln ..... . ..... 300 fot
bredd i portöppningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ,
djup på tröskeln vid medelvattenstånd .. 23,5 ,
länsningstid: 4,5 till 5 timmar.
Till fullbordandet af denna skeppsdocka, med
dithörande pumpverk och bygnader, äro inalles
500000 kronor anvisade. Arbetet skall vara färdigt i slutet af nästkommande Dece mber månad.
sjökrigsskolans hus på Skeppsholmen väntas blifva fullbordadt innevarande år. Skolan lärer likväl icke
komma att dit inflytta förr än nästa års höst.
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Det för bygnaclens uppförande beviljade anslaget
utgör 180000 kronor.
Yid Bergsunds mekanisl\a verl;:stad:

Opansrade 1mnonbntarna "Rota", askagul" och ''Skäggald·', hvilkas hufvndmått och bestyckning äro
lika med de för kanonbåten "Verdandi " nyss ofvan uppgifna. Hvanlera båtens maskiner skola
indikera 780 hä stkrafter, drif\'a två skrufpropellrar och åt sitt fartyg gifva 12,5 knops medelhastighet. Sammanlagda af verkstaden betingade
pris för alla tre dessa båtar, uppgår till 1050000
kronor. Kostnaden for rundhult och öfrig takling, kanoner, lavetter , vändskirvor samt fartygens båtar , ingår icke i denna betalningssumma.
Fullt rustad beräknas hvardera kanonbåten komma
att kosta omkring 500000 kronor. Alla tre skola
vara färdiga från verkstaden och · öfverlemnade
till kronan förr än nästkommande Mars månad
gått till ända. "Rota (( och "Skagul ", af h vilka
den först niimda redan i dag den 22 Oktober fullgjort sin prof- och besigtnings-resa, och dervid
nätt 13,443 knops medelfart, lära komma att aflemnas redan i år.

Vid J{ockums melmniska verkstad i 1\lalmö:
Fem lavetter till 9,24 tums t·efllade bakladdkanoner, afsedda för de nya opansrade kanonbåtarna "V erdandi", "Skuld ", "Rota", "Skagul" och "Skäggald". Hvardera lavetten, fårdig och insatt i sitt
fartyg, kostar 35800 kronor, oberälmadt ett särskildt tillägg för lavetten tillhörande bromsinrättning, om hvilkens anbringande aftal icke kunnat
samtidigt träffas.
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I sammanhang med ofvan stående uppgifters med·
delande må nämnas, att Bergsunds mekaniska verk·
stads aktiebolag i dessa dagar, till chefen för sjöför·
svarsdepartementet, afgifvit förslag till en pansrad
min- och lcanon·båt, hvilkens hnfvudmått, bestyckning,
pansar. m. m., skulle blifva dessa, nemligen:
Längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fot
bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ,
~djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,6 ,
deplacement .......... . ........... 1120 tons.
Bestyckningen utgöres af två 15 c.m. Armstrongs
reffiade, kammarvida kanoner (chambered guns) af 23
kalibers kanallängd, äfvensom fyra kulsprutor af l
tums kaliber. Derjemte är fartyget försedt med två
utskjutningsrör för Whitehead-Luppis sjelfgåencle minor, ett på hvarclera sidan om fårstäfven, och har beräknad plats ombord för 10 till 12 dylika minor i
förråd. Aktersta kanonen kan bestryka hela fältet
akter-öfver, frän 12° för-om tvärs på ena sidan, tilllika
stor vinkel för-om tvärs på andra sidan. Härvid måste likväl pivot skiftas två gånger. Då lavetten är
stäld på aktersta pivoten, kan med denna kanon skjutas 27° åt hvarclera sidan, och på hvardera af sidopivoterna, från 12° för-om tvärs, till 78° akter-om tvärs.
Med främsta kanonen kan skjutas fr!in 12° akter-om
tvärs åt båda sidor till rätt för-öfver. Dock lärer man
endast undantagsvis och i nödfall böra skjuta rätt föröfver, på det att fartygssidan ir;ke onödigt måtte utsättas för den starka frestning, som skottlossningen i
denna rigtning på henne utöfvar. Vid användandet af
främsta kanonen, behöfver pivot i.cke ombytas, med
mindre än att skjutningen skall ske åt den sida af far·
tyget, på hvilken kanonen för tillfället irke står. Så
väl aktersta som främsta kanonen kan höjdrigtas 12°
och dumpas 5°. Kanonportarnas underkanter ligga

-

4,5 fot,
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och kanonernas kärnlinier 5,75 fot ofvan vattenytan: För h vardera kanonen har man beräknat 50
skarpa skott.
PansM·slcydclet. Sidopansaret består af ett 6,t17
dec.-tum tjockt och, till nästan hela sin längd, 4 fot
bredt jernbälte, hvilket, ofvanpi en 1 fot tjock backning af ek, omsluter fartyget från stäf till stäf. Pan·
sarbältets öfverkant är utefter hela fartygssidan belägen 1,5 fot ofvanom vattenlinien; men bältets under·
kant, som, från förstäfven änua till något akter-om
midskepps, sträcker sig 2,5 fot nedanom vattenlinien,
stiger derefter småningom så, att pansaret längst akter·
ut bortom rodret, räcker endast 0,5 fot ned uneler vattenytan, och följaktligen i denna punkt icke är mer
än i allt 2 fot breclt. - I jemnhöjd med pansarbältets
öfverkant, ligger fartygets hnfvuddäck, hvilket utgöres af två lag 0 ,4:! clec.-tum tjock jernplåt, d. v. s. i
allt 0,84 clec.-tums plåt, hvilande på däcksbalkar, äf·
venledes af jern. Pil. detta däck står, för·om främsta
kanonrummet, det pansarklädda styrhuset, hvars jernvägg är ämnad att blifva l fot tjock. Huruvida styr·
huset skall komma att klädas med pansarplåtar,
fastbultade på vanligt sätt till sin stomme, eller att
sammansättas sålumla, att pansarplåtarna ställas upprätt intill hvar andra och derefter omgjordas med
jernband, för att sammanhållas utan att bultar dertill behöfva användas, är emellertid en detaljfråga,
hvilken först framdeles brer komma att tagas i öfvervägancle.
För öfrigt är fartyget opansrad t. Deremot är den
uneler hufvucldäcket belägna delen af det samma, me·
delst 8 tvärskeppsskott cleladt i 9 större, vattentäta
afdelningar; h varvid likväl bör märkas, att alla dessa
skott äro försedela med dörrar, på det att man under

