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Äro de engelska kanonerna otillförlitliga? 
Anförf\nde inom Kong\. Örlogsmannas>illskapets 2:a vetenskapsklass (art illeri och 

befiistniogskonst) af kommendörkaptenen frih K Barnekow. 

Såväl i svenska som i utländska tidningar hafva under 
sistförflutna sommar vid fl era tillfällen förekommit uppsatser, 
som haft till uppgift att söka bevisa de engelska kanonernas 
otillförlitlighet, och då vår flotta erhållit sina nyaste och kraf
tigaste kanoner från England, så måste hvarje svensk, och i 
synnerhet den som kommer att handhaf-va dessa vapen, känna 
:oig obehagligt berörd af detta snart nog allmänna misstroende 
emot kanoner af engelsk tillverkning. 

Af dessa tidningsuppsatser tyckes framgå att de engelska 
kanonernas otillförlitlighet bör tillskrifvas flera orsaker såsom: 
dels att engelska officerare, hvilka å regeringens vägnar upp
gjort kontrakt med firman Armstrong eller inspekterat firmans 
kanoner, skulle på grnnrl af enskilda intressen dervid mindre 
samvetsgrant förfarit, del::; ock felaktig kanonkonstruktion' 
eller underhaltigt material. 

Ehuru den första af de nämnda orsakerna till de engelska 
kanonernas otillförlitlighet ej torde hafva något inflytande ph 
vare sig konstruktionen eller tillverkningen af de för svenska 
flottan i England tillverkade kanonerna, enär konstruktions
ritningarne pröfvas af kongl. marinförvaltningen, och tillverk
ningen besigtigas af en svensk officer, hvilken ej kan antagas 

. vara mera benägen att öfverse med möjligen felaktigt arbete 
a utländska kanoner, än tt sådana, som tillverkas i ~verige, 

,.;;\ torde dock ej vara utan intresse att något närmare granska 
hnlton af den mot de engelska officerarna samt firnmn Arm
strong riktado boskyllningon, att Elswicks '!rmans intriger och 
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engelska officerares bristande redbarhet skulle vara. en af or
o;akerna till de engelska kanonernas otillförlitlighet. 

Uti ett tal som chefen för firman sir W. G. Armstrong, 
Mitchell & C:o höll vid denna firmas årsmöte den 30 Septem
ber innevarande år berördes ofvannämnda beskyllning mot de 
engelska myndigheterna samt firman, och nämndes dervid 
bland annat följande: 

"För att visa huru orimliga cle anklagelser äro som blif
vit gjorda mot firman Elswick, enligt hvilka denna firma 
skulle vara i hemligt förstånd med myndigheterna i krigs
departementet i afsigt att erhålla kontrakt om kanontillverk
ning, så vill jag nu lemna en kort redogörelse öfver de under
handlingar, som egt rum med engelska regeringen från Januari 
1863, då . kontraktet mellan regeringen och vårt ursprungliga 
bolag blef uppsagdt. Enligt detta kontrakt hade bolaget för
bundit sig att arbeta uteslutande för engelska regeringen." 

"En alldeles ny artillerimodell, uppfunnen af mig, hade 
blifvit antagen, och då arsenalen vid vVoolwich vid den tiden 
var ur stånd att tillverka detta nya vapen, så kunde detsamma 
ej erhållas från annat håll än från Elswicks verkstäder. Un
der min tillsyn blef \Voolwich kanonfabrik försatt i sådant 
skick att det kunde tillverka refflade kanoner i allmänhet, och 
i all synnerhet sådana kanoner af ny modell, som vid denna 
tidpunkt började uttränga de äldre tackjernskanonerna, men 
så snart kanonfabriken Vill vVoolwich blifvit iordningsatt för 
ifrågavarande ändamål, uppstod missämja och täflan, hvilka 
ledde derhän att kontraktet upprefs i förticl. Elswicks bolag 
hade af klok förtänksamhet nekat att arbeta uteslutande för 
engelska regeringen med mindre bolaget erhöll kontant er
sättning för behöfliga utvidgningar af dess verkstäder, och 
regeringen hade ingått på detta aftal , med vilkor att bolaget, 
när helst kontraktet upphörde, skulle öfvertaga de verkstäida 
ntvidgningarna efter ett värde, som skulle bestämmas genom 
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kompromiss. Detta skedde, när kontraktet blef upps~gdt. 
Från denna t.id hade bolaget intet annat val än att börJa en 
ny bana, grundad på ~nderstöd. från utlandet,. och detta unde.r
stöd, ej engelska regermgens hJelp, har ElswiCks kanonfabnk 
att tacka för sitt välstånd." 

"År 1877 hade vi, sedan stora summor blifvit utgifna på 
försök, lyckats tillverka en 6" kanon, hvilken icke blott var 
en kraftig bakladdare, utan äfven i förhållande till sin vigt 
gaf långt större effekt, än som dittills erhållits vid något af 
oss känd t tillfälle, vare sig inom eller utom landet." 

"De med denna 6'' kanon erhållna resultat blefvo oför
dröjligen meddelade regeringen, och i Maj 1878 lånade vi 
denna kanon till krigsdepartementet för att denned anställa 
skjutprof Ungefär vid samma tid lånade vi samma depar
tement en 8" kanon, med hvilken vi erhållit likaså utmärkta 
skjutresultat. Dessa båda kanoner öfverlemnades till en ko
mite, som fiQk i uppdrag att med dem anställa skjutförsök; 
och allt h vad som sedan dess blifvit gjord t vid W oolwich i 
form af bakladdningsmekanism, mecl stor utgångshastighet, 
förskrifver sig från den ticlen och är grundaclt på de försöks
kanoner som vid clet tillfället blefvo levererade af oss. ' På förekommen anledning tillsattes en ny kanonkomite, 
bestående af framstående vetenskapligt bildade officerare från 
såväl flottan som armen, samt två skickliga civilingeniörer, 
alla helt och hållet oberoende af vårt bolag. Kort tid der~ 
efter sedan de komiterade blifvit utnämnda, erhöllo cle från 
krigsministern instruktion att i första rummet taga i ompröf
ning frågan om kanonkonstrnktionen; denna instruktion ut
färdades med anledning af en skrifvelse från vårt bolag, lwar
nti uttalades vissa invändningar emot Collingwood-kanonernas 
modell. Såväl kapten Noble som jag sjelf aflade inför komiti.'m 
redogörelse angående dessa våra invändningar, och påpekade 
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just Llesamma felaktigheter, ::;om sedermora kommit i dagen. 
Vi hade ingenting att göra med komitens beslut, men efteråt 
sedan några olyckshändelser inträffat, blefvo vi jemte mr Leec~ 
(från sir J. vVhitworth & C:o) anmodade att blifva tillfälliga 
ledamöter i denna ko mi te." 

"Sasom redan blifvit anförrlt, hade kapten Noble och jag 
förut uttalat vissa invändningar mot den i W oolwich upp
gjorda ritningen för Collingwoocls kanoner, men da vi blefvo 
medlemmar af komiten, voro, om än ej alla, så åtminstone de 
flesta kanonerna af denna modell redan färdiga, och flertalet 
af dem v oro utlemnade till tjenstebruk." 

"Komiten beslöt, att Collingwoocl-kanonerna skulle bibe
hållas i tjenst, men endast skjutas med förminskad laddning. 
Någon tid derefter sprang en af dessa kanoner å långa fältet, 
jag tror den senast utlemnade, vid skjutning med förminskad 
laddning, och efter elen händelsen tillsattes en ny komite, sam
mansatt delvis af medlemmar från den förra komiten, och del
vis af sjö- och landtofficerare, som ej hade tjenstgjort i den 
föregående komiten. Dem1a nya komite skulle taga i ompröf
ning orsakerna till den nyssnämnda sprängningen. Kapten 
Noble och jag, äfvensom en representant från bolaget vVhit
worth, blefvo nu så::;om vid ett föregående tillfälle inbjudna 
att ingå i komiten. Komitens rapport är nu inför allmänheten. 
Vår förbindelse med komiten upphörde med rapportens a:flem
nancle, och jag behöfver väl knappast säga, att vårt tillfälliga 
leclamot::;lmp i denna såväl ::;om i den föregåemle komiten 
endast af.<:1åg frågor af rent tekni::;k natur, och hade ej det 
aflägsnaste sammanhang med någon uppgöreh:~e om regerings
kontrakter. I sjelfva verket hvarken hade eller har denna 
kanonkomite något att skaffa med npprättamle aJ kontrakt, 
och elen kumle ej heller, hade ej heller velat; äfven om <lon 
kunnat., utöfva något inflytmule på denna sak. 

,_ 
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l=tegeringeni:i behof af nya ka11oner hcLlle blifvit gan::;lm 
trängande, emedan många af dei:is fartyg antingen redan voro 
hircliga., eller inom kort väntades blifva färdiga att kunua 
taga sin bestyckning ombord. Af denna orsak och af ingen 
annan,· erbjöd os såväl vårt bolag som sir J. Whitworth stora 
kanonbeställningar. H vad OSI:i angår hade vi till sådan ut
sträckning blifvit bundna af utländska kontrakt om tillverk
ning af våra nya kanoner, att vi ej kunde åtaga oss nya 
regeringskontrakt om tillverkning af \Voolwichkanoner, utan 
kostbar utvidgning af våra verkstäder. Det blef derföre före
mål för allvarsamma öfverläggningar huruvida det kunde vara 
förenligt med klokhet från vår sida, att utföra såcla.n utvidg
ning i frånvaro af någon som helst säkerhet för att ej rege
ringen, när dess mest tvingande behof af kanoner blifvit till
fredsstäldt, skulle trogen sin vana, upphöra att lemna kontrakt 
åt enskilda verkstäder, så snart regeringens egna kunde möta 
behofvet af artilleripjeser." 

"För min egen del har jag alltid varit beredd att erbjuda 
regeringen all den hjelp och de upplysningar jag kunnat lemna 
angående ämnen tillhörande min verksamhet. 

J ag är öfvertygad, att detsamma kan sägas om kapten 
Noble, trots alla de förklenande saker som nyligen blifvit 
::;agda om honom. Han var sekreterare i den komite till hvil
ken min ursprungliga kanon blef öfverlemnad; mer än ett år 
efter sedan elen komiten a:flemnat sin rapport föreslog jag 
honom för första gången att lemna armen och taga tjenst vid 
Elswick. Han uppsköt att svara till dess han rådgjort med 
sina vänner. Derefter begärde han 2 månaders tjenstleclighet 
för att besöka Elswick och på stället göra sig förtrogen med 
elen tjenst som fordrades af honom; elen begärda tjenstleclig
heten blef beviljad med fullkomlig kännedom af afsigten der
med, och vid dess slut antog . han vårt anbud och lenmade 
statens tjenst. Detta är den enkla sanningen." 
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Så långt ::;ir \V. G. Armstrong. Mot det här ofvan sagda 
::;kulle ju kunna invändat:~, dels att sir W. G. Armstrong talat 
i egen sak, dels ock att han ej med ett enda ord vederlagt de 
mot de engelska myndigheterna riktade beskyllningarne att 
de skulle blifvit mutade att antaga Elswickskontrakt om lm
noner. Beträffande den första invändningen skulle då svaras, 
att, enär endast sådana händelser blifvit omnämnda, som böra 
vara kända inom de flesta militära kretsar, och till följd deraf 
det sagda, derest det ej varit sanning, lätt kunnat vederläggas, 
ja antagligen redan hade varit vederlagt, så torde få antagat:~ 
att hvad sir \V. Armstrong anfört i sitt tal öfverensstämmer 
med rätta förhållandet . Angående elen andra invändningen så 
får man komma ihåg, att chefen för firman Armstrong endast 
kunde hafva till uppgift att inför allmänheten rentvå bolaget 
från elen skamliga beskyllningen att hafva begagnat sig af 
oärliga medel för att förskaffa sig regeringskontrakt; öfver
lemnancle åt regeringen att sjelf söka skydela sina egna repre
sentanters goda namn och rykte. 

H vad sir \V. Armstrong tyckes vilja påvisa, är att Els
wicbbolaget ej på något sätt blifvit gynnadt af engelska re
geringen i vidsträcktare grad än som varit förenligt med re
geringens egen fördel, äfvensom att medlemmarue i styrelsen 
för bolaget ej vid andra tillfällen suttit i regeringens komite, 
än då deras hjelp i och för behandling af vigtiga tekniska 
frågor varit påkallad, och vid dessa tillfällen har äfven om
budet från Elswicksrivalen i kanontillverkningen sir J. \Vhit
worth varit ombeeld att med sin erfarenhet gagna regeringen. · 

Men äfven om firman Armstrong genom sina förbindelser 
med engelska regeringen hade med eller utan mutor lyckats 
förskaffa sig kontrakt, så kan detta i och för sig ej vara nå
gon orsak till de timade olyckshändel::;erna med några af en
gelska flottans bakladdningskanoner, af hvilka i synnerhet 
sprängningen af en 43 tons kanon ombord på "Collingwood" 
blef en välkommen anledning för Armstrongs afundsmän att 
falla öfver detta bolag. 
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Collingwood-kanonmodellen, mot hvilken sir \ V. Arm
strong och kapten N oblo gjort allvarsamma invändningar, var 
konstruerad i \Voolwich. Stålet till dessa kanoner var ej 
tillverkadt vicl E lswick, emedan denna fabrik först på senaste 
tiden börjat tillverka stål för kanoner, och ännu i år tillver
kades ej vid Elswick så stora stålgöt, som erfordrades till 43 
tons kanoner. Såväl Elswick som \Voolwich hafva köpt stål 
för kanoner från Manchester och Sheffielcl fabrikanter, och 
de för engelska regeringens kanoner afsedela stålgöten blifva, 
vare sig de levereras till ena eller andra kanonfabriken, under
kastade af regeringen faststäida stålprof. Vid Elswick öfver
vakas dessa stålprof af såväl regeringens ombud som en af 
verkstadens egna förmän. En mindre noggrannhet vid besigt
ningen af stålet kan således ej ske utan inbördes förstånd 
emellan regeringens ombud, som alltid är en officer, och verk
staelens förman, ett antagande som omöjligt kan förutsättas, i 
all synnerhet ett elylikt nnderslef ej skulle komma någon 
annan tillgodo än stålfabrikanten, hvilken enligt sitt kontrakt 
med Elswick enelast får betalclt för sådan vara som håller prof
vet. Dertill kommer att, ehuru några af 43 tons kanonerna 
af den så kallade Colling\voodmodellen blefvo tillverkade vid 
Elswick, så var af en för denna fabrik lycklig tillfällighet, 
just den kanon, som sprang sönder, tillverkad vid kongl. arse
nalen i vVoolwich. 

Återstår nu att undersöka de andra antydda orsakerna 
till de engelska kanonernas otillförli tlighet, nemligen felaktig 
konstruktion, underhaltigt material, eller båda dessa i sam
verkan. 

Den komite, som tillsatte::; för att ta~a i ompröfning or::;a-
kerna till sprängningen af en 12'' kanou ombord å "Colling
wood" den 4 Maj innevarftnde år, afgaf efter slutade unelersök
ningar följande rapport: 

"KomitEm har med ledning af hvad i denna sak kunnat 
utrönas kommit t ill följande slutledning: l. Metallen i långa 
fältet å 12' B.L.-kanonen .iw. 16 var, att döma af fysiska 
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prof och kemisk undersökning, till sma egemkaper orcgol
bnndon; såclau metall är :::;ärclele~ benägen att virl smi<luing 
och härdning i olja alstra inre spänningar. 2. Metallen hade 
idce blifvit unelerkastad någon anlöpningsprocess, hvarigenom 
dessa spänningar kunde hafva blifvit förminskade, ty anlöp
ning hade icke kommit i bruk förr än denna kanon blifvit 
tillverkad. 3. Kanonen halle innan el en utlemnats till tjenste
bruk, blifvit skjuten med stora laddningar (154:2 kg. ) af ett 
långsamt brim .. ande krut, h-raraf kanonens långa fält måste 
hafva Llifvit betydligt ansträngd. 4. Seclan de förberedande 
försöks- och prof.skjutningarne blifvit utförda, sköts ej mera 
uncler 18 månader . Kanonen sprang af på långa fältet vid 
första skottet skjutet efter denna mellantid, och den dervid 
begagnade laddningen var minskall till 100,± kg. prismati:::;kt 
krut. 5. Långa fältet sprang af med våldsamhet vid skjut
ning med en ladclning, som gaf ett. jemförelsevis lågt tryck, 
efter det att samma kanon, utan att erhålla någon märkbar 
skada, förut hade uthärdat en serie höga tryck. 

I betraktande af hvad sålunda förekommit är komit6n, 
af den åsigten, att kanonens .;lJ. 16 sprAngning å långa fältet 
kan tillskrifvas följande samverkande orsaker: a) brist på 
jemnhet i den metall, hvaraf långa fältet var sammansatt; 
b) frånvaro af anlöpning efter smidningen och oljehärdningen, 
af hvilka den förstnämncla skulle hafva utjemnat de inre spän
ningar i metallen, som alstrats under smidnings- och härd
ningsprocesserna; c) att dylika spänningar antagligen stegntts 
genom förberedande prof- och försöksskjutningarne, samt att 
deras verkan utvecklat sig under ticlen emellan profskjut
ningen och olyckshändelsen; el) att förevarande ogynsamma 
omständigheter icke blifvit motvägda genom långa fältets 
bandning. Med afseende på de åtgärder, som böra vidtagas 
för att förebygga olyckshändelser med de aterstående kano
nerna af denna modell, tillstyrker komitEm, att kanonemas 
långa fält, sedan coilen 3B blifvit borttagen, förstärkes med 

-0 -

band ända ut till mynningen. Med afseende på punkten c) 
tillstyrker h:omiten, att ifrågavarande kanoner tnl.Jera:::; i krut
kammaren till en diameter af 374,n mm. ;,;amt att cle derefter 
prof...,kjutas med 2 laddningar brun t prismatiskt krut, hvilka 
laddningar med begagnande af en 324 kg. projektil ej böra 
gifva mindre än 2590 atmo:::;ferers tryck i krutkammaren. 
Dessa skott skola efterföljas af 5 skott med sådan laddning, 
som kornmer att antagas till tjensteladclning, med hvilken 
trycket i krutkammaren ej får öfverstiga 228G atmosferer. 

Beträffande andra kanoner tillstyrker komitt'm lilmaucle 
för:::;igtighetsåtgärders vidtagande. 

Vid granskning af ofvannämnde" rapport tyckes framgå 
att hufvudsakligen tre orsaker varit vållande till den timade 
olyckshändeben: l ) felaktig kanonkonstruktion; 2) underhaltigt 
material i kanonens långa fält; 3) ofullständig behandling af 
::;tål et. 

Med af.geende på elen första af dessa orsaker eller felaktig 
kanonkonstruktion, så torde till konstruktören::; (\Voolwich
arsenal) ursäkt kunna sägas, att kanonen var konstruerad för 
ett häftigt krut, under det att till prof- och försöksskjutningen 
användes stora laddningar långsamt brinnande krut. Deremot 
förefaller det mindre välbetänkt att till prof- och försöksskjut
ningen använda laddningar, som måste höja gastrycket i lm
uonens främre del utöfver det för hvilket denna del var kon
struerad. Denna omständighet blef, som ofvan nämnts, påpe
kad af såväl sir \V. Armstrong som ka1)ten Noble före olycks
händelsen, och ehuru ladcluingen med anledning deraf nedsat
tes, så var efter all sannolikhet skadan redan skedc1. 

N nmera banelas ända ut till mynningen alla engelska re
geringens kanoner af 6" och högre kalibrar. 

Flottans 15 cm. kanoner, hvilka alla äro levererade af 
firman Armstrong, konstruerades den tiden då man till denna 
kaliber hufvudsakligen använde pebblekrut af det slag som 
kallas P 2, och ehuru de blifvit profskjutna med såväl l)ebble-
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krut, som svart och brunt prismatiskt krut, så torde vara 
mindre lämpligt att med dessa kanoner, hvilka ej äro bandade 
öfver hela långa fältet, söka erhålla samma effekt, som numera 
erhålles med engelska flottans nyaste 6'' kanoner, hvilka äro 
förstärkta med stålband ända ut till mynningen, och till hvil
ka användas mycket stora laddningar brunt prismaLiskt krut. 
"Sveas" 25 cm. kanoner deremot, som äro bandade ända ut 
till mynningen, äro konstruerade att skjuta stora laddningar 
långsamt förbrinnande krut. 

Beträffande den andra orsaken till ifrågavarande olycks
händelse, eller underhaltigt material i kanonens långa fält, 
så framgår ej af komitEms rapport huruvida ståltuben före 
dess bearbetning blifvit undersökt med afseende på dess fysiska 
egenskaper vid mynningsändan såväl som vid dess bakända. 
Enligt hvad jag underhand kunnat inhemta, hade detta ej 
skett, hvilket också torde framgå clm·af, att komitEm funnit 
stålet i länga fältet till sina egenskaper oregelbundet, ett för
hållande som väl ej kunnat undgå besigtningsofficerens upp
märksamhet, om prof blifvit tagna äfven vid kanontubens 
mynningst:nda, såvida man ej får anta.ga att stålets ~ysislm, 
egenskaper närmast framför mynningsplanet visat sig goda, 
och att de försämrats inåt kanonen. 

Visst är, att då flottans första 15 cm. kanoner bestälcles 
vid Elswick plägade verkstaden, åtminstone för de utländska 
regeringarne, endast uttaga prof.o;;tänger för unelersökning af 
stålets fysiska egenskaper fi.·ån elen ändan af tubgötet, som 
var afsedel att blifva tubens kanonäncla. För att få så godt 
material som möjligt i elen del af kanontuben, som vid skott
lossningen erfar elen största påkänningen, afses alltid tubgötets 
tätaste ända, eller elen som vid gjutningen varit nedåt, t.ill 
tubens kammaräncla, och om sjunkhufvudet ej haft vederbörlig 
längd, så kan stålet i tubens främre ända (långa fältet å en 
ombanclacl kanon) blifva med afseende på dess ~ysiska egen
skaper, mycket underlägset stålet i tubens kammarända. 
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Först sedan tillverkningen af kanoner med ståltub pågått 
någon tid, bestämdes att samma fysiska prof, som förut varit 
gällande enelast för tubens kammaräncla, nu skulle tillämpas 
äfven för tubens mynningsäncla. Ehuru dessa fordringar till 
en början föreföllo stålfabrikantema nästan orimliga, så lyc
kades de dock efter en tid att framställa ~t för kanontuber, 
som vid proftagning från såväl öfre som nedre ändan gåfvo 
fullgoda resultat. Äfven kanonband och mantlar, der dessa 
äro af stål, profvas numera med afseende på deras fysiska 
egenskaper på samma sätt som ståltuberna, dock med elen 
skillnaden att å band och mantel sker proftagning endast 
från ena ändan, nämligen elen, som vid gjntningen varit uppåt, 
således den sämsta. 

