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Arsberättelse 
af föredraganden i 2:dra vetenskapsklassen (artilleri) 

kom.-kapten frih. E. Barnekow. 

(Forts. h'. 50:tlc ärg. pag. 420.) 

l{anonet·. 

Då den första 80-tons kanonen blifvit bygd i England 
sades att den skulle snart efterföljas af 160-tons-kanoner. 
Detta ansåg::; af mången som ett öfvermodigt talesätt, men 
det har sedermera visat sig att det ligger inom möjlighetens 
område att tillverkfL kanoner äfven af denna vigt. I England 
finnas redan till tjenstebruk utlemnacle 110-tons-kanoner, h vilka 
med 408 kg. krutladdning utslunga projektiler af 915 kg. vigt 
mecl en hastighet af 675 meter, motsvarande en totaleffekt vid 
mynningen af 18955 metertons eller 131 m. t. per cm. af pro
jektilens omkrets, samt förmåga att vid mynningen genomslå 
en obackad smidesjernplåt af 80 cm. tjocklek; 1886 profsköts 
vid Meppen 4 st. för Italien viLl Essen tillverkade 40 cm. 
kanoner af 121 tons vigt, hvilka vid profskjutningen utveck
lade en mynningseffekt af 17940 m. t., hvilket svarar emot 
genomträngningsförmåga vid mynningen i obackadt smides
jern af 104 cm. tjocklek, och samma fabrik erbjuder sig att 
leverera 40 cm. kanoner af 143 tons vigt, hvilka skulle kunna 
utskjuta projektiler af 1050 kg. vigt med 640 meters utgångs
hastighet, och sålunda ega förmåga att vid mynningen genom
skjuta obackacl smidesjernspansar af 120 cm. tjocklek och på 
1000 meters af.ståncl ett dylikt pansar af 112 cm. tjocklek. 

Dylika .iettekanoner hafva vi ännu ej erhållit för vare sig 
vår flotta eller kustförsvar , och det är föga sannolikt att vi, 
åtminstone under den närmaste framtiden, skola förskaffr, oss 
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sådana dyrbara förstörelsemaskiner, i all synnerhet som vi 
utan olägenhet kunna nöja oss med betydligt mindre och 
billigare pjeser, blott de äro tillräckligt kraftiga för att genom
bryta den flytande pansar vi efter all sannolikhet möjligen 
skulle komma att möta vid våra kuster, hvartill vi måste 
rälma den pansar, som finnes på ryska, tyska och danska 
pansarfartyg. 

I början af innevarande år mottogs vid Carlskrona station 
2 st. hos sir \V. G. Armstrong, ~'Iitchell & C:o i Newcastle 
upon Tyne för pansarbåten "Svea" tillverkade 25 cm. kanoner. 
Dessa kanoner, 25 cm. k. M;85, äro helt och hållet af stål, 
bandade ända ut till mynningsplanet. 
Kanonens hela längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm. 8636. 

D:o d: o ............. ..... . ........ kaliber 34. 
Loppets längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d:o 32. 
Kanonens vigt ....... .. ......................... kg. 30250. 
Pansargranatens vigt ............................ cl:o 204. 
Granatens d:o . . . . . . . . . . . . . . . ........... cl:o 182. 

Vid kanonens profskjutning i England och Carlskrona 
erhöllos följande ballistiska resultat: 
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Af förestående krutladdningar äro 110 kg. brunt prisma
tiskt stridsladdningen för pansargranaten, och 82 kg. 35 mm. 
krut stridsladdningen fö~· granaten; elen vid profskjutningen i 
England använda laddningen 136 kg. brunt prismatiskt krut 
gifver ej så högt tryck att kanonens hållfasthet derigenom 
skulle äfventyras om ett eller annat skott dermed skjutes, 
äfven om densamma torde vara något för stor att tjena som 
reglementerad striclsladdning. 

Vi skola nu undersöka om den effekt denna kanon ut
vecklar med stridsladdningen, eller ock kan utveckla med 
högsta profskjutningslåddningen, räcker till att inom vanligt 
stridsafstånd genomslå det kraftigaste pansar som för närva
rande finnes på fartyg tillhörande ryska östersjöflottan, tyska 
eller danska örlogsfartyg, förutsatt att projektilmaterialet är 
af den beskaffenhet att projektilen vid anslaget icke går sön
der innan den hinner tränga in i pansaret. 

Enligt "Almanach fur die k. k. Kriegs-Marine 1887" äro 
af ifrågavarande fartyg de starkast bepansrade följande: 

Danska pansarfartyget "Iver Hvitfeldt", hvars kasematt
bepansring på sidan än 29 cm. och vid ändarna 28 cm. tjock, 
tornet är skyddadt af 21 cm. tjock pansarplåt, alla pansar
plåtarue till såväl torn som kasematt äro "compound-pansar", 
d. v. s. stål med jernbackning. 

Danska pansarfartyget "Helgoland", hvilket har 30,5 cm. 
tjock smidesjernspansar i vattenlinien. 

Ryska pansarkryssaren "Dmitrij Donskoi", som för 35 cm. 
pansar på kasematten. 

Ryska bepansrade kryssarna "Admiral Nachimoff" och 
"Alexander II", hvilka hafva 35 cm. tjock pansarbeklädnad 
på tornet. Pansaret på de ryska fartygen är compound-pansar, 
tillverkadt efter Cammells system. 

Tyska pansarfartyget "Oldenburg" har 33 cm. compound
pansar på kasematten. 

Tyska pansarkorvetten "Sachsen" har 40,n cm. tjock be
pansring i vattenlinien. Detta pansar lärer vara s. k. Sandwich
pansar. 
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De för närvarande kraftigaste pansar som för oss torde 

komma ifråga att beskjuta skulle alltså vara: 
40,G cm. Sandwich-pansar och 
35,o cm. compound-pansar. 

Den 7 Juli 1875 företogs skjutning i Tyskland med en 

30,o cm. kanon och kokillgjutna pansargranater mot en Sancl

wich-lJansarplåt. Plåtens sammansättning var: 25,4 cm. smiclt 

j ern + 20 cm. träbackning + l6,2 cm. smidt jern + 20 cm . 

träbackning + 2 X 1,9G cm. smidesjerns innerskinn . Denna 

pansarplåt, hvilken mycket nära liknar pausaret i vattenlinien 

å de tyska pansarkorvetterna "Sachsen", "Bayern" m. fl., blef 

med lm1ftöfverskott l1elt och hållet genomskjuten af en pro

jektil, hvars fefvancle kraft vid anslaget pB1~ cm. af omkretsen 

var 33 m. t ., och en annan projektil, hvars lefvande kraft vid 

anslaget var 31,2 m. t. per cm. af omkretsen, trängde med 

spetsen genom hela plåten intill innerskinnets framplan, hvaraf 

framgår att en projektil med en anslags-l efvande-kraft af om

b ·ing 32 m. t. per cm. af omkretsen kan vid vertikal träff 

genombryta ett pansar af denna sammansättning. 

Med afgeende på compoundpansarets motståndsförmåga 

vid normalt anslag, jemförd med smidesjornspansarets af sam

ma tjocklek, så är denna beroende bland annat af stålets hård

hetsgrad, förhållandet emellan stålets och smidesjernets gods

styrka, samt valsverkets förmåga att bearbeta plåten, men med 

ledning af de resultat, som erhållits vid flera pansarskjutnin

gar, kan man antaga för compoundpansar af 20 till 25 cm. 

tjocklek 30 %, och för compounclpansar af gröfre tjocklek 

25 °/0 större motstänJsförmåga än hos en smidesjornsplåt af 
samma tjocklek. 

För att genomskjuta en: smidesjornplåt af samma tjocklek 

som elen ombord å skeppet "the N ettle" beskjutna, här ofvan 

omnämnda, compoundplåteu er-fordras, enligt elen Kruppska 

formeln för genomträngning i obackaclt smidesjern, för 25 cm. 

projektilen en anslags-lefvancle-kraft af 17,2 m. t., per cm. 

af projektilens omkrets, och då 25 cm. projektilen vic1 denna 

l o 
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skjutning utvecklade 21,2 m. t. pE1r cm. af lless omkret::;, och 

detta oaktaclt, då stiilprojektilerna använde::~, enda::;t kuude an

ses hafva nätt och j emt gått igenom plåten, så följer häraf att 

ifi:-ågavarande compoundpansar utvecklade omkring 23 °/0 större 

motstånd än en smidesjornplåt af samma tjocklek enligt beräk
ning skulle förmått åstadkomma. 

För att kunna genomslå en smidesjornplåt af 35 cm. tjock

lek måste 25 cm. kanonens projektil hafva vid anslaget en 

lefvande kraft af minst 24,7 m. t. per cm. af dess omkrets, 

hvaremot för genomskjutning af en compoundpli\t af samma 

tjocklek denna projektil enligt ofnm gjorda antaganden borde 

hafva en 2 •. nslagseffekt af minst 30,s m. t. per cm. af omkretsen. 

Skulle framdeles pansarkorvetter af "Sachsens" typ förses 

med compounclpansar i stället för sandwiohpansar, så måste 

för dess genomskjutning, enligt ofvan gjorda beräkningsgrun

der, 25 cm. kanonens pansarprojektil hafva en anslagseffekt 

per cm. af dess omkrets af minst 37 m. t. 

Af dessa beräkningar, jemförda med de ballistiska resultat 

som verkligen erhållits med 25 cm. kanonen 1'11/85, torde alltså 
framgå: 

l:o. Det gröfsta pansar som för närvarande finnes å nå

got krigsfartyg tillhörande Östersjömakternas flottor kan . vid 

normalt anslag genomskjutas med kraftöfverskott af "Sveas" 

25 om. kanoner upp till 2000 meter med begagnande af pan
sarprojektil och stridslacldning. 

2:o. Gompoundpansar af samma tjocklek som sandwich

pansaret å korvetten ''Sachsens" klass kan vid normalt anslag 

nätt och j emt genomskjutas af 25 cm. kanonen 1'11;85 på om

kring 2000 meters afstånd, då stridsladdning begagn::Ls, h var

ernot samma pansar kan genomskjutas af denna kanon vid 

normalt anslag med ej obetydligt kraftöfverskott på 2000 m., 

mod användande af elen högsta profskjutningsla.ddningen. 

Hade örlogsfartyget ej andra fiender att skyelda sig mot 

än de projektiler, som utslungas från fiendens kanoner, så vore 

det fullständigt skyddadt, om dess bepansring vore sådan, att 
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den kunde trotsa beskj ntning från de gröf::;ta kanoner som det 
möjligen komme att möta, men på senare ticlen har på det 
våta slagfältet uppträclt en fiende, mot hvilken pansaret ej 
utgör något skydd, och mot hvilken skyddsmedel af annat 
::;lag måste tillgripas. J ag menar sjö minan. 

Sjöminorna äro som bekant hufvuclsakligen af två slag, 
försvars- och anfallsminor. Det förra slaget, hvartill vi kunna 
räkna sådana minor, hvilka utläggas eller från land kunna ut
skjutas i farleder der fiendens fartyg antagas komma att pa::;
sera, kan ej blifva föremål för denna uppsats, det andra slaget 
cleremot, hvarmed vi förstå antingen de minor, som föras intill 
det fiencltliga fartyget, eller ock sådana som på något afstånd 
från andra fartyg eller båtar afskjutas mot detsamma, hvar 
detta än kan påträffas, har förorsakat en ej obetydlig för
ändring i sjöartilleriet. Så länge sistnämnda slag enelast ut
gjordes af stångminor, hvilka i öppna ångslupar fördes intill 
det fiendtliga fartyget, kunde detta, derest dess bevakning 
var god, med framgång skydda sig mot stångminbåtar med 
handgevärseld och för att inom ko:r:taste tidrymd kunna mot 
manskapet i den anfallande minbåten utslunga största antalet 
gevärskulor, upptogs i fartygens bestyckning kulsprutor med 
gevärskaliber. Någon tid senare uppträdde den sjelfgåencle 
minan, hvilken på flera hundra meters afstånd utskjutes från 
en båt eller fartyg, hvars maskiner och besättning äro skyd
clade af stålplåt. l\iot denna motståndare stod kulsprutan med 
gevärsammunition maktlös, och de grofva kanonerna, med 
hvilka fartyget möjligen var bestyckadt, kunde ej hinna skjuta 
hvardera mera än ett eller annat skott, hvilka dessutom, då 
de skulle rigtas mot ett mål som nalkades med 20 knops fart, 
hade föga sannolikhet att träffa, innan minbåten hade utsändt 
sin mina och försvunnit i mörkret. 