-
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tläck må hafva förbiiHlelse genom hela fartyget, och
att skotten följaktligen emlast äro så täta som dy lika
dörrar h·nnna göra dem. Utom dessa, de hufvudsakliga tvärskeppsslwtten, finnas ~ifven långskeppsskott
och mindre tvärsh:eppsslwtt, alla af jern, hvilka ytterligare dela de stlirre afdelningarna och bidraga till
att stärka fartyget, såväl i lång- som tvär-skeppsrigtning.
Ångmaskinerna, hvilka clrifva två propellrar och
till sammans indikera 1150 h~istkrafter, matas och hemta
sin styrka från fyra ångpannor och beräknas gifva
fartyget 12 knops hastighet med en kulförbrnkning af
högst 70 kub.-fot i timmen. Kollårarne rymma 4800
kubikfot, det är en kolmängd, som bör vara tillräcklig för tre dygns oafbruten gång med full fart.
:Man har antagit besättningen utgöra 75 man, befälet inräknadt, och kan fartyget intaga sex veckors proviant- och två veckors vatten-förråd för denna
styrka.
På hufvuddäcket, mellan detta och öfre däck, äro
kanonrummen belägna, det ena för-ut straxt akter-om
styrhuset, det andra längst akter-ut i skeppet. Utrymmet mellan kanonrummen upptages af messrum,
hytter, bostad för manskapet, kabyss, m. m. Den
upp öfver hnfvncldiicket stigande delen af skeppssidan,
hvars största höjd öfver vattnet är 9,5 fot, iir, för-om
främsta kanonrummet och styrhuset, betydligt insvängd,
på det att man må kunna skjuta rätt för-öfver, om så
nödvändigt skulle fordras. Enär i sådant fall denna
del af sidan blefve utsatt for ansenlig frestning, har
plåten här erhållit större tjocklek än på öfverbygnaden akter-ut, äfvensom spanten blifvit förstärkta.
För-ut på öfra däck finnes en kommandobrygga
med under densamma belägen fredsratt. Akterligare

har samma
dera sidm1.

d~ick

plats för f}'ra båtar, två på hvar-

Under den tid som förflutit sedan jag förra året
hade riran att afgifva berättelse, hafva nedan nämda
sjöt:lg och öfntngar med flottans fartyg företagits,
nemligen:
Till attägsnare (arratten:

Fregatten "Vanadis" utgick hösten <lr 1877 till V estindien, hvarest hon öfvervar ön S:t Barthelemy's
högtidliga <'tterlemnamle till Frankrike den 16 nfars
innevarande år. Fregatten återkom till Karlskrona sistJitina Maj, efter fnllbordadt, omkring 7 1 /~
månaders sjötåg.
Kanonbåten "B/enda" utlöpte i nfaj månad 1877 ocl1
afgick till de turkiska farvattnen. Efter 12 månaders bortovaro återkom kanonbåten till Karlskrona i .i\Iaj innevarande år.
Korvetten "Saga" lemmtde Karlskrona sistlidna Maj
p1 4 m~cnaders öfningsHg med sjökrigsskolans
kad ,•tter och elever. England, Portugal, Holland
och Norge besöktes. Vid besöket i Holland gick
"Saga'' upp t[ll Amsterclam genom den nya, så
kallade "Nonlsjölmnalen ''; och lärer den svenska
kadettkorvetten hafva vnrit det första utländska
örlogsfartyg so m färdats denna segelled.
Korvetterna "Balclcr" och ''Ge (le" hafva i dessa dagar lemnat Karlskrona, för att utgå på 8 månac1er:3 sjötåg, den först nämda till Södra Amerika
och Goda Hoppsudden, den senare till Medelhafvet.
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Inom hemlandsfat·vattnen:
Kanonbåten " U1·d" inmönstrades i :Mal mö hösten 1877,
sedan detta fartyg , derstädes, af behörig besigtningsforrättnin g, blifvit för kronans räkning emottaget från Kockums mekaniska verkstad. Derefter afgick kanonbåten till Stockholms skärgård ,
för anställande af åtskilli ga försök, efter hvilkas
slut fartygP-t upplades öfver vintern vid härvarande flottans station. Kanonbåten var under
sagda år inmönstrad omhing två månauer.
Kanonbåten "Disa", som, efter att hafva i England
ombordtagit sin U.erstäde;; tillverkall e hydrauliska
lavett, fortsatte försöken och öfningarna meJ den
samma und er tåg i hemlanclsfarv attnen, afmönstrades hösten år 1877 i Karlskrona, och hade
då varit inmönstrad 3 1/'J. månader.
Minfartyget "Ran " utgick i fjol höst på 1 månads
försöksexpedition i stockhalms skärgård, sedan
fartyget blifvit af Bergsunds mekaniska verkstad
öfverlemnadt till kronan.
Korvetterna "Eugenie" och "Non·köping '' utgingo i
Maj innevarande år, den för:ot nämcla från Stockholms, den senare från Karlskrona st ation, på 3 1/ 2
månaders sjötåg i Östersjön, Kattegat och Skagerrack, till de r ekryters öfvancle i sj ömansskap,
hvilka under föregående vinter genomgått rekrytskolan i land. Bland andra hamnar besökte 11 Eugenie a Danzig och "Norrköping(( Kiel.
Skeppgossbrig garna ''Falken" , "Snappopp ", "Skir-ner"
och "af W i·rsen " hafva jemväl innevarande år
under 4 månaders tid blifvit använda till skeppsgossars öfvande. Derunder hafva de tre först
nämda fartygen en månad beseglat södra delen
af Östersjön, längs Smålands- och Blekings-ku·
sterna. Briggen "af Wirsen" bar deremot hela