De af engelska regeringen för dess kanonstål bestämda 
fysiska prof, hvilka numera tillämpas för allt kanonstål, som 
levereras af Elswick, vare sig af egen eller främmande till
verkning, äro i korthet följande: 

Från hvarclera ändan af tubgötet och från öfre ändan af 
mantel- eller bandgötet afstickes en profskifva af lämplig 
tjocklek. Ur hvar och en af dessa profskifvor uttagas 8 prof
bitar, af hvilka 4 afses för sträckprof och 4 för böjningsprof, 
af dessa pröfvas halfva antalet ohärdacle och de återstående 
härdade. 

Stdiekp1'oj'oet. De profbitar, som skola sträckprofvas ohär
dacle, svarfvas till runda prof.o;;tänger hvilka hafva på en längd 
af 50,s mm. en jemn diameter af 13,r, mm. och vid hvardera 
ändan hufvucl afpassacle för sträckmaskinen. De profbitar 
dm·emot; som skola sträckprofvas härdade, afsvarfvas först till 
runda stänger af 144 mm. längd och 25,4 mm. diameter, hvar
efter de efter upphettning till emellan 730') och 870'J Celsius 
nedsänkas i olja af 18" temperatur; sedan de blifvit fullkom
ligt afkylda upptagas de ur oljan och af:>varfvas till profnings
dimensionerna, hvilka äro desamma som här ofvan blifvit an
gifna för de ohärdacle profstängerna. 
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Dessa pl·of:.,täJJgcr skola vid ~träckprofniug gifva noclan
nämncb ro~ultat: 

Belastning i kg på mm. 2 ::tf 
nrspruuglig::t genomsliiirnings· 

Förliing11ing ::trean 

• mfitt pft b0 1S 

vid spHnstighets · l . 1 
111111. liingd. 

grUnsen. VlC brotlgriinsen. 

minst l hcgst. l min st. l högst l P j under. 

Ohärda(l . . .. . . . . 17 24 43 55 15 Uj 
· Il 

HtLrdad . . . . . . . . l 39 52 60 76 10 o/u 
l 

Böjningli}Ji'Ofuet. De profbitar, som skola böjas ohärdado 
hyflas till platta profstänger af 144 mm. längd, l9 mm. bredel 
och 9,,; mm. tjocklek. De profbitar , som först sk ola härdas 
af.,tickas i stänger af 144 mm. läno·cl 38 mm. breeld oul~ 
91 . - - b '. ""' mm. t.)ocklel., upphettas derefter t1ll 730" C., hvarefter 
de afkylas i olja af 18'' temperatur. Sedan full ständigt af
kyl~a, bearbetas de härdade stängerna t ill platta profstänO"er 
af, förstnämnda dimensioner. Vid böjningsprofvet pressa;,; p1~f
stangen, lagd platt, meclebt en i nedra ändan halfcirkelformad 
piston goenom en öppning af passande dimensioner. Detta prof 
skall stalet uthärda utan att visa spår till spricka. Se här 
dimensionen på pistonen och öppningen: 

p;.,oo;;odoool Öppo;"'""' 
diameter. vidd. 

Ohärdacl stång . ...... . ... . . . 22 mm. 44 mm. 

Härdad d:o 38 , 60 , 
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Beträffande slutligen den tredje af de anförcla orsakerna 
till sprängningen af 12 ' kanonen eller ofullständig behandling 
af stålet, så erkänner undersökningskomitEm, att metallen icke 
blifvit underka~tad någon anlöpning efter smidningen och olje
härdningen, ett sakförhållande, ~om man väl knappast hade 
vågat antaga, om det ej blifvit o:fficielt uttaladt. Emellertid 
är detta misstag nu rättadt, ty seelan minst ett års tid blifva 
ståltuberna efter olj ehärdningen alltid ånyo up])hettacle till 
röclvärme, hvarefter de inbäddade i saml lemnas att långsamt 
afsvalna, genom hvilken operation vid olj ehärdningen möjligen 
uppkomma spänningar i metallen få tillfälle att arbeta ut sig. 

Länge vidhöll sir vV. Arm,;trong att använda smidesjern 
som material , för kanonband och mantlar, och först när dertill 
tvingad af ytterliga J e stegrade fordringar på kraftiga kanoner 
af ringa vigt, blef ~midesjern som kanonmaterial helt och 
hållet ersatt af stål. Till en början lärer stålet för mantlar 
och band behandlats på ;,;amma sätt som ståltuberna, d. v. s. 
underkastades oljehärdning med clerpå följande anlöpning, men 
snart återgick fabriken till sin gamla åsigt, att materialet i 
kanonens yttertuber bör vara så segt ~om mö.iligt, äfven om 
detta skall ske på beko;:;tnad af dess spänstighet. Till följd 
häraf härdas numera aldrig stålband och stålmantlar, deremot 
underkastas de minst en, och ibland två upphettningar med 
clm·på följande afsvalning i sand inmm de afsvarfvas till sina 
rätta dimensioner, för att oskadliggöra cle spänningar , alstrade 
vid smidningen, som möjligen förefinnas i stålgötet. 

H vad särskild t angå de kanoner, som vid Elswick bear
betas för svem;ka flottan, så öfvervakas alla stålprofven af ett 
ombud ±ör kongl. marinförvaltningen, och inga band eller 
mantlar påkrympas förr än såväl dessa, som kanonen på mot
svarande ställen, blifvit uppmätta och besigtigade af flottans 
besigtningsofficer. Sedan kanonerna blifvit färdiga besigtigas 
fle, samt profskjutas i närvaro af si;:;tnämnda officer. 

Af det ofvannämncla torde kunna slutas, att skäl ej finnes 
att befara det kanoner, som firman Armstrong munera leve-
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rerar till svenska flottan skulle, på grund af mindre noggrann 
tillverkning, underlägset eller felaktigt behanC!ladt material, 
vara mindre tillförlitliga än stålkanoner i allmänhet vare sio· 

' b 
dessa tillverkas inom landet, eller vid annan utländsk kanon-
fabrik. 

Ehuru jag ej vill betvifla, att Krupps kanonfabrik till
verkar kanoner af utmärkt material, och med största möjliga 
noggrannhet, så finnes derför ingen annan säkerhet än fabri
kantens eget ord, enär, som bekant, denna fabrik ej tillåter, 
att dess kanoner med afseende på material eller arbete besig
tigas förr än de äro leveransfärdiga. Såväl af denna orsak 
som ock till följd af Krupps högre kanonpris föredrogs att 
hos bemälda engelska bolag beställa sådana kanoner för flottan, 
som för närvarande ej kunna tillverkas inom landet. 

15 -

Årsberättelse 
inom l{ongl. Ödogsmannasilllslmpets 3:e vetenskapsidass 

(skeppsbyggeri och mekanik) 

Af marindirektör J. L Fryld10lm. 

Det berättas, att den namnkunnige engelske statsmannen 
·William Pitt, earl af Chatam, vid ett tillfälle lärer yttrat: 
"oppositionen är en naturnödvändighet; om elen icke funnes, 
vore man nödsakad skapa en sådan". Denna Pitts åsigt an
sågs elen ticlen som en paradox och visst är, att än i dag på 
många håll opposition och strid på intet vis anses innebära 
någonting nyttigt och eftersträfvansvärclt. Det torde för öfrigt 
böra villigt erkännas, att härvidlag, liksom i allt annat, elen 
gamla regeln: "in medio consistit virtus" nog kan med fördel 
tillämpas, men vare härmed huru som helst, säkert är, att 
inom det nästan obegränsade område, som utgör de tekniska 
yrkenas verksamhetsfält, något framåtskridande icke är möjligt 
utan strid, kritik och täflan. Särskildt ger örlogsskeppsbygge
riet under de senaste 30 åren härpå en intressant bekräftelse. 

Under de stora sjökrigen i början af detta århundrade 
hade fartygen ganska stor motståndskraft mot dåtidens artilleri. 
Man har upprepade exempel på strider emellan fartyg, som 
räckt i flera timmar och ändock förblefvo oafgjorcla eller åtmin
stone utan egentligt resultat. Vanligtvis var det skador på 
tacklingen, som hindrade den ena stridande att manövrera och 
tillät motståndaren välja en för sig fördelaktig position, och 
som afgjorcle strider mellan enskilda fartyg. 

Uppträdde så bombkanonen och det vardt inom kort tyd
ligt för h var och en, att det gamla träfartygets dagar vor o 
all. Män, sådana som amiral Farragut, och han torde få anses 
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som incaruationeu af sjömanneus bästa egenskaper umler trä
skeppsperioden, kunde visserligen framkasta sådana paradoxer 
som att "män af jern i skepp af trä äro det bästa pansaret", 
men äfven Fanaguts bästa pansar befans medföra en tvifvel
aktig tröst åt träskeppets v~inner_ Vid Sinope blef en hel 
turkisk eskader på en timma tillintetgjord af ryssames bom
ber och ett anfall på Sebastopols sjöfästningar af VRstmag
ternas flottor blef utan annat resultat, än att skeppen inom 
kort måste, illa tilltygade, draga sig ur elden. En 11-tums 
bomb från "Kearsarge" beseglade "Alabamas" öde och vid 
Helgoland inträffade, både på dctnska och österrikiska sidan, 
att enskilda granater neclslogo hela kanonbetjeningar. Erfa
renhetens lärdomar blefvo slutligen alltför handgripliga och 
träfartygets dom vardt, efter något tvistande, omsider fäld 
och dervidlag förekom ingen be~>värshänvisning. Kanonen 
hade afgjorclt öfvertaget och någonting måste göras, för att 
skydda fartyget mot des::; förstörande verknino·ar. .. b 

Aran af det första steget i denna riktning tillkommer elen 
namnkunnige franske skeppskonstruktören Dupuy-cle-Lom e, 
hvilken konstruerade det första pansm-fartyget. Detta mecl
förde återigen bombkanonens dödsdom. Det visade sig vara 
lätt nog att åstadkomma ett l1ansarskyc1d som fnllkomliot . , b 
säkert utehöll de Paixhanska bomberna. 

I Amerika gjordes visserligen en ansträngning att, medelst 
ofantliga kalibrar och kanonvigter, uppehålla systemets :fly
encle lif..,andar, men det var blott en dödsryckning. Fartygs
pansaret hade fått öfvertaget öfver kanonen, och under hela 
amerikanska kriget förblefvo exempelvis monitorerna praktiskt 
ogenomträngliga för syclstatema::; artilleri . De gingo upp och 
ankrade uneler Fort Snmter cbg efter dag och sk,iöto till måls 
mot dess granitmurar med ett förvånande lugn och så goclt 
som ostraffade. Folket fick sin ordentliga skaffningstid och 
operationen synes varit uppfattad ungefiir som hvart och ott 
annat skoppsarbet0. 
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Men artilleristerna visste snart så bedrifva, att detta lyck
liga förhållande blef af kort varaktighet. De reffiade sina 
kanoner och lyckades derigenom med en <gifven kanonvigt 
åstadkomma en vida större verkan, än hvacl som var möjligt 
med Rodmans och Dahlgrens slätborrade gjutjernslmnoner. 
Derigenom var början gjord till den bekanta stora striden 
emellan kanonen och pansaret, hvilken nu pågått i nära tre 
decennier och hvilken säkerligen kommer att räcka så länge 
krigsfartyg finnas. 

H vad först angår kanonfrågan, så ligger den utom gränsen 
för denna uppsats och jag inskränker mig derför till att på
minna clerom, att nutidens kanon är en produkt af elen erfa
renhet, som framgått af mångåriga försök och motgångar. 
Förbättringar på kanonen hafva alltid frammanat förbättrin
gar i pansarskyddet, hvilka återigen ytterligare framtvingat 
nya fi"amsteg i kanontekniken, så att: tack vare denna skepps
byggarens medverkan, artilleristerna numera befinna sig på 
elen lyckliga ståndpunkt, att man kan gå till en kanonfabrikant 
och beställa sig en kanon, hvars projektil har så och så många 
metertons effekt vid mynningen, liksom man går till en ma
skinfabrikant och beställer sig en maskin, som utvecklar ett 
visst antal hästkrafter, och i ena som i andra fallet kan man 
få nästan hvad man begär och kan betala. 

En särskild klass af s~jutpjeser, hvarom man ännu för 
några få år seelan icke hade någon föreställning, torde böra 
här omnämnas, nemligen de så kallade maskinkanonerna. 
Att t. ex. N ordenfelts och Hotchkiss granatkanoner kunna på 
nära håll och inom en kort stund fullkomligt rensa ett skepps
däck, det är en känd sak, och då pjeser af denna art i allt 
större antal ingå i nyare fartygsbestyckningar, har behofvet 
af skydd mot deras eld uneler en eller annan form med allt. 
större styrka framträdt. 

Vidkommande åter skeppspansaret, så befanns det snart 
efter elen reffiade kanonens Ul)pträdancle omöjligt, att bekläda 
hela skeppssidan med sådant pansar, att clet beredde något 

Tidskr. i SjUv. 1887. 
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verksamt skydd. Man inskränkte sig derföre till att bepansra 
vattenlinien, styrtornet och den del af skeppet, som innehöll 
artilleriet och nedgångarue till underskeppet. I mån som 
fordringarue på pansartjockleken växte, tillföljd at artilleriets 
ökade effekt, nödgades man emellertid yttermera minska far
tygens bepansrade yta. Några konstruktörer bibehöllo hela 
pansarbältet i vattenlinien, men inskränkte pansarskyddet 
kring kanonerna till små barbett-torn samt bepansrade trum
mor för ammunitionstransporten; andra åter utelemnade pau
sarbältet längst för och akter och framdroga ett pansardäck 
i jemnhöjd med sidapansarets underkant och ett vanligt däck 
i j emnhöjd med dess öfverkant från pansarbältet till stäfvarna. 
Mellanrummen innehöllo reservkolförrådet. 

Till slut åtnöjde man sig med att bepansra allenast mid
skeppsdelen af fartyget och lemnacle ändarue utan annat skyeld 
än det, som bereddes af ett pansarcläck, liggande i fortsätt
ning af sidapansarets underkant. De opansrade ändarue af
delades i ett stort antal vattentäta celler, hvilka fylldes med 
stenkol eller kork och förseddes med ett slags "cofferclams" 
bordvarts, afseelda att fyllas med segel etc. för att täta upp
kommande skotthål. Ofvanpå det sålunda uppkommande mid
skeppscitadellet anordnas vare sig täckta eller barbett-torn för 
kanonerna. 

Denna sednare fartygstyp, hvilken har den engelske 
skeppskonstruktören sir N athaniel Barn a by att tacka för sin 
uppkomst och hvarpå vår "Svea" utgör ett exempel, har, sär
deles i England: vunnit användande, men har varit under
kastad en mycket bitter kritik af sir Edvard Reed och åtskil
liga engelska sjöofficerare, hvilka hålla före att de opansrade 
~"!.acbrne under vattenlinien kunna genom artillerield så för
störas, att vattnet obehindradt inkommer och fartygets stabi
litet äfventyras. Argumentet synes dock vara skäligen lång
sökt och faran ringa, att dömma af hittills vunnen erfarenhet. 
"Hnascar" blef, till exempel, under sin sista, strid med "Blanco" 
och "Cochrane" jemmerligen sönderskjuten öfver vattnet, men 
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elen hade icke fått ett enda skott ens i trakten af vattenlinien 
och var, då elen togs i besittning af chilenerna, alldeles tät, 
dess maskiner sattes i gång af prisbesättningen och fartyget 
ångade obehindradt i hamn. Ett annat exempel erbjuder stri
den vid Helgoland der, till exempel, "Schwartzenberg" träf
fades i skrofvet 80 gånger; deraf 2 i vattenlinien, "Niels Juel" 
fick 12 skott i skrofvet, deraf 2 grundskott, och "Jylland" 
hade af 21 träffar allenast l grundskott. Sammaledes visade 
målskjutningen mot franska pansarkorvetten "Armide" i golfe 
de Juan sistlidne April månad, att fartyget hade allenast tre 
grundskott, och läckorna voro icke värre än att vattnet hölls 
ute med pumparna. Öfver vattnet deremot var fartyget så 
illa tilltygadt, att någon fortsatt strid icke varit tänkbar. 
"Armide" träffades af sammanlagdt 140 skott, utgörande 22% 
af de afskjutna. 

Äfven om man antager, att proportionen af träffar i vat
tenlinien blifver flera gånger större i framtida sjöstrider än 
t. ex. vid Helgoland, så blifver säkerligen fartygens öfver
vattenskropp så sönderskjuten, att stridens fortsättning omöj
liggöres, långt innan de opansrade delarna under vattnet er
hållit skador af det omfång, som sir Edvard Reecl befarar. 

Några pansarfartyg finnas, der vertikal pansar alldeles 
saknas och man inskränkt sig till inläggandet af ett h valf
formigt pansardäck, hvars bordvartskant når under vatten
linien. Af denna klass är danska marinens "Torclenskjöld ·• 
samt de stora italienska pansarskeppen "Italia" och "Lepanto". 
Denna fartygstyp beror således, för sin stabilitet och flytbar
het, helt och hållet på sitt, med stenkol, kork eller cellulosa 
fylda , genom en mängd vattentäta skott afdelade bälte i vat
tenlinien och står derföre på gränsen till de numera på modet 
komna halfpansrade kryssarne, för hvilka jag i det följande 
:;kall redogöra. 

Oafsedt de förbättrade methoder för anorduandet af p an
sarskyddet,, som här ofvan antydts, har pansarmaterialet under 
de senaste åren undergått en betydelsefull förbättring, i det 
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att numera användes antingen stålpansar, hvilken så godt som 
uteslutande åstadkommes vid Creuzotverken i Frankrike, eller 
så kallad "compound"- ("steel faced"-) pansar, bestående af 
jernplåt, försedd med en hård stålyta. Åsigterna äro mycket 
delade om de båda sorternas företräden, men i sjelfva verket 
torde skilnaden dem emellan vara obetydlig. Båda sorterna 
äro goda; creuzot-pansar föredrages i Frankrike och Italien, 
då åter engelska, tyska och ryska marinerna använda uteslu
tande compouncl-pansar. 

Anstälda skjutförsök visa, att stål- och compound-pansar 
hafva i runclt tal 25 °/0 större motståndsförmåga än jernpansar 
af samma tjocklek, så att man, för ernåendet af skydel mot 
en gifven projektil, kan använda cirka 20 °/0 lättare pansar, 
om stål i stället för jern begagnas. 

I ändamål att bereda möjlighet för ökande af pansar
tjockleken, har derjemte vidtagits åtskilliga betydande för
bättringar i byggnadssättet af skeppsskrofven. J ernindustrien 
ställer numera till skeppsbyggames förfogande mjuk stålplåt 
af betydlig styrka, förvånande seghet och böjlighet samt ett 
billigt pris. Genom användande af detta material, har man 
kunnat nedbringa vigten af skeppsbottnarna med omkring 
20 % och genom lämpliga konstruktiva anordningar af ma
terialet har en ytterligare minskning af dimensionerna blifvit 
möjliggjord. Det vill dock synas, som man nu gått vällångt 
med förbättringarna i denna riktning, Då man erfar, att 
bottenbordläggningen i, till exempel, "Colossus" med 9100 ton 
deplacement har en tjocklek af allenast 12 mm. med en spant
elistans af l meter, eller att "Condor", som är 68 meter lång 
i vattenlinien, 8,oo meter bred med ett deplacement af 1269 
ton, har allenast 10 mm. bottenbordläggning med l,2o meter 
spantdistans, så får man ett lifiigt intryck af nödvändigheten, 
att noga akta sig för att röra grund med ett sådant fartyg. 
"Svea" har, som bekant, en ovanligt stark bordläggning för 
sin klass eller 15 mm. (% tum). 
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En annan vigtbesparing har ernåtts genom borttagandet 
af .tacklingen, hvilken på de aldra flesta nyare fartyg blifvit 
alldeles ntelemnad och ersatt med så kallade militännaster, 
d. v. s. en plåttub, i toppen försedd med ett och ibland två 
planer för uppställanclet af kulsprutor och muskötteri. På 
åtskilliga fartyg, exempelvis "Infiexible", har man till och 
med borttagit redan befintlig tackling och ersatt densamma 
med militärmaster. 

Äfven maskinerna hafva undergått stora förbättringar, 
bland annat derigenom, att deras vigt så ansenligt minskats, 
att man nu uttager 10 hästkrafter ur en ton maskinvigt, då 
man för 10 år seelan icke kunde få ut mera än 5 a 6 häst
krafter pr ton vigt af maskineriet. 

Genom dessa förbättringar har man kunnat ansenligt öka 
pansarvigten, så att elen, till exempel, på "Camperdown" upp
går ända till 29 1

/ 2 °/0 af hela deplacementet, h vilket på ett 
fartyg af dess typ torde få anses ovanligt högt och ungefär 
lika med engelska "Devastation". 

I allmänhet kan sägas, att man lyckats öka pansartjock
leken någorlunda i förhållande till det behof af ökadt skydd, 
de nyare kanonerna framkallat, men yttersta gränsen torde 
nu vara i det närmaste uppnåc1c1. Redan 1874 förklarade mr 
Barnaby, att han ansåg sig i "Inflexible" hafva uppnått grän
;;en för ej allenast pansartjockleken utan äfven för fartygets 
dimen;;ioner, och ingendera har heller sedermera blifvit nämn
värdt öfverskriden. Något absolut skydd mot de nya 110 tons 
kanonerna kan sådant pansar ändock näppeligen anses medföra. 