För att hejda dessa små snabba farkoster, innan de kom
mit så nära att de med någon sannolikhet att träffa kunde 
afskjuta sina minor, ökades kulsprutans kaliber till en engelsk 
tum och försågs clerjemte med massiva stålprojektiler i stället 

'i 
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för blykulor. Det enklaste sättet för minbåtar att trotsa detta 
nya vapen vure att skaffa sig tjockare stålplåt som skyeld för 
maskineri och manskap, men de härmed förenade olägenhe
terna, såsom större anskaffningskostnad och förminskad fart, 
utan att likväl vara skyeldad för beskjutning från gröfre pje
ser, torde vara en borgen för att 25 mm. kulsprutan fort
farande kommer att vara ett kraftigt försvarsvapen mot min
båtar. Men om 25 mm. kulsprutan inom ej alltför långt håll 
är, tillfi.iljcl af elen mängel stålprojektiler elen på kort tid för
mår utslunga, ett goclt försvarsmedel mot minbåten, så kan 
detta försvar ej utsträckas till längre afståncl på grund af kul
sprutans ringa träffsäkerhet och genomträngningsförmåga. Det 
blef då nödvändigt att anskaffa ett vapen, som redan på !inga 
håll kunde hejda den ·lilla, snabbt framilande minbåten, det 
vill säga ett vapen, som med god genomträngningsförmåga 
hastigt kunde ersätta ett ±örfeladt skott med ett nytt, hvartill 
äfven hörde en lavettkonstruktion som meclgaf snabb rigtnings
föränclring af vapnet; detta föranledde uppkomsten af snabb
skjutande kanoner. 

Vid en tidpunkt då vi inom vår flotta skulle bestämma 
oss för en för våra förhållande lämplig snabbskjutande kanon, 
funnos sådana försökspjeser med 38 mm., 47 mm. och 57 mm. 
kaliber. 38 mm. snabbskjutande kanonen ansågs då vara fullt 
ändamålsenlig, såväl på grund af dess mindre kostbara ammu
nition, som ock derföre att denna kaliber egde tillfredsstäl
lande skjutförmåga emot alla de minbåtar som då för ticlen 
voro i tjenstebrnk. Äfven inom ett par större sjömakter an
togs 38 mm. kalibern för snabbskjutande kanoner afseelda att 
afslå minbåtsanfalL 

Ändamålet med elen snabbskjutande kanonen var, som 
nämndes, att i förening med 25 mm. kulsprutan söka afvisa 
minbåtsanfall, men snart fick denna kanon en ny användning, 
nemligen att genom fiendens kanonportar inkasta ett hagel 
af sprängstycken. För att skydda kanonbetjeningarna här
emot försågas batterilavettagen med skyddsplåtar af stål, hvilka 
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numera göra~ ända till 32 mm. tjocka, och för att kunna e.J 
mindre genomskjuta de::;sa plåtar, än ock med ännu större 
säkerhet förstöra minbåtar på långa håll med en enda träff, 
har den snabbskjutande kanonens kaliber blifvit ökad mer 
och mer. 

Firman Fr. Krupp i Essen har i början af cletta år prof
~kjutit en vid dess verkstäder tillverkad 8 cm. snabbskjutande 
kanon af följande dimensioner: 
Kanonens hela längd . ........................... 27 kaliber 
Loppets längd ....................... _ . . . . . . 25 , 
Loppets diameter . . . . . . . . . . . . . . ............ .. .. 84 mm. 
Kanonens vigt . . . . . . .......................... 455 kg. 

Laddningen är innesluten i en patronhylsa af messing, 
hvars främre öppning projektilen är insatt, och hvars botten 
är förseeld med en tändhatt. När kanonen är laddad antändes 
tändhatten genom ett slagstift, påverkaclt af en spiralfjeder, 
h vilken spärines genom mekanisinens öppnande. Kanonens 
slutkil rör sig i vertikal led, dess höjande och sänkande ut
föres medelst en häfarm. Vid öppnandet faller slutstycket 
genom sin egen tyng(l ned på elen korta armen till en vinkel
häfstång, hvR,rs längre arm griper framom patronhylsans bot
tenkant och utkastar patronhylsan genom den vid slutstyckets 
fall uppkomna ryckningen. I loppets förlängning bakåt är 
anbragt en plåt, som åt sidan afleder elen utkastade tomma 
patronhylsan, så att den ej skall träffa den riktande. Projek
tilen, hvars vigt är 7 kg., erhåller med en laddning af l,a kg. 
lO mm. kubiskt krut en medelutgångshastighet af 4 70 till 480 
meter. Genom att förena projektilen med patronhylsan har 
man lyckats erhålla stor eldhas tighet. Den l sistlidne Fe
b:uari sköts med denna kanon 10 skott på 34 sekunder, alltså 
l skott på 3,4 sekund, och den 25 i samma månad skötos 7 
skott på 19 sekunder, hvilket skulle göra 22 skott i minu.ten. 
Man kan alltså med denna pjes på en minut utskjuta 7 X 22 
= 157 kg. je rn med en sammanlagd lefvande kraft af 1808 
m. · t. Med samma kanon skötos 10 skott mot en på 400 m . 
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från kanonen uppstälcl tafla föreställande en minbåt::;s täf. 'raf
lan utgjordes af 5 mm. tjocka stålplåtar, hvilka voro npp
stälcla vinkelrätt mot marken på sådant sätt att de mot lwar
andra bildade vinkel af 151), hvars medellinie låg i skottliniens 
förlängning. Alla 10 skotten träffade taflan, och gjorde långa 
fåror i densamma. 

Äfven i England har på senare tiden arbetats på att öka 
elen snabbskjutande kanonens kaliber, och firman sir W. G. 
Armstrong, Mitchell & C:o i Newcastle up on Tyne torde i 
detta af.<seende för närvarand e kommit längst, ty från denna fir
mas verkstäder har utgått den gröfsta hittills tillverkade snabb
skjutande kanon, eller en med 12 cm. kaliber, hvilken skjuter 
projektiler af 14,o kg. vigt med en medelutgångshastighet af 
580 meter. 

Denna pjes, hvilken ännu måste betraktas som en försöks
pjes, emedan elen mig veterligt ännu icke blifvit antagen till 
tjenstebruk, har med stor framgång blifvit profskjuten på en
gelska regeringens skjutplats, hvarvid erhållits en skjuthastig
het af 8 till 10 skott i minuten .. 

J ag vill här i öfversättning meddela utdrag ur bemälda 
firmas beskrifning öfver deras snabbskjutande kanoner: 

"Benämningen snabbskjutande kanon (Rapid fire gun) an
togs såsom benämning för en kanon af liten kaliber, hvars 
projektil och laddning äro förenade i en metallhylsa, till följd 
hvaraf laddningen kunde utföras hastigt (rapidly) och skjut
hastigheten derigenom betydligt ökas . Den ursprungliga 6 
poemder (57 mm.) snabbskjutande kanonen var ämnad att upp
ställas antingen ombord på fartyg eller i båt, vilkoren voro 
att den skulle vara i stånd att skjuta 12 skott i minuten och 
dess hufvudsakliga an vändning borde vara mot min båts
anfall." 

"På senare tiden har användandet af metallkardus och 
saml~dclning blifvit tillämpadt för kanoner med betydlig ge
nomträngnings- och granateldförm~.ga, hvarigenom det område 
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som med framgång kan försvaras af kanoner med ::;å ringa 
verkningf:lförmåga som 6 pounders (57 mm.), blifvit betydligt 
öfverskridet." 

"Det är tydligt att om stor eldhastighet kan fås med 
pjeser, hvilka skjuta projektiler af 13,6 kg., 18 kg. eller äfven 
större vigt, så erhålla kanoner med liten kaliber ombord på 
fartyg större betydelse vare sig som försvar mot minbåtsanfall 
eller för andra ändamål." 

"Detta var det mål firman sir W. G. Armstrong, Mitchell 
& C:o haft för ögonen då firman konstruerade snabbskjutande 
kanoner af grof kaliber, och följande beskrifning öfver vapen 
af detta slag visar h vad som blifvit gjord t i denna rigtningen." 

"Det första vapnet är en 30-pounder snabbskjutande B. L. 
kanon af 12 cm. kaliber, hvilken med en laddning af 4,3 kg. 
skjuter en 14,u kg. tung granat. Kanonen är helt och hållet 
af stål, dess hela längd är 4330 mm., dess vigt är 1737 kg. 
och loppets längd är 35 kaliber. Bakladdningsmekanismen 
är enligt skrnfsystemet, laddningen antändes med elektricitet, 
och anordningen härför är mycket enkel. I metallkardusens 
botten är inskrufvad en tändpatron för elektrisk antändning, 
mot hvilken, då skrufven är stängd, tryckes en i skrufvens 
axel liggande messingspinne. Denna messingspinne är i för
bindelse med de elektriska ledningstrådarna, hvilka ej leda 
strömmen till tänd patronen förr än bakladdningsmekanismen 
är stängd och försäkrad genom häfarmens nedböjning mot 
skrufvens bakplan." 

"Ritningar till 70-pounders (31175 kg.) snabbskjutande ka
non hafva blifvit uppgjorda; för hvilka hufvudsakligen samma 
anordningar som antagits för 30 pounders blifvit följda. Skulle 
denna 70-pounder gifva goda resultat är det möjligt att snabb
skjutande kanoner kunna ombord å fartyg ersätta allt lätt 
artilleri, vare sig detta utgör den hufvadsakliga bestycknin
gen för småfartyg eller ingår som hjelpbestyclming på stora 
fartyg." 
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N edanstående tabell visar förhållandet mellan de äldre 
och nyare snabbskjutande kanonernas ballistiBka egenskaper. 

Kanon-

fabrikant. 

Nordonl'clt 

d:o 

d:o 

l 

l 
KTnpp 

Armstrong 

mm. meter. 

38,1 

47 

56 

84 

120 

530 

ö Hl 

576 

480 

580 

kg. m.t. 

0,7a ll,n1 

l,BG 26,56 

2,70 45,66 

7,oo 82,21 

14,o 248,6 

Uta.u rigtning emellan 
hvarjo skott, 

pr minut. 
--------~~~~~~~-

30 

24 

20 

22 

lO 

kg. 

23,7 

32,6 

54,0 

154,o 

145,o 

m. t. 

340 

637 

013 

1808 l 
2486 

Af denna tabell framgår att Armstrongs 12 cm. kanon 
lemnar största totaleffekten per minut under det att Krupps 
84 mm. kanon på samma tid utskjuter största projektilvigten. 

Det vore visserligen önskligt att äfven våra fartyg, i lik
het med andra nationers örlogsfartyg, försågos med snabb
skjutande artilleri af större kaliber än 3S mm., men enär an
skaffningskostnaden af härför erforderligt antal gröfre snabb
skjutande kanoner är i förhållande till de anslag som pläga 
beviljas för flottans artillerimateriel, ganska betydlig, och det 
torde vara bättre hafva ett större antal dylika kanoner af 
liten kaliber än ett fåtal af större, så få vi tillsvidare nöja 
oss med vår nuvarande modell: 38 mm. maskinkanonen M/83. 

Sistlidne Juli månad profsköts i C ariskrona en 65 mm. 
kanon af osmidt martinstål jemte tillhörande båtlavettage af 
metall apterad i korvetten "Balders" roddbarkass i ändamål 
atr. pröfva såväl apteringens lämplighet som kanonens och 
lavettagets konstruktion, äfvensom huruvida barkassen utan 
olägenhet för dess hållbarhet kunde uthärda den frestning 
skottlossningen medförde. 
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Denna kanon, 65 mm. kanon l\1/86, som är aLedel att er
::;ätta flottans nuvaramle 7 cm. frl. kanon M/63, har följande 
dimensioner och ballistiska egenskaper: 
Kanonens hela · vigt ............................... 95 kg. 

, hela längd ............................. 1154 mm. 
J~oppets längd i kaliber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,s. 
Projektilens vigt. . . . . . . . . . . . . ...................... 2,7 kg. 
Laddningen 5 mm. krut ............................. Off kg. 
Utgångshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 m. 