tiden uppebållit sig på Karlskrona redd och i
dess skärgftrds omnejd.
En minafdelning, bestående af korvetten "Lagerbjelke",
slisom logementsfarty g, minfartyget "Ra n", två
ångslupar, en minkranpråm samt behöfiigt antal
roddfartyg, har, under två månaders expedition
i Stockholm s skärgård, företagit åtskilliga öfningar, hörande till försvarsställni ngars minerande,
de olika minslagens användande och handterande, m. m.
Kanonblitame '' Blencla", "D isa" och "Urd" hafva i år
:,arit inmönstrade under två månaders sjötåg i
Ostersjön, Kattegat och Skagerrack, och derunder
till sammans med kadettkorvette n "Saga", minfartyget "Ran" och litskilliga norska örlogsfartyg, deltagit i eskaderöfninga r inom Kristianiafjorden .
Kanonbåten "Gtmhild" var sistlidna vinter förlagd vid
Känsö, med uppdrag att, då omständighete rna dertill föranledde, utgå till nödstälda fartygs biträd~
och undsättning, livarjemte samma kanonbåt, under det då pågående sillfisket vid Bohuskusten
stäldes till lanclshöfdingen s i Göteborg förfogande,
för att bitrfLda vid ordningens upprätthålland e
inom fiske-platserna .
Kanonbåten "Alfhilrl" uppehöll sig ' under höstmånaderna fir 1877 vid Gotlands östra kust, för att
vid behof kunna bispringa nödstäida far tyg. Sam·
ma kanonbåt kommer att instundande vinter förläggas vid Känsö.
Kanonbåten "CarlsHnd", hvilket fartyg under året va·
rit stäldt till militärchefens vid stockholros station förfogande i och för transporter m. m., an vändes i Juli månads början vid armeens då pågående fältöfningar i stockholmstra kten, och stod
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vid detta tillfälle under befälhafvareiis för den
ena arm e-corpsens order.
Kanonbåten "G unh-ild" , stäld till militärchefens vid
Karlskrona station förfogande innevarande år , har
<l erj emte under sex veckors tid blifvit använd vid
hy drografiska undersökningars anst~illande i Katt egat och Öresund.
Ångfartyget " Val ky1·ian" har und er år et varit rustad t
och afsedt för verkställand e af transporter.

År 1878 hafva nedan nämda fa l'tyg användts vid
sjömätningsarbetens utförande, newl igen :
"Gusta f af Klint·•: vid ko mpletterin gsmätningar i sjön
Vettern, iifvensom å Sveriges södra kust, f~·ån
Karlskrona till Åhus, samt å östra kusten, från
Oxelösund till Landsort, hvarj emte, med an vändande af samma sjömiitningsfartyg, grundet Kopparstenarna, norr om Gotska Sandön, blifvit upplodaclt.
"Falken ": vid fortsatt ny mätning af Br åviken.
"Eolus'' och "Tärnan" : vid fortsatt nymätning af sjö n
:Mälar en, hvilken mätning innevarande år blifv it
fnllbordau meJ afslntandet af sjöns vestligaste del.
Nymätningen af Blekinge skiirg<'lnl, från Torhamns
uude till Gjö uclde, har un der året fortsatts omkring
Karlskrona och dess sjöfästningar, sa mt ända till Utklippan.
Vid sjökarteverket har graveringen af de till militärb ruk afsedela specialerna öfver 1\iiilaren och Smålandskust en norr om Kråkelund, blifvit fortsatt, hvarjemte nya kustkartor öfver Öresund och Belten, samt
van liga specialkartor öfver Mälaren och V ettm·n ä f ven
äro under arbete.