Det starka pansaret till trots, hafva alla nyare pansar
fartyg en svaghet derutinnan, att endast en jemförelsevis liten 
del af deras yta är pansarskyddad och man måste derföre an
taga, att deras opansrade delar i en strid komma att så illa 
t illtygas af fiendens granater, att ;;jöclugligheten på ett be 
tänkligt sätt äfventyras. N a turligtvis blifva de i h varje fall
öfverlägsna opansrade fartyg, tlerigenom att de vida längre 
än dessa uthärda beskjutning. 
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Granskar man hittills uppnådda resultat af kanonens strid 
mot pansaret, så finner man att de stridande drifvit hvar
anclra i vädret, tilldess att de, hvar för sig, kommit i posi
tioner, som torde få anses innebära betydande öfverclrifter. 
Å ena sidan hafva kanoner af 110 tons vigt blifvit tillver
kade, h vars projektiler hafva en effekt af 29000 metertons vid 
mynningen; och å andra sidan, hafva i ändamål att föra och 
motstå sådana kanoner, fartyg med två fot tjock pansar blifvit 
bygda, för en kostnad af vid pass 18.000000 kronor stycket, 
således 4 1 '2 million pr kanon. Det ligger i sakens natur, att 
ingen nation, huru rik den än är, förmår att anekaffa mer · än 
några få dylika krigsmaskiner, och man har derföre allmänt 
nöjt sig med betydligt mindre fartyg, med betydligt mindre 
kanoner. För öfrigt är det ett faktum, som ger anledning 
till åtskilliga betraktelser, att, alla ansträngningar till trots, 
de båda stridande innehafva gent emot hvarandra ungefärligen 
lika positioner som dem, från hvilka de från början utgingo. 

Alla fartyg kunna genomskjutas. Alldeles samma för
hållande som under linieskeppsperioden. 

För att genomskjuta ett nutida pansarfartyg, fordras en 
svår kanon och någorlunda normalt anslag. Återigen ett lik
artadt förhållande som på linieskeppens tid. För att genom
skjuta en tätförtimrad ekeskeppssida af 2 futs tjocklek eller 
så omkring, fordrades också en, efter dåtida begrepp, svår 
kanon och ett jemförelsevis nära håll. 

Der stå vi nu. Ingendera af de stridande parterna har 
vunnit någon nämnvärd fördel från den andre. Vid sådant 
förhållande har den tanken legat nära till hands: "Eftersom 
nu skeppen äro af den beskaffenhet, att man nödgas tillgripa 
en i sjelfva verket så förtviflad åtgärd, som att skaffa sig 
100 tons kanoner, för att kunna skada dem ~fver vattnet, 
hvarföre icke anfalla dem under vattnet, der de äro svaga och 
lätt sårbara?" 

Denna tanke har ock, som bekant, längesedan antagit 
praktisk form, nemligen i den sjelfgående minan, hvilken är 
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lika farlig för båda de stridande och hvilken väl kommer att 
drifva dem båda ur åtskilliga positioner, som de hittills obe
stridt innehaft. Den synes redan hafva framtvingat den öfver
tygelsen inom luigsmarinerna, att nya banor för fartygs
byggnad~n måste inslås, och de äro redan inslagna. 

Fart och manöverfärdighet på alla slags fartyg hafva 
blifvit ökade betydligt och eftersom sjöstrider nu för tiden, 
tillföljd af de förbättrade anfallsmedlen, måste antagas komma 
att hastigt afgöras, har man, i ändamål att spara tid vid före
kommande manövrer, allmänt infört ångstyrinrättningar, lwar
med rodret på det största pansarskepp lägges hårdt ombord 
från midskepps under full fart på 12 a 15 sekunder; ångspel, 
som medgifva de största fartyg att rycka upp sitt ankare och 
komma i gång, full fart, på en tid så kort, att den skulle 
hedra en segelbåt; de största maskiner omkastas från·. framåt 
till back på några sekunder medelst särskilda små ångmaski
ner, och medelst bläster och slutna eldrum kan man nu för 
tiden erhålla fullt ångtryck och full gång inom ett tidsförlopp, 
hvarom man ännu för några år sedan icke vågade drömma. 
Genom elektriska ljusmassor göres natten till dag, och faran 
för öfverraslmingar förminskas betydligt, och genom afclelanclet 
af fartygens undervattenskropp i en mängd vattentäta celler 
hafva större fartyg blifvit gjorda osänkbara genom enskilda 
lyckliga minskott. Men det mest betecknande är, att inom 
alla mariner plötsligt har uppkommit en märkvärdig ifver för 
minbåtar och halfbepansrade, snabbgående kryssare, och sådana 
byggas nu för ticlen allt hvad man förmår till ett betydande 
antal. Anledningen till denna ifver är säkerligen, dels att 
bland sjöofficerare den åsigt gjort sig allmänt gällande, att en 
pansareskader måste till sitt förfogande hafva ett betydligt 
antal mindre fartyg eller kryssare, i ändamål att dermed 
skydda sig mot öfverraskningar, hvilka, särdeles nattetid, må
ste blifva farliga och utan den största påpasslighet ofta rent 
af förderfbringande, dels ock att dessa nya fartygstyper obe
stridligen utgöra faktorer, hvilka icke ostraffaclt kunna förbises 



- 24-

i framtid::;kalkyler. De utgöra helt visst det intressanta::;te och 
me::;t betyclebefulla draget inom örlogsskepp::;byggeriet under 
den senaste tiden och jag anhåller derföre få något närmare 
derför redogöra : 

MinMtar. 

Då Thornyeraft år 1871 först lyckades att c1rifva en 50-
fots båt till 15 knops fart, mottogs unelerrättelsen clerom med 
tvifvel och löj e. Men sakförhållandet qvarstod emellertid och 
löjet utbyttes mot häpnad, då man kom att tänka på saken 
och fann, att den icke innebar något trolleri utan allenast en 
cljerf och fördomsfri, men på det hela taget ganska enkel, 
tillämpning af forceradt drag i ångpannan och mycket stor 
pistonhastighet hos maskinen. Betydliga praktiska svårig 
heter uppkommo efter hand vid denna tillämpning och flera 
år förgingo innan man lyckades framställa en liten båt, som 
gjorde en hög fart utan att alltför hastigt utslitas och blifva 
otjenstbar. Lång tid förgick ä±venväl, innan den \Vhitehead
::;ka minan växte från sin barndom och innan båt och mina 
hunnit ömsesidigt modifiera h varandra, så att en minbåt fram
kom, hvarmecl någon kraftig och pålitlig verkan kunde åstad
kommas. 

Våra dagars minbåt är emellertid blifven till ett gan::;ka 
uthålligt fartyg, som, under förutsättning af aktsamhet och 
skicklighet vid skötseln, är mindre C:nntålig än man i allmänhet 
föreställer sig. Under franska manövrerna vid Corsika i år 
inträffade visserligen att af 20 båtar, som afgingo från Toulon, 
kommo allenast 6 fram till Corsika i stridsfärdigt skick, men 
detta torde dels berott på, att man forcerade äldre båtar litet 
för hårclt i öppen sjö och dels synes felet hafva legat lika 
mycket i ovana besättningar som i svaghet hos båtarne. 
Nyare underrättelser från Frankrike gifva vid handen, att den 
aamla historien om läckande tuber och inbucklade eldstadtak 
"' ännu emellanåt bereder ledsamheter. Spanska officerare klaga 
äfven öfver den stora sjukprocenten bland minbåtarne, och 
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förhållandet är nog enahanda öfverallt, fastän man på somliga 
ställen håller tyst och öfverskyler svagheterna. Å andra sidan 
hafva våra egna, "Hugin" och "Seid", grltt hem från England, 
utan eskort och utan svårigheter, franska minbåtar hafva gått 
fdi,n Brest till Tonlon miclt i vintern och slitit ondt, men 
kommit fram, och 1886 på sommaren gjorde en tysk torpedo
båtsdivision af 6 båtar en tur från vVilhelmshaven till 'Troncl
hjem och Christiania samt åter, utan några svårigheter. N ya 
båtar hafva gått från Östersjön och London till Italien, Grek
land, Svarta hafvet, ja ända till Brasilien, China ocl~J~Austra
lien och allesamman hafva lyckligt framkommit. Man tager 
säkerligen icke mycket fel om man antager, att om minbåten 
icke forceras, så håller den mycket bra att slita på1 har man 
åter tagit ut full kraft ur elen några gånger, kan man aldrig 
vara säker på att icke maskineriet vägrar då man ånyo drif
ver upp densamma till sin högsta kraftutveckling. 

I de större marinerna brukar man allmänt ombord å de 
större fartygen föra små minbåtar af 10 till 16 ton deplace
ment, men för::;edda med 2 bogtuber för 14 tums minor. Dessa 
pläga benämnas 2:a klass minbåtar till åtskillnad från sådana 
som äro stora nog att sjelfva förflytta sig längre di::;tanser i 
öppen sjö. Inom vår marin följes, som bekant, en annan in
delning, i det att båtar öfver 60 ton benämnas första, cle som 
äro öfver 20 men under 60 för andra och de mindre för tredje 
klass minbåtar. Det ligger i sakens natqr, att ju mindre en 
minbåt är, desto mindre mål erbjuder elen för fiendens eld, 
och desto svårare är han att upptäcka, men å andra sidan 
blifver en liten båt alltid mera beroende af sitt depotfartyg, 
än en större; hvilken sednare kan me_dföra större förråder och 
bereda mera beqvämlighet ~~t sin besåttning. Derjemte kan 
tydligtvis eu större båt alltid göras mera sjöduglig, än en 
mindre. I mån som minbåtar konunit att deltaga i de större 
marinernas manövrer, har erfarenheten påvisat nör1vändigheten 
att låta fördelen af litenheten vika och i stället göra båtarue 
sjödugligare och mera oberoende af sin depot. 
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I de engelska manövrerna i Bantry Bay deltogo åtskilliga 

miubåtar af cirka 40 ton deplacement, hvilka dock allmänt 

utdömdes såsom alldeles för små. N å got annat omdöme k uncle 

icke heller väntas, efter användandet af så små båtar på en 

kust öppen för Atlantiska oceanen och der ett våldsamt tid

vatten och oroligt väder är rådande. Under den sista så 

kallade "War Scare" beställdes hos Thornyeraft och Yarrow, 

för engelska marinen, 50 stycken 60 ton båtar, ungefärligen 

lika vår "Hugin", men en del af dessa lära seelan blifvit 

kontramanderade och ersatta med båtar af cirka 100 ton de

placement. Inom engelska marinen har man mycket hållit 

på att skjuta minorna tvärs uneler full g&,ng, men med föga 

tillfredsställande resultat. Nyare båtar förses vanligen med 

stäftuber öfver vattnet. Man lärer äfven numera mycket be

gagna krut för minornas utskjutning ur tuberna. Beträffande 

anordningarna för minornas handterande inombords, lärer till 

fasta tuber mest begagnas rännor med paraleErörelse för mi

nans höjning och sänkning från botten upp till tuberna, lika 

med dem som af Whitehead blifvit konstruerade för vår 

"Hugin". 
Under franska mannens manövrer vid Corsika i år, cleri 

icke några större båtar än 33 meter långa båtar af 48 ton 

deplacement lära deltagit, befunnos äfven dessa för små och 

med stöd af vunnen erfarenhet byggas nu i Frankrike 7 båtar 

af "Balny"-klast>en, 40,;;; meter längd, 66 ton deplace~ent 

och 20 knops fart, således något större än vår "Hugin". Aren 

1884- 85 erhöllos från N ormand 10 st. båtar, 33X3,32 meter, 

49 ton deplacement och 570 hkr. , hvarmed de gjorde 20 knop. 

1nnevarande år i Februari månad bestäldes ytterligare 30 st. 

båtar, 35 X3,~r; meter med 54 ton deplacement. Maskinerna 

oförändrade. 
Inom franska marinen begagnas alltid krut för minornas 

utskjutning och tvärskjutningsapparater förekomma icke på 

minbåtar. I afseende på inredning af minrummet synes man 

ännu icke kommit till något bes~ämclt system, flera methoder 
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för minornas handtering inombords använchts, men allesam

mans gifva intryck, att befinna sig i ett slags försöksstadium. 

Som bekant är minväsendet inom franska marinen f. n. stadt 

i en så stark utveckling att det icke kan med någon säkerhet 

uppgifvas, huru med dessa detaljer sig förhåller. 

Inom tyska marinen har man bestämt sig för en 85 ton 

båt, hvaraf blifvit bygcla, 28 stycken åren 1883 och 84, och 

30 stycken i ftr, alla hos den bekanta firman F. Schichau i 

Elbing. Några af de förstnämnda 28 båtarue torde vara något 

mind:e eller 72 tons, 37 meter långa. Dessa båtar äro frukten 

af den erfarenhet, som vnnnits efter långa, omfattande och 

noggranna försök inom tyska marinen och torde få, anses so m 

det bästa i elen vägen, som för närvarande finnes. 

Deras dimensioner äro: 37 till 38 m. längd, 4,r, m. bredel 

och 72 till 85 ton deplacement. De hafva ett slätt däck, unge

färligen lika anordnad t, som på Y arrows båtar, dock att backs

chieket är betydligt höjdt invid främre styrtornet, på, samn1a 

;:;ätt som på vår "Hugin", i ändamål att få mintuberna unge

fär en meter högt öfver vattnet. Stäfven är rätt uppstående. 

Två styrhus finnas, af omkring 10 mm. plåttjocklek och sådan 

höjd att de kunna tjena till nedgångskappar till minrum och 

akterinredning. Utom dessa nedgångar, samt en nedgång, för

sedd med särskild kapp, till maskin- och pannrum, finnat> 

blott manhål i däck till kolboxar etc. . På hvardera styrhus

taket är uppsatt en 37 mm. Hotchkiss kanon och ett stycke 

öfver däck äro altaner anordnade för kanonbetjeningarne att 

::;tå på. H ärigenom beredes tydligtvis ett ganska väsendtligt 

skottskydd åt folket vid kanonerna. Att skjutning måste 

verka störande på chefen inuti styrhuset är tydligt, men delt> 

är skjutpjesen på en minbå,t ett bivapen, som väl är afsedt 

företrädesvis till försvar mot andra minbåtar, hvarföre den 

måste antagas komma att mindre ofta begagnas, och dels måtte 

den störande eftekten icke vara så svår, eftersom man efter cle 

uttömmande försök, som inom tyska marinen blifvit utförda, 

funnit sig kunna förbise densamma. I hvartdera styrhuset 
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finnes styrinrättning, maskintelegraf och medel att kommuni
cera med minrummet, så att fartyget kan manövrera::; från 
hvilketdera styrhuset som helst, oberoende af det andra. 

Två korta signalmaster finnas med dert1ll hörande sma, 
trekantiga stormsegel. :Masterna stå i hylsor på däck och 
kunna lätt nedfällas. 

Båtarne äro afclelacle i 6 vattentäta rum eller för- och 
akterpikarne, akterinredningm1, maskinrum, pannrum och min
rum. Akterut bo allenast chefen (löjtnant) och maskinisten, 
som har officers rang, samt förut den öfriga besättningen, be
stående af 14 man. Rummet mellan förpiken och pannskottet 
är afdeladt medelst ett halfskott, för om uetta ligga 4 minor 
bredvid hvaranclra på horisontala galjar i höjd med min
tubernas ändar. Invid halfskottet står en jernlår, innehållande 
minornas ladelade spetsar; blindladdade fredsspetsar finnas der
jemte minorna påsatta, att användas vid skjutöfningar. :Mel
lan förenämnde halfskott och maskinskottet är besättningens 
rum, inredt med lårar på sidorna samt skaffningsbord. Akter 
om palmskottet på sidorna af sotrummet bordvart::; i förläng
ning af kolboxarue finnas på ena sidan en kabyss och luft
kompressionspumpen samt på den andra dosett och tvättrum 
för besättningen. 

Båtarne äro för::; edda med tvi't mintuber förut, anordus de 
i ungefärlig likhet med vår "Galclr", docl>: att tubändarue 
utombords komma om1~ring en meter öfver vattenlinien. Till 
utskjutningen begagnas lufttryck. Krut lärer i Tyskland blif
vit försökt, men icke ansetts böra antagas. Inom tyska mari
nen användas icke på minbåtar apparater för att skjuta minor 
tvärs, utan har man åtnöjt sig med de två vanliga bogrören. 
Alla minor inom tyska marinen äro, som bekant, af Schwartz
kopff::; tillverkning och gjorda uteslutande af stålbrons. 

Maskinerna på Schichaus båtar äro allesamman af triple
expansionstypen och de arbeta särdeles jemt och ekonomiskt. 
Den förut omnämnda elivisionen af 6 båtar, tillryggalade af
ståndet mellan Throndhjem och Ghristi11na med 13 knops fart 
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och deras officerare upplyste, att Thornycrofts båtar i smult 
väder visserligen för kortare tid kunna göra starkare fart, men 
att de alltid blifva efter Schichau-båtarne, då sjön blifver 

· litet orolig. Schichaus nyare båtar synas, i af.<,;eende på fart, 
under alla förhållanden, stå mycket högt; de gifva nemligen 
ntöfver 22 knops under 2 a 3 timmars gång. 

Tyska minbåtens besättning utgöres af: l chef (löjtnant), 
l maskinist med officers rang, hvilka båda bo akterut i hytter, 
samt två maskinist-underofficerare, 2 cläcksunclerofficerare, som 
vaktgörare och kommendörer vid maskinkanonerna 5 eldare ) 

och 5 matroser, hvilka allesamman ligga i kojer förut. Maski-
nisten samt en maskinistunderofficer äro fullt utbildade såsom 
minmaskinister, hvarjemte ena däcksunderofficeren och några 
af eldarne, innan de komma ombord, vanligen erhållit någon 
unelervisning i skötsel och bruk af minor, kompressionspump 
och utskjutningsapparater. 

Som en egenhet för tyska marinen torde böra nämnas, 
att besättningen icke får sina rationer in natura, utan hvar 
man får l riksmark om dagen och eger sjelf att derför skaffa 
sig föda, en methocl, som icke synes förtjent af efterföljd. 

Italienska marinen har förlidet år beställt och redan er
hållit 4 stycken 90 ton båtar af herr Schichau och efter dessa 
äro seelermera 20 andra beställda hos italienska firmor. 

Äfven ryska marinen har förlidet år beställt nio stycken 
90 tons båtar af denna firma hvilka förmodligen nu äro leve
rerade. Derjemte hafva för ryska marinen blifvit bygda åt
skilliga minbåtar hos N ormand och Y arr o w och med dessa 
som modeller byggas andra vid egna varf, så att antalet för
sta klass minbåtar inom ryska marinen nu torde uppgå till 
omkring 100 stycken, cleraf dock en stor del äro af äldre 
modell. 

Herr Schichau har nyligen fullbordat en båt för China 
af 115 ton deplacement och omkring 45 meter längd samt 6 
meter breclcl. Den lärer gjort 24 a 25 knops fart med 1500 
hkr. 



- 30 -

Österrikiska regeringen har från Y arr o w erhållit en 87 

tons båt, "Falke", h varom tidningar och tidskrifter haft myc

ket att förmäla och hvilken säk erligen är ett värdefullt fartyg. 

Dess dimensioner äro: 41,lo meter längd, 4,~" meter bredd och . 

2,7o meter höjd i rummet. Den är försedel med triple-expan

sionsmaskiner af 1400 hkr och har gifvit 22 knops fart, har två 

bogtuber och två maskinkanoner, men apparater för skjutning 

af minorna tvärs finnas icke. Några detaljer om dess inred

ning m. m. har jag icke varit i tillfälle iuhemta. 

För spanska, turkiska, grekiska med flera mariner äro 

äfven ett betydligt antal minbåtar dels bygda och dels under 

arbete. De äro nästan alla af en storlek, som varierar mellan 

40 och 85 ton, hvilkeu storlek synes vara ett maximum, hvar

öfver man: på enstaka fall när, icke för närvarande synes anse, 

att en minbåt bör gå inom de europeiska marinerna. 

Alla minbåtar hafva en gemensam olägenhet clerutinnan, 

att vid gång med forceradt drag en lång eldstrimma utgår 

från skorstenen hvarigenom båtarne, särdeles nattetid: röjas 

på mycket långt håll. För denna olä~enhet finnes, så vidt 

känclt är, icke någon annan bot, än att gå sakta med ett lågt 

blästertryck Att en minbåt icke kan gå med någon nämn

värd fart i hög sjö, det behöfver icke sägas. Ett försök i den 

vägen slutar antagligtvis inom kort med att maskinen rusar 

sig sjelf i kras, eftersom propellern emellanåt kommer att gå 

i luften, men icke i vattnet. De blifva derföre lättft att upp

hinna och förgöra för större fartyg, ifall sjön vid tillfället är 

orolig. Erfarenheten från de senaste corsikanska manövrerna 

visar äfven, att man från den låga minbåten har svårt att 

upptäcka ett större fartyg; minbåten li:Lrer vanligen upptäckas 

först af det större fartyget. De blifva ftf 1letta skäl otjenliga 

till rekognoscörer i öppen sjö, hvartill man, med anledning af 

deras enorma fart i smult vatten, eljest gerna ville anse dem 

mycket lämpliga. Blåser det upp, är minbåten förlorad om 

fienden får se den ett stycke från kusten. Det blifver en lätt 

och ofarlig jftgt. Detta gäller särdeles för små 40 ton båtar; 
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stora 70 a 80 ton båtar reda sig naturligen bättre, men reser 

sjön något nämnvärdt, lära de ändock icke kunna hålla ens 

half maskin och blifva ett lätt byte för fiendens kryssare. I 

lugnt och någorlunda sjöstillt väder återigen är minbåten helt 

visst en fruktansvcird fiende, som kommer att göra biokader i 

framticlen till mycket farliga operationer, om de ens blifva i 

längden möjliga att vidmakthålla. 

H vad båtens egentliga vapen eller minan beträffar, så 

ligger det i sakens natur, att dess gång i upprörd sjö måste 

blifva särdeles erratisk. Djupreglerings-apparatens verkan 

beror på vattenhöjelen öfver minan och då denna genom våg

rörelsen i hvarje ögonblick ändras, kan minan omöjligen annat 

än emellanåt hoppa ur vattnet likt en springare, och dervid 

få en alldeles oberäknelig sicloafvilming, för att clerpå dyka 

till kanske dubbla djupet för hvilket elen blifvit stäld. Min

båten kan derföre icke blifva särdeles farlig för större fartyg 

under sådana förhållanden. 