Sedan några på grund af skjutförsöket före::;lagna förän
dringar i kanonens och lavettagets konstruktion blifvit utförda 
kommer kanonen, liggande i sitt lavettage, att underkastas 
uthållighetsskjutning innan den föreslås till slutlig fastställelse. 

Innan jag leninar lcapitlet ''kanoner" torde böra omnäm
nas en skjntpjes som, om den än för närvarande ej fått någon 
vidsträcktare användning, likväl förtjenar större uppmärksam
het än som hittills kommit densamma till del, nemligen elen 
i Amerika uppfunna dynamitkanonen. Om uppkomsten och 
utvecklingen af detta skjutvapen skrifves i supplementet till 
"the Scientific American" den 14 Maj detta år: 

"Sorbrera's upptäckt af nitroglycerin 1846 lade i hela ved
den grunden till alla dessa olika slag af häftigt explosiva 
ämnen, som äro kända under namn af forcit, dynamit, spräng
gelatin o. s. v., och de stora krafter, som frigjordes vid ex
plosionen af jeniförelsevis små massor, togos ganska snart i 
anspråk af civil- och grufingeniörerna för fredliga ändamål. 
Under tiden pågick striden om väldet emellan grofva kanoner 
och tungt pansar ända till dess hvardera tycktes hafva upp
nått sin gräns. - - - - Sjöingeniörerna hafva icke varit 
sena att inse att större förstörelse kunde åstadkommas med 
mindre utgift om de kraftiga explosiva ämnen, som äro så 
nyttiga för fredliga värf, äfven kunde få användning för krigs
konsten och ingeniörerna hafva med framgång begagnat sig 
häraf vid utveckligen af minor såväl fasta som sjelfgående, 
båda värderika bidrag till försvaret, men med begränsad t om-
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råde för deras verkr;amhet, de förra till försvaret af kanaler 
och pass, de senare till det af.<Stånd inom hvilket deras gång 
med säkerhet kan regleras, och till den tid som åtgår för att 

·genomlöpa detta af.<Stånd. U n der denna tid äro de utsatta för 
vindens, vågornas och strömmens afvikande och hindrande in
verkan, samt kunna dessutom helt och hållet hejdas från att 
uvpni't sitt mål genom nät eller dylika saker; om härtilllägges 
den stora kostnaden för ett enda sådant skott, hvilket, om 
det lyckas eller icke, medför förlusten af en mina, så iir det 
naturligt att militärerna skulle se sig om efter lösningen af 
det problemet, att ur en kanon skjuta granater ladelade med 
kraftigt sprängämne." - - - - -

·'Herr D. lYl. lYlefford från Ohio var den förste som angaf 
en rigtig lösning af detta problem genom att använda kom
primerad luft såsom drifkraft i sin pneumatiska dynamit
kanon." 

"Den kanon som användes för skjutförsöket var en hård, 
dragen och vällfri metalltub af 8534 mm. längd och 50,s mm. 
kaliber; projektilen utgjordes af en lätt metalltub, af något 
mindre diameter än kanonloppet, hvilken innehöll sprängämnet, 
igentäppt framtill medelst ett ogivalt hnfvud och baktill för
seeld med en träbit, formad som en stympad kon, hvilken pas
sade till loppets diameter. En skottvidd af 1900 meter erhölls 
upprepade gånger med förvånande säkerhet." 

"Uppmuntrad af framgången med denna försökspjes be
slöts tillverkningen af en 111,a mm. kanon af samma slag, 
som skulle skjuta med 76 atmosferers tryck." 

"Denna kanon byggdes efter ritningar uppgjorda af herr 
G. H. Reynolds vid Delamater jernverk i Newyork." 

"~mellertid gjorde ett elektriskt antänclningsrör, utarbe
taclt af löjtnant Zalinski, ·denna kanon till ett mera verksamt 
vapen, derigenom att granatens sprängning blef säkrare och 
beroende af antändning och icke af stöt, sålunda tillgodo-
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görande fulla värdet af sprängladdningen. De lyckliga re
sultat som hade erhållits vid denna tidpunkt föranledde bil
dandet af ett bolag, som kallade sig "the pneumatic dynamite 
torped o gun company", åt h vilket tillförsäkrades all rätt till 
dessa uppfinningar, och detta bolag åtog sig genast konstruk
tionen af en 20,3 cm. kanon, som skulle kunna skjuta en 
granat innehållande 45,4 kg. sprängämne på ett afstånd af 
minst 2 engelska mil." 

"Denna kanon blef bygd och uppstälcl på fort Lafayette 
år 1885. Kanonens höjd- och sidorigtning verkställes med 
comprimerad luft. Kanonen är ett metalltuberaclt smidesjerns
rör af 20,3 cm. kaliber och 1829 cm. längd, vid dess kammar
ända förseeld med en påsatt tappring af tackjern. Genom en 
af dess tappar insläppes luften från affyrningsventilen, kam
maröppningen slutes medelst en enkel dörr, som öppnar sig 
inåt.---" 

"Med en elevation af 35° hafva flera gånger blifvit af
skjutna granater innehållande 27,2 kg. sprängämne på ett af
stånd af 2 1/ ~ en g. mil; och med i~3° elevation hafva med gra
nater innehållande 45,4 kg. sprängladdning erhållits en kast
vield af 2750 meter." - - - - - -

"För sjöbruk erbjuder denna pjes fördelen af att hafva 
stor kraft i förening med liten vigt. Till Förenta Staternas 
regering är öfverlemnaclt förslag till en dynamitkryssare af 
75 m. längd, 8,os m. bredel och 2,3 m. djupgående, med en 
maskinkraft af 3200 hästar, hvilken är ämnad göra 20 knops 
fart. Trenne 21,3 m. långa dynamitkanoner, alla pekande för 
öfver, äro anfallsvapnen, hvartill kommer Hotchkiss granat
och snabbskjutande kanoner. Dessa dynamitkanoner äro i 
stånd att kasta granater innehållande 90,72 kg. sprängladdning 
på ett afstånd af minst en eng. mil, och kunna bibringas en 
skjuthastighet af ett skott hvarannan minut, hvarigenom detta 
jemförelsevis obetydliga fartyg skulle kunna upptaga striden 
med det kraftigaste pansarfartyg som kostar minst 4 gånger 
så mycket. - - -" 
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Den kommission, som haft i uppdrag att undersöka det 
militära värdet af pneumatiska kanoner, utskjutande granater 
laddade med dynamit, har derom inlemnat en gynsam rapport. 
Till följd häraf har Förenta Staternas marinminister bestämt 
att dessa kanoners verkningsförmåga skall fördubblas, på så 
sätt att granaten skall kunna innehålla 181,4 kg. spränggelatin 
i stället för 90,72 kg., kanonernas kaliber skall ökas till 266 a 
319 mm., utan att deras längd på samma gång ökas. De tre 
pjeser af detta slag, som skola uppställas på en kryssare, hvil
ken bör göra 24 knops fart, skola vara uppstäida paraHelt 
med fartygets köl. 

Den 20 sistlidne September utfördes vid fort Lafayette, 
N ewyork, skjutförsök med dynamit.kanonen, som fått namnet 
Löjtnant E. L. Zalinskis dynarnitkanon, hvilket skjutförsök 
slutligen afgjorde frågan om denna kanons användbarhet som 
krigsvapen. Den till försöket använda dynamitkanonen var 
ett rör af 18,3 m. längd och 20,3 cm. kaliber. Som målskjut
ningstaila begagnades en gammal skonare, som var förankrad 
i Gravesendviken på omkring en eng. mils afstånd från kano
nen, och som det ,-ar flodtid då skjutningen verkstäldes, var 
fartygets akterskepp viindt emot kanonen, till följd hvaraf 
skottaflau endast blef omkring 7,a m. bred. Seglen voro bort
tagna från skonaren, och man hade endast låtit qvarstå det 
för hållandet af fartygets master nödiga tågvirket. skjut
försöket inleddes med afskjutande af två blindt laddade gra
nater i ändamål att undersöka skottvidden och vindens infly
tande. Trycket i röret uppgick till 408 atmosferer, men för 
tredje skottet ökades detsamma till 411 atmosferer, hvarefter 
en granat laddad med 25 kg. spränggelatin insattes. Projek
tilen behöfde 10 till 12 sekunders flygtid och föll ned i vattnet 
några få meter från skonarens styrbords låring. Så snart pro
jektilen träffade vattnet följde explosion och uppkastning af 
vatten samt skum till en höjd af omkring 30 m. Skonaren 
rullade vid sin förtöjning och stormasten gick öfver bord 
hvarvid den afbröt toppen af förmasten och tog med s1g re-
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ling samt tågvirke. Vid fartygets unelersökning befans Jet. 
hafva sprungit läck och träet på dess låring. krossaclt. 
Oaktadt . oTanaten icke hade träffat skonaren var hkväl styr
kan af slmkningen tillräckligt stor att göra henne till vrak. 
Den andra mot skonaren afskjutna sprängladelade granaten 
föll rätt under fartygets ~:;täf och exploderade. Fartyget U]JlJ
lyftes tillsammans med en mängd vatten och föll ~ed, ett ft~H
stäncligt vrak. Det var sönderbrutet och vrakbitarna floto 
omkring. Så våldsam hade exvlosionen varit att fart~gets 
vattencistern hastats från hålrummet Ul1P på däck. Ytterhg~re 
två sprängladelade granater blefvo afskjutna ~. änclam~l att v1sa 

· t ... ffi·äkerhet Den första af dessa traffacle formastens 
P.lesens 1 a :s · .. " 
rigg, och i det elen exvlocleracle krossade vraket annn mera. 
Floelen förde fartyget bort omkring 20 m., hvarefter ~n gr~nat 
ladelad med 45,4 kg. spränggelatin afsköts. Denne glCk nagot 
för Hmgt, men kreverade vid }lass 3 m.' uneler vatten_Ytan nära 
vraket. Med detta skott afslutacles skJUtv:·ofvet, h v1lket hade 
fullständigt lyckats ådagalägga förstörelsekrafte_n h~s detta 
nya vapen. Vid skjutningen blef fartyget alclng ,traffaclt af 
någon granat, och likväl blef det förstörclt af tva granater, 
hvilka föllo ned i vattnet nära detsamma. Den verkan som 
skulle åstadkommas om Jylika projektiler träffade ett fartygs 

däck kan lättare tänkas än beskrifvas. 

I,avettage. 

För att lemna möjligast största skyeld åt kanonbetjenin
gen mot aranatkartescheld från grofva pjeser, men i all syn
nerhet m~t de snabbskjutande kanonernas granateld, må~te 
lavettao·ets konstruktion vara sådan att den, om kanonen skJU
ter ge:om port, kräfver minsta möjliga 1JortöiJlmin.g, utan att 
kanonens skjutfält derigenom i afsevärd grad mmskas, och, 
om kanonen är uppstäld i barbettorn eller skjuter öfver ~ank, 
meclgifver kanonens betjenande under skydd mot såväl chreld 

beskjutning som kasteld. 
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Det skulle blifva alltför vidtomfattande att, äfven enelast 
helt ytligt, redogöra för alla de olika lavettage, söm med 
dessa mål för ögonen blifvit konstruerade i de olika länderna 
under de senare åren. J ag vill derföre inskränka mig till att 
omnämna några af dem som hos oss antingen redan funnit 
användning, eller ock med fördel skulle kunna antagas. 