-
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Sed an 1877 år s Riksdag beviljat medel till uppr ättande af en nautisk-meteorologisk by r å, har en sådan anstalt, från och mecl innevarande års ingång,
blifvit upprättad, förestån dare för den samma blifvit
utnämd, instruktion utfärdats och byråns verksamhet
vidtagit. Enligt instruktionens be::;tämm eler skall byrån s allmänn a ändamål vara: att samla och till den
utsträckning, som må finna g- lämplig, bearb eta meteorologiska iakttagelser, anstälda om bord å svenska
farty g; att utöfva inseendet öfver och bearbeta meteorologiska och fysiska iahttagelser , anstäld a å svenska
fyrplatser och fyrfarty g, samt att söka gagna sjöfarten genom att dels i mån af tillgång anskaffa och för
sjöfarande förevisa äfven andra in strument än rent
meteorologiska, dels anskaffa och h:llla tillgängliga
böcker och k artor, hvilka äro af vigt i nautiskt och
meteorologiskt hänseende, men icke finnas i sjökarteverkets samlingar, dels ock söka att bland sjöfarande
sprida meteorologiska underrät t elser och kännedom
om de r esultat, hvilka vunnits genom meteorologiens
vetenskapliga behandling. För öfrigt har byrån sig
ålagdt, att följa den nautiska meteorologiens utveckling och att fö r detta ändamål sätta sig i berö ring med
utländska anstalter, som hafva med byrån likartad
verk sam het, samt att taga del af meteorologiska centralanstaltens arbeten; att jemvälnoga uppmärksamma
de magn etiska företeelserna ombord å j emfartyg och
andra fartyg, samt nya kompassinr~ittningar och sätt
för undersökning af fartygskompassers deviation och
kompensation; att söka väcka och underhålla fartygsbefälh afvares och r edares intresse för sa mlandet af meteorologiska iakttagelser och sådana upplysningar, som
kunna va ra af vigt för sjöfarten å så väl verldshafven
som de vårt l and närmast omgifvande vatten, och att,
i sådant syfte, spricia underrättelser om de resultat,
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som äro att vänta af ett godt och omfattande meteorologiskt material, samt åt sjöfarande, hvilka föra
och förbinda sig att till byrån in s~i.nd a meteorologiska
dagböcker, såsom lån utlemna justerade instrum ent
eller utföra j emförelser mellan deras egna instrum ent
och byråns normalinstrnment. Särskildt tillkomm er
det byrån, att så väl åt flottan som åt lotsverket ut. föra dessa jemförelser och öfver dem föra särskild dagbok; att biträda vid kompassviisendets ordnande p ä
flottans fartyg, vid fartyg ens magnetiska undersökning,
samt vid anskaffning och undersökning för flottan s räkning af kompasser oeh andra nautiska instrument; att
för flottans stationer anordna nödiga ·anstalter för undersökning af fartygskompassers deviation och krängningsfel, samt att af undersökningarnas resultat beräkna och föra anteckningar öfver de magnetiska konstanterna för de särskilda fartyg ens kompasser. Byrån
skall jemväl tillhandagå offentlig myndighet, som derom gör framst~illning, med upplysningar, meddelanden
och utlåtanden, hvilka, inom omfånget af byråns verksamhet, kunna lemnas af den samma.
Öfver den nautiskt-met eorologiska byrån, som lyder under chefen för sjöförsvarsclepartementet, utöfvas
det närmaste inseendet af en styrelse, bestående af
chefen föt· Bjökarteverket såsom ordförande samt af
föreståndaren för statens meteorologiska centralanstalt
och byråns egen föreståndare, såsom ledamöter. ,
Till en början har den nydanade byråns verksamhet hufvudsakligen omfattat uppsättandet af observationsjournaler, formuläi· och instruktioner samt anskaffandet af behöfliga instrument. lVIod sådana hafva ock
de nyligen på längre sjötåg utgängna korvetterna
"Balder" och "Gefle" blifvit försedda genom byråns
försorg.

-
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Innevarande höst har byrån, genom sin föreståndare, deltagit uti ett i Köpenhamn hållet sammanträde
emellan meteorologer från de tre skandinaviska landen, vid hvilket uppgjordts plan till gemensamma och
med hvar andra öfverensstämmande arbetsmetoder äf'
vensom förslag till lämplig fördelning af de skandinavisk~ arbetsfälten. I detta afseende har man antagit,
att Ostersjöns met eorologi borde bearbetas af Sveri()'e
b
'
Kattegats, Skagerracks och Nordsjöns söder om Lindesnäs af Danmark, och norra delens af N ordsjön samt
Ishafvets af N orge.

Beträffande lots- och fyt·- väsendet i riket, hafva
under de senare åren, till följd af ökad underhållskostnad för r edan befintlig materiel och nödvändigheten att vidmakthålla och förbättra de äldre säkerhetsanstalterna, nödiga medel saknats att, i så vidsträckt
mån som man önskat, anbringa nya inrättningar, eller
vidtaga mera omfattande ~tgärder rörande dessa delar
af sjöväsendet.
Nedan nämda nya fyrbygnad er och arbeten, hafva
under de två senaste åren hlifvit hos oss utförda l
nemligen:
Två ledfyrar vid Bredskär (inloppet till Umeå);
två fyrar, hvilka belysa lika många bojar, utlagda
till utmärkande af segelrännan emellan försänkningarna i Ox dj upet vid Oscar :Freurik sborg;
en ledfyr vid inloppet till B arösuncl i Östergötlands
skärgård;
två lcdfymr vid inloppet till Söderhamn. Dessa båda
fy rar äro uppförda på nämda stads bekostnad.
Ett fyt·f cwtyg, försedt med ängmaskin och kraftig mistsignalapparat och ämnadt att under vintermåna-
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derna ligga på grundet S vinb åden, men att öfriga delen af året tjenstgöra såsom reservfartyg .
Genom fartyget s förseemle med ångm askin har
man afsett att vinna följanJ e förd elar:
l:o) a tt fy rfar ty get , vid inträffande isg:"tng, eller
då detsamrna af annan orsak icke kan qvarligga
på sin station , oberoende af andra hj elpmedel kan
flytta sig sjelft nr det farliga läget, lifvensom åter
intaga sin plat s, så snar t omst ämli ghetern a medgifva J et. Tillförene har und er vinterm <l. naderna
ett ångfartyg, fullt r ustadt och be mannadt , måst
hållas i beredskap i Helsingborgs hamn , uteslutande för att, i hänclelse af behof, bi springa fyrfartyget "Svinbåclen ", men merl risk likväl att icke
alltid kunna lemna den behöfliga hjelp en;
2:o) att under tjocka fyrfartyget kan , medelst
en å det samma hnbragt enk el anordning, och
utan nämnvärd kostnad, gifva starka mistsignaler med jemn mellantid, två gånger i minuten;
3:o) att, medelst de i samband med ångpannan
stående värmelednin gsrören, en jemn och for besättningen helsosam .temperatur kan unJ.erhå llas i
fartyget; samt
4:o) att fartyget den tiJ. af året, under hvilk en
det samma ligger i reserv, så snart något af de
ute ligganJ.e fyrfartyg en af en eller annan anledning blifvit otjenstbart, ofördröjlige n och oberoende af bogserångar e kan intaga det otjenstbara
fyrfartyget s plats.
Fyrama å Böttö vid inloppet till Göteborg, å Fnrön
utanfor Oskarshamn och å V estergarns utholme
på Gotlands vestra kust, hafva blifvit försedda
med klippfyrapp arat, för att bättre kunna utvisa,
dels vissa bestämda farleder, dels åtskilliga mom
dessa fyrars lysområde belägna grund.