Olägenheterna till trots är dock minbåten en faktor, med 

hvilken man i blifvande sjökrig måste räkna. Att elen icke 

kan vara sig sjelf nog, utan måste hafva skyeld och hjelp af 

andra fartyg, om elen skall kunna något uträtta, det behöfver 

icke af erfarenheten bestyrkas, utan bör vara klart och tydligt 

för hvar och en eftertänksam menniska. 

Halfpansrade kryssare. 

År 1882 i Januari höll sir William Armstrong i egenskap 

af president i ingeniörföreningen "Institution of Civil Engi

neers" ett föredrag, hvari han sökte visa, att halfpansrade, 

mycket snabbgående fartyg, "proctected cruizers", försedda 

med talrikt och svårt artilleri, hade mindre att frukta af en 

strid mot pansarfartyg än man i allmänhet föreställde sig och 

han yrkade på elen grund, att sådana fartyg sknlle byggas, 

äfven med åsidosättande af pansarskeppen, hvilka han trodde 

skulle småningom komma att utgå ur flottlistorna. 
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Detta uttalande af en sådan auktoritet väckte ett mycket 
stort uppseende, men mottogs äfven, såsom var att vänta, med 
mycket ogillande. De snabbgående kryssame vore nog bra, 
men pansarskeppen amågos de aldrig kunna ersätta. Emeller
tic1 hafva de senare årens erfarenhet gifvit sir VV. Armstrong 
åtminstone delvis rätt, ty numera byggas i England ett så 
stort antal sådana fartyg, som han förordade, att pansarskepps
byggandet nödvändigtvis derför fått stå något tillbaka. Sam
maledes i Frankrike, der amiral Aube, om man får tro all
männa tidningarne, umgås med planen att begära en mycket 
stor kredit uteslutande för byggandet af dylika fartyg, med 
åsidosättande af pamarfartyg, hvaraf franska marinen redan 
eger ett betydligt antal, dels färdiga och dels under byggnad. 
Den nya byggnadsplanen för spanska marinen, sådan den om
talas i den periodiska pressen, upptager uteslutande sådana 
fartyg, jemte minbåtar, hvilket icke hindrar att för spansk 
räkning nu bygges ett l:a klassens pansarfartyg "Pelasgo" 
vid la Seyne. Inom italienska marinen bygges för närvarande 
9 opansrade fartyg och inom österrikiska, tyska och ryska 
med :flera mariner är man äfvenväl ifrigt sysselsatt med byg
gandet af sådana. 

De utmärkande dragen hos dessa fartyg äro, dels ett så 
lätt byggnadssätt, som med nödig styrka och sjösäkerhet är 
förenligt samt så starka maskiner, som kunna inrymmas och 
af fartyget bäras. Dertill har på senaste tiden kommit ett 
pansardäck samt i celler a:fdeladt och medelst kol, kork eller 
cellulosafibrer försäkradt bälte i vattenlinien. Arrrierino·en är 

b 

anordnad olika, enligt de från hvarandra temligen afvikande 
åsigter, som äro rådande inom de olika marinerna, hvarjemte 
på senaste tiden tillkommit pansarskydd för kanonbetjenin
garna och kommandoplatsen mot ma:;kinkanonernas eld. 

Vår "Blencla" torde kunna anses som det första fartyg, 
som planlades med iakttagande af de vigtigas te af de egen
skaper som utmärka denna fartygstyp, eller hög fart och lätt 
byggnadssätt. Då hon under rysk-turkiska kriget en tid var 
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stationerad i Konstantinopel, ådrog hon sig mycken uppmärk
samhet bland dervarande örlogsmän. En svensk ingeniör, som 
nyligen besökt franska örlogshamnar, uttalade förvåning öfver 
det lätta byggnadssätt, som numera användes på de nyare 
franska fartygen. Han fick till svar, att det borde icke för
våna honom, emedan man i Sverige genom "Blenda" länge
sedan tagit ett betydande steg i den riktningen och att 
"Blendas" materialdimensioner varit under diskussion vid be
stämmandet af dimensionerna af de nyare franska opansrade 
fartygen. Att på ett deplacement af 500 ton föra en 27 cm. 
och en 12 cm. kanon på ett fullt sjödugligt fartyg med 12 
knops fart, var också utan tvifvel ett stort steg framåt på den 
tiden. Maskinkanonerna voro då i sin linda och man hade 
icke behof af skydd mot desamma. Utan sådant skydd är 
man nu för tiden tydligtvis genast förlorad. Derefter kom 
tyska torpedafartyget "Ziethen", bygdt i England 1876. De
placementet 975 ton, maskinkraft 2300 hkr, fart 16 knop. 
"Ziethen" var det första fartyg, som bygdes enbart för att 
skjuta Whiteheads minor och var på sin tid helt visst ett 
lyckadt fartyg. Vår "Drott" afsågs att blifva en förminskad 
upplaga af "Ziethen", men torde icke kunna anses särdeles 
lyckligt funnen. Samtidigt bygdes i Italien "Pietro Micca" 
af ungefärligen "Drotts" deplacement och afsedel att löpa 18 
knop, men man lärer icke lyckats få ut mera än hälften. 
År 1879 bygdes i Österrike "Zara" och "Spalato" af 840 tons 
deplacement. De voro bygda för 16 knop, men gåfvo icke ut 
mera än knappa 14. För öfrigt lära de vara förträ:ffiiga fartyg. 
Då "D isa" år 1877 gick öfver till N ewcastle, för att hos sir 
W. Annstrong & C:o förses med sitt hydrauliska lavettage, 
väckte hon mycken uppmärksamhet derstädes och möjligen 
bidrog detta besök i någon mån att stadga de konstruktiva 
åsigter, som sedermera omkring 1880 antogo formen af 4 st. 
snabbgående kryssare, som bygdes af sir W. Armstrong & C:o 
för China och Chili. Dessa fartyg hade ett deplacement af 
1300 ton med 16 knops fart och förde två st. 25 tons kanoner 

T-ids!.:r. i Sjuv. 1887. 3 
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Jemte åtskilliga mindre skjutpjeser. De utgjorde således ett 
stort steg framåt och hade jemväl fördelen af ett visst skydel 
mot kanoneld, derigenom att kolboxar voro anordnade öfver 
pannor och maskiner. Saken var nu emellertid kommen i 
starka händer och sir -William Armstrong sjelf synes, att döma 
af det förut nämnda föredraget i "Institution of Civil Engi
neers", efter noggrant studium af frågan blifvit öfvertygad om 
dess vigt och utförbarhet. 

År 1884 bygdes af hans firma den halfpansrade kryssaren 
"Esmeralda" för chilenska regeringen. Dess konstruktör var 
eno·elska reo·6l·ingens nuvarande "chief elirector of naval con-b b 

struction" mr .. White, hvilken genom detta fattyg gjort epok 
inom örlogsskeppsbyggeriet och åstadkommit en fartygstyp, 
som, mera eller mindre modifierad, numera bygges i dussintal. 
Den kommer förmodligen att i sinom tid uttränga de hittills 
begagnade, riggade, opansrade fartygstyperna och är en fiende, 
hvilken kan blifva rätt svår att komma till rätta med, till 
och med för pansarfartyg af mindre certer. Fartygets di
mensioner äro: längd: 270 fot= 80,2 m.; bredd: 42 fot= 12,5 m.; 
djupgående: 18 fot = 5,a m. i fullt sjöfärdigt skick; deplace
ment: 3000 ton. 

Det utmärkande draget hos "Esmeralda", hvilket gör henne 
olik sina föregångare, är hennes från stäf till stäf gående 
pansardäck, hvars bordvartskant ligger 1,22 m. (4 fot) och mid
skeppskant O,so m. (l fot) under vattenlinien. l,s3 m. (6 fot) 
ofvanför detta däck eller 1,52 m. (5 fot) öfver vattenlinien mid
skepps ligger hufvuddäcket (trossdäcket) och mellanrummet 
är fyldt af kol öfver maskiner och pannor, hvarjemte fartyget 
har ett korkbälte borelvarts mellan de båda däcken, gående 
efter hela längden. Armeringen består af 2 stycken 25 tons 
kanoner, en för och en akter samt 6 stycken 4 tons (15 cm.) 
kanoner, stående tre på hvarje sida i utbyggnader (sponsons); 
samtliga dessa kanoner äro förseJda med stålskärmar till skydel 
för kanonbetjeningarna, hvarjemte trummor af tjock stål11låt 
äro anordnade för ammunitionstrans11orten. Sju st. maskin-
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kanoner ingå i bestyckningen. Några mintuber finnas icke. 
Ett styrhus af 1 1

/ 2 inches stålplåt, innehållande styrratt, ma
skintelegrafer samt språkrör till dmkar m. m. finnes, stående 
för om skorstenarne. Två maskiner, drifvande h var sin pro
peller och utvecklande sammanlagd t 6800 hkr. , drifva fartyget 
till 18 1

/ 2 knops fart. 'l'vå militärmaster finnas och derpå äro 
några mindre segel anordnade. 

Samtidigt med "E smeralda" påbörjades franska kryssaren 
"Sfax" och den förres förstfödslorätt är icke alldeles obestridd. 
"Sfax" har äfven pansardäck öfver hela sin längd (":flottaison 
cellulaire"), är betydligt större, omkring 4500 ton deplacement, 
och är träkhidd samt lwpprad. Den är armerad med 6 styc
ken 15 cm. och 10 stycken 12 cm. kanoner, således efter en 
helt annan princip än ''Esmeralda" . Pansarbrytande kanoner 
äro alldeles utelemnade, hvilket visar, att man i franska mari
nen icke tänker sig, att en halfpansrad kryssare skall upptaga 
strid mot riktiga pansarfartyg. "Sfax" lärer ännu icke vara 
färdig. 

"Esmeralda" väckte, som bekant, ett stort och välförtjent 
uppseende, och österrikiska marinen bestälde hos sir Vl. Arm
strong, Mitchell & C:o två fartyg af dess typ, "Panther" och 
"Leopard", h vilka dock äro betydligt mindre eller 1550 ton, 
men de hafva gifvit öfver 18 knops proftursfart. För när
varande byggas derstädes två dylika fartyg för japanska ma
rinen, "N aniva Kan" och "Takatschiko Kan", något större än 
"Esmeralda" men med lika bestyckning. Maskinkraften samt 
farten hafva ock blifvit något ökade, hvarjemte dessa fartyg 
blifvit försedda med minutskjntningsapparater. D eras depla
cement är 3650 ton och maskinkraften 7235. Den första upp
gifves hafva gifvit en proftursfart af 18,i2 knop. Båda far
tygen sakna rigg, men hafva två militärmaster. 

Inom engelska marinen byggas för närvarande sex fartyg, 
hvilka efter det först färdiga bruka benämnas "Scout"-klassen. 
Franska tidningar påstå, att "Scout" är allenast ett plagiat 
af deras "Com1or" och det må hafva sin riktighet, men det 
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vill synas, som kopian i viss mån blifvit en förbättring af 
originalet, åtminstone är farten på en ny "Scout" eller "Archer" 
en knop högre, än som väntas på "Condor". 

Denna fartygstyp har ett särskildt intresse derigenom, att 
dess dimensioner och egenskaper i öfrigt synes hafva fallit 
särdeles i smaken inom alla mariner, åtminstone byggas på 
flera ställen likartade fartyg. Frankrike har 4 stycken dels .. , 
färciga, dels i arbete, Osterrike har två redan farcliga ("Pan-
ther" och "Leopard"), Tyskland två färdiga ("Blitz" och "Pfeil") 
och en i arbete ("Greif"), hvilken dock är betydligt större, 
och Italien, Spanien och Ryssland hafva äfven adopterat 
typen. 

"Scouts" dimensioner äro: 
Längd .......... . ..................... 66,so m. (225 fot). 
Bredd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,6o m. (36 fot). 
Höjd i rummet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 5,1s m. (17'/2 fot). 
Djupgående........................... . .. 4 m. (13'/

2 
fot). 

Deplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. 1600 ton. 
Fartyget har ett hvalfformadt, vattentätt däck af 10 mm. 

tjocklek från för till akter. Dess borclvartskant räcker ned till 
2 '/2 fot = 0,72 m. och midskeppskanten till 9 tum = 0,22 m. 
uneler vattenlinien. Öfver detta däck går ett annat vanligt 
däck genom hela fartyget och ofvanom detta återigen kommer 
hufvucldäcket. Mellan det förstnämnda och hufvudcläcket ligga, 
öfver maskiner och pannor, kolboxar, hvilka äro 16 fot = 4,75 
m. djupa tvärskeppsvägen, så att allenast en gång uppstår på 
hvarje sida mellan maskinkappen och kolboxarne. Ändamålet 
med dessa kolboxar är, att bereda skydel mot kanoneld. För 
om maskinrummet i unelerskeppet äro anordnade durkar och 
minrum, vattenlag etc. och akter om maskinrummet likalecles 
durkar och förvaringsrum för proviant etc. På trossdäck förut 
äro rum för besättningen och akterut gunrum och hytter. 

Ofvanpå hufvuclcläck finnes en back 23,75 m. (80 fot) lång 
och en hytta 17,o2 m. (59 fot) lång med vattentäta skott der 
backs- och hyttedäcken sluta. Uneler hyttan finnes inredning 
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för chefen. skeppssiclan midskepps är uppdragen till jemn
höjcl med backs- och hyttecläcken. 

Armeringen består af 6 st. 15 cm. kanoner i Vavasseur
laveLter, en på back och hytta och en midskepps på hvarje 
sida, en N ordenfelclts 2-pipig 25 mm. kulspruta uneler backen, 
en under hyttan och två midskepps på hvarje sida, således 
tillsammans 8 stycken N orclenfelclts kulsprutor. 

Fartyget skulle enligt första planen hafva på hvarje sida 
en mintub uneler backen oc}l en under hyttan samt en på 
hufvuddäck tätt akter om backskottet och clerjemte en rätt 
akter, en rätt för öfver och en på hvarje sida under vatten i 
minrurnmet, stälda för skjutning något för om tvärs. Antalet 
mintuber lärer nu blifvit minskadt till 7. Micltför mintuber 
och maskinkanoner är plåttjockleken ökad till 25 mm. Ett 
styrhus af 50 mm. plåt står vid backsdäckets akterkant. 
Rigg: tremastad skonert med militärmärs på fockmasten. 
Bordläggningsplåten på "Scout" är till stor del galvaniserad. 

Maskinerna utvecklade vid proftur i September 1885 
3352 hkr och fartyget uppnådde 17 1

/ 2 knops fart. Medel
djupgåendet var dock blott 3163 m. (12125 fot). 

"Conclors" dimensioner äro: 
Längel i vattenlinien ................ ..... ............ 68 m. 
Bredd, största . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... .. .... ... . . ... 8,oo , 
Djupgående, akter . . ....... .... ..................... 4,7o , 
Deplacement ............... .. .... . ............... 1269 ton. 
Incl. hkr ............ . .... . . ... ..... .. ........ .... 3200. 
Beräknad fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 17 knop. 

"Conclor" har en stor kommandobrygga midskepps vid 
skorstenen samt back och hytta liksom "Scout". Armeringen 
består af: 5 stycken 10 cm. kanoner, en på hvarje sida under 
bryggan och uneler backen samt en stående ofvanpå hyttan 
midskepps, längst akterut, och 8 stycken smärre Hotchkiss; 2 
fasta mintuber förut öfver vattnet, 2 rörliga under backen och 
2 midskepps, akter om bryggan samt en under hyttan m id
skepps, stäld för skjutning rätt akteröfver. 
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"Condors" kupiga däck är 40 mm. tjockt och erbjuder 
derföre ett aft>evärdt skydd mot granateld. Deremot finnet> 
icke någon tjockare plåt till skydel för kulsprutor och min
tuber. Borclvarts, ofvanom pansardäcket längs hela fartyget, 
går en slags kofferdam, vidpass en meter djup tvärskepps
vägen och räckande till 0,75 meter öfver vattenlinien, fyld med 
tätt packade och särskilclt beredda kokosfibrer, hvilket ämne 
lärer i hög grad hafva egenskapen, att af sig sjelf tillsluta 
hålen efter projektiler, som passerat clerigenom, särdeles ifall 
fibrerna blifva våta. I allmänna tidningarne omtalades för 
ett par år sedan några skjutförsök mot plåtlådor, fylda med 
dylik fiber, som lära utfallit särdeles gynsamt och detta ma
terial synes hafva, åtminstone inom franska marinen, t illvunnit 
sig mycket förtroende. 

.Jemföras de båda fartygen "Scout" och "Comlor", så fin
ner man att "Scout" är något större och har betydligt star
kare armering, men att minutrustningen är ungefär lika för 
båda fartygen. "Conclor" har ett mycket starkare däck än 
"Scout", men saknar deremot alldeles skydel för mintuber och 
maskinkanoner. Båda äro de, åtminstone efter hittills gällande 
föreställningar, temligen bräckliga och utgöra egentligen en
dast en utveckling af minbåtstypen. De torde rätteligen böra 
anses som ett slags, för oceantjenst på a:flägsna farvatten af
sedda minbåtar, hvilka derjemte komma att blifva ett särdeles 
värdefullt medel för en :flotta, ,;om eger tillgång på desamma, 
att dermed bevaka och skaffa sig kännedom om fienden. 

En annan fartygstyp, de i England så kallade "Torpedo
boat-catchers ", har minbåtarue att tacka för sin uppkomst och 
utgör i ännu högre grad än "Condor" och "Scout", ett slags 
förstorad minbåt. En af dessa i Frankrike så kallade "eclai
reurs torpilleurs", "Coulevrine", deltog i manövrerna vid Cor
sika sistlidne sommar och befans vara ett utmärkt nyttigt och 
användbart fartyg. Åtta stycken af denna typ äro nu dels 
färdiga och dels under bygnad i Frankrike och omkring tio 
stycken i England. För spanska mannen lärer i Glasgow 
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byggas ett fartyg af denna typ, hvilket i afseende på farten 
väntas gifva resultat, som hittills icke blifvit uppnådda. 

Den först färdiga af denna typ i Frankrike eller "Bombe" 
har följande dimensioner: 
Längd i vattenlinien . . . . . . . . . . ...... . ..... . ...... 59,2u m. 
Största bredel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... ... 6,oo , 
Dju]Jgående akter, umler ror och propellrar .......... 2,u5 , 
Djupgående på midten ...... . ... . ..... . . .... 1,so , 
Deplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 ton. 
V attenliniens area .. .. .................. 278 m 

2
• 

Med 2000 ind. hkr. göra de 18 1
/ 2 a 19 knop. Armeringen 

utO'ör 4 stycken 4 7 mm. samt 3 stycken mindre Hotchkiss-b o 

kanoner och 2 fasta mintuber förut öfver vattnet. ' . "Bombes" midskepps-sektion liknar ett päron, då stJelken 
anses motsvara kölen. Den påminner derföre i någon mån 
om "Polyphemus". Ofvanpå det ku1)iga däck e~. och väl in
dragna från sidorna äro fasta relingar UlJpsatta. Ofvervattens
kroppen af 10 mm. plåt bidrager i viss mån till skyCI.d mot 
elden från maskinkanoner. Derjemte äro maskiner och ång
pannor samt de mellan dessa belägna durkarue betäckta af 
stenkol och vid sidorna skyddade af en vägg af kokosfibrer. 
Två kommandotorn finnas, delvis skyeldade med 25 mm. 1Jlåt. 

"Bombe" medför 42 ton stenkol, hvilket är tillräckligt 
för 400 minuters distans med full fart och 1200 minuter med 
12 knop. Fartyget har proviant för 30 och vatten för 15 
dagar och är således, jemförd med de smärre minbåtarna, myc
ket oberoende af sin de1Jot. :Man kan nemligen icke anse 
henne för annat än en förstorad minbåt. Till följd af sitt 
ringa djupgående är hon mycket svår att träffa med minor 
och blifver derigenom, med sitt öfverlägsna artilleri och ansen
liga skottskydcl, en desto farligare fiende för andra minbåtar, 
som hon bör få lät.t att upphinna de mindre af dem i orolig 
sjö, hvilket tydligtvis hindrar det större fartyget minche än 
minbåte11. Å andra sidan har hon icke större anfallskraft 
mot ett större fartyg än en vanlig minbåt, ty båda ega samma 
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två fasta minutskjutningstuber i bogen, och en Hotchkiss kanon mera eller mindre har vid strid mot ett större fartyg ingen nämnvärd betydelse. För de större marinerna, som måste vara betänkta på medel att hålla fiendens minbåtar borta från sina pansarfartyg, äro dessa "torpedoboat-catchers" utan tvifvel alldeles nödvändiga, om det ock kan förefalla, som vore de en klen valuta för sin kostnad, hvilken för "Bombe" lärer uppgå till omkring 650000 kr. 
Af det föregående inhemtas, att dessa nyare fartyg med pansardäck och i celler afdeladt bälte i vattenlinien äro sär-' deles starkt utrustade med Whiteheads minor, de flesta liggan-de öfver vattenlinien och utan nämnvärdt skottskydet Deraf torde man vara berättigad draga den slutsats, att man väntar stora ting af dessa minor. Så vidt kändt är, föreligger dock hittills icke någon erfarenhet om den verkan. som dermed kan åstadkommas, då sjön är litet orolig, och af skäl, som i det föregående blifvit anförda, tillåter jag mig hysa den mening, att de äfven under måttligt sjösqvalp äro temligen oförargliga. 