Pansarbåten ''Sveas" 25 cm. kanoner skjuta som bekant 
genom port i ett rörligt torn. Kanonen, som ej har några 
tappar, ligger i en slags lavett, äfven kallad sadel, hvilken 
kan röras fram och åter på t venne unelerliggande kursörbalkar. 
Till lavetten är kanonen förbunden medelst å kanonens uncler
sida anbringade smala upphöj ningar, hvilka gripa in i rännor 
af motsvarande form uttagna i lavetten, samt genom tvenne 
öfverfallsjern, hvilka, lagda öfver kanonen uti å dess öfre halfva 
svarfvade breda grunda rännor, äro med sina nedra ändar 
klammade till lavetten. Emellan kursärbalkarnas bakre ändar 
är fästad en hydraulisk rekylcylinder, hvars pistonstång sitter 
fast vid lavettens främre ända, och således vid rekylen skjutes 
m 1 rekylcylinclern. Kursörbalkarne äro rörliga i vertikal~ 

led omkring grofva bultar genom deras främre ändar, hvilka 
bultar sitta vid portöppningens innerkant; knrsörbalkarnes 
h?.ining och sänkning och till följd cleraf kanonens höjdrigt
n.mg verkställes genom hydraulisk rörelsekraft, hvars cylinder 
s1tter under lmi·sörbalkarne, och pistonstången stöder emot 
rekylcylinderns undersida. Kanonens sidorigtning verkställes 
förm~del~t tornets vridning. Sigtmedeln äro så anbringade 
att s1gtmngen sker öfver torntaket. Till följd af dessa anord
ningar har porten kunnat göras så smal att kanonen, när till
borclssatt, uppfyller hela portens bredd, och emedan axeln för 
kanonens vertikalrörelser ligger invid portöppningen, kunde 
denna göras ej obetydligt lägre än den för samma elevation 
hade måst göras, om kanonens vertikalrörelser skulle skett 
omkring en tappaxel belägen, såsom brukligt, nära kanonens 
tyngdpunkt. 

'/Ydskr. 1; Sjö11. 1888. 2 
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De på samma pansarbåt i batteriet uppstäida 15 cm. kano

nerna ligga i lavettage, som äro snarlika kanonbåten "Eddas" 

15 cm. m. p. lavettage af Vavasseurs konstruktion. I likhet 

med detta äro "Sveas" 15 cm. lavettage försedda med stålsköld, 

hvilken å "Sveas" lavettage har en tjocklek af 12,7 mm. på 

taket och 25,4 mm. på sidorna. Sistnämnda stAlsköld, hvars 

sidor äro böjda efter en cirkel, till hvilken medelpunkten lig

ger i midtelpivotens centrum, omsluter kanon och lavettage, 

endast lemnande baktill så stor öppning, som erfordras för 

kanonens betjenande; hvarjemte den helt och hållet uppfyller 

portöppningen i den batteriet omgifvande plåtskärmen, hvil

ken rigtning kanonen än har. Sköldens tak, som å "Edda" 

är sluttande, är på "Svea" horizontelt. Så länge plåtskärmen 

och skölden äro hela, är kanonbetjeningen helt och hållet do:d 

för utanför varandes blickar, såvida dessa ej komma från en 

mycket högt belägen punkt, men för öfrigt skyddar denna an

ordning endast mot små sprängstycken och granatkartesch

skrot, hvilka träffa i portöppningen. Kunde skärmen närmast 

omkring lavettaget erhålla samma tjocklek som plåtskölden, 

så skulle derigenom betydligt bättre skydel beredas åt kanon

betjeningen. 
Vända vi oss nu till sjöbefästningarnes lavettage finna vi 

en mängel olika förslag, hvilka alla gå derpå ut att skyelda 

manskap och pjes ej mindre mot direkt beskjutning från såväl 

grofva kanoner och maskinkanoner än ock för kasteld. 

Det bästa af alla på senare tiden konstruerade lavettage 

för lanclt- och sjöbefästningar torde vara ett hos sir \V. G. 

Armstrong, Mitchell & C:o tillverkaclt hydrapneumatiskt sjelf

sänkancle lavettage, h vilket, försedt med en horizontel stålsköld 

och uppstäldt bakom en tjock jordvall, erbjuder fullt tillfreds

ställande skydel åt kanonbetjening och kanonmekanism mot 

direkt beskjutning och kastning. 

Hufvuclprincipen för denna lavettkonstruktion är att kano

nen vid skottlossningen kan sänka sig ned uneler vallens krö~ 

i beqväm ladclningsställning, hvarest den förblifver liggande 
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~~ll dess elen, laddad, åter skall uppgå i skjutställning. 

Andras icke elevationsinrättningen erhåller kanonen, då elen 

återkommit i skjutningsställning, samma elevation elen hade 

före skottlossningen. Lavettaget består af följande hufvucl

bestånclsclelar: 2 siclostycken af stål, hvilkas öfra ändar om

~atta kanonens tappar, och hvars nedra ändar medelst tjocka 

.Jernbul~ar äro förenade med lavettagets underlag. Omkring 

dessa Jernbultar sker siclostyckenas rörelse vid deras höj ni n a 

och sänkning. Siclostyckenas höjd är så afpassad att km~one~ 
vid skjutställning konuner nätt och jemt öfver vallens krön. 

Från ea ring på kanonens kammarända gå tvenne stäno·er 

till två elevationsbågar, h vilka sitta en på hvarclera siclan b af 

underlaget. Genom att höjtt eller sänka elevationsbågarue 

h vilket ~äst sker när kanonen ligger i laddningsställning ocl; 

således wke genom sin bakvigt trycker på elevationsstängerna, 

komma stängernas nedra ändar närmare eller längre från ka

nonen, tillföljd hvaraf kanonens elevation i skjutnino·sställnincr 

b~ifver mir:dre eller större. Emellan underlagets sidostycke~ 
s1tter, rörhg omkring tvenne tappar, en hydrapneumatisk re

kylcylincler, hvars pistonstång är genom ett tvärstycke för

enad med lavettens sidostycken. Vid rekylen trycker pistonen 

vi:Lt~lmn i r~kylcylinclern genom ventiler upp i en ofvanpå 

cylmclern liggande luftkammare. Så snart lnften i luftkam

maren blifvit så hårclt hoptryckt att dess spänning är större 

ä~ pistonernas tryck på vätskan, sluta sig ventilerna af sig 

S.Jelfva och enär trycket på vätskan i rekylcylindern då kom

mer i j emnvigt, så kan lavettaget hvarken sjunka längre ned · 

eller komma upp, utan förblifver qvarliggancle i samma ställ

ning till dess ventilerna ånyo upplyftas. Seclan kanonen blif

vit ladelad och skall återgå i skjutställning upplyftas ventilerna, 

då den i luftkammaren hoptryckta luften, genom att trycka 

vätskan upp mot pistonen, utskjuter denna, hvilken i sin ord

ning uppreser lavettaget med kanonen. För att erhålla det 

rätta lufttrycket i luftkammaren inpressas luften medelst luft

pump när kanonen ligger nere i laddningsställning med sin 
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kammarända h vilande på ett unelerlag; luftventilerna äro då 

upplyfta. Så snart luftens spänning blifvit större än pistonens 

tryck på vätskan, föronoakaclt af kanonens och lavettsidostycke

nas sammanlagda tyngd, börja sidostyckena att höja sig uppåt. 

Luftinpumpningen fortsättes, ätven sedan kanonen kommit i 

skjutställning, intilldess det af en manometer angifna trycket 

i luftkammaren stigit så högt som, enligt vunnen erfarenh et, 

är behöfligt för att kunna upptaga rekylen och få kanonen att 

vid rekylens slut stanna i beqväm laddningsställning. 'l'venue 

kettingar från sidostyckena till underlaget begränsa de förras 

rörelse framåt, så att de vid luftinpressningen, sedan kanonen 

kommit i skjutställning, icke stupa framåt. 

Dessa lavettage, hvilka från början enelast tillverkades för 

lätta 15 cm. belägringskanoner, hafva numera fått användning 

äfven för gröfre pjeser. I N o vember 1885 profsköts med fram

gång ett dylikt lavettage för en 8 inch (20,3 cm.) B. L. kanon, 

och inom kort komma att profskjutas sådana lavettage för 23 

och 25 cm. B. L. kanoner. Något praktiskt skäl för att denna 

lavettkonstruktion ej skulle kunna användas för ännu gröfre 

pjeser torde ej finnas. 

Hrut. 

H är ofvan har omnämnts snabbskjutande kanoner med en 

skjuthastighet af 20 till 30 skott i minuten. Om detta för 

försvaret mot minbåtar kan anses fördelaktigt: då endast tages 

i beräkning vigten af de projektiler, som kunna utskjutas 

inom tidsmomentet, så kan man likväl icke alltid begagna sig 

af <1enna skjuthastigh et tillföljd af den krutrök, som härvid upp

kommer, hvilken möjligen skulle kunna gynna minbåtsanfall 

i högre grad än det stora antalet utskjutna projektiler hindrar 

detsamma. 
Det vore alltså af stor vigt att för de snabbskjutande ka

nonerna och ~tfven gevären erhålla ett sprängämne, som, eg::tn

lle krutets egenskapor med afseende på framdrifningsfönnåga 
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och utan att öfveranstränga vapnets hållfasthet, vid dess för

bränning ej utvecklade rök till någon afsevärd grad. 

Från icke mindre än tre håll bafva vi, i det närmaste 

samtidigt, erhållit underrättelse om uppfinningen af ett pre

parat, som skulle ega sistnämnda egenskaper, och som derföre 

blifvit kallad t "rökfritt krut", nemligen från England, Frank

rike och Ryssland. Det engelska, lwars tillverkningsmetod 

hemlighålles, är under under försök hos herr T h. N ordenfel t 

i London, och torde komma att afHes för hans snabbskjutande 

kanoner. D et franska, hvars sammansättning likalecles hemlig

hålles är, ett kemiskt preparat, som är lättare, intager mindre 

u trymme och smutsar vapnet mindre än det vanliga krutet 
'f ) 

samt g1 ve~· nästan ingen rök; det lärer vara afsedt för det 

nya repetergeväret af 8 mm. kaliber. Det ryska rökfria pre

paratet, .hvars sammansättning är en hemlighet, lärer vara upp

funnet af ryska ingeniören M. Rnktchel (eller Hnckteschell). 

De ryska sjö- och krigsministrame hafva befalt att försök 

skola utföras med detta nya sprängämne, som fått namnet 

Silotvor (eller Ssilotvor), och dervid erhållna resultat tyckas 

hafva varit utmärkta. Det säges att Silotvor har 10 gånger 

större verkningsförmåga än vanligt krut och att dess förbrän

ning försiggår utan rökutveckling samt utan att höja t empe

raturen, det exploderar ej vid slag eller stöt, utan erfordrar 

för sin explosion uppvärmning till 200 grader Celsius; i fritt 

rum detonerar det ej utan förbrinner blott helt hastigt ; l1ar 

det blifvit vått förbrinner det icke alls, men återfår när det 

torkat alla sina goda egem;kaper ; slutligen lärer det synner

ligen väl lämpa sig för magasinsgevär och smutsar icke ge

värsloppet. .Det fans utstäldt på den jagtutställning som den 

2 sistlidne Oktober öppnades i S:t Petersburg. 

Beträffande åter krut för grofva kanoner måste man, så

som jag vid ett föregående t illfälle anfört, söka "tämja, den 

i krutet innebo811de lifsanden", för a i; t få den att uträtta ett 

stort arbete, utan att på samma gång öfveranstränga kanon

m.aterialet7 ooh ~f alla hittills försökta krutslag för grofva 
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ka11oner, står det bruna prismatiska i detta afseende högst i 

värde, det vill säga att ega stor framdrifningsförmåga förenad 

med lågt gastryck. 
Sistförflutna vinter mottogo vi den första leveransen af 

detta slags krut, hvilken profsköts i en 15 cm. kanon l'II/83. 

De vid denna profskjutning erhållna ballistiska resultat äro 

upptagna i nedanstående tabell, i hvilken för jemförelse skull 

äfven finnas angifna re~mltat från föregående profskjutningar 

i denna kanon med inom landet tillverkadt svart grafkornigt 

krut. 

Krnt. Projektil. 

Datum. i::llag. Vigt. Slag. Vigt. 

=====~~~~~+~=kg:·.:~~~~~=l;;>:o'~ ~T-;tmosf. 
l 15 mm. l 16 l Grannt 45,4 507 2il00 

18,25 547 2560 

" /1o 84 23 mm. 18,2o 542 2500 

Brunt prism. 20 513 1600 

24,5 593 2300 

"f, 87 , 618 l 2650 

Af denna tabell framgår hvilket stort företräde, med af

seende på de ballistiska egenskaperna, det bruna prismatiska 

krutet eger framLr det svarta grafkorniga krutet. Med sam

rna gastryck gifver det förra omkring 90 m. större hastighet 

än det senare, under det att vid lika utgångshastigheter det 

senare gifver 700 atmosferers högre gastryck än det förra 

krutslaget. 
Dessutom eger det bruna prismatiska krutet följande före

träde framför det svarta krutet: antändt i fria lnften förbrin

ner det bruna krutet utan att detonera, dess rök är mindre 

tfi,t och skingras hastigare, det uthärdar bättre transport och 
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ovarsam behandling, dess nyttiga arbete är ganska stort, det 

passar bättre än andra krutsorter för kanoner af såväl medel

stor som grof kaliber och lemnar vid dess förbränning nästan 

ingen slagg, samt lämpar sig bättre än det vanliga krutet. för 

reglering af laddningens förbränningstid i kanonen det vill . ' 
säga att göras hastigt, långsamt eller mycket långsamt. 