--os För öfrigt hafva en del nödiga bostäder för lotsoch fyrbetjening en blifvit uppförda eller iståndsatta,
båkar och sjömärken till ett icke obety dligt antal an- ·
bringats, nyupptäckta grund och nya farleder utorickats, samt flera för sjöfarten vådliga fartygsvrak . och
grnn~ medelst sprängning undanröjts ur fad elierna.
män
af sakkunnio·e
Ar 1877 tillsattes en kommitte
'
t:>
•
sammankallelse
ens
lotsdirektör
med uppdrag att på
träda och att afgifva utl åt ande och förslag öfver J.e
platser å Sveriges kuster, dess sk ärgårdar och insjöar,
hvarest anbringandet af nya, eller änllranclet af r edan
befintliga haf-, kust- eller leJ- fy rar, mistsignalstation er
eller andra anstalter till sj öfartens betryggande, ansåges vara af behofvet påkallad t ; och har denna kommitte föreslagit:
nybyggnad eller ändring af icke färre än 65 fyrar,
bland h villm 17 skulle förses med klippfyrapp arat;
upprättande af 19 nya mistsignalst ationer, af hvilka
12 skulle förses med siren, och de öfriga 7 med
ånghvissla eller pipa ;
att 27 nya stångmärke n och
8 nya kummel skulle uppföras, samt
21 nya remmare och
l d:o boj utläggas.
Två fyrfartyg skulle, enligt kommitterad es förslag, indragas från sina nu innehafvanu e platser och
flyttas till andra, hvilka ansågos hellre böra belysas.
Tre fyrar skulle helt och hållet indragas.
Af de nya fyrar, h vilka sålunda blifvit föreslagna
att uppföras, äro fyra redan under arbete, nemligen:
en å Dt·aghällan,
en å Gåsören,
en å Ledskär samt
en vid inloppet Wl Hudilcsvall.

- MDess utom uppföras två fyrar vid M almö, i och
för väglednin g till och utanfö r denna hamn. Samtliga dessa fyrar byggas och ordnas på veclerböra~de
kommune rs bekostnad ; men så snart de blifvit fånhga,
komma deras vård och unelerhåll att öfvertagas af
lotsverket .
De komma alla sex att förses med von Otters
klippfyrap parat. Sl ock fyrarna på Ölands södra n dde
och på Grimslcär.
..
Klippfyra rna å Draghälla n, Grimskär, Olands södra udde och vid Malmö hamn, v[Lntas blifva färdiga
till sjöfartens betj enande redan under innevaran~e
Oktober månad, samt de å Gåsören, L~dskär och v1d
Hudiksval l, till tiden för sjöfartens öppnande nästa
Vå r så att om våra tre redan förut befintliga klipp'
'
. den
fyrar inräknas,
inalles 11 af den sortens fy rar Vld
tiden skulle vara i verksamh et inom vårt land, eller
kan hända riktigare uttryckt: inom våra vatten. Två
af de klippfyrap parater, hvilka äro afseelda för ofvan
uämda under bygnad varande fyrar, tillverkas i. Eng~
land och två i Frankrike . De öfriga förfärdiga s 1
Stockholm af instrumen tmakaren herr G. \V. Lyth.
Förutom i Sverige är det von Otterska klippfyrsystemet ännu antaget endast i Tyskland; men mycket sannolikt synes det mig vara, att detta system,
i mån som det samma hinner att blifva allmänt känd t,
äfven skall komma att allmänt användas. De tyska
fackmän som haft i uppdrag att pröfva och att afgifva utlåtanden öfver det samma, loforda det enstämmigt. Uti ett till sjöministe rn afgifvet betänkand e
yttrar chefen för tyska fyrväsel'l.d et bland .annat.: "Under det att, beträffand e de hittills brukhga blankfyrarna tiden för förmörkel serna stär i nära sammanhang ' med och omedelba rt beroende af tiden för ljusblänkarna , till väsentlig olägenhet för dessa senare