Men huru går det med alla dessa, öfver hela fartyget utan något nämnvärdt skottskydd kringspridda, med bomlills~ krut laddade, minor under en strid i dessa snabbeldens tider? Vanligen äro utskjutningstuberna placerade under backs- eller hyttedäcken eller eljest uneler däck, dels emedan man söker bereda något skottskydd åt desamma, och dels emedan man icke kan lägga tuben nämnvärdt högre än l 1
/ 2 meter öfver vattenlinien, vid äfventyr att minan eljest slås förderfvad genom anslaget vid utskjutningen. Om nu en N ordenfeldts 25 mm. stålprojektil träffar en mina - och det vill en särdeles tur till, om det icke inträffar under en strid - huru går det då? Träffas luftkärlet och 6 kubikfot luft af 60 atmosferers tryck i ett ögonblick frigöres, ja då uppspränges säkerligen det öfverliggancle däcket och stridens fortsättande omöjliggöres. Träffas återigen laddningsrummet, så tändes laddningen och en explosion måste inträffa, som menskligt att döma, sänker 
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skeppet. Åtminstone vi,;a här an,;tälc1a ,;kjutförsök mot plåt
cylinclrar, fyllda mecl såväl vått som paraffinerad.t bo.mulbkrut, att el etta alltid tändes, om en 25 mm. stål proJektil passerar derigenom. Af dessa skäl vill det synas, som skulle minor, anordnade på nyss beskrifvet sätt, innebära mycken risk för ecret fartyg. Å andra siclan är det obestridligt, att om en 
"Scout" lyckades ~-cågc'rlunda helskinnad komma inom 300 meters af.stånd från ett större fartyg i godt väder, så bör det större fartyget komma att medföra obehagliga minnen från clet sammanträffandet. Kansk e gör man derföre rättast, att taga elen l:ltörre risken för eget fartyg i utbyte mot elen större utsigten att kunna tillfoga en större och starkare fiende far-
liga skador. 

slutligen torde jag få redogöra för de nybygnader som 
under året blifvit utförda för svenska flottan: 

Pansw"båten "Svea" beställdes af Motala mekaniska verk
stads aktiebolag år 1883 och är bygd vid Lindholmen i Göteborg, sjösattes den 12 December 1835 och levererades i September innevarande år, hvarefter den afgick till Oarlskrona 
för att derstädes utrustas och armeras. 

Fartyget har ett bepansradt citadell midskepps san1t abe-
pansrade ändar. Mellan citadellet och stäfvarne gå pansardäck i jemnhöjd med pansarets underkant och vanliga däck i jemnhöjd med pansarets öfverkant. Mellanrummen äro afdelade i celler, som äro afseelda att fyllas med kork. Vid citadellets förkant står ett slutet rörligt pansartorn, hvars ba,; skyeldas af ett fast, bepansradt torn. Akter om det rörliga tornet står ett bepansradt styrhus. Fartyget har dnbbel botten under citadellet och dess undervattenskropp är, oafsedt cellerna i dubbla botten, afdelad i ett stort antal vattentäta celler. Akter om styrhuset finnes en militärmast, men någon tackling 
finnes icke. 
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Dess dimensioner äro: 
Största längd i vattenlinien . . . . . . . . . . . . ... 75,7 m. (255 fot) . Bredd på pansaret . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 14,R m. (50 fot). Djt:pgående på rät köl . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4,!l7 m. (16,oo fot) . HöJd öfver vattenlinien till reling . . . . . . .. 2,sz m. (9,oo fot). Deplacement. . . . . . . . . . . . ........... 111382 f.3 = 2931 ton Vattenlinie-area . . . . . . . . . .................... . 9264 qv.-fot~ 

_"Svea" är bygd af Motala bessemerplåt med undantag för vertikala pansaret, hvilket är från Crenzot-verken i Frankrike. 
Pansartjockleken utgör: 

På citadellet: förkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,7 cm. 
sidorna . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... 14,u cm. 
akterkant . . . ..... ... .. ...... . .. . .. . 19 70 c1n P

. L' 
' • a 1asta tornet: förkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 29,7 cm. 

akterkant . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 24 7~ cm Rörliga tornet: portplåten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 29:7 mm: 
öfrig plåt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,7 mm. myrtornet (utan backning) ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 24 74 cm. Däcken ........ .. ............... . . ......... ... . . . .. ' 5 cm. 

Maskinresultaten synes af närlagde tabell (Tab. I ). Kolförrådet utgör 11000 f. 1 = 230 ton. 
Fartyget. rymmer proviant för 60 dygn och vatten för 20 samt är förseclt med destilleringsapparat. 
Enligt nådig generalorder den 3 Februari 1885 är armeringen bestämd som följer: 
2 st. 25,4 cm. Armstrongskanoner af 27 tons vigt, i tornet, 
4 st. 15 cm. Armstrong Mt83 i Vavasseurlavetter, stående två på hvarje sida, akter om tornet, på öfre däck. 2 ' .. st. ~8 mm. N ordenfeldt M;84, stående längst aktern t, på ofre däck 1 den anordnade rundningen samt 
4 st. 25 mm. kulsprutor, stående i utbyggnader under öfversta däcket och en mindre kulspruta för militärma.sten. 
Kanonerna från sir William Armstrong, JYiitchell & C:o. Lavetterna från Kockmns mekaniska verkstad i Malmö efter ' ' öfverchrektör Svenssons ritningar. 

-- 4il-

(Tabell L) 

1-tesultat, erhållna vid besigtning af pansarbåten "Svea" 
den 3 September 1886. 

Maskinerna, två system, arbetande lwar sin skrufpropeller, äro konstruerade efter hög- och lågtryckssystemet med vef
varne i 90° vinkel och med ytkondensering. 

Hufvuddimensionerna äro följande (för en maskin) : 
Lilla cylinderns diameter ......................... .46 tum. Stora cl:o d:o .......................... 80 , 
Slaglängd för båda c y lindrarue . . . . . . . . . . . ........ 32 , Luftpumpens diameter (enkelt verkande) ........... 28 , 

D:o slag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 18
1
/ 2 , 

Cirkulationspumpens diameter (enkelt verkande) .... 22 , 
D:o slag ................... ........ 18 1 '~ , 

Propellrarnes diameter 14 fot; stigning 16 1
/ 2 fot. 

Fartygets läge på Göteborgs rivier: 
vid utgåendet: Akter 16 +l"; För 16' + 1''. 
vid hemkomsten: Akter 15' + 10 1

// ' ; För 15' + 11". 
Vädret var vackert och lugnt; smul ::;j ö. 

Obs. Alla mått verkmått. 
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R e s n l t a t., CJ·hi'tllna vid bcsigtningsresa med pansat·håt., e"" den 8 Setltember 1886 ulanfö1· Göteborg. ,.Il «SV ,. . 

Observerad tid. Tids-
intervaller. Distans Fart Observations--ort. 

i 

Tim. l Min l Sek. . Min. l Sek 

minu ter. knop. 

lO o o 
10 35 o 
11 o o 
11 lO o 
11 25 o 

Ton·boskär ... 11 38 4 l 11 40 o 
11 50 o ~25 6 6,o2 14,ao 
12 o o 

J Vinga ungar. o 3 lO 

-~ 
P r o p e l l c 1·• 

111 
a s k i n e r n a . 

Babords. - Styrbords l Summa 
A n m H r k n 1 n g a r. 

Ån g l Va- l A n tal l In d ~ lA t \1 \ Ind . hkr hkr. Ång· l Va- 11 a Ind. hkr. tryck. cunm slag · el· cuum slag try ' 

l 
(!. (f. l l =;t. l (t. l 

' 
Maskinerna sattes i full gång. 

,173 
P IR" intaget i låsen för sliclen_till 

74 12,7 93 12,s 93 cylindern på styrborels maskm. 
73,r> 12,7 94 1574,g l 73 12,s 94 1518,oo 3093,so 

72,ij 12,G 94 1557,K l 72,5 12,s 93 1517,70 3075,50 
73,;, 12,n 94 1574,;r, l 73 12,s 93 1563,o5 3137,so 
73,5 12,7 94 1542,-lu 73 12,s 94 1593,40 3135,so 

o 15 o 
Vinga ungar. o 28 34 

125 o 35 o 12 6,o2 14,33 o 50 o { 
Torrboskär. o 53 46 J 

l o o 
Torrboskär. l 17 24 

)24 l 39 o 45 6,o2 14,50 V inga ungar . l 42 9 
l 50 o 

Vinga ungar 2 6 34 l 
2 15 o ~9~ 24 6,o:! 14,22 "'D 
2 25 o 

Torrboskär . 2 31 58 J 

72 l l2,o 94 154l,G-I 71 12,7 l 93 1551,10 3092,74 
72 12,a 94 l 1527,7.; 71 12,7 93 1558,so 3086,55 l J 

l Medium 1553,:H l l 1550,G l 3103,71 

K olmätningen började. 

73 12,6 94 1559,~7 73 12,7 93 1595,40 3155,27 

72 12,o 94 1539 72 12,7 93 1562,40 3101,40 
72,5 12,o 94 1533,:w 71 12,7 93 1560,10 3093,40 

2 45 o 
Torrboskär. 2 51 24 ) 

3 o o 124 36 6,o2 14,oH 
3 15 o 

f V inga ungar . 3 16 o 
3 30 o 
3 39 o 

72,5 12,G 94 1532,to 71,5 12,7 93 1542,so 3074,oo 
72,:; 12,G 94 154G,:l:! 72 12,s 93 1514,H 306l ,oG 

72, r, l l2,o 94 l 1510,82 .t!2 12,s \ 93 1476,so 2987,G2 
Medium , 1536 no 1542,o4 l 3078,o4 Kolmätningen slutade. 

hvaruncler förbrukad es ~ akterliga eldrummet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8058 skålpund. samt 1 förliga d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7542 , eller tillsammans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... 15600 , 

Kolmätningen pågick und er j emt 2 timmar, 

Fördelaclt på 2 timmar, visar detta en kolförbrukning af 7800 rf!. ind. hkr och timme. 
per timme eller efter on indikerad k raft af 3078,n4 hkr 2,~3 t/1. per 

Temperaturen i maskinrummet varierade från 28° till 44° C. 

stora 

l 
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"Svea" har icke rambog i egentlig mening, men skall förses med en utskjutningstub för Whiteheads minor under pansardäcket förut i fartygets medellinie. 
Elektrisk belysning är afseeld att anordnas. Hon är försedd med ångstyrinrättning af Amos & Smith's modell samt Baxters ångspel for ankarenas hemtagning. Kanoner och lavetter äro ännu icke levererade, men fartyget antages blifva färdigt att nästa år utgå på expedition. 
Kon;etten "Freja" beställdes hos Kockums mekaniska verkstads aktiebolag i Malmö 1883. Maskinen är tillverkad af Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. Korvetten sjösattes den 25 Juli 1885 och levererades några dagar seclnare. Den bogserades derefter ·till Stockholm der maskinen blifvit insatt. I Juni månad innevarande år gjord e s prof- och besigtningsresa dervid maskinresultater enligt närlagde tabell ('rab. II) erhöllos. Fartyget afgick derefter till Carlskrona der det blifvit armeradt och utrustadt. Fartyget är bygclt af svenskt bessemermateriel, och är utanpå j ernbotten försec1t med en dubbel bordläggning af teak samt koppradt. 

Hon är bygd med täckt batteri, har en tvåbladig "Bevis feathering screw" och är fullriggad samt försedd med ångstyrapparat och ångspel för ankarenas hemvinclancle. Dimensionerna äro: 
Största längd i vattenlinien . ....... . .... 65,3o m. (220,5 fot). D:o breeld på bordläggningen ........ 12,2 m. (41 fot). Djupgående enligt konstruktionsritningen: 

akter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7n m. (19,5 fot). för. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,o m. (16,;; fot). Höjd öfver vattnet, midskepps . . . . . . . . . . . 5,o;; m. (17 fot). D:o till underkant af batteriport 2,37 m. ( 8 fot). Deplacement på bordläggningen 1986 kub.-meter = 75806 kbft eller 2000 ton. 
Vattenliniens area ........... . .. 574 qv.-meter (6508 qv.-fot). Kolförråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8500 knb.-fot = 177 ton. 
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(Tabell IL) 

el.llållna vi<l besigtning af kol'vetten "Fl'ejas" 
Uesultat, 

maskineri den 16 Juni 1886. 
Maskinen är konstruerad efter hög- och lågtl:yckssystemet J f · 90' 1 vinl'el och med ytkondensenng. 1nect ve :varne 1 " 
Hufvuddimensi.onerna äro följande: 

l
. t ...... 55 tum. Lilla cylinclerns uame er · · · · · · • · · · · · · · · · · · 

90 
Stora d:o cl:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

el l . 1 . . . . 3 fot. Slao·läno·d för bå a cy mc ram e . · · · · · · · · · · · · · · · < o o 1 J ' 15 1/ tum 
Luftpumpens diameter (clubbelt ver mncteJ ....... :. 3 ;ot. . D:o slag.··· · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 

1 Cirkulationspumpens diameter (dubbelt verkande) .. 1~ /;o:.um. D:o slag .. · .. ··················· 
f t . · förkant 18 fot, akter-

Propellerns diameter 16 1
/2 ot; s 1gmng: 

kant 21 fot. 
Fartygets läge vid profvets början: 

Akter 19' + 7"; För 16' + 5". 
D:o vid profvets slut: 

Akter 19' + 7 '; För 16' + 3". 

Ol Alla mått äro verkmått. ~s. . 



R e s u I t a t, erhållet vid brsigtning af lwrvetten 

Observerad tid. Tids-
Distans Fart 

Observ,. tions-ort. 
intervaller. 

i i 
----- minuter knop 

Tim l Min. l Sek. Min l Sek 

Biskopsudden .. . . . J 9 o o 
Dyngkobben ..... 11 16 10 

11 

l 

25 o 
lp3 1 

4 3,os1 14,10 
Trullsören . . ... . . 11 29 14 

11 38 o 
D:o •• o •• •• 11 42 46 

11 46 o }13 21 
" 

13,so 
Dyngkobben ... .. 11 56 7 

12 4 o 
D:o •• o • •• 12 17 4 

12 20 o \13 6 
" 

14,11 
Trullsören ...... . . 12 30 lO f 

12 37 o 
D:o •••• o ••• 12 42 37 

12 47 o }13 18 
" 

13,ot 
Dyngkobben ...... 12 55 55 

l 6 o 

l 
D:o o ••• •• l 18 18 

l 21 o 113 14 1/2 
" 

13,n 
Trullsören . ....... l 31 325 J 

l 40 o 
D:o .. . . . .. . l 44 16 

l 48 o }13 13 , 14 
Dyngkobben . ..... l 57 29 

2 5 o 
D:o ... . .. 2 21 59 

2 25 o r3 151/2 
" 

13,95 
Trullsören ..... · .. . 2 35 

l 

l4 ö 

l 
2 40 o 

D:o • •• o •••• 2 48 36 
2 52 o )13 11 3,o81 14,o3 

Dyngkobben .... .. 3 l 47 ( 
3 16 lO 

Medium l l3,nns 

l 
l 
l 

".l<'t·ejas" propellet·maskineri den 16 J n ni 1886. 

1

1 

Tryck 
i Vacuum 

maskin. 

Maskin- ~ I d "! d 
1 n 1 <e m e 

s alf h H st krafter. A n m lir k n i n g a r . 
pr ITIIII. l 

====+====+====+=====~=--=================== 

63 
65 

61 

23,5 
23,5 

62,5 23,R 

63 23,s 

63 23,5 

62 23,s 

63 23,s 

G3 

1

24 

63 24 

63 23,8 

63 23,n 

63 

63 

63 

63 

23,s 

23,R 

22 

77,5 214G,ou Kolmätningen började. 
77 

77 

76,5 2088,28 

77 

77 

77 

76,,, 

76 

76 l 
75,:; 

76 

76 

76 

2104,77 

2061,50 

2088,41 

2066,as 

2102,s~ 

2097,20 

20!.)4 41; 

Kolåtgången uneler 4 timmar 
uppgick till 510 kub.-fot, 
utgörande pr timme 127,r, 
kub.-fot, hvilket efter 46 rf!. 
pr kub.-fot blir 5866 rt!.. 

Kolåtgången per indikerad 
hästkraft således = 2,Ro rtl. 
per timme. 

Obs. Kolens medelvigt nt
röntes genom uppvägning 
af 10 st. strukna 5 kub.-fots 
mått. 

Kolm ätningen slntacle. 

Tir/sh·. ,: S.f/ir. 1887 . 4 
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Hon rymmer proviant för 90 dagar och vatten för 20 
::;amt är försedd med destilleringsapparat. 

Enligt mätbref är fartyget 883,o.; net.-registerton, enligt 
den så kallade "Danube rule". 

Vid utgåendet på expedition låg hon 15 cm. (6 tum) dj u
pare än konstruktions-vattenlinien och hade 157 1/{ ton (3700 
ctr) ballast ombord. 

Enligt nådig generalorder den 28 J uni 1884 skall fartyget 
hafva följande bestyckning: 

På batteriet: 
2 st. 15 cm. kanoner Armstrong illj83, 
8 st. 12 cm. kanoner .M181. 

På däck: 
2 st. 15 cm. kanoner, Armstrong il lj83, 
4 st. N orclenfeldt 38 mm. M/84. 

E nligt nådig generalorder den 16 N o vember 1883 skall 
korvetten clerj emte föra 2 st. 25 mm. och 2 st. 12 mm. knl
sprutor. 

Sir William Armstrong :M:itchell & C:o hafva levererat 
15 cm. kanonerna, och 12 cm. kanonerna äro af svensk b li
verkning . Lavettagema äro tillverkade af Kockums mek. verk
sta,cl i Malmö efter öfverdirektör Svenssons ritningar. 

För närvarande äro uneler byggnad två andra klass min
båtar "N arf" och "Nörve" vid flottans varf i Stockholm samt 
tre första klass båtar "Munin", "Freke" och "Gere" vid Berg
sunds mekaniska verkstad i Stockholm. "N arf" är nu färdig 
och inlevererad i flottan; den har vid proftur lemnat de maskin
resultat som närlagde tabeller (Tab. III o. IV) utvisa. "Nörve" 
torde blifva slutbesigtigacl uneler loppet af denna månFtcl. 

''Narfs" dimensioner äro: 
Längel 
Breeld 
Höjd i rnmmet . . 
Djupgåen11e: akter 

fiir 

........ . .. ... . 30,7;; m. 

... . .... 2m. 
... 1,7R m. 
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(Tabell IV.) 

'i\tbell, utvisande resultat vid tre timmars prof rned minbåten "Narf'' deu 27 September 1886. 

Obser·vations .. ort. 
Observerad tid. 

Tids
skillnad. Distans 

=-
Observerade tryck. 

Slag. l 
antal ' --:------,-----,------IIndikemde 

_____ ---- minuter. pr Pannan Vacuum Reciveru Ellister hHstkrafter. 
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Deplacement på detta djupgående 41600 kg. eller i nmdt 
tal 41 1/ 2 ton. 

Vid tillfället fanns ombord 1670 kg. ballast, motsvarande 
vigten af 3 laddade Whiteheacls 14 tums minor, l st. 2-pipig 
l tums kulspruta med ammunition samt handgevär och vapen, 
en dynamomaskin samt proviant och vatten för 3 dygn. 

Kolförrådet utgjorde 6630 kg., således sammanlagdt 8,3 
ton last, utom fartyget tillhörande fasta och lösa inventarier 
samt för maskinen af.sedt färskt vatten. 

"Narf" och "Nörve" hafva förrader af samma modell som 
"Seids", men ängstyrinrättning finnes icke på någon andra 
klass båt. 

Mintubernas underkanter på "N arf' ligga 59,4 cm. (2 fot) 
öfver vattenlinien då fartyget är rustadt och deras yttre ändar 
täckas af vattentäta lock, samt en kåpa, som är tillarbetad 
efter skeppsformen förut. Alltsammans kan öppnas inifrån 
minrummet. Mintuberna äro gjorda af deltametall och an
ordnade för utskjutning med lågt lufttryck. Accumulatorerna 
ligga i förpiken, under tuberna. Vid profskjutning med 
"N arfs" tuber hafva de befunnits arbeta på ett tillfredsstäl
lande s ä t t. 

Minorna förvaras i plåtrännor, hvilka, medelst parallel
stänger och ett i taket af minrummet befintligt spel, kunna 
förflyttas från botten af fartyget upp till mintuberna och in
läggas för skjutning. Deras vanliga plats är under minrums
clnrken, hvilken består af med gångjern försedda luckor, som 
öppnas då minan skall upp eller ned. 

Konstruktionen är en bearbetning af den af Whitehead 
på "Hugin" använda och lika med den på "Galclr" befintliga, 
den har, enligt hittills vunnen erfarenhet visat sig tillfreds
ställande och användes äfvenväl på "Munin", "Freke" och 
"Gere". 

På sidorna i minrummet äro anordnade lårar och skåp 
för besättningens saker och närmast sotrumsskottet finnes om 
St.B. en kabyss och om B.B. en dynamomaskin. styrhuset 
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M phtceradt öfver minrummets aktre del och innehåller styr
ratt, maskintelegraf, språkrör till maskin och mintuber samt 
aftyrningshandtag till båda mintubermt. På styrhustaket är 
en projektör för elektriskt ljus uppsatt. 

På däck förut finnes en mindre hanclvinch samt en kran 
för intagning af minorna; vinchen kan jemväl begagnas att 
hyfva in båtens ståltrådskabel samt dess ankarketting. Akterut 
på däck står en tvåpipig N orclenfeldts en tums kulspruta samt 
en särskild styrinrättning med dertill hörande kompass, afseeld 
att användas vid kursstyrning i öppen sjö. Längst akterut 
under däck finnes lmjut för chefen. Mellan kajutan och ma
skinrummet är anordnad en underofficershytt med tre ligg
platser. "N arf'' har icke slätt däck, utan hflr et! långs farty
get gående höjning midskepps. 

Maskin och panna äro lika med Thornyerafts maskin på 
"Seid", med några smärre afvikelser, hvilka företrädesvis afse 
ernåem1et af sLöne åtkomlighet och lättare skötsel. Den gaf 
fullt resultat vid tredje påeldningen och går oklanderligt. 

På "Seicl'' och "Galdr" ligga som bekant tuberna helt 
nära vattenlinien, hvilket på dessa fartyg förorsakar ett myc
ket högt bogvatten som röjer dem på långa afstånd. Genom 
tubernas höjning på "N arf" har denna olägenhet bortfallit. 
"Nörve" blifver alldeles lika med "N arf". 

Vid Bergsund beställdes i Aug. 1885 minbåtarue "JYlunin" 
och "Freke", samt i Juli 1886 "Gere". De äro alla bygda 
efter samma ritning och hafva följande dimensioner: 
Längd i vattenlinien . . . . . ............. 34,7o m. (116,s7 fot). 
Största bredd . . . . . . . . . . .. 3,7s m. (12,75 fot). 
Djupgående, aktBr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,a4 m. (6,s4 fot). 
Höjd midskepps till reling .... . ......... l,1ss m. (4 fot). 
Vattenliniens area . . . . . . ..... 86,ou qv.-meter (975,sJ qv.fot). 
Deplacement . . . . . . . . . .... . ..... . ....... . ....... 60,43 ton. 