Till sist vill jag till besvarande upptaga en fråga, som af 

mången blifvit ut.talad, och af kanske flera tänkt: "H varföre 

tillverka vi ej all vår dyrbara krigsmateriel inom landet i 

stället för att taga en stor del deraf från utländska verkstäder 

och fabriker, hvarigenom vi beröfva våra egna arbetare en väl 

behöflig arbetsförtjenst ?" Svaret härpå skulle lyda: "Emedan 

vi äro en alltför liten nation för att kunna tillåta oss en 

sådan lyx." 

Enär detta svar torde för de flesta förefalla orimli O't vill 
. • 

b 

.Jag 1 korthet söka gifva mina skäl härför, dervid behandlande 

hvarje sak för sig. 

Kanoner. Så länge fordringarna på kraftigt artilleri ej 

voro större än att vi, utan att komma alltför långt efter våra 

grannar, kunde använda kanontackjern som material för våra 

fartygs- och fästningskanoner, så förefans intet skäl för anskaff

ning•m af utländska kanoner, men då fordringarna på artilleri

ets verkningsförmåga stegrades utöfver hvad tackjernskanonen 

med en för fartyg lämplig form och vigt kunde åstadk-Jmma, 

så måste vi, i likhet med andra nationer, skaffa stålkanoner 

för våra fartyg. 

Som bekant lyckades vi inom en förhållningsvis k ort tid 

att vid svenska verkstäder tillverka 8 cm. och 12 cm. kanoner 

af osmidt martinstål, de senare likväl rped puddelstålsband 

hvaremot vi samtidigt denned från utlandet köpte 25 cm och 

15 cm. smidda stålkanoner. 

Skulle vi nu, sedan vi erhållit en erkändt god modell för 

25 cm. och 15 cm. kanoner, söka att inom landet äfven till

y~rk(t d~ssa. pjes~r7 så. torde vi de~·af få så många olägenheter 



och stöta på så stora svårigheter att dessa skulle komma att 

vida öfverväga de fördelar vi möjligen kunde hafva af att 

kanontill verkningen blefve helt och hållet inhemsk. 

Vi skulle nemligen för det första för en lång tid helt och 

hållet afstå från att följa med i artilleriets utveckling, hvilket 

vore att återupprepa samma fel vi gjorrle då vi fortsatte att 

tillverka 27 och 24 cm. bandade tackjernskanoner långt efter 

seelan andra nationer börjat bestycka sina fartyg med smidda 

jern- och stålkanoner. Vi hade vid sistnämnda tidpunkt efter 

dyrbara skjutförsök med dessa kanonmoclelleT, hvarvicl vi upp

offrat en af hvartclera slaget, ej förr lyckats få i gång en till

verkning inom landet af, som vi ansågo kraftiga fartygskano

ner, än denna modell redan var föråldrad och utomlands bör

jade ersättas med kraftigare pjeser af tuberadt tackjern, tube

radt smidesjern och slutligen helt och hållet af stål. Till följd 

af de med öfvergången till ett förbättradt eller helt nytt sy

stem förenade stora kostnader fortsatte vi, som nämndes, att 

bestycka våra fartyg med ett mindre kraftigt artilleri, till dess 

vi slutligen tvungos öfvergå till stålkanoner. För det andra 

blefve det antagligen nödvändigt att, åtminstone för 25 cm. 

kanonerna, köpa stålgöten från utlandet, emedan vi ej utan 

alltför stora kostnader kunde anlägga de för dessas gjutning 

och smidning behöfliga ugnar och hammare eller pressar. 

Antag nu att dessa stålgöt köptes från någon välkänd kanon

stålsfabrikant i England eller Frankrike, och att vi bestämde 

samma leveransviikor för stålets fysiska egenskaper, som t . ex. 

engelska regeringen faststält för stål till dess kanoner, hvem 

skulle ikläda sig ansvaret för stålgutets rätta behandling innan 

det finge användas till kanonens hopsättning? stålfabrikan

tens ansvar slutar när de fl·ån götet uttagna prof:otängerna 

blifvit godkända, men seelan tillhör det , kanonfabrikanten att, 

mell ledning af profstängernas fysiska egenskaper och den 

behandling profbitame måst undergå för att hålla profvet, 

underkasta sjelfva kanongötet, efter starkare eller svagare 

upphettning, l eller 2 oljehärchlingar, med derpå följande 
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flera eller färre antal anlöpningar. Derest Finspong åtoge sig 

att tillverka dylika stålkanoner lärer väl bruket, som hvarken 

uppgjort konstruktionen eller tillverkat stålet, begära före

skrifter angående stålets behandling och med hvilken spänning 

mtmtlar och band skola påkrympas, hvarefter, sedan bruket 

stält sig dessa föreskrifter till efterrättelse, dess ansvar med 

afseende på kanonens hållbarhet torde vara slut. Men huru 

är det möiligt att lemna allmänna föreskrifter eller öfverlemna 

åt kontrollofficerens bedömande ett arbete som uteslutande är 

beroende af de särskilda stålgötens beskaffenhet och den le

dande personens på lång erfarenhet grundade omdöme. Såsom 

exempel härpå må nämnas att elen 12" ( 43 tons) kanon som 

sprang ombord på engelska pansarfartyget "Collingwood" var 

till verkad af godkänd t stal, men såsom en af orsakerna till 

kanonens sprängning anfördes i unclersökningskomitt'ms rap

port att materialets behandling före hopsättningen icke varit 

fullt ändamålsenlig, till följd hvaraf ändring häruti blef före

skrifven. Ett annat exempel. De kanonband och mantlar, 

som nu finnas på "Sveas" 25 cm. och 15 cm. kanoner, äro icke 

härdade, men nyligen har engelska regeringen föreskrifvit, 

för att än ytterligare stärka kanonerna, att kanonmantlar och 

band skola tillverkas af mycket mjukt stål samt, i likhet med 

innertuben, härdas i olja. Denna förändring är redan införd 

vid de engelska kanonverkstäderna, och som 100-tals kanoner 

årligen tillverkas derstädes erhålles snart erfarenhet äfven 

med af::;eende på denna förändring, hvilken möjligen äfven 

medför :förämlring i mantlames luympmått. 

Men äfven om Finspongs styckebruk skulle åtaga sig an

svaret för derstädes af utländskt material till verkade stållm

noner, kan kronan å sin sida taga på sitt ansvar att till tjen

::;tebruk låta utlemna sådana kanoner, af hvilka ej en enda 

bli f vit underkastad annat prof än de vanliga profskotten? J ag 

tror ej att någon regering hittills vågat och ej heller konuner 

att våga ett sådant möjligen ödesdigert vågstycke, och skulle 

vi, innan "Göta,s " tvenne 25 cm. kanoner finge tillverkas, der-
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förinnan underkasta en dylik inom landet tillverkad kanon 
uthållande skjutning, hvarefter densamma ej kunde utlemnas 
till tjenstebruk, så blefve ett sådant försök med inhemsk 
kanontillverkning både kostbart och tidsödande. 

Men om vi af dessa skäl icke kunna inom landet tillverka 
så grofva pjeser som 30-tons stålkanoner, så torde vi väl kunna 
åstadkomma 15 cm. kanoner, vare sig af smidt eller osmidt 
svenskt stål. 

H vad det senare angår, eller osmidt stål, så vet jag ingen 
sjömakt som har vågat sig på att ombord på sina fartyg föra 
kanoner af osmidt stål af så stor kaliber som 15 cm. De ut
ländska artillerister och metallurger med hvilka jag härom 
samtalat hafva samstämmigt uttalat den åsigten att ehuru 
osmidt stål mycket väl kan lämpa sig för kanoner af mindre 
kaliber, så är likväl risken för stor att använda detta slags 
material äfven för kanoner af gröfre kaliber, hvilka skola 
kunna uthålla höga gastryck. Med elen ringa erfarenhet vi 
för närvarande hafva i denna sak, och med andra nationers 
föredöme för ögonen, hvilka lika väl som vi hade kunnat till
verka kanoner efter en metod, som ej ::;tammar från vårt land, 
så torde vi våga för mycket om vi, utan mycket noggranna 
och tillföljd cleraf kostsamma skjutförsök, ville slå in på att 
göra 15 cm. kanoner af osmidt stål för våra fartyg. 

Men torde kunna invändas, om flottan ej vill hafva 15 cm. 
kanoner af osmidt stål, ej heller af smidt stål upphandladt 
från utlandet, så kunna väl svenska verkstäder till verka smidda 
stålgöt för dessa kanoner? Utan tvifvel, men om det är för
enligt med kronans intresse är en anmm fråga. 

För pansarbåten "Göta" erfordras 4 st. 15 cm. kanoner, 
och om dessa skola göras inom landet, så måste dessförinnan 
tillverkas, prof- och sprängskjutas en kanon af detta slag, lwar
till, enär härför behöfliga medel ej torde kunna beredas af an
slaget till pansarbåtens nybyggnad, särskildt anslag måste 
begäras. Om detta anslag blefve beviljadt, en 15 cm. försöks

kanon af smiclt sti\J inom landet tillverkad, ooh dermed an,-
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stälcla profskjutningar hade lemnat tillfredsställande resultat, 
så kunde vi med dyrköpt erfarenhet möjligen börja tillverka 
de ifrågavarande 4 st. 15 cm. kanonerna. F å vi anslag till 
ytterligare en pansarbåt, så .torde vi kunna anvär~da samma 
modell äfven på denna pansarbåt. Efter berälmmg af en 
pansarbåt hvart tredje år, skulle vi innan elen 4:de pansarbåten 
vore färdig att emottaga sin bestyckning antagligen räkna 
1895, det vill säga 15 cm. kanonen M/85 skulle då vara 10 år 
gammal, och med elen raskhet artilleriet nu för ticlen utveck
las, så kan antagas att en 10 års gammal kanontyp är tem
ligen föråldrad. Om vi då ville följa med vår tid finge vi 
kanske göra en ny modell med derför behöfliga nya skjutprof. 
Af dessa skäl torde framgå att ett så litet land som Sverige, 
med så små årliga behof af grofva fartygskanoner icke torde 
kunna med någon ekonomisk fördel för staten tillverka dessa 
inom eget land, derest kanontill verkningen något så när skall 
hålla jemna steg med artilleriets utveckling i andra länder. 

Deremot är det både ekonomiskt och politisk klokt att 
länder, hvars behof af k111oner är mer än 10 gånger så stort 
som Sveriges, sjelfva tillverka sina kanoner och likväl har 
t. ex. Italien först på senaste tiden fått till stånd en verkstad 
inom landet för tillverkning af gröfre stålkanoner, hvilken verk
stad, äfven om den delvis sysselsätter italienskt arbetsfolk, 
likväl eges af engelska bolaget sir vV. G. Armstrong, Mitchell 
& C:o, samt till följd cleraf får tillgodogöra sig detta bolags 
mångåriga erfarenhet i kanontillverkningen. Spanien köper 
sina gröfsta fartygskanoner från Krupp och Armstrong. De 
med Sverige, med afseende på folkmängden, jemförliga staterna 
köpa numera allt sitt fartygsartilleri från de stora kanon
fabrikanterna i Tyskland och England, och få derigenom sina 
små årsbehof fylda med det bästa som för tillfället kan åstad
kommas. Detta är enligt min tanke både rigtigast och mest 

ekonomiskt. 
Beträffande åter sjöbefästningarnes kanoner så, enär vid 

dessas konstruktion ej är af nöden att fästa sig vid tyngden, 
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kunna v1 mom landet tillverka mycket kraftiga pjeser för 
denna del af vårt försvar af vårt välkända kanontackjern, 
utan att vi i och för denna tillverkning behöfva göra några 
vidlyftiga skjutförsök, ty vi hafva redan förut genom lång
skjutning grundligt pröfvat såväl 27, 24 som 12 cm. kanoner 
af bandadt tackjern, och så snart erforderliga medel blifva be
viljade vore afsigten att tillverka vid Finspang för sjöbefäst
ningarne vid Carlskrona 32 eller 30 cm. banelade tackjerns
kanoner, hvilkas effekt ej skulle vara underlägsen 27 cm. ka
nonens af 1881 års modell, hvilken nu finnes på kanonbåten 
"Edda." 