med afseende på deras varaktigh et , hvarj emte det ilervid en gång best[imda slags sl\en måste bibehållas
hring hela horizonten, så medgifver der emot den nya
ldippfyrap paraten, ick e allenast hvilken omvexling mellan ljns och mörlter som helst , ntan äfven, från en
och sam ma lju skälla , alla de olika slags sken m an må
bestämma för olika delar af horizonten , hva rigenom
dessa delar lwar för sig kunna särskiljas, så att far liga och trånga farvattl'n kunna utmärkas pi det förträffligast e siitt, och vinld ar af till och med endast 2°
mycket noga beg ränsas, h vilket allt hittills varit förenad t med de störs ta svårighete r. Denn a mångfald af
ljustecken frå n en enda ljusldilla , i förening med säker
begränsnin g af den skarpt angifna öfvergfmgen från
ett belysning ssiitt till ett annat , innebär den nya uppfinningens väsentliga ste företräde.
Efter att hafva vidrört de brister, som vidlåda
hittills använda blänkfyra r, me d afsee nde på sättet att
sprida ljusstråla ma, och hvilka brister den von Otterska [cpparaten 11 på ett gliinsande sätt afhulpit", fortsätt er betänkand et: 1'Derj emte är den nya uppfinningen af största betydelse för belysning af trånga farvatten, inlopp och hamnar, och egnad att på detta
område framkalla en fullständig omhvälfning, synn erliga:3t derutinnan , att alla färgade fyrsken med sina
stora olägenhete r, [ifvensom dubbelfy rar till utmärkande af inseglingslinier, synas vara öfverfiödiga för
framtiden . Deremot medför den nya apparaten , jemförd med vanliga blänkfyra r, den olägenhete n, att, hos
elen förra, ljuset under förmörk elserna icke , så som
hos de senare, kan tillgodogöras till förstärkan de af
sjelfva ljusföretec lserna, och att klippfyren för den
skull kräfv er starkare ljusappara t för att ås tadkomma
samma ljusverkan på långa afstånd. Häraf framgår
att den nya uppfinning en icke är tillämplig på fyrar
Q
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vid öppen hafskust, hvarest skarp begränsning af olika,
större eller mindre ljussektor er icke behöfves, och att,
då det endast är fråga om att med minsta möjliga
kostnad ernå största möjliga ljnsvidel, ldippfy rapparaten icke erbjuele~ någon väsentlig fördel, så mycket
mindre som å så belägna fyrar en 42 till 45 sekunders formörkelse, emellan ljusblänkar af 15 till 18 sekunders varaktighet, icke kan anses vara alltför lång"'.
Den kommitte, som på k. tyska amiralitetets befallning pröfvat en å Vareler Siels fyrtorn af friherre
C. G. von Otter anbragt klippfyrappara t, afseeld att
utmärka farvattnet gen om J adhebugten till Wilhelms, haven, slutar sålunda sin till amiralitetet om de verkstäida profven afgifna rapport:
.
"Kommitterad e voro enstämmigt af den memng,
att medelst elen von Otterska apparaten, uppgiften
att' med klippsken utmärka sektorer af till och med
endast några få graders utsträckning, blifvit löst pä
ett förut icke anadt sätt, och ansågo sig pligtiga att
derför till friherre von Otter uttala sitt fulla erkännande."
"Ehuru iakttagelserna ganska mycket st<:iru es af
de uti farleden liggande krigsskeppens lanternor , kunde
likväl, till följd af klippfyrimättningen, ljuset på Vareler fyrtorn lätt särskiljas, i jemförelse med hvad <len
hittills dervarande fyrapparaten medgifvit. "
"Den olägenhet, so m åtföljde den tiuigare fyrinrättningen, att nemligen särskiljandet af J et röda skenet från det hvita myck et försvåracles, Llels af de ångor, som uppstiga från det mellan fyren och seglaren
liggande vattnet, och dels till följd af detrö~a s!~enets
läcre ofvan om det hvita, synes vara fnllstan dtg t un·
d:nröjd genom den von Otterska fyrapparaten, h.:ilken kommissionen alltså kan och måste på det bestamdaste (dringencl) anbefalla till inköp och använU.ande."
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"Ytterligare bör tilläggas, att den så kallade varningsvink eln (öfvergången mellan klippsken och fast
sken) är af stor vigt för de inlöpande sk eppen, och att
den samma ~in mera höjer hela fyran~talten s värde."
I Englan d företogos hösten 1877 försök med i fråga
varande klippfyrappara t, för tillfället uppsatt på experimentfyrtom et vid Blackwall; och uti ett öfver
dessa försök afgifvet utlåtande, heter det bland annat:
''Den af frih erre von Otter uppfunna fyrappara ten föreslås af honom att användas, för att med sektorer af klippsken, i stället för sådana af färgadt sken,
belysa i farvattnet befintliga farliga ställen."
"Dessa sektorer äro ämnade att genom skenets
olikhet, vunnen medelst olika sammanställni ngar af
korta och långa ljustid er, i öfverensstämmelse med
'prick- och streck-systeme t' för Morse's telegrafaJt'abet,
kunna särskiljas, så väl från det sken som belyser
öppet vatten eller farled , som ock från hvar andra.
För detta ändamål är apparaten i synnerhet väl egnad,
i det att med den samma olika serier af klippsken
öfver olika bågar åstadkommas med största noggrannhet."
"Under försöket visade fyren en sektor af 2° 35'
båge med fast, hvitt sken. På ena sidan om denna
sektor var klippfyrappara ten stäld så, att den samma
gaf ett kort sken af omkring en sekunds varaktighet,
foljdt af en omkring fyra sekunder lång formörkelse,
och motsvarande bokstafven E uti telegrafalfabet et.
På amlra sidan om sektorn med fast sken, ga{ klippfyrapparaten två korta, tätt efter hvar andra foljande
sken af omkring en sekunds varaktighet, efterträdda
af en omkring fyra se kunder lång formörkelse, och
motsvarande bokstafven I uti samma alfabet.''
''Båda dessa sektorer, som gåfvo olika klippsken,
voro mycket urskiljbara, men i öfvergången mellan
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dem och det fasta skenet , visade s1g, h,·ilket ock va r
att vänta, en liten sektor, h\'ars skon Yar oYisst t ill
en utsträckning af omkring 80 fot på 2 engelska mils
(vid pRss 12000 fots) af;:;tånd från fy r en. "
"Men detta osäkra sken, hvilket ick e kan betraktas såso m helt och hållet hinderligt, eniir det sa.mrna
tjenar såsom en varning att icke nalkas llen farliga
ljussektorn *), t orue kunna betydligt minskas, genom
att något ändra per sienne-spj elorna."
Yttrandet slutar med att nttala rlcn åsigten, att
det för eslagna syste met, a t t medelst ldippsk en i sttillet för färgallt sk en belysa och u t mtirlm farliga ställen i farvattn et, förtj ena synnedig nppmäd:samlt et.
Innevarande ftr lära ytterligare försök hafva blifvit anstälda i Birmingham med en derstiides till ve rkad klippfyrapparat enligt von Otters system. Huru
dessa försök hafva utfallit, är mig emellertid ännu
obekant.
Den kommitte, som hemma i vårt land haft sig
ålagdt att afgifva utlåtamle öfver i fr åga varande
klippfyrinrättning, yttrar sig särdeles gynnsamt om
den samma och anser uppfinningen "vara af hög:>t
väsentligt gagn för sjöfarten" . Våra k ommitterade
framh ålla tillika fördelen af att tillämpa klippfyr.s ysternet jemväl på ku;:;t- och haf-fyrar, och anföra så
som exempel, att en enligt detta system inrättacl fyr ,
uppförd på klippan Bonden i norra Qvarken, skulle
kunna icke all.enast varna seglaren föe g runden Sydostbrotten, utan äfven gifva honom ledning i den inre
farleden emellan Långrogrunden, Jen~äsgnm d en, Lördagshällan och Sydvestb1·otten, upp emot Bonden, ilVarifrån rent farvatten åter vidtager, och att, derest det
") 81\ som vi hafva sett., satte de ty:;lm kommitt.cr::de stort vii rd e
pil denna " rarningscinkel" och prisade hans till varo.