De äro ännu icke färdiga, men ":M:unin" torde komma att 
levereras denna månac1. 
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Dessa båtar äro till bottenform och dimen::;ioner nära i 
öfverensstämmelse med "Hugin", men däcket är höjd t och 
ligger lika högt som taket på "Hugins" midskeppskapp. ])![in
tuberna få ungefärligen samma höjd som på "Hugin", eller 
74 cm. (2' + 6''), och minrummet är på samma sätt inreclt, 
som på "N arf" förut beskrifvits. "M:unins" större dimensioner 
hafva dock meclgifvit, att närmast sotrnmsskottet, akter om 
clet egentliga minrummet anordna ett särskilclt rum för cly
namomas~,;:in, kabyss och luftkompres t:~ionspnmp. 

Dessa fartyg få två skorstenar och minorna intagas akter 
ifrån, mellan skorstenarna och genom styrhuset. Ångstyr
inrättning och förrader finnes på alla l:a klass båtarna. In
redningen akter lika med elen på "N arf" förut beskrifna, men 
mycket rymligare. Maskineriet Llifver alldeles lika det af 
'l'hornycroft på "Hugin" anväm1a och skall utveckla 640 hkr, 
hvarvid båtarna väntas göra 18'/2 knop. 
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(Imändt.) 

Engelska eskaderöfningar 1886. 
(Öfversiittning från fransyska och engelska tidningar.) 

(Med en plansch ) 

Engelska kanaleskadern umler befäl af viceamiral William 
Hewett har under sistl. sommar företagit tvenne striclsöfningar, 
af hvilka elen första, och så att säga förberedande, öfningen 
egcle rum i Bantryviken på SV. kusten af Irland och elen senare 
mera betydande å Milforels redd på SV. kusten af vV ales. 

Af.sigten med öfningarne var att utröna "huruvida en 
liten eskader bör anse sig skyeldad för en större och mägti
ggare, om den lägger sig uti en god hamn, innanför fasta 
minlinier och starka stängsellinier." 

Öfningarne vid BantJ·yvilietl. 

Eskadern, bestående vid detta tillfälle af pansarfartygen 
"Agincourt", "Minotaur", "Monarch" och "Iron Duke", a:!:' 
hvilka den senare skulle representera elen anfallande styrkan, 
ankom den 80 Juli till Bantryviken. En stängselflotte, sam
mansatt af svåra spiror och grofva jerntrossar, anordnades 
genast tvärs öfver inloppet, hvaruti äfven flera minor ned
lades. "Iron Dnke" började anfallet med att skicka sina små
fartyg att rekognosera försvarslinien, utlägga kontraminor och 
förstöra lecltråclarne till de nedlagda minorna. Sjelf gick "Iron 
Duke" i kölvattnet af sina småfartyg och när dessa hade un
danröjt hindren, styrde hon med full fart mot flotten, hvars 
spiror sprängdes samtidigt med att rammen afklippte jern
trossarne. 
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Ombord på "Iron Duke" kändes stöten knappast, och far
tyget fortsatte sin kms, som det syntes, obehin<lraclt. 

Jlfdilcla.r;s afton den 2 Augusti försökte de tre minbåtarue 
Ai. 24. 26 och 33 ett anfall mot de samtliga till ankars lig
gande fyra pansarfartygen jemte minbåten ,;l?, 31. Efter att 
först hafva stuckit ut till sjös, styrde minbåtarue uneler natten 
in mot eskaderns fartyg, hvilka hade sina elektriska ljus tända 
och i öfrigt voro förberedda på anfallet. Minbåtarne skulle 
a:flossa ett gevärsskott för hvarje mina, som af..,köt:::; inom af
stånd af minst 540 m. (600 yards). lVlan iakttog vid detta 
tillfillie att framför hvarje fartyg bildades en ganska mörk 
skuggkon, hvilken antogs böra gymw minbåtames anfall be
tydligt. H vad inverkan J etta än kunde hafva, så lyckades 
emellertid båten .A1. 24 genom att gå utmed land o-:h att här 
och hvar skjuta fram mellan klipporna, oförmärkt nalkas ffLr
tygen och att inom håll lossa tv :l skott mot "Monarch" och 
ett mot "l ron Duke". lVIinb å ten .-l'i 25 upptäcktes i ljusskenet 
från båten vfi. 31, men då elen genast vände och tog till flyk
ten, förlorades den ur sigte innan någon eld kunde öppnas 
mot honom. Han återvände på nytt utan att varseblifvas och 
aflossacle 3 skott under för:::;tä±von på "lVIinotaur". .A:r. 33 upp
täcktes genom skenet från .AJ. 31 och ansågs som födorac1. 

":M:onarch" och "Iron Duke" hade sina skyddsnät spänua. 
Så::;om fortsiittning af dessa manövrer vid Bautry, afgick 

e::;kadern till Holyhead (NV. udden på W ale;; ),~ hvarifrån den 
;;kulle angripa hamnen vid Milforc1. 

Öfningarne vid Milford. 

I lVIilforcl, der generalmajor Lyan var uppdragen högstr, 
befiilet vid och ledningen af försvaret, voro följande disposi
tioner vidtagna: 

Af de 8 olika mer och mindre tidsenliga befästningar, 
som äro afseelda att försvara inloppet till denna hamn, besat
tes vid dessa öfningar enelast tvenne med trupper, nemligen 
Sonth I-look på norr:>_ stranden och Staclc Hack ute i sjelfva 
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farleden, hvarjemte uti ett på Kap An,qle uppkastaclt jordverk 
förlades ett fältbatteri af det k. artilleriet och en afdelning 
infanteri. 

Det innanför forten liggande loppet, h varigenom fienden 
skulle passera, var vid sjelfva ingången afspärradt med en 
från Stack Rock till den miclt emot liggande södra stranden 
gående stängselflotte, tillverkad af synnerligen grofva mate
rialier af såväl timmer som jerntrossar, hvarjemte utanför 
denna flotte ytterligare hinder anordnats medelst förankrade 
bojar, hvaremellan kablar och jerntrådsnät voro sträckta, i 
afsigt att denned uppfånga de fiendtliga fartygens propellrar. 
Innanför detta stängsel var utlagdt ett system af såväl stöt
som syftminor, hvilka, på samma gång de hade fullt laddade 
minors hela tyngd och flytbarhet, vore försedda med särskilda 
små laddningar, afpassade att gifva endast en obetydlig stöt 
till de fartyg mot hvilka de exploderade. Ett fullständigt 
signalsystem var dessutom upprättadt, förmedelst hvilket ut
posten på ön 1'/wrn öfver Stack Rock stod i förbindelse med 
South Hook, der högste befälhafvaren uppehöll sig. Till posi
tionens ytterligare försvar var dessutom fördeladt sex min
båtar och sex bevakningsfartyg hvilka senare, ehuru represen
terande snabbgående fartyg, i verkligheten likväl endast bestodo 
af mellan 40 och 50 fot långa barkasser, bemannade med in
fanteri. 

Befattningarne såsom högste skiljedomare voro anför
trodda åt prins Louis af Battenberg, generalmajor Smyth och 
kaptenen vid flottan Bosanquet, hvarjemte flera andra utsedde 
domare och observatörer voro fördelade å ömse sidor. 

1Vfåndagen den 16 .Att,qusti vid middagstiden signalerades 
från Thorn att den fiendtliga eskadern var i annalkande. Man 
observerade äfven några minbåtar evoluera utanför S:t Ann's 
head, hvarefter dessa syntes söka skydd under V. Blockhus
udden. De försvarandes minbåtar sökte å sin sida göra en 
rekognoscering utåt, men då sjön gick väl hög vände de och 
sökte skydel uneler Thorn. Kl. något öfver 12 syntes det för~ 
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sta pansarfartyget och strax derpå hela eskadern bestående af 
pansarfartygen "Minotaur", "Agincourt", "Seaton", "Monarch" 
och "Iron Duke", kanonbåtarue "Spey", "Tees", "Meclina", 
''Med " l "S l " · el • .c way oc 1 ea 1orse samt mm epot1artyget "Hecla" med 
fyra st. l:a kl. minbåtar. Dessa senare satte genast kurs in 
mot de yttre forten, under det att de försvarandes minbåtar 
å sin sida ånyo gick fienden till mötes och löpte nära upp 
under dem. Båda dessa de olika minbåtarnes manövrer annu
lerad~s emellertid, då man nemligen ansåg, att i annat fall 
samt~1ge båtar förklarats otjenstbara, ena sidans tillfölje af be
fästnmgarnes eld och den andra sidans tillfölje af fartygens. 

Eskadern fortsatte sin kurs formerad på linie, och signal 
gafs från chefen till stridens början. Elden öppnades då mot 
forten och besvarades genast af dessa, men som domarne funno 
afståndet för stort, anbefallde de stridens upphörande och der
med afbröts och slutades första dagens öfningar. Eskadern 
gick till ankars utanför positionen. Hela natten var man å 
ömse sidor på sin vakt, men då månen lyste med fullt sken, 
yppades intet tillfälle till någon sorts öfverraskning. 

Hela dagen den 17 var eskadern dold af en lätt fallande 
tjocka, och man inskränkte sig till noggrann utkik på hvar
andra. Mot aftonen klarnade det af och vid 8-ticlen gjorde 
de försvarande med sina bevakningsfartyg ett utfall mot fien
den, hvilket likväl, företaget som det var innan mörkret ännu 
inbröt, blef kraftigt afslaget med förlust af några af fartygen. 
Ett elylikt utfall, som upprepades något senare, upptäcktes 
medelst eskaderns elektriska ljus och afslogs äfven detta af 
dess minbåtar. 

Den egentliga striden började vid 9-ticlen, då en elivision 
kontraminbåtar unelerstödde af kanonbåtarue "Spey", "Tees", 
"Medina" och w~fedway" styrde mot inloppet till inre farleden, 
kanonbåtarue höllo sig till lofvart om minbåtarne och genom 
att fullständigt insvepa dessa uti den tjocka röken från eget 
artilleri, lyckades det minbåtarne att fullkomligt obemärkta 
af forten, icke allenast släppa ut en hel serie kontraminor, 
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utan äfven att anbringa åtskilliga minor på sjelfva flotten och 

spränga 2 af dessa. En hel del båtar deltogo i detta arbete 

och vid sedermera verkställd unden;ökning befans äfven en 

hel linie kontraminor vara nedlagd från fyrskeppet tvärsöfver 

till Stack Rock, samt början gjord till en linie .M 2. Icke 

desto mindre ansågs det tvifvelaktigt, huruvida tillräckligt 

med hinder blifvit undanröjda för att låta ett pansarfartyg gå 

fram genom det kontraminerade loppet och passera klar min

positionen. 
Vid midnattstiden styrde "Seahorse" med full fart mot 

inloppet. Upptäckt af de elektriska ljusen från land, utsattes 

hon för en häftig artillerield och just som hon efter en 7 a 
8 minuters beskjutning hann fram till stängslet förklarades 

hon vara ur stridbart skick (hors de combat). Som hon emel

lertid hade full fart inne, gick hon öfver flotten och såg upp 

först vid minlinierna, der hon sprängdes med en syftmina, 

a~yrad från South Hook. Här, liksom vid Bantryviken, för

siggick flottens sprängning jemförelsevis ledigt. Ombord på 

"Seahorse" kändes neml. knappast någon skakning, och per

soner, hvilka icke voro uppe på däck, iakttogo ej stöten. "Sea

horse" följdes snart efter af en annan kanonbåt, som dock 

förklarades otjenstbar (hors de combat) innan den hann fram 

till stängslet. "8eahorse" krökte vid denna forcering endast 

helt obetydligt sina ganska långt utspringande propellerblad, 

och :fiskade dessutom med en af propellrarne några meter af 

en minkabel, nedlagd af de anfallandes minbåtar, men i det 

hela taget fanns intet haveri, som i någon allv.:trlig grad hin

drade hennes gång. Vidl-tiden på morgonen sprängdes ytter

ligare mot flotten, en 25,4 kg. bomullskrutmina, ditlagd af en 

pråm, bogserad af en ångslup från ''Minotaur". Kl. 1
/ 22 f. m. 

signalerades "striden upphör". 
H vad som under den passerade striden föreföll särdeles 

anmärkningsvärclt var fästningarnes långsamma eld, hvilket 

på samma gång likväl var en naturlig följd af amiral Hewetts 

anorLht inga r och förutseende. Han hade nemligen låtit ställa 

. (\3 

så till, att under det kontraminbåtarne, understödda af kanon

båtarue gingo fram och utförde sina uppdrag, rigtades eslm

derns samtliga elektriska sken mot fästningarne, hvarigenom 

desses kanonserviser bländades i ögonen. Fästningames egna 

elektriska sken, hvilka återigen vore starkare än fartygens , 

hämmade å sin sida äfven deras syn, på så sätt nemligen, att 

de kunde endast se de föremål som upplystes af sj elfva strå

lame från dessa ljus. Hade ett mindre starkt månsken varit 

rådande, hade effekten af denna anordning säkerligen varit 
ännu större, än hvad den nu var. 

Vid undersökning af stängselflotten följande morgon, visade 

elen sig vara sprängd på flera ställen. Med rätta anmärktes 

emellertid dock dervid, att en stor öppning gjordes af "Sea

horse", ehuru hon egentligen var förklarad otjenstbar, innan 

hon rände genom flotten. Något direkt fruktansvärdt hinder 

kunde ju denna flotte visserligen ej kallas, hopsatt som den 

var, under loppet af en 10 a 12 dagar, och egentligen endast 

afseeld att kunna motstå forcering af båtar, men då man åter

igen tog i betraktande den svåra frestning den hade att utstå, 

dels tillfölje af tidvattnets inverkan, som vid den tiJen löpte 

här med 5 knops fart och gaf en höjdskillnad i vattenståndet 

af 24 fot, äfvensom att den från början troligtvis var för

ankrad på felaktigt sätt och äfven derigenom något försvagats, 

befans arbetet i sin helhet vara ganska tillfredsställande. 

lVIed hänsyn dels till det sätt hvarpå de anfallande Ida

raLle sig emellan bojarne vid minlinierna, dels ock till svårig

heten för kontraminbåtarne att nödgas utföra sitt arbete på så 

d ju p t vatten, erkändes allmänt dessa eskaderns manövrer vara 

värda allt beröm. Ett anfall, som några af de försvarandes 

minbåtar vid något tillfälle under striden gjort mot eskaderns 

fartyg förklr,rades vara utan betydelse, på den grund nemligen, 

fttt dessa fartyg hade sina skyddsnät spända och härigenom 

ansågos skyddade för elylika angrepp. Läget af kontraminor

nas bo,iar unrlersöktes äfvon denna morgon, och fann man vir1 

;:;prängning af dessa minor, att de om de varit verkliga minor 
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hade förstört 4 af de försvarandes elektriska mmor, hvarför 
dessa också förklarades tillintetgjorda. 

Under loppet af onsdagen förlade amiral Revvett ett af 
pansarfartygen utanför en af de öppningar i stängslet som 
gjorts föregående natt, med afsigt att när striden åter upptogs 
vid minlinierna, från denna plats med lätthet kunna engagera 
forten och dels försöka tysta dessa, dels ock förhindra dem 
att med sina ljus upptäcka minbåtarne, och derigenom skydda 
dessa från syftminorna. "Iron Duke", h vilket fortfarande 
skulle tjenstgöra som flaggskepp, intog ny ankarplats närmare 
positionen och förtöjde sig tvärs mellan Stack Rock och kap 
Angle; öfriga fartyg bibehöllo sina ankarsplatser. Striden åter
upptogs vid 1

/ 2 9-ticlen på aftonen, med mål för fienden att 
förstöra inre minlinierna. Under betäckning af kanonbåtarue 
började kontraminbåtarne att försöka obemärkta närma sio· in-o 
loppet. På South Hook försökte man med det elektriska ljuset 
upptäcka den annalkande fienden, men dettas effekL hämma
des ånyo genom fartygens sken, bland hvilka isynnerhet "Mo
narchs" utmä-rkte sig. Elden öppnades från South Hook och 
omedelbart derefter lät batteriet på kap Angle äfven höra sig. 
Såsnart kanonbåtame kommit i elden, började äfven de större 
fartygen att låta sina grofva kanoner spela. Elden blef snart 
allmän, röken insvepte hela stridsplatsen, och fartygens elek
triska ljus omöjliggjorde för fästningame ·att använda den 
enda utvägen som återstod dem till minornas försvar. neml. 
att upptäcka småbåtame och kunna beskjuta dem. Efter en 
timmes strid hade fienden lyckats förstöra icke mindre än 8 
st. minor, då i detsamma "Iron Duke" uneler några minuter 
utsattes för ett elektriskt sken och förklarades ur tjenstbart 
skick Häremot reserverade sig likväl högste ledare~ på den 
grund att ingen kanon under dessa minuter i verkligheten 
rigtades mot fartyget. Emellertid hade det elektriska ljuset 
på South Hook flyttats och gifvits en fördelaktigare uppställ
ning, hvarigenom detta tillsammans med det fasta ljuset från 
Stack Rock kunde fullständigt upplysa platsen utmed stängslet 
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och utanför minliniema. Att uneler sådana förhållanden kunna 
uppnå minlinierna med båtar, syntes fienden omöjligt, hvarför 
dessas bemödanden måste gå ut på, att dessförinnan genom 
väldiga rökmassor från fartygen, söka upphäfva verkan af fäst
ningarnes elektriska ljus. Som månen var inhöljd i moln men 
vädret lugnt, var natten också särdeles lämplig för jemförelse
försök Inellan två så motsatta krafter. Det visade sig emel
lertid snart att eskadems förmåga att åstadkomma rök, var 
alltför otillräcklig att dölja dess rörelser, hvarföre den dess
utom måste försöka att med sina ljus förvilla motståndarns. 
'rill den ändan sattes kanonbåtames elektriska ljus uti en oaf
bruten rörelse, kastande och vridande dess strålar härs och 
tvärs i alla riktningar, dock företrädesvis på batteriema; under 
det att elden samtidigt pågick höll sig en hel flottilj af min
båtar, rodd- och ångslupar,, klar att vid gynsamt tillfälle rycka 
fram och kapa ledtrådarue till minorna. Under dessa ömse
sidiga bemödanden att lyckas uti sina förehafvanden, inträffade 
emellertid vid ett tillfälle, att röken från kanonbåtarue förmör
kade deras egna, mot South Hook riktade sken, hvarvid der
ifrån och uti dess eget sken upptäcktes en kontraminpråm, 
bogserad af en minbåt och åtföljd af åtskilliga ångslupar, 
smyga sig fram under batteriet på kap Angle. Samtliga bat
teriets kanoner riktades nu mot denna flottilj, men i nästa 
ögonblick passerade de då sammanförda rökmolnen äfven öfver 
Stack Rocks fasta ljussken och förmörkade sålunda cletta, lern
uande minbåten dervid tillfaJle, att skymd af röken passera 
ljus:sektorerna, och i mörker uppnå minliniema. Väl ditkom
men gick arbetet raskt undan. Under det att pråmen sakta 
bogserades af minbåten, nedsänkte dess besättning sex st. mi
nor, kopplade deras trådar och anbringade vid början, midten 
och slutet af serien s. k Holms ljus för att dymedelst leda 
de framgående fartygen klara genom loppet. H varje på så 
vis utlagd serie af kontraminor, ansågs förstöra de nedlagda 
minorna på en omkrets af omkring 100 fots radie. En full
ständig linie af 36 kontraminor nedlades på detta sätt utmed 
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hela minpositionen, och ehuru det härigenom erhållna utrym
met måhända ej varit tillräckligt för att låta de stora pansar
fartygen kunna tryggt passera, fanns på samma gång ingen 
anledning förmoda att om amiralen hade velat forts~ttta med 
dessa arbeten, nedläggandet af en kontraminhnie .;tf 2, hade 
framkallat större svårigheter än de, kvilka nu förefunnas vid 
nedläggandat af linien .. W l. Detta resultat hade emellertid 
ej ernåtts utan stora förluster a de anfallandes sida, och 
när raketsignalen för "stridens upphöra11ele" nu gafs och strid~
öfningarne dermed afslutades, voro :flera af eskaderns småfar
tyg förklarade otjenstbara. 

Bland af befälhafvaren för elen fi.endtliga eskadern vid
tagna dispositioner, som under senaste striden väckte mycket 
erkännande, var valet af ankarplatser för fartygen, särskildt 
:flaggskeppet, ty dessa voro neml.· sedan batteriet på Stack 
Rock tystats, så fördelaktigt uttagna, att man var frestad tro 
det amiral Hewett hade haft en noggrann käuneclom orn min
positionens anordning. Detta hade han emellertid icke, och 
just dertör ansågs denna noggrannhet i omdömet af fartygens 
placering, så mycket mera anmärkningsvärd. 

- Utan att på minsta vis ingå i domarnes åligganden, att 
afgifva yttranden öfver den ena eller andra siclans manövrer 
och deras utföranden, vore dock alla öfverens om, att sir \Vil
liam Hewetts anfallsplan var utmärkt omsorgsfullt planlagd 
och särdeles väl utförd. 

H vad beträffar sjelfva hufvuclfrågan, som lagts till grund 
för dessa öfningar lär svaret på elensamma i korthet samman
fattats sålunda: 

att med djerfhet och äfven utan att löpa synnedigen stor 
ri::>k, bin elen starkaste stängselflotte med de svåraste jern
trossar, sprängas af ett fartyg i full fart eller förstöras af 
minor; 

att det fa::;ta försvaret af en hamn }tr relatift lätt att för
~töra med båtar, samt 
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att man, äfven med understöd af ganska starka befäst
ningar, aldrig bör med en liten :flotta anse sig skyeldad bakom 
till och med ganska kraftiga stängselhincler. 