Krut. Alla för flottans kanoner behöfliga krutsorter, med 
unelantag af prismatiskt krut, till verkas Yicl inhemska krutbrnk. 
Prismatiskt krut användes blott till stridsladdning med pan
sargranat uti 27 cm. kanon M/81 och 25 cm. kanon lVC'85, till 
den förra svart, till den senare brunt; afsigten är att äfven till 
27 cm. kanonen M/81 använda sistnämnda krutsort. J ag vill 
ej betvifla att äfven brunt prismatiskt krut, h vilket vi nu erhilla 
hån W etterens krutbruk i Belgien, skulle kunna till verkas 
inom landet, men dels hafva våra krutbruk ej ordnat sig för 
denna tillverkning, förutsatt att de känna metoden, som hem
lighålles, dels ock skulle kostnaden för de förberedande skjut
ningar, som måste göras innan de svenska krutbruken kunde 
åstadkomma en för våra kanoner användbar leverans af ett 
för dessa krutbruk alldeles nytt krut, icke blifYa så obetydliga, 
ty det är ej tillfyllest att krutet har den rätta färgen, sam
mailsättningen, tätheten och formen, samt gifver vid profskjut
ningen vare sig bättre eller ej mycket sämre resultat än det 
bruna prismatiska vi nu köpa från Belgien, utan det måste, 
utan att gastrycket dervid öfverstiger det högsta tillåtna, 
kunna åt projektilen meddela, inom en gräns af 20 m., samma 
utgångshastighet, som nu erhålles med det utländska krutet, 
ty eljest förlora vi en af de förnämsta fördelarna vi afsågo 
vid val af kaliber, projektilvigt och krutsort, nemligen att 

' utan att sjelfva behöfva inskjuta våra gro f va stålk::moner 1 
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kunna begagna en på praktiska försök utomlands upprättad 
skjuttabelL Om nu härtill lägges värdet för kanonens slitning 
vid krutförsöken, så torde lätt inses att det ej kan vara för
enligt med god hushållning att på egen hand söka anordna 
tillverkning af en krutsort, hvaraf vi, åtminstone för närva
rande, hafva så ringa behof, och innan vi fått så många ka
noner af de slag till hvilka brun:; prismatiskt krut med fördel 
kan användas att tillverkningen af' detsamma med någon eko
nomisk fördel för kronan kan ske inom landet, så är ej osan
nolikt att rökfritt krut, nu begagnadt i gevär, fått användning 
äfven för grofva kanoner. 

Pansar. För närvarande finnes ingen verkstad inom riket 
som tillverkar pansarplåtar af den tjocklek och motstånds
förmJtga som erfordras för under nybygnad varande pansarbåt. 
H vad framtiden dervidlag kan bära i sitt sköte torde vara 
svårt att med visshet kunna förutsäga, dock så mycket kunna 
vi~ utan risk att blifva m; tsagda, säga att lyckas vi ej att 
framställa dylika pansarplåtar af osmidt stål, ej lära vi an
lägga verkstäder för tillverkning af vare sig smidt stål- eller 
compoundpansar. Det här ofvan omnämnda förväntade skjut
försöket mot stålpansar från Bofors, torde komma att visa om 
utsigt förefinnes att i en framtid kunna tillverka denna kost
bara materiel vid någon svensk fabrik. 

P1'ojektiler skulle vi väl under alla förhållande kunHa åstad
komma inom vårt land? J a, om det blott vore fråga om att 
göra projektiler af tackjern eller stål, oberoende af deras styrka 
och förmåga att genombryta pansar, men för att pröfva dessa 
egenskaper erfordras skjutning mot pant:arplåtar af samma 
beskaffenhet som de, mot hvilka de ifrågavarande projektilerna 
anses komma att begagnas, och detta kan ej åstadkommas 
utan ganska betydliga omkostnader. 

Af detta skäl dröjde vi länge med att försöka oss på till
verkningen af pansarprojektiler af stål, men sedan vi af här 
ofvan omnämnda pansarskjutning vid Portsmouth fått någon 
erfarenhet med afseende på våra hemt.illverkade projektiler, 
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så hafva vi påbörjat försök härmed. Om vi ej vore begrän

sade af för ändamålet tillgängliga medel, så borde dessa för

sök rätteligen fortsättas med de grö±sta pansarprojektiler vi 

ämna tillverka, nu deremot få vi nöja oss med att på grund 

af de r esultat, som kunna erhållas vid den blifvande skjutnin

gen med 15 cm. 11rojektiler, sluta oss till bästa tillverknings

sättet för gröfre projektiler. 
Beträffande granatkartescher af stål, så förefinnes ingen 

praktisk svårighet för dessas tillverkning inom landet och för 

närvarande pågår vid Finspang arbetet med en leverans af 

detta projektilslag för 12 cm. och 15 cm. kanoner, ej derföre 

att vi få dem billigare, utan för att uppmuntra elen svenska 

industrien, ty samma slags projektiler levererade af Elswicks 

verk i Newcastle up on Tyne kosta respektive 7,5o och G,uo 

kronor per stycke mindre än Finspongsprojektilerna. 
Om vi blott skulle sett . på :flottans fördel, med förbiseende 

af landets intresse i allmänhet, så hade vi bort beställa äfven 

våra stålprojektiler vid utländska fabriker. 
Af det sagda torde alltså framgå att det icke är förenligt 

med god hushållning med statens medel, ej heller med sjö

försvarets tidsenliga utveckling att, för att gynna några en

skilda fabrikanter, alltid låta tillverka vår sjökrigf-imateriel vicl 

svenska verkstäder. 

Tyfonbanor 
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Japan, jemte underrättelse för 
manövrering.*) 

Af E. Knipping i Tokio, öfvors. af O. Lagerberg. 

Följande iak ttagelser stödja sig hnfvndsakligen på 19 

tyfoner, hvilka blifvit observerade i närheten af .Japanska 

hu{vuclöarne åren 1883- 1886 och hvilkas banor blifvit upp

tagna å från kejserliga j apanska observatoriet i Tokio utgifna 

meteorologiska tabeller. De sistnämnda blefvo dagligen of

fentliggjorda i en oafbruten följd af tre terminer och fram

ställa resultaten under fyra på hvarandra följande år . 

:Med tyfoner menas här de farligaste af alla stormar i 

Japan, hvilka uppträda uneler sommar och höst och förete ett 

skarpt utprägladt lågt barometerstånd med stiltje eller labra 

vindar innanför och storm från alla riktningar utanför de

sarmna samt med känd benägenhet till vridning från höger 

till venster. Tabellen visar blott tyfonbanor eller stormar 

med denna benämning, icke sådana som tilläfventyrs likna 

dessa, ehuru de framgå med mindre farlig styrka. Faran 

växer ju mera man nalkas stormens centrum, ty här ändrar 

sig dess riktning snabbast och här uppstår en mycket hög och 

ojemn sjö. I närheten af centrum utsätter också vind och sjö 

de största och starkaste sk epp för h ögst ovanliga ansträng

ningar. :Manöver kan ej blifva tal om, knappast för ångfartyg 

och ännu mindre för segelfartyg. Blott den som vid de första 

misstänkta förebuden noga vet sitt läge, helt och hållet lem

nar sin kurs utom räkningen och fäster sin odelade uppmärk

samhet på elen farlige motståndaren har utsigt att kunna vä

sentligen förbättra sitt läge. 

*) Uppliist vid sammantriitlo i Kong!. Örlogsmannasiillskapet don 7 Doeomber 

1887 af öfvcrsii t ta ron. 
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Man bör framför allt hafva i minne, att riktningsvinkeln, 

d. v. s. vinkeln mellan vindens riktning och den i hvilken 

centrum ligger, är föränderlig och kan ändra sig i medeltal 

vid pass 10 streck åt båda sidor. Sjömannen vet derför aldrig 

så noga, såsom man dock vanligen är böjd för att antaga, i 

hvilken riktning centrum ligger. Mest påfallande träder denna 

osäkerhet i dagen genom en fullständig observationsserie af 

elen böjda banan, hvilken blifvit ang1j'ven vara liggande uti 

SO-NV under det att elensamma i verkligheten låg i syd 

och nord eller till och med uti SV och NO. I andra fall 

åter skall man finna en starkt krökt bana i stället för en be

rälmacl rak. 
Villfarelsen angående banans riktning förorsakas ,iust ge

nom icke iakttagna förändringar af riktningsvinkeln. I all

mänhet har denna den minsta storleken i närheten af centrum. 

Uneler loppet af en hel tyfon, el. v. s. under det elen går fram, 

aftager riktningsvinkeln alltså, först ända till ett minimum 

och tilltager derefter åter. 

De nu följande bemärkningarne gälla blott för de japan

ska hufvuclöarne och hafsbandet deromkring för ungefär 200 

nautiska mil till sjös, de äro lokala; för kinesiska kusterna 

crälla icke med säkerhet en stor del af de vanliga reglerna. 
b 

Sydgränsen af det här iakttagna gebitet och der gällande 

regler sammanfaller antagligen med hufvudaxeln af japanska 

strömm0n. 
Årsfördelningen af de 19 ofvannämnda tyfonerna är som 

följer: 1883: 5; 1884: 4; 1835: 5; 1886: 5. 

Tyfoner förekomma h varje år vid J apan, i allmänhet 5 

stycken. En fördelning deraf efter månad förlägger till: 

Juli: Augusti: September: Oktober: 

1883 l. l. l. 2. 

1884 2. 2. 

1885 2. l. l. l. 

1886 l. 3. l. 

Summa 3. 5. 7. 4. 
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Tyfontiden sträcker sig från Juli (slutet af Juni) till Ok

tober (den första l Jnli, den sista 16 Oktober). 

'ryfoner förekomma alltid under Augusti och September, 

mindre ofta uneler Juli och Oktober; de flesta inträffa under 

September. 

De kortaRte tiderna mellan tvenne tyfoner voro under de 

4 åren 2, 5, 6, 8 dagar. Dessa fall tillhöra utan undantag 

September och Oktober. Har man uneler hösten utstått en 

tyfon, må man derföre icke bestämt påräkna lång tid till nästa. 

Om den geografiska utbredningen lära tabellerna följande: 

Tyfoner förekomma i alla delar af J apan, hufvudsakligen 

dock i de södra. Ingen augusti-bana går genom Yezo; oktober

banorna tyckas alla förlagda mera sydligt. 

Visar sig en tyfon i närheten af Japan, så är sannolikt 

att dess centrum framgår i observatorns närhet; med afseende 

på antalet framgå: 

hälften, högst, i närheten af Sycl-Kiuslm; något mindre på 

sydkusten af Bungo-kanalen ända till halfön Izu · 
' 

en tredjedel på vestkusten af Kinshu, inomskär dm·städes, 

på sydkusten öster om Izu, såväl som på norelvostkusten 

af Nippon, mellan Saclo och Tsugaru-sundet; 

en sjettedel eller mindre på andra kuster. 

Den medelhastighet, med hvilken centrum framskrider, 

vexlar från 4 ända till 35 knop. De kunna fördelas i tvenne 

grupper: långsamma tyfoner (4-10 knop), hvars fart är min

dre än en god seglares med rum vind, och snabba (16-35 

knop), hvilka framgå åtminstone med samrna fart som det 

mest snabbgående ångfartyg. 

Att denna gruppering är temligen naturlig för de japan

ska kusterna framgår af följande jemförelse: 

!) lån.c;samma tyfoner med respektive 10, 4, 8, 

5 o. 10 knop 
1 i medeltal 
f 7 knop. 

14 snabba tyfoner med respektive 17, 19, 

16, 27, 24, 17, 30, 22, 35, 

21, 28, 21 knop 

26
' l i medeltal 

25, J" 23 knop. 