-69-

nya fyrsystemet varit l>: ändt, vid elen tid då beslut fattades _om förbätt randet af fyringen i Öregnmdsgt·epen,
man ICke beltö ft an skaffa Ptt ganska dyrbart fyrfartyg för att utm~irka Liin sm.ansgrundet, utan kunnat
inshrbinka sig till att förse Djurstens fy rtorn med starkare sken och ldippfy rapparat, hvilken skulle förmått
att med full noggrannhet utvisa den r ena segelrännan.
Den årliga kostnaden för fyringens underhåll i Öregrundsgrep en skulle, enligt kommitterades beräkning,
på detta sätt hafva minskats med vid pass 7000 kronor.

Ännu en uppfinning med, st'\ som det vill synas,
rättmätiga anspråk på uppmärksamh et har nyligen
gj ort sitt in tr äde på ~yrviis end e ts område och uneler
sistlidn a September månad blifvit und erkastad förberedan de pröfn ing vid Blackwall i London.
Uppfinningen, so m är af tyskt ursprung och förskrifver sig från firman Jul ius Pintsch i Berlin, går
ut prr att mecl lysande bojar utpricka farlederna, och
att så medelst gö ra u mbärliga en del dyrbara fy rtorn
och fyrfartyg, hvilka nu, oaktadt sin höga kostnad,
tind oc.k i mi\ nga fall icke förmå att åt seglaren skänlm annat än en ganska ofullständig vägledning. Den
ly sa nde bojen best år af ett fly tande, slutet kärl af för
iindamålet lämplig form, och fr&n hvilket reser sig en
stflng, hvars öfra tinrla, till passande höjd öfver vatt eny tan, nppbiir en lins-lykta. Det flytande kärlet,
sjelfva boj en, fy lles med någon slags brännbar, sammanpressad gas, hvilken, förmodligen genom stången,
uppstiger till lyktan, och, en gång tänd, fortfar att
brinna med ominskad sty rka och klarh et, så länge tillräcldigt myc ket gas finn es i bojen, och leclningen mellan den ne och lyktan hålles öppen.
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Den lysande bojen är ingenting annat än en flytande fyr, ett fyrkepp i liten skala, och som - hvilket hans stonäxta bröder icke förmå - erbjuder den
väsentliga fördelen, att man med hans hjelp kan fördela en för en viss kostnad erhållen ljusmängd till
flera punkter, och på det sättet jemnare utbreda och
förmånligare anordna belysningen af det fält, öfver
hvilket man har att vägleda sig. Alla Stockholms
gaslågor samlade till en enda, skulle blända sin närmaste omgifning, men lemna de alc1r·a flesta gvarteren
i mörker. Man frågade sig länge i N ew-York: "hvar
skola vi hänga en elektrisk sol, stor nog att väl upp- ·
lysa vår ' stad?" - och den snillrike Thomas Edison
från Ohio bar i dessa dagar svarat med ett alexanderhugg, som splittrat det förmätna ljusklotet i millioner och sändt en gnista till hvarenda, äfven den
minsta, elen mest aflägsna gatulykta.
Den vid Blackwall förevisade lysanue bojen var
ungefärligen så stor som de förhalnings- och förtöjnings-bojar, h vilka finnas utlagda på Stockholms ström.
Hans lykta hade då varit tänd och lågan deri brunnit
oafbrutet två veckors tid, men var beräknad att kunna
brinna ytterligare i fem veckor. Möjligen brinner hon
än. Enligt hvau mig blifvit medcleladt, försäkraue
uppfinnaren - hvad heller ingen lärer betvifla -- att
det utan svårighet läte sig göra, att bygga bojar af
detta slag så stora, att de kunde hållas lysanue med
ominskau styrka två års tid och derutöfver. För detta
ändamål behöfde de ju. på sin höjd vara tre gånger så
långa och breda som elen förevisade bojen.
Vid de anstälda försöken rullades denna fram och
åter, så att lanternan niira nog doppades i vattnet,
utan att ljusskenet derigenom försvagades; oeh en grof
vattenstråle, med hviTken lanternan på nära håll öf-
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versprutades flera minuters tid, utöfvacle ingen annan
verkan än att hennes glas för tillfället immades.
Önskar man icke att låta lågan brinna hela dygnet, så li:an man lätt släcka och tända henne efter behag medelst t. ex. från land anbringad elektrisk