Då emellertid några officiela utlåtanden öfver dessa öfnin
gar ännu ej varit synliga, torde det måhända ej vara utan 
intresse att äfven bifoga nedanstående, till sammf1 tidningar 
insända enskilda omdöme öfver öfningarne vid Milford och 
deraf erhållna resultater. De lyda i korthet sålunda: 

Ehuru bunden af många egendomliga bestämmelser, till
komna i afsigt att derigenom kunna något stärka det i öfrigt 
svaga försvaret af Milfords hamn, lyckades emellertid sir \Vil
liam Hewett, vid de derstädes utförda stridsöfningarne, att 
öfvervinna alla hinder, låtsade såväl som verkliga, oaktadt 
att hans hufvudanfall utfördes under för hans motståndare 
gynsamma omständigheter. Det bör visserligen ihågkommas, 
att särskild vigt var redan från början lagd dervid, att dessa 
öfningar på intet sätt borde hafva karaktären af någon sorts 
revy eller paraclfäktning, vid h vilken de rivaliserande befäl
hafvarnes skicklighet eller förmåga att göra taktiska beräk
ningar skulle pröfvas, men å en annan sida får ej heller för
bises, att dessa förhållanden det oaktadt hade ett ganska be
stämt inflytande på de å båda sidor ådagalagda förtjenster 
och fel, och på den grund alltid måste tagas i betraktande 
vid frågan om de erhållna resultataten. Oafsedt den fördel 
som genom motståndarens öfverdrifna ifver kom sir vVilliam 
Hewatt till godo och hvarigenom redan i en af stridens för
sta stadier större delen af de försvarandes bevakningsfartyg 
gingo förlorade, bör tvifvel aldrig kunna uppstå om, att icke 
elen anfallande eskadern under alla omständigheter varit i 
stånd till att i grupd förstöra denna, de försvarandes mycket 
svaga, yttersta försvarslinie. Uneler antagande att denna strid 
fullföljts såsom det i verkligh eten tillgick, hvacl för sorts mot
::;tånd skulle väl landbatterierna och minorna, om än aldrig så 
fördelaktigt anorclualle, kunnat uträtta mot en företag::;am 
fiendes npprepmlo anfall? En uppfattning som också alllleles 
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omedvetet bemägtigade sig en och hvsr med öppet sinne och 

ej förvillad af fördomar, var den, att, för att lyckas försvara 

hvilken hamn som helst, mot en fiendtlig flotta fullt utrustad 

med krigsmateriel samt i stånd att kunna använda kontra

minor, måste anfall mötas, ja, till och med om möjligt före

kommas med anfall. Eller med andra ord, i stället för att 

tillåta fienden få krossa första försvan;linien, måste försök 

göras att omintetgöra hans första anfallslinie. Detta är en så 

klar och genomgående princip för alla sjö- och landtmilitära 

taktici, att man förvånades öfver, att finna den alldeles förbi

sedel i denna för Milforels hamn, uppgjorda försvarsplan. 
En minposition utan unelerstöd af en aktiv och kraftig 

flotta är värd ingenting. Minbåtar får naturligtvis ej för

summas, men ensamma eller understödda enelast af dåligt a-r

merade barkasser och ångslupar kunna de ej förekomma ett 

lyckligt utförande af en djerf och klok kontramineriug. H vad 

för sorts fartygstyper, som bäst lämpa sig för detta slags för

svar, är en fråga som bör afgöras af insigtsfulla och erfarna 

fackmän af sjövapnet. Att sådana fartyg emellertid böra vara 

väl bemannade och kraftigt bestyckade med kulsprutor och 

snabbskjutande kanoner är ett antagande, som egentligen ej 

erfordrar något utförligare bevis. 
Samtliga dessa förhållanden hänvisa till det oundvikliga 

utslaget, att vid anorduandet af hamnförsvar, måste hädan

efter en flotta ingå som en högst väsencltlig faktor." 

Frågan huruvirla nedläggandet af minor för hastigt ord

nande af ett hamnförsvar, icke bör helt och hållet anförtros i 

flottans vård tycks fortfarande få stå öppen. Vigten af en 

kår af signalmän, väl hemmastadd uti de för signalering och 

t elegrafering erforderliga olika arbeten och förrättningar, blefvo 

uneler dessa öfningar till fullo ådagalagda. Slutligen, ehuru 

af underordnad betydelse, erhölls dessutom åtskilliga ganska 

vardefulla rön, med afseende på röks förmåga att förmörka 

elektriska ljussken, i bästa användandet af elektriska ljus, och 

uti en del nya finter att narra en fiende med. -s. 
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(Insänc1t.) 

Svenska flottans revolver M/84. 
(Med ritning.) 

Flottans gctmla revolver kan med skäl sägas hafva tjenat 

ut sin tid, då den nu varit i bruk i 23 år, hvilket ej är litet 

uti en tid, då man i eldhandvapensfrågan arbetat med rastlös 

ifver, och det ena vapnet efter det andra fått lemna plats för 

bättre och fullkomligare. 
Den var också allmänt erkänd som fullkomligt otidsenlig 

och otjenstbar, då 1884 en ny revolver blef antagen efter 

franska flottans modell af 1873. 

Den nya är af Lefaucheux' system cch har s. k. dubbel

rörelse, d. v. s. hanens spännande och a:ffyrningen kunna verk

ställas i ett tempo ; den har 4 skrufformiga reffl.or och 11,1 

mm. kaliber samt laddas med 6 patroner. 

Revol vern består af följande hufvuddelar: pipa rt, stomme 

b, lwmmcwstycke c, plunderstock el, mekrtnism m- ö, 1-5, ko(f 

och beslag G-9. 
Pipans yttre har bakersta delen gängad för inskrufvanc1et 

i ramen, och af dess framför ramen varande del är den bakre 

åttkantig och den främre cylindrisk. På den cylindriska delen 

sitter nära mynningen kornet, som är fast och upptill har for

men af en liggande cylinder. På den åttkantiga delens högra 

sida sitter en öppen ränna, i hvilken plunderstocken löper. 

Stommens främre del, i hvilken kammarstycket har sin 

plats, kallas ramen, dess bakre del hallas koljjemet. 

På ramens öfre del är s-i,c;t8l.:nmn urtagen; dess främre del 

har öfverst ett hål för pipans inskrufvande, derunder ett hål 

för cylinderns axel, ett tvärgående hål för cylinderaxelns regel 



- - iO -

och på högra sidan en fal:lt hylsa, utgörande fort::;\tttuing pa 
plunderstocksrännan; ramens undre del har en tctncl e för var
bygeln, en axel för aftryckaren och en urtagning för aftryc
karfjedern; ramens bakre del, som kailas stötbotten, har hål 
för hanens hammare, urtag ningen för kammarstycksaxeln, kam
marstyckets tandkrans och roteraren, samt på h0gra siclan-en 

axel för dörren. 
Kolfjernet har axlar för hane och stång, stöd e 1 för slag-

f]'edern urtao·ningar för varbygelns tapp och delar af mekanis-
. ) b 

men, samt hål för sidblecksskrnfven, slagfjederspännaren, kolf-
sluufven och stångfj ederns tapp. På kolfjernets bakersta del 
sitter bakplclten f, som har ett hål och ett öra. På stommens 
högra sida sitter dön·en ,q, som öppnas bakåt och är försedel 
mecl dön'[jeder och skn(f· 1\Iedelst tvenne affasningar på dörr
axeln hålles dörren i tvenne bestämda lägen, öppen eller stängel. 

Krt.m•ma1·styrket är genomborraclt för sin axel. Omkring 
detta hål sitta sex kmm·ar. P å bakre planet ::;itter omkring 
axelhålet en tandkrans med sex tände1· h. P å främre planet 
omkring samma hål sitter en utstående ring, stödhylsan 1:. Vid 
bakre kanten af cylindriska ytan finnes sex urtagningar , som 
vid hanens spännande stöta emot aftryckarens afrunclning 2. 

K ammarstyckets axel genomgår hålet i ramens främre del 
och slutar i en urtagning i stötbotten . P å venstra siclan är 
elen affasacl och har en främre och en bakre urtagning för 
regeln, på öfverkant en oljerancl och på högra siclan en infälcl 
f]. eder som åstadkommer friktion mellan axel och kammar-. ) 

stycke och sålunda förekommer dettas för hastiga omvrid-
ning. Axeln har framtill ett ln~fvucl k och en tapp för plunder-

stocken. 
R egeln l är försedel med en knapp , regelknazJzJen och en 

l:lpiralfjecler, regelfJeclem. 
Plnncle1 ·stocken löper i en ränna på revolverns h ögra sida 

och hindras af en skrnf i sin bakre ända, att utfalla. Strax 
framför denna skruf omgifves plunderstocken af en spiral
fjeder, plunclerstocksf.jeclen~, som fasthåller elen på sin plats, då 
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don ej begagnal:l. Plunderstocksfjeclern fa:-;thålles af eu skrnf 
på ramen::; högra sida. 

Jlfekcmismen består af: hane m, keclJa n, stån,q o, aftryckare 
p, rotenl1'e q_, 1·otermjjeder r, hanspänna·re s, slagfjeder t, slrt,q
fjederspämw1·e u, stångf.ieder v och riftryckcufjP.cler 1r. 

Hctu en m är rörlig kring hanaxeln och försedd med en 
konisk hammare X ; krusad hangren, urtagning för slagfjedern , 
hål för keclj eskrufven y, h el- och half.<spänn, samt ansats z för 
hanspännarer:.. 

K ecUan n har ett hål, genom hvilket går en skruf, t;Olll 

fäl:lter den vid hanen. I kedjans öfre ända sitter det tvärgå
ende kecljestiftet, som omfattas af slagfjederns klor. 

Stången o ~Lr rörlig kring stångaxeln och har en längre och 
en kortare gren. Den längre, bakåt vända, har på öfverkant 
en tand, som passar i hanens spänn. 

Aftryckaren p är rörlig kring aftryckaraxeln och har en 
ansats ä för hanspännaren och · en urtagning för dess hål, ett 
hål för roterartappen, ansats ä för stången, gren ö, grepp 1 
för aftryckarfjedern och en afrunclning 2 för kammarstyckets 
urtagningar. 

Roteraren q_ är försedel med en tapp, som genomgår hålen 
i hanspännaren och aftryckaren och förenar elen med desamma. 
U p p till har den en tand, som stöter emot kammarstyckets 
tänder. 

Roterwfjeclen~ r sitter på roterarens bakre del och är me
delst en liten tapp infäld i densamma. Dess ändamål är att 
trycka roteraren framåt. 

Hanspännm·en s har ett hål för roterartappen, en ansat::; 
.'J, som stöter emot ansatsen på aftryckaren, en tand 4, som 
passar emot unelerkant af hanens ansats och ett grepp 5, som 
fattar öfver denna ansats. 

Slagfj'edem t har en urtagning baktill för slagfjeclerstöclet 
och framtill två klor, som omfatta kecljestiftet. 

SlctgfJederspännw ·en n har till ändamål att spänna slag
fjedern vid mekanismens hopsättning. Den har en krusad 
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gren, ett hufvud och en tapp, som genomgår kolfj ernet och 

qvarhålles genom en sprint. Slagfjederspännaren är rörlig 

kring denna tapp. 
Stån,qf.jeclern v ligger med sin främre ända emot undre 

delen af stångens bakre gren och trycker denna uppåt. Dess 

bakre ända är medelst en tapp fästad vid kolfjernet. 

Aftrydcar!Jeclem w är en dubbelböjd fjeder, som framtill 

medelst en tapp är fästad vid venstra sidan af ramens under

kant. Dess öfre gren ligger an aftryckarens grepp, dess undre 

gren främre delen af varbygeln. 
Kolfven består af två halfvor. Den högra fästes med kolf

skrufven till kolfjernet, den venstra fasthålles baktill af bak

plåtens öra, som går öfver en urtagning i densamma och 

framtill af sidblecket, som griper öfver dess främre kant. 

Beslagen äro: ·varbygeln (i, siclblecket, bakplåtstappen 7 och 

haleplåtsringen 8. 
Varbygeln (j har framtill ett hål att träda öfver tappen 

på ramens underkant och baktill en ta})P 9, som passar i mot

svarande urtagning på kolfjernet. Vid fastsättning och bort

tagning fjedrar sig varbygeln något. 
Siclblecket, som sitter på venstra sidan och tjenar till att 

skydda mekanismen, har hål för hanens, stångens och aftryc

karens axlar, samt urtagningar för åtskilliga mekanismdelar. 

Sidblecket fästes derigenom att dess främre kant stickes in 

uti en urtagning på ramen och baktill fasthålles af sidblecks

skrufven. 
Baleplåtstappen 7 genomgår bakplåten och fasthålles på 

inre sidan af en tvärgående skruf. N ed till har den ett genom

borradt hufvud. 
Bakplåtsrin,qen 8 genomgår ett hål i bakplåtstappens hufvud. 

Mekanismen funktionerar på följande sätt vid laddning, 

affyrning och plundring: 
Laddning. Hanen spännes, dörren öppnas, en patron in

föres i patronläget, kammarstycket vrides åt höger, så att 

nästa pat1011 kan införas o. s. v., dörren stänges. 
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Spännin.IJ och affyming mecl be,qa,qnancle af sjelfspänning. 

Aftryckaren föres bakåt, hvarvicl dess grepp 1 hoptrycker af

tryckarfjedern. Roteraren föres uppåt, hvarvid elen af ro

terarfjedern pressas framåt, dess tand stöter emot en af 

kammarstyckets tänder och kringvrider detsamma 1/u hvarf. 

Kammarstyckets rörelse upphör då aftryckarens afrundning 

2 stöter emot kanten af urtagningarna. Hanspännaren pres

sas af roterarfjedern tillbaka och aftryckaren uppåt, hvar

vicl dess tand 4 stöter emot hanens ansats 2 och för hanen 

tillbaka. Då hanen föres tillbaka spännes slagfjedern, och 

stångens bakåtvända gren tryckes nedåt, hvarvid stångfjedern 

spännes, och elen främre grenen stannar emot aftryckarens 

ansats ä. 

Då aftryckaren är fullt tillbakaförd stöter hanspännarens 

ansats 3 emot ansatsen å på aftryckaren, hvarvid hanspänna

ren hindras att vidare röra sig bakåt, och hanspännartanden 

4 glider förbi hanens ansats 2, u~L hanen framslungas af slag

fjedern. 
Då pekfingret släpper aftryckaren går den, påverkad af 

sm fjeder, tillbaka i sitt läge, roteraren och hanspännaren 

föras dervid nedåt, hvarvid den förra glider ned till nästa 

tand på kammarstycket, och den senares tand går öfver hanens 

ansats. Stången bli_r fri och föres af sin fjeder tillbaka i sitt 

förra läge. Roterar~jedern spännes. 

Spänning och a.ffyrning verlcstälcla lwctr för sig i 2 tempo. 

l) Hanen föres tillbaka, hvarvid slagfjedern spännes, stån

gens bakåtvända arm tryckes nedåt, då dess tand faller in i 

helspännet, och stångfjedern spännes. Hanspännaren, hvars 

grepp 5 ligger öfver hanens ansats z, tvingas att röra sig 

uppåt, dervid dragande med sig roterare och aftryckare. Af

tryckaren spänner aftryckar±jedern. 

2) Vid aft:yrningen föres aftryckargrenen tillbaka, hvar

vid aftryckarens ansats ii pressar stångens korta gren uppåt. 

Dess långa gren rör sig då nedåt, och stångtanden går ur hel

spännet. Återstoden af rörelsen är lika som vid sjelfspänning. 
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Plnndring. I-hnen half1:1pännes, dörren öppnas, pluncler
Htockens hnfvud upplyftes och vrides medelst sin gren, så att 
det kommer miclt för plunderstocksrännan. Plunderstocken in
föres i patronläget, så att patronhylsan uttryckes, hvarefter 
plunderstocken utdrages; kammarstycket vrides '!u hvarf, så 
att nästa hylsa kan uttryckas o. s. v., dörren stänges, och 
plunderstocken återföres till sin plats. 

Revolverns sönde1·ta.c;nin,r;. 
l) Plunderstockens hufvud upplyftes och vrides åt sidan. 
2) Under tryckning på regelknappen utdrages kammar-

Htycksaxeln så långt att elen blir fri från kammarstycket, och 
regeln infaller i axelns bakre urtagning. 

3) Hanen halfspännes. 
4) Dörren öppnas. 

5) Kammarstycket uttages, hvarvid tillses att plunder-
stocken är fullt urdragen. 

6) Siclblecksskrufven lossas, och sidblecket frånskiljes. 
7) V enstra kolfhalfvan borttages. 
8) Hanen nedlägges. 
9) Slagfjederspännarens handtag vrides nedåt, och slag

fjedern uttages. 
10) Aftryckargrenen föres fullt tillbaka, hvarefter hanen 

lyftes från sin axel. 
11) V ar bygeln borttages, derigenom att dess bakre del 

drages tillbaka. 
12) Aftryckar~jedern uttages. 
13) Roteraren tryckes tillbaka, och aftryckaren med roto-

rare och hanspännare uttages. 
14) Stången lyftes från sin axel. 
15) Stång~jedern borttages. 
Revolverns hopsiittnin,r; sker i motsatt ordning. Dervid har 

man dock att iakttaga: 
1) Då a±tryckarfjedern insättes skall aftryokargrenen vara 

fullt framförd. 
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2) Då hanen skall insättas nedtryckes först stångens bakre 
gren, derefter drages aftryckargrenen fullt tillbaka, och 1:1å 
insättes hanen. 

Ammunition. Patronen har hylsa af metall med central
antändningsinrättning, som består af ett genomborradt städ, 
tändhatt och utanpå denna en särskilclt täckhatt. Mellan krut 
och kula finnes en pappskifva och en vaxad pappersspegeL 
Kulan har en afsats för hylsans framkant och en urskålning 
i botten. 

~lått och vigtuppgifter m. m. 

Refflornas Vapnets 
t;;:1 ---~~---

<:.. 
O' 
~ 

tnm 

111,1 
st. 

4 

< 
~-

mm. kg. mm. gr. 

o,~ 1,o35 235 O,s 

I\ u lana Patronens 

< 
~-

kal gr. i m. l gr. mm. 

1,sG 0,12B 215117,7;; 29,s l 

gr. l mm-

12,s 1 11,,, 
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'fabell upptagande 50 % spridningen, erhfilleu genom inskjutning af 2:ne revolvmr. 

10 m. 30 m. 50 m 80 m. 

A~~~al l H, 0 l B, 0 l D, 0 
tra :r 

A~~~ ~ H, 0 l B, 0 l Dso tm :r ~~i:l l Hso l B,o l D,o rn :r A~~~~ ~ Hso l B, 0 l D, 0 
tra :r 

cm. cm. cm cm cm. cm., cm . cm. cm. cm. cm. cm. 

.it1. l . .. . . ...... lO 4,-t 3,4 6,s 10 16,o 14,o 26,2 16 49,o 49,o 87,s 16 55,2 41,2 84,4 

.;W, 2 . ..... . ... . 1 10 [ 5,G [ 3,o [ s,o [ 10 22,6 15,2 33,o 19 50,6 3l ,o 72,o 12 64,2 52,6 1022 

Medeltal l l 5,o l 3,5 l 7,4 l [19,3 l 14,a [29,6 1 149,sl 40,3 ! 79,9 1 159,7 146,9 1 93,3 

Emedan till skjutningen endast ett begränsadt antal patroner kunde erhållas, äro de 

spridningstabellen lenmade uppgifterna endast att anse som approximativa. 

l 
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(Insänd t.) 

Betraktelser med anledning af ett besök å 
Plymouths varf i November 1886. 

Genom varf.<;chefens i Devon port, amiral Grants väl villiga 

artighet blefvo vi under vårt uppehåll derstädes satta i tillfälle 

att en dag bese varfvet. Utan att ens vilja försöka att ingå 

i någon slags detaljerad skildring af de många sevärda saker, 

som der möta den besökande, (och som för en stor del af tid

skriftens läsare torde vara personligen kända) vilja vi här en

dast fästa oss vid de nya fartygstyper, som vid detta tillfälle 

der voro uneler byggnad och utrustning, samt dermed sam

manhängande detaljer. 
För närvarande stoclo 4 fartyg på staplaru e, af hvilka 2:ne 

tillhörde de s. k. torpedo-catch vessels, och de 2:ne andra en art 

af torpedo-cndsers, som närmast torde kunna hänföras ti ll den 

redan förut hemma signalerade "Scout" -klassen. Af elen först

nämnda typen hade kölen sträckts till "the Sandfly" elen 19 

April och till "the Spicler" elen 7 Juni detta år. Denna fartygs

typ liknar mycket till de yttre konturerna vanliga minbåtar. 

Dess dimensioner äro: längd mellan perpendildarne 200 fot 

(61 m.), bredel å ~-spantet 23 fot (7 m. ), deplacement 450 tons. 

Den är försedd med ram i förstäfven och dess bestyckning 

kommer a,tt utgöras af l st . 4 ineh. baklacldningskanon, 6 st. 

3-tf.:ga snabbskjutande kanoner och 8 st. 14 inch . \Vhiteheads 

minor, för h vilkas ut,skjutancle 3:e utskjutningstuber finnas, 

l förut och l på hvarclera sidan, alla med mynningen fast i 

fartygssidan och tuben rörlig. Fartyget kommer att fram

chifvas med 2:ne propellrar oeh är försec1t med slingerkölrtr 

på sidorna. Det kommer att förl'es med 2:11e lätta master. 

i9 -

o .. ~f tOI'}JedolcT?JSSare-typen sto do på stapel "the Serpen t", 

paborJad den 9 November 1885 och "the Racoon", påbörjad 

den l Februari detta år, hvarjemte ett fartyg af samma typ, 

"the Archer", bygclt vid enskilclt verkstad i Glasgow (Thom

son & C:o ), nyss anländ t, och ytterligare tvenne elylika under 

de närmaste dagarue väntas hit för att vidare utrustas. Denna 

typs dimensioner äro: längel mellan perpencliklarne 225 fot 

(68,a m. ) bredel å !81:-spantet 36 fot (11 m .), deplacement 1600 

tons. Den är förseeld med ram, slingerkölar på sidorna och ett 

lätt pansardäck från för till akter. Den framclrifves medelst 

2:ne af hvaranclra oberoende ma:okiner om tillsammans 3500 

hästars kraft vid forceradt drag. Den i Glasgow bygcla båten 

lär på profturen hafva gjort 17 knop, men de här uneler bygg

nad .varande hoppas man kunna uppbringa till fullt 18 knops 

hastrghet . Kolboxarne äro placerade borelvarts för att sam

tidigt utgöra skydd mot fiendtlig beskjutning; de rymma 350 

ton stenkol. Kolåtgången vid utveckling af full maskinkraft 

är 25 ton i dygnet. Fartyget är förseclt med back och skans, 

uti hvilka utskjutningstuber för Whitehoadsminor samt en del 

lätta kanoner äro anbringade, och har ett bepansraclt styrtorn 

med rörlig kupol, som medelst ställshufvar kan höjas eller 

sänkas, och derigenom ökas eller minskas synfältet. Starka 

pumpar och vidsträckta rörledningar i förening med en mängel 

vattentäta celler föröka fartygets flytbarhet. Portarne mellan 

de vattentäta skotten kunna stängas från öfra däck medelst dit 

uppgående drefaxlar, som gripa i en kuggslå å sjelfva porten. 