Tidskr. 1: SJiir. 1888. 3 
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Tre fjerdedelar af tyfoner vid J apan äro snabba, blott en 

fjerdedel långsamma. 

Detta resultat är för praktikern af omedelbart värde, enär 

båda grupperna hafva tydliga skiljaktigheter: under långsam

ma tyfoner skall han, förutsatt sjörum, kunna bestämma sitt 

läge i förhållande till centrum vid alla vindar; under de snabba 

deremot blott vid vissa. 

Fördelade på månader finna vi vidare antalet tyfoner 

långsamma: snabba: 

under Juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 2. 

, Augusti........................ 4. l. 

, September...................... 7. 

" 
Oktober........................ 4. 

Långsamma tyfoner förekomma alltså vid J apan blott 

under Juli och Augusti, samt under September och Oktober 

blott snabba. 
Båda gruppernas tidsfördelning låter ännu noggrannare 

bestämma sig om man till högsommar äfven räknar perioden 

1-25 Augusti. 
På försommaren kan man, fastän sällan, vänta både lång

samma och snabba tyfoner. 

U n der högsommaren hafva ( 1883-1886) iakttagits blott 

långsamma, under sensommaren och hösten blott snabba. 

För att riktigt kunna döma om dessa på blott få år, men 

dock på noggranna observationer vunna resultater, måste vi

dare bernärkas: 
De båda snabba försommar-tyfonerna inträffade på ett och 

samma ovanligt våta år 1885. 

H varje högsommar upt>står en långsam, h varje sensommar 

och höst i medeltal tre snabba tyfoner. 

Den högsta hastigheten var vid nio snabba tyfoner resp. 

27, 42, 48, 47, 31, 27, 32, 55, 31 knop. 

Man kan alltså antaga, att i genomsnitt vid två tyfoner 

hvarj e år uppnås en maximihastighet af 38 knop. Densamma 

infaller vanligtvis mellan 36'1 och 40° N. latitud, men det är 
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rådligt att äfven på andra breddgrader på dessa kuster jem

föra förenämnda värden i tyfonernas fart med den högsta 

fartyget kan uppnå, då man har att göra med en sannolikt 

snabb tyfon. 

Oregelmessiga banor förekomma icke vid Japan. Deras 

böjningar, ifall sådana öfverhufvud förekomma, äro så obe-

. tydliga att sjömannen blott i sällsynta fall ska ll behöfva på

räkna dem. Han räknar derföre bäst med blott en enda tyfon

latrs med fästadt afseende på riktningsvinkelns föränderlighet. 

På så sätt kan man lätt lyckas att närmelsevis riktigt bestäm

ma banans riktning. 

Nämnvärda krökningar förekomma isynnerhet i närheten 

af Kiuslttt och Koreasundet. Vid långsamma tyfoner gäller 

utan undantag att banan ligger i NV, N, NO, helt och hållet 

eller delvis; vid snabba förekommer att banans form blir N, 

NO samt äfven NO, N. 

Mot söder, fullt V est eller fullt Ost riktade banor före

komma icke vid Japans kuster. Alla banor lio-o-a emellan 
. . 

bb 

nktmngen NV, öfver N ända till högst Ot.N. Mot NV rik-

tade banor förekomma blott i söder, vester om Kz'uslm, på 

hela sydkusten o~h inomskärs. 

Fördela vi de långsamma och snabba tyfonernas banors 

riktning, erhålla vi följande öfversigt: 

långsamma: 
NV 
NV 
NV, N, NO 
NV, N, NO 

N, ONO 

snabba: 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO, N 
NO, N, NO 

N 
NV 

NO, Ot.N. 
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De långsamma tyfonerna framgå i en eller flere riktningar, 

såsom NV, N, NO, men alltid med samma vridning. 

· ·De snabba tyforl.erna gå mycket öfvervägando mot NO, 

blott en enda bana mot NV, vester om J(iuslw; äfven denna 

infaller under ofvannänmda år 1835; alla andra hålla sig 

mellan N och Ot.N. 
För p1"aktiskt användande af ofvannämnda resultat rnasto 

följande iakttagas: 
De· fi:u'ligaste' vindame äro NO, O och SO. · 

En orolig barometer med derpå följande barometerfall, 

äfvensom snabbt stigande med derpå följand e fall, hvilket i 

början icke alltid brukar vara ihållande, bör niisstänlms. Don 

fortlöpande gtafiska framställningen af barometerståndet, hvil

ken pilvisar . alla oregelmessigheter och förändringar i tidsföljd 

och sammanhang, äfvensom angifvandet af desamma, jemte 

väcler och vind, på segelkartan, är nöd vändig"t att iakttaga. 

De gifva tillsammans en mycket öfverskådligare bilcl, än blott 

siffrorna. 
Med afseende på sjögång måste, fötutom riktning och höjd, 

äfven iakttagas om elen är ojemn eller stadig. Vidare måste 

afseende äfven fästas på verkningen af den föränderliga rikt

ningsvinkeln hos sjön. Sjög?mg från SV (riktningsvinkeln vid 

SV blir under snabba tyfoner ofta 14-16 streck) kan ibland 

just komma från centrums riktning, hvilket (centrumet) fram

går åt NO. H vilken som helst, som har en justerad baro

meter, kan genom upptecknande af de normala barometer

stånden i grafisk framställning förskaffa sig en öfverblick af 

dess afvikningar. Då vi i första linien anförde vind, baro

meterstånd och sj0, så blifva i andra linien att iakttaga, till

sammans med molnens dragning, form och färg, tryckancle 

hetta, elisig luft och regn, äfvenledes barometerns afvikning 

från norm::tla ståndet. 
ViLl anteckningar i amlra linien skall man mera låt::t s1g 

leelas af totalintryck än af enskilda iakttagelser. 
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Det normala lufttrycket, recluceradt på 0° Celcius vid hafs

ytan, utgör i Japan 
under Juli och Augusti omkring 758 mm. 

, Septem'.:ler. . . . . . . . . . . . . . . . 760 mm. (7159 i , Vest-

Kiushu, 76.1 i SO Yezo) 

, Oktoker . . . . . . . . . . . . • . . . . . 763 mm. (762 i Norcl-

Yezo). 

Underrättelser till ledning för manövrerin'g i tyfoner vid Japari. 

A. Vid resor från vester till öster under högso~ma,ren 
f~·ån 34o sydlig till 36~ nordlig bredd, kan man högst sanno~ 
hkt vänta långsamma tyfoner med NV-, N- eller ONO-kurs· 

fartygskursen ONO. . ' 

Vid hotande väderlek, misstänkta förebr1cl ocl1 · ' vmdstyrlm 

6-7 kan man 
a) ~id vestlig, SV eller sydlig vind styra kurs. Den enda 

faran, for stort närmande till ett i ungefär NO peJ"ladt t . . - . cen.Tum 

(vmden Vest), g1fver sig tillkänna genom tilltagande vind

styrka och snabbare barometerfall och kan lätt l l ·k . . mc Vl ~as ge-

nom att ~rassa b1devmd eller taga en sydlig kurs. , 

b b) V 1d nm·clvestlig vind måste man brassft bidevind; faller 

_arom:tern ännu ytterligare håller man af mot söder ända 

t1lls vmden blir vestligare. 

c) !l ar ma~ fortsatt kursen med N V vind, ända tills vin_ 

d~n bhr nord~1g med dåligt väder, så är ställningen redan 

I~nndre beh~ghg, dock ännu icke betänklig. Centrum kan 

hgga ost t1ll sydost. Det säkraste är att sao mycl t 
.. . . ' . >:e SOnl 

l~OJh~t söka sig tillbaka mot SV, ända till vinden blir NV. 

'Iy da seglaren fortsätter kursen med nordlio- vind . skall h 
o • 

"' , an 
s~11anmgom erhålla NO vind med sämre väder. Den skenbara 

t1cls~örlusten borde icke afhålla en att återvända, då likväl det 

osthga målet t:>lutligen på denna omväg snabbare och säkrare 

uppnås, än om man försöker så långt som möjligt hålla kur

sen och dervid drifver in mot närheten af centrum. Fartygs-
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befälhafvare, som känna tyfoner blott efter beskrifningar, 

underskatta vanligen faran och styrkan af desamma. 

Nordlig är den kritiska vinden på denna route under hela 

tyfon tiden. 
För ett stort, snabbt ångfartyg är det alltid lockande att 

styra kurs vidare ONO, men faran är dervid påtaglig och för

söket icke att rekommendera. Man bör blott i tid göra klart 

för sig att man snart får att gå mot svår nordostlig storm 

och hög sjö, minst 10 sjömil eller mera, för att i lyckligaste 

fall, om centrum skulle ligga i SO eller möjligen äfven i Ost, 

ännu komma förbi detsamma. På stark nordostlig strömsätt

ning är under sådana förhilllanden just icke att räkna med 

bestämdhet. 
d) En seglare, som vid norclli,c; vind ännu aningslöst har 

styrt kurs, ända tills han slutligen icke mer kan göra det, 

med allt motigare och hårdare vind från NNO och NO, kan 

på vestkusten af Kittsku, om han fön;t får ~itt läge klart för 

sig, ännu möjligen länsa långt mot vester; han afl.ägsnar sig 

på så sätt sannolikt från centrum. På sydkusten deremot är 

man vid NO vind inklämd mellan kusten och centrum (det 

sistnämnda i SO till syd); om man bör länsa eller brassa bide

vind afgöres utaf iakttagelserna. Det första vore kanhända 

att föredraga ostvart från Kii-kanalen, ifall man står så långt 

ut från kusten att man kan ligga minst VSV. 
e) Vid ostlig vind tänka vi oss det fall, att en seglare har 

med ONO kurs gjort föga framfart och närmar sig en tyfon, 

så kan han på vestkusten af Kiushu ännu löpa möjligast högst 

NV. Ju nordligare desto mindre sannolikt centrumets absoluta 

barometerdjup och desto mi1il.dre stormens styrka. På syd

kusten bör man med ostlig vind i allmänhet dreja bi, sanno

likt bäst för babords halsar, förutsatt att sjörum finnes. Men 

då riktningsvinkeln hos dessa vindar här ofta är mycket stor, 

vore det öster om [{ii-kanalens meridian måhända riktigare 

att göra ett långt slag syd hän för styrbords halsar till dess 

vinden går mera på SO och då först lägga bi för babords halsar. 
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Vid detta val måste iakttagande af omständigheterna vara af

görande. I sådant läge blifva anteckningarne i segelkartorna 

öfver barometerstånd, vind, molnens och sjögångens riktning 

af utomordentlig nytta. Den noggranne iakttagaren skall, 

sedan han redan någon tid kryssat ONO hän, med temlig 

säkerhet kunna afgöra om han, mot den vanliga regeln, här 

vågar följa den senare anvisningen. 

f) Vid sydostlig vind, som ernår den styrka, att man ej mer 

går fram öfver grund, skall man på sydkusten af Ki1.tshu dreja 

bi för babords halsar, på vestkusten deraf löpa nordvart hän. 

B. Vid resE', från öster till vester i högsommaren söder 

om 34" a 36'1 N latitud kan högst sannolikt väntas långsamma 

tyfoner med NV, N eller ONO kurs; skeppskurs VSV. 

Resorna i denna riktning äro derföre på sydkusten far

ligare, emedan här vid ost.lig vind orkanens centrum ofta 

ligger i SV. 
Den någorlunda jemna dragningen hos vinden från VNV 

till N ord hän, hYilken man i allmänhet möter på resa från 

V est till Ost när en tyfon är i antågande och som erbjuder 

den noggranne iakttagaren värdefulla stödjepunkter för om

dömet, förekommer icke nu. Under ostliga vindar kan man 

med VSV kurs löpa en betydlig sträcka långs med sydkusten, 

för att plötsligen råka midtuti en tyfon. 

Tankegången ombord är som följer: Vind ONO, centrum 

alltså uti SSO a Syd; man hoppas ännu att komma förbi det

samma och beslutar sig för att hålla lättare, då VSV kurs på

skyndar resan. Ännu ytterligare 50 a 100 sjömil är vinden 

alltjemt ONO, men stormigare, barometern börjar att falla 

hastigare. Man är nu säker på att man har att göra med en 

tyfon; äfven dess bana synes vara temligen klar, centrumet 

framgår samma väg som skeppet, V est hän, och närmar sig 

det senare. Då centrumet, såsom förut, antages vara uti SSO 

eller Syd, synes det vara lättast att länsa vidare, fastän man 

icke för landets skull kan ligga högre än VSV. Men vinelen 
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vill ännu icke draga sig nordligare och när elen ändtligen 

drager sig till NO är det hög tid på att dreja bi. 