ledning.
Lyskostnaden uppgifves vara jemförelsevis billig,
nemligen omkring 4 öre i timmen för en medelstor
lågas underhåll.
Afsigten mecl i fråga varande bojfyrar lärer väl
hufvudsakligen vara att med dem kunna utmärka och
belysa inomskärsleder, hamninlopp och elylika trängre
farvatten. Särdeles tjenliga torde de också vara att
anv~inda i farleder sådana som Kalmarsund, Drogden,
Flintrännan, m. fl. Men jag för min uel bar svårt att
öfvergifva den tanken, det hoppet, att äfven så beskaffade öppnare vattenvägar, som till exempel Djupa
rännan i N ordsjön ned emot Dovet·s stmd, förr eller
senare måtte varua försedda med flytande fyrar till
de sjöfarandes vägleuning. Tänk h vilken trygghet!
- och hvilken sammanlagu tidsvinst sedan, för de
tusen sinom tusen seglare, som här färdas, att icke
Leböfva fördröja sig med täta och besvärliga lodningar, utan hela vägen kunna löpa med ominskad fart,
lemnamle den ena fyren blott för att genast komma i
sigte af den nästa.
Ar det den nyuppfnnna bojfyrens bestämmelse att
en gång bereda oss denna fördel, så har han i sanning att emotse en lysande framtid. Kommer sä en
blixt han kan komma förr än vi förmoda - en
snilleblixt, som enkelt och behändigt utbyter jemväl
de flytanrlc gaslågorna mot lika många om ej flera
elektriska ljus, hvilka följa och lyda en gemensam
ledande och styrande tråd, hela elen tinurande rauen.
Då är för visso bojfyrens framtid betryggad, hans
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stjerna tänd, och ingen kan veta huru långt den stråle
sedan månde nå, so m lyse r skeppet viig i natten.
Ännu vaggas den lille, späd i sin linda; men må
vi i alla fall helsa hans inträde och önska honom
framgån g på ett o1nrMe, till hvilket hvarje ny strimma
är och måste vara välkommen.
Allt efter so m sjöfarten blir lifiigare, fartygen s
antal ökas och i jemnbredd dermed äfven anspråke n
pil deras snabbhet , i samma mån stiga också helt naturligt fordring arna på ett utveclda dt och omfattan de
fyrväsen. Sfl beroende af stammen äro alla sjöväsendets grenar. V år tids brådskan de, väldiga händer
smida allt flera, allt större och snabbare skepp, och
hvarje hammarslag, som ljuder inom skeppsva rfvens
verkstäd er, klingar såsom ett manings rop ut öfver
strand och vatten: ljus, mer a lj us !
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Om upptagande af diskussionsämnen
vi el
H ongl. Ö?·logsm anna-sällslrap ets sammant1·äden, och
deribland elen f ö,· våt't sjö f'örs var vigtig a f rågan :

"Hvilka fart.yg stypet' anses vara de lämpliga ste för
vårt lantls försval'" . *)
I följd af de st or a oeh genomgr ipande förändringar, so m, under senaste decennier , egt rum inom sjökrig sväsend ets omr åde genom införand et af pansaret
och elen reffi ade grofva kanonen sam t genom förstörelse-medlens tillöl{anc1 e med rammen och minan, har
helt naturlig en frågan om de, för ett lanels sjöförsva r
lämpliga ste, fartygsty per, blifvit en af dagens vigtigaste, för att ej säga mest brännanu e, frågor. Beskaffenh eten af de faktorer, som, för frågans nöjaktig a utr edning, kunna upp stlal as, såsom ett lands geografi ska
belägenh et, politiska stlillning , ekonomiska r esurser,
och, med anledning der·af, ue särskilda fartygsty p ernas
beskaffenhet och ändamål samt sky clUs- och förstörel semedlens användning, storl ek och utsträck ning m. m.
å desamma, låter denna fråga snarare hemfalla under
sjöofficer ens, . än und er marining eniörens, speciela omdde. D et tyckes också icke vara mera än billigt, att
den so m skall begagna ett va1) en, äfven får bestämm a
dess allmänna beskaffe nhet och egenskap er. Aran, att
med vissa uppgifna vilkor, hafva tillverka t ett kraft•) Anförand e vid K, Örlogsmanna-siillskap ets sammantrii d e den
29 Januari 1879 aJ kapten C. af Trolle.