Förutom styrtornet med deri varande stridsratt finnes en kom

l~ancl~brygga . med fredsratt och ett litet styrhus; rorstocken 

ga.r OJ upp hll vattenytan. De större båtarne äro placerade 

mrdskepps på j erngaljar i höjd med back och skans, i likhet 

n:ed å "Freja". Fartyget har enelast eP signalmast. Bestyck

nmgen utgöres af 6 st. 6 inch . (15 cm) baklacldnino·skanone1· 
. b' ' 

8 st. 3-(l.:ga snabbskjutande kanoner, 2:ne N orclenfelts 45 mm. 

kanoner och 12 st. 14 inch. vVhitehoads minor. De grofva 

lm nonorna äro placerade i pi votlavettor af Vavassonrs kon-
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struktion och å utbygda plattformer, 2:ne å backen, 2:ne mid
skepps å däck samt 2:ne å skansen. Servisen vid kanonen 
utgöres endast af 3 man och dessa jemte pjesen äro skyddade 
mot fiendens snabbeld genom en vid lavetten fastsittande 
pansarsköld af l inch. stålplåt, som nästan helt och hållet 
omsluter lavettaget. Under plattformen befinner sig en lika
ledes af tunn pansarplåt för snabbeld skyddad trumma, hvar
igenom laddning och langning sker medelst hydrauliska lyft
apparater. De lätta snabbskjutande kanonerna äro utplacerade: 
2:ne å gångborden på hvardera sidan, samt 2:ne på hvardera 
sidan under back och skans. De stå på pivoter i skeppssidan 
och äro försedda med en lös axelkolf för rigtningen. Närmast 
omkring dem äro bordläggningsplåtarue förstärkta till l inch. 
tjocklek för att skydda betjening och pjes mot den fiendtliga 
snabbelden. De båda Nordenfelts-kanonerna äro placerade 
under backen förut och är skeppssidan för dem något utskureh 
i embrasyrform. För utskjutande af Whiteheadsminor har 
fartyget 5 mintuber, af hvilka en är fast och placerad öfver 
vattenlinien förut, tvenne placerade under backen och tvenne 
akterut under skansen. Dessa äro rörliga på det vis, att sjelfva 
tuben är fastshufvad vid ett till sin yttre skapnad klotformigt 
hufvud af metall, detta är afsvarfvadt och passar jemnt uti ett 
i fartygssidan fastsittande konkavt klotformadt lager (i tvenne 
delar), ·hvilket medgifver tubens fria riktning. Inre ändan af 
tuben är derför försedd med rullar och svängskenor i däcket. 
A±t:yrningen af minan kan ske vare sig medelst komprimerad 
luft eller med krut, hvarför stötbotten är försedd med en slags 
ficka för krutladdningen, då sådan begagnas, och en rörlig 
metallhylsa för isättande af det elektriska tändröret. Fartyget 
är försedt med elektrisk lysapparat och ångwinchar. 

Den sist omnämnda kryssaren "the Themis", har 3500 
tons deplacement, är föri::iedd med ram och bepansrad med 
lättare däckspansar. De lutande pansarplåtarna hafva 3 inch. 
(3 plåt.) tjocklek; de horizontala 2 inch. Fartyget är indelad t 
uti en mängd vattentäta afclelningar med likadan inrättning 
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att stänga de vattentäta skotten, som på torpedokryssarne. Dess 
bestyckning kommer att utgöras af 2:ne st. 14 tons backs
och skanskanoner, 10 st. 6 inch. bakladdningskanoner i Vavas
seurs pivotlavetter bordvarts, samt ett antal snabbskjutande 
mindre pjeser och 18 st. vVhiteheadsminor från 4 mintuber. 
Det kommer att förses med 2:ne master och fullständig brigg
tackling. 

H vad som å alla dessa fartygstyper synes genomgående 
är bemödandet att minska kanonbetjeningen till ett minimum 
och att så mycket som möjligt skydda manskap och kanon 
för fiendens snabbeld. Ingenstädes har man maskinkanoner 
exponerade på kommandobryggan eller eljest öppna platser, 
der betjeningen befinner sig utan skydd. Pivotlavetter af 
V a vasse ur-konstruktion med der å fästade stålsköldar synes, att 
döma af arbetet i verkstäderna, komma _att få en allt större 
an vändning i den engelska marinen, likaledes de rörliga min
tuberna med mynningen fast i fartygssidan. 

De båda förstnämnda fartygstyperna, som äro ibland det 
modernaste, som för tillfället gifves i den engelska marinen, 
hafva vi särskildt fästat OSi::i vid, emedan de helt visst skulle 
lämpa sig utmärkt äfven för våra förhållanden såväl i ekono
miskt, som sjömilitäriskt hänseende. De förra skulle lämpligen 
kunna ersätta våra föråldrade 2:a klass kanonbåtar, de senare 
hos oss fylla bristen af snabbgående kryssare och tillsammans 
med "Svea"-typen bilda tyngdpunkten uti vårt kustförsyars
system. Torpedakryssare af denna typ äro fartyg, som med 
måttliga dimensioner och i följd deraf måttliga kostnader för
ena kraftiga anfallsmedel, styrka, snabbhet och lätt manöver
rörlighet, och hafva vi derför trott att en närmare beskrif
ning på denna fartygstyp, sådan den efter ett flyktigt besök 
kan bli±va, i hemlandet skulle mottagas af ett allmännare m-
tresse. -j'. 

Tids kr. ,: Sjiir. 1887 . G 
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Hvarjehanda. 

Skjnt- och Sllrängförsiik mot engelska liansarfregatten '' Resi
stance". skjutförsöken afsågo att pröfva förmågan hos kaut
schuksbeklädnad på ett fartygsskrof att tillsluta skotthål. 
På elen utrangerade fregatten, som på en längel af 45 m . . har 
114 mm. tjockt pansar, hvilancle på 45 cm. teakbackning, hade 
för de ifrågavarande försöken inrättats innanför babordssidan, 
der denna är enelast 21 mm. tjock, i vattenlinien och uneler 
den bepansrade delen, fyra vattentäta cmnpartiment af l,r,~ 
m. bredd, 1,22 m. djup och 3-4 m. längd, bildande tillsammans 
ett stort vattentätt långskeppscompartiment. Dessa compar
timent hade invändigt blifvit beklädela med kautschuksskifvor 
hvars tjocklek i olika compartiment varierade emellan 13, 25 
och 38 mm. På styrbordssiclan hade man deremot beklädt 
en del af skrofvet i vattenlinien med en yttre lmutschuksbe
läggning af 25 mm. tjocklek, hvarjemte man innanför denna 
sida anordnat en begränsad cell, som blifvit fylld med 36 mm. 
tjocka skifvor sammanpressade af a::;bestfibrer. 

Slrjutförsöken egde rum den 26 Augusti i Portsmouth. 
Fregatten gafs med ballast sådan krängning att hela den del 
af babordssidan, som man ernade beskjuta var ur vattnet. Först 
beskjöts denna sidas ~jercle el. v. s. längst från förstäfven be
lägna compartiment, med en stålprojektil ur en 6-pund. snabb
skjutande pjes ombord i den på 90 m. afstånd förankrade 
kanonbåten "Pincher"; projektilen vägde 2,n kg. och hade 
en sprängladdning af 152 gr. Derefter beskjöts nästa compar
timent (.M. 3) på samma afstånd med en 5' baklaclrlningskanon 
ombord i kanonbåten "Blazer"; den,.icl användes 7,3 kg. ladd
ning och projektilen var en granat af 22,7 kg. vigt med 2,1:, 
kg. sprängladdning. Båda dessa skott, som träffade med myc-
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ken precision, genomslogo sidan, såsom förutsedt var, explo
derade ini compartimenten och sönder::;leto de innanför varande 
kautschuksskifvorna vidt omkring träffpunkterna, hvadan all 
möjlighet för att kautschuken skulle kunna täta var utesluten. 
Efter det kautschuksbeläggningen sålunda här alls icke mot
svarat det afseelda ändamålet, afstoc1 man från den enligt pro
gramet ursprungligen bestämda beskjutning af compartimenten 
l och 2 med groft artilleri och fortsatte med skjutning emot 
compartiment 2 med snabbskjutande artilleri och emot det 
med 38 mm. kautschuk beklädela compartiment l med en · s·' 
bakladdningspjes. Dervid erhölls alltjemt lika dåliga, om icke 
sämre resultat: kautschuksbeläggningen afslets och sönderföll 
i stycken till den grad, att det aldrig kunde blifva tal om att 
sänka den beskjutna delen i vattnet, utan skotthålen måste 
med ekproppar och andra medel igentäppas. Härefter öfver
gick man till beskjutning af det ställe af styrbordssidan, på 
hvilket kautschuk blifvit fästadt utcmpä. Tre skott från den 
G-pund. snabbskjutande kanonen afskjöts mot detta ställe och 
ett fj erc1e mot öppningen till den omförmälda asbestcellen. Vid 
unelersökning efter dessa skott befans att kautschuksbelägg
ningen, på detta sätt använd, bättre motsvarat sin uppgift, 
om också iföljd af uppkomna remnor, tätningen ingalunda 
kunde blifva fullkomlig. Asbestbeläggningen hade deremot 
förhållit sig väl och tillslöt fullständigt de träffade ställena, 
då dessa sattes under vatten. Märklig är den omständighet, 
att tätningen här icke så mycket åstadkoms af elasticiteten 
eller genom utsvällning af asbestfibrerl'.a, utan isynnerhet der
igenom att dessa, genom uppsugning af vatten förändrades till 
ett slags kitt. 

Sedan denna del af försöken var afslutad, bogserades "Re
sistance" i hamn för att uneler ledning af torpedskolskeppets 
officerare blifva iordningsstäld till förestående torpedförsök 
För detta ändamål hade fartygsskrofvet redan förut på en viss 
längd af babonlssidn,n, efter mönster af de moderna slag
skeppen, blifvit försedt med clubbel botten, celler för kolskydel 



och vattentäta afdelningar, hvilka anordningar sträckte ::ng 
från underka,nt af pansarklädseln till kölplåten. 

Det för::;ta och på samma gång enklaste af experimenten 
gjordes den 21 September. En sprängladdning af 27,2 kg. 
bomullskrut bringades i explosion på 9 m. afstånd från far
tyget; denna laddnings förstörande kraft nådde icke till far
tyget, ty undersökningen af det senare angaf icke någon den 
ringaste skada å detsamma. Försöket kunde icke förvänta::; 
gifva annat resultat efter den erfarenhet, som de för några 
år ·sedan i England med "Oberon" i stor skala utförda spräng
ningsförsök lemnat: "Oberon" en gammal hjulångare af jern, 
hade blifvit försedd med clubbel jernbotten, lik den å pansar
skeppet "Hercules" och utsattes på successift vexlancle af.stånd 
af 30, 24, 18, 15 och 12 m. för förstörelseverkan af en med 
500 !f~. (227 kg.) bomullskrut laddad och 15 m. uneler vattnet 
anbringad flytmina. På 30 och 24 m. afståncl var minans ver
kan mot fartyget nästan ingen; någon allvarsam skada inträf
fade först på 15 m.; på 12 m. blef den yttre botten delvis in
tryckt men den inre lemnades fullkomligt oskadad; först då 
mman lodrätt under skeppets köl på den absoluta elistansen 
af 12 m. från ytterbeklädnaden och li.r;,qande på lu~fsbottnen 

sprängdes, blefvo verkningarne så svåra, att "Oberon" sönder
bröts i kölen och sjönk derpå, då pumparna icke kunde hastigt 
nog beherrska det genom talrika läckor inströmmande vattnet. 

Nästa experiment egde rum den 23 September och föl
jande dagar samt af.'Såg att utröna elen minsta längd som kan 
gifvas bomarne till skyddsnäten, för att en nätet träffande 
torped skall kunna sprängas utan att skada clet beslcjntna /cw
ty,qet. 

De 5,;, m. höga Bnllivantsnäten blefvo anbringade på ba
bordssidan af det förankrade pansarfartyget och först 11å 9 m. 
afstånd från fartygs::;idan. Till skjutningen begagnades en 
gammal 16 tums Whiteheadtorpecl, hvilken ehuru gående myc
ket långsammare och icke så väl konstruerad som \Vhiteheads 
nyare (hvilka förhållanden här icke hade något inflytande), 
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dock hade större ::>prängladdning, neml. 42 kg. mot de moderna 
14 tums torpedernas 29,:; kg. Denna torped af::;kjöts från tor
pedfartyget "Vesuvius" på 90 m. afståncl med stor noggrann
het mot fregattens med nät skyddade del, hvilken erbjöd ett 
mål af 9 m. längcl. Den vid nätets träffande åstadkomna 
,;prängningen, hvilken gaf sig tillkänna genom uppkastandet 
af en 20 m. hög vattenpelare, skadade och lösslet en af bo
marne, ref ett hål i nätet af circa 3,a X 5,:; m., men förmådde 
likväl icke att tillfoga skeppskroppen på "Resistance" ringaste 
t:llmda. Höljd häraf blef skyeldsnätets afstånd efter hvartannat 
minskadt till 6 m. och 4,a m. och i stället för en kostbar tor
ped användes en med dennas sprängladdning lika qvantitet 
bomullskrut. Vid sprängningen af denna på 6 m. afstånd blef 
fartyget åter så godt som oberördt; den andra sprängningen, 
som följde strax efter, förorsakade deremot en sådan läcka, 
att man måste med alla ansträngningar pumpa, för att blifva 
herre öfver det inströmmande vattnet. Då man följande dag 
undersökte skadorna i docka, kunde emellertid inget egentligt 
hål upptäckas, enelast en intryckt kingstonventil, men en 
betydlig förskjutning i plåtförbindningen på en stor del af 
skeppskroppen, och härigenom finner det häftiga inströmman
det af vatten sin förklaring. 

Resultaterna af dessa försök stämma öfverens med dem 
::>om för kort tid sedan erhöllos genom dylika försök i Frankrike 
mot "Provence". Det torde sålunda icke vidare råda något 
tvifvel om gränserna för ett verksamt skydel af torpednät, och 
om nu också en del nyare torpeder hafva en större spräng
laddning än de vid försöken använda, bör deremot icke lenmas 
obeaktadt, att "Resistance's" sida var endast 16 mm. tjock 
och bestod af sprödt jern, under det nutidens af bästa jern 
eller stål tillverkade bottenplåtar uppgå ända till 32 mm. 
d. v. s. äro mera än dubbelt så starka. 

Det sista torpeclförsöket, sprängning af on med skrofvet 
af "Resistance" i omec1elbar beröring bringad torped, utfördes 
den 3 N o v. Detta försök motsågs naturligtvis med ett lifligt 
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intre~::;e; m~tn var i en ~ynnerlig spänning att erfara i h vad 
mån dubbel botten, kol~kydd och de vattentäta campartimen
ten skulle bidraga till ett illskränkande af elen förstörande 
effekten, om icke - såsom man från flera håll väntade -
fartyget genom explosionen helt och hållet gick i spillror. 
Det må här straxt nämnas, att experimentets utgång ingalunda 
gaf någon bekräftelse åt sistnämnda förväntan, oaktaclt alla 
för angreppet gynsamma factorer kommo till hjelp . 

"Resistance" förtöjdes på grundt vatten och en 16 tums, 
med 42 kg. bomullskrut laddad torped, anbringades och fästa
des vid dess babordssida midt på lifvet och 4,57 m. uneler vatt
net, d. v. s. omedelbart öfver kölplåten. Antändningen skedde 
på elektrisk väg från en båt. Den dervid åstadkomna explo
sion skiljde sig icke i något af.,;eende från de som egt rum 
vid de föregående försöken och de åskådare, som hade räk
nat på ett storartadt, kanske med skeppets totala förintelse 
förenaclt skådespel, funno sig mycket bedragna i sin förväntan. 

Genom stötens kraft krängde "Resistance" först lätt öfver 
åt styrbord, och lade sig derpå, dock icke mycket hårdt, öfver 
på babordssidan. Det var nu tydligt, att skrofvet hade lidit 
allvarsamma skador, och fartyget intog ganska mycket vatten. 
Man trodde först, att "Resistance" hade stannat på grund och 
icke vidare kunde sjunka (experimentet skedde vid ebb), men 
vid undersökning fann man, att fartyget ännu var flott och 
man bogserade det straxt till docka. Siclokölen var på en 
längd af 6 m. lösryckt och de under densamma befintliga bot
tenplåtarue syntes något förskjutna; tre eller fyra ända till 
underkant af pansam räckande plåtgångar voro intryckta och 
sjelfva plåtarue på halfva höjelen formligen klyfda, under det 
plåtsömmarue visade ända till 8 cm. stora öppningar. För 
öfrigt funnos läckor på flera håll. Inombords voro några luc
kor sönderslagna, och kolboxarue hade till den grad skakats, 
att dera'S innehåll låg kringströdt i alla rigtningar; dock hade 
de vattentäta skotten - och detta var väl hufvudsaken -
förblifvit i oskacladt skick. Inströmningen af vatten var, tack 
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vare dessa, inskränkt till en enclrt afdelning, och fartyget hade 
uneler verklig affär ännu varit i stånd att manövrera och 
nyttja sitt artilleri. 

Såväl af denna jemförelsevis ringa förstörande verkan, 
dervid äfven torpedens tillbakastudsande vid explosionen, när 
den i verkligheten skjutes, icke fick någon hänsyn, som ock 
efter de genom tidigare försök vunna erfarenheter, synes fram
gå att torped vapnets stridsvärde blifvit mycket öfverskattadt. 
Experimentet var dock icke fullt egnaclt att lemna en slutlig 
lösning af frågan för praktiken, enär vidden af den förstörelse 
å ångpannor, ångrör m. m. på ett uneler gång varande fartyg, 
som en torpedsprängning förutsättes komma att göra, icke 
låter leda sig af försöken med "Resistance". 

(Mittheil. aus dem Geb. des Seewesens« och 
• Revue Maritime et Coloniale« .) 

])et u ya sky(l(lsme(llet W OO(lit. För att förhindra vattnet 
att intränga genom i vattenlinien erhållna skotthål och att 
sprida sig i det inre af ett fartyg eller en båt, har man i 
senarE? tid föreslagit åtskilliga skyddsmedel. Ibland sådana 
omtalas en af mr A. l\1. W o o el uppfunnen komposition, som 
efter uppfinnaren erhållit namnet "\Voodit" och som skall för
tjena mycken uppmärksamhet. Woodit liknar till det yttre 
vulkaniserad kautschuk och eger delvis dess egenskaper, men 
förnämligast en utomordentlig elasticitet. Det antändes icke, 
röner intet inflytande af sjövatten eJ heller af temperatur
förändring och kan lätt och jemförelsevis billigt beredas. 
Efter fabrikens*) prospect kostar l eng. kub.-fot (50 lbs) woodit 
7 L. 10 sh. St. \Voodit framställes i form af kuber, som 
vexla i storlek efter kalibern på de olika kanoner mot hvilka 
~:;k y eld afses; dessa kuber, anbringade till ytterbeklädnaden af 
båten eller fartyget på sådant sätt att de långs vattenlinien 
Lilcla ett lagom högt pansar, meclgifva de träffande projekti
lema obehindrad genomträngning, men tillsluta så fullkomligt 

'') A. M. Woods Ships ' Woodite protection C:o Ltd London. 
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hermetiskt de dervid gjorda hål, att allt inträngande af vatten 

derigenom är omöjliggjordt. 
Med detta nya skyddsmedel anstäldes förliden höst på 

den till herr Thorsten N ordenfelts förfogande stälda skjutplats 
vid Dortford och i närvaro af flera engelska sjcofficerare och 
ingeniörer, några prof, hvilka gåfvo de gynsammaste resultat. 

På en 10 mm. tjock jernplåt af 1,44 qv.-m. yta fästades 
36 wooc1itkuber, hvardera med 20 cm. sida, och plåten sjelf 
skrufvades derefter till en annan af enahanda dimensioner, 
hvarpå den så tillredda taflan uppstälcles för att på 46 m. 
afståncl beskjutas af 6-p. och 3-lJ. N ordenfelts snabbskjutande 

kanoner. 
Den 6-p. kanonens projektil hade en genomskärning af 

63 mm. och O,n krutladdning; den 3-p. 1Jrojektilen hade 38 mm. 
genomskärning och krutladdningen var 0,21 kg. Sex skott af
skjötos mot taflan, deraf fem från den 6-p. kanonen och ett 
från den 3-p.; detta sista skott och tre af de G-pundiga skjö- , 
tos under rät vinkel, de öfriga två under 45n vinkel. Skotten 
genomträngde wooditen och 11låtarna fullständigt, åstaclkommo 
i dessa vid vinkelrätt anslag hål af 5-9 cm. genomskärning, 
och vid sned träff vida större öppningar, men utan att i det 
yttre skyddet lemna spår af någon synbar intryckning på de 
träffade ställena. Ä±ven baksidan af wooclitbeläggningen vi
sade vid senare företagen undersökning hvarken sönderslitning 
eller sprickor, endast en lossning af förbindningen med jern-

plåten. 
Efter dessa lysande resultat är det att vänta att woodit 

skall komma att spela en stor r6le inom skeppsbyggeriet 
såsom skydelsmedel för opansrade skeppsdelar. En fråga blir 
då, huru det skall på ändamålsenligaste sätt knnna fastsättas 
på skeppskro1)pens utsida, men denna fråga bör väl kunna 
lösas gynsamt geuom fortsatta praktiska försök. 

.. 
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