I verkligheten låg centrum med ostliga vindar hela ticlen 

SSV eller t. o. m. SV från skeppet och framryckte mot NV, 

N eller NO. 
a) Med ostli_q vind på sydkusten är det rådligt att vid 

första misstänkta tecken dreja bi, för att förvissa sig om ba

rometerns absoluta förändringar, hvilket ej låter sig göra med 

den hastiga farten. Här gäller eventuelt för östra hälften af 

sydkusten att ligga ut ett slag sydvart hän, likasom blifvit 

nämnclt hårofvan under punkten a. 

b) Har man med ostlip vind styrt kurs uneler sydkusten 

till dess vinden blef NO så beror länsning eller biclrejning 

på observationerna. Vid hårdt blåsande vind ligger centrum 

sannolikt mer SO hän, men vid mindre stark vind kan det 

dock mycket väl ligga Sycl hän. Dessutom bör man iakttaga 

det sannolikheten att råka i närheten af tyfonens bana är 

störst vid Sycl-Kiushu. Om man länsar bör det ske så vest

ligt som möj ligt. 
c) Med SO och sydliga vindar, bör man på sydkusten ej 

för länge ligga kurs, utan i tid dreja bi för babords halsar, 

om också enelast för några timmar, för att erhålla absoluta 

barometerförändringar. 

el) Lemnar man vestkusten af Kiuslm med SV eller VSV 

kurs, så skall man med NO vind styra upp till Vest, med 

ostli_q vind till NV och med SO vind till N ord. 

C. På resa under sensommaren och hösten kan man myc

ket sannolikt vänta hastiga tyfoner med banriktning mellan 

Nord och Ot.N. 
aa) Med sycl eller 80 vinJ och fallande barometer lägger 

man bi för babords halsar och förblifver så liggande, äfven 

om vinelens riktning icke förändrar sig. Ångfartyg böra dock 

om möjligt försöka styra SO. 

Svänger vinden om mot Ost, tilläfventyrs mellan OSO 

och NO, så pejlar man centrumet sannolikt i Syd eller SSV 
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och befinner man sig då framför detsamma i närheten af 

banan. 

Med Ost vind måste fi.iregående iakttagelser afgöra huru 

man bör förfara; drejar man bi bör detta ant.agligen bäst ske 

för babords halsar; vill man ännu försöka att styra NV kurs 
o ' 

så jemföl· med hvacl under NO vind säges. 

Faller barometern med NO vind först låno-samt och ät 
b 

vindstyrkan ännu icke sädeles hög, så håller man så nära V est 

som möjligt; vid högre Yinclstyrka ell er vid plötsligt fall af 

barometern lägger man bi för styrborels halsar. Ångfartyg 

söker att hålla NV så lä.nge det går för sig. 

För nordlig vind gäller detsamma som föl' NO, när man 

läser SV i stället för V est. 

Den NV-liga vinelen sätter ofta in med synnerlig häftig

het och stigande barometer; iakttager man h vad under NO 

och N ord blihit sagd t, så skall tyfonen aldrig öfverraska 

någon som ligger för babords halsar. 

V est- och SV -liga vindar far man först efter det centrum 

passerat förbi; med SV vind kan centrumet pejlas i NNO 

ända till NO. 

b b) Vid resa från V est till Ost, Syd till N ord, är sanno

likheten att bli upphunnen af en tyfon mycket större än faran 

at.t löpa in uti en sådan. Den del af ifrågavarande område, 

hvarest det senare kan förekomma, är hafvet 1·icl Sycl-Kittslm. 

Man skall alltså i denna trakt under hela tyfontiden finna en 

fördel uti att fästa afseende vid an visningarna i punkterna 

A b och c. 

Förklaringen ligger cleruti, att när man befinner sig på 

Kiuslms och Shikokus longitud banans vändpunkt vid några 

af sensommarens och höstens tyfoner ligger endast obetydligt 

under 30'' N latitud; hos de flesta faller elen mera sydligt 

eller vestligt, så att man vid J apan enelast ha:· att göra med 

elen nordöstliga parabelgrenen, icke, såsom i högsommaren, 

äfven med vändpunkten och NV hän riktade grenen. 
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Resorna från öster till vester samt från norr till söder 
under sensommaren och hösten äro öfver hufvud taget de 
farligaste, enär skeppets och tyfonens kursar ligga mot h var

andra med summan af deras hastigheter. 
Slntligen sammanfatta vi i korthet ännu en gång hufvud-

punkterna: 
Tyfonerna i närheten af Japan äro helt regelmessigt före-

kommande fenomener. Deras banor bilda mot öster ÖPlJna 
parabler eller delar dm·af. Parablarrres vertex ligga under 
högsommaren på Sydjapans latitud, under sensommaren och 
hösten längre sydligt eller vestligt. I båda fallen inskränker 
sig banriktningen till mindre än en halfkrets och derjemte 
tillhör med afseende IJå framåtskridandet. förstnämnde vertex-' ' 
läge en "långsam tyfon", det sistnämnde en "hastig sådan". 

--13-

Några ord om helsovården i flottans fartyg.*) 

Det är ett kändt förhållande, att bland nutidens medi
cinska vetenskaper läran om helsovårclen eller hygienen är 
elen, som vunnit de största framgångarne. Och dock är denna 
vetenskap helt ny. Det är först uneler de senare årtiondena 
som den börjat närmare studeras. Visserligen hade under 
långa årtusenelen en genom otaliga sjukelomar och lidanden 
~tvecklad erfarenhet gifvit vid handen, att under det dagliga 
hfvets värf vissa inflytelser voro för menniskan skadliga men 
hvilka dessa inflytelser voro, hvarföre och huru de vor~ det, 
derom har först den nyare tiden kunnat upplysa. Denna tid 
kunde nämligen icke nöja sig med de gamles auktoritetstro 
den fann sig icke tillfreclsstäld med elen gamla spekulativ~ 
läran om sjukdomarrres uppkomst, den fordrade direkt vetande 
i stället för spekulationer och påtagliga fakta i stället för 
theorier. Den inslog derföre på en ny forskningsväg och på 
denna väg har den också vunnit helt andra resultat. Så har 
den ibland annat visat, att våra mest förödande sjukdomar, de 
s. k. infektionssjukdomarne såsom skarlakansfeber, tyfus, eho
lera, koppor m. fl., som under århundraden varit mennisko
slägtets plågoris, icke kunna hafva sin grund i de gamla tra
ditionela förkylningarne, i större eller mindre dietfel eller i 
öfveransträngande sysselsättningar, utan att de ovilkorligen 
måste hafva sin orsak i ett utifrån i organismen inkommet 
sjukdomsgift, som måste vara olika för de olika sjukdomarne; 
och den unnar sig ingen ro, förr än den funnit detta gift, 
dessa mikrober, baciller eller hvad de nu må heta, kunnat iso
lera dem och objektivt göra dem för våra sinnen iakttagbara. 

*) Anförande i Kongl. Örlogsmannasällskapet vid sammanträde elen 7 Decem
ber 1887 af ledamoten doktor A. Rudberg. 
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Den praktiska tillämpningen af detta vetande har funnit ~itt 

• · l n ~ ~adhaa 
ttr ck i helsovårdsläran eller vetens m pen or . . b 

u Y · l b ' ·ubbmno·ar mom 
förhållanden och ingrepp, som lC >:e e ro p a l . ": o 

d kll.ga oro·anismen utan på sådana, som utlfran hota 

en mens b ' · · t 

vår kropp och vår helsa samt om de hjelpmed.el Vl .. ega at 

hålla dessa störande inflytelser på afstån:l o~h att gora dess 

k . " oskac1liaa Tagen i denna memng mnefattar helso-

ver mngar b · 
el , · · · ke 

vårelsläran ett stort område. Hon inrymmer. a mom sig l~ 

bl tic elen allmänna helsovård.en, sundhetspohsen, yrkeshygien 

to u t äfven militärhyaienen och icke minst hvad som mest 

e c., u an b 
l o o f: t g 

intresserar oss, nemligen helsovård.en omborc a vara ar y -

lh . - och det är med några ord om denna och 

nava ygienen . . b tt :D··" 

dess tillstånd förr och nu inom vår mann som .Jag er a or 

nåara minuter få taga ticlen i anspråk. 

b I o "a a··lclre reglementen inom flottan förekommer ordet 

Val 
'd t' l 

l l , l ganska sällan och ännu så långt fram som Vl Je en 
1e sovare · 

r· Kongl. Örlogsmannasällskapets stadgar talas enelast om 

s~~kskötsel. Om sjukvården deremot såväl i land som o~~ord 
förekomma äfven i de gamla reglementena ~anska detal.J:rade 

bestämmelser. Enligt dessa var det synbarligen enelast at de 

sjuke som läkaren skulle egna sin uppmärksmllhet ~~~-detta 

äfven vid allmännare sjuklighet ombord; om de ann u fuske, och 

huru desse skulle bevaras från sjukliga inflytelser, derom k~m.cle 

f 111 l . at obel·ymracl Dock finnes redan tlchgt 
han vara u wm 1b '- · 

, 

l · h ·rk tr"ott sia kunna spara 
inom flottan en urkunc, 1 Vl en man . ~ T· • 

en hygienisk tanke, nämligen konung Enk XI'i .s bref de~ 

18 J~lli 1565 till Claes Christerson Horn. Detta best~mmer' 

"att klara register skulle hållas emot bardskärarue, pft huru 

lång tid de helade dem, som blifvit .~f .fien~en skam~~racle, 

h dessa register inlemnas, uneler hofvitsmannernas slg~et, 

;;rseglacle till konungens kamrerare, och om smittosam S.]t:k

dom uppl~om skulle de sjuka på något skamferadt skepp 1~1-

flyttas och fö~·as till sådana ställen, der de kunde få n~dtorftlg 

skötsel och eljest blifva läkta af bardskärarne.". Har finn:s 

sålunda visserligen en bestämdt uttalad befallnmg att vid 
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smittosam sjukdom isolera de sjuke, men tydligen icke i det 

syfte man nu för tiden afser med en sådan isolering, nämligen 

att derigenom rädda de friske från sjukdomens öfverförande 

på dem, utan endast af omtanke för de sjuke på ·det att dessa 

måtte kunna få nödtorftig skötsel. Denna grundtanke går 

serlan genom hela den medicinska detaljens historia, nämligen 

att enelast göra de sjuka till föremål för sin verksamhet -

och någon t>lags tanke att värna och bevara helsan hos de 

friske kan knappast spåras förr än långt fram i slutet af· lS:e 

seldet. 

För öfrigt synes på den tiden varit klent bestälclt äfven 

med vhrclen af de sjuke. Flottans läkare, bardskärarne, voro 

i hög grad obildade och oknnniga, deras medicinska vetande 

var mycket obetydligt, och deras hufn1dsaldiga göra var att 

förbinda och sköta de sårade. Att de icke egde någon slags 

kunskap i hygienen eller någon kännedom om viikoren för 

helsans bevarande, är naturligt och äfven om de egt någon 

sådan, voro de allt.för ringaktade för att kunna göra sina 

hsigter till hels o vårdens fromma gällande. Vanligen v oro de 

från Tyskland införskrifne barberaregesäller, som förhyrdes vid 

hvm:je expedition, och återvände vid expeditionens slut till sitt 

land igen. 

Men voro läkarue okunnige, så voro också de hygieniska 

anordningarne ombord i hög grad bristfälliga. Manskapet var 

trångt och illa logeradt; lnftvexlingen på den osnnda och fuk

tiga trossbottnen otillfredsställande, provianten och dricksvatt

net af dålig beskaffenhet, beklädnaden otillräcklig; båtsman

nen låg oafklädd i sin koj, utan att ega ni'tgra kläder till ut

byte mot de af regnet genomblötta. Under sådana forhållan

elen var också helsotillståndet ombord många ghnger ytterst 

bedröfligt, i synnerhet under de då ganska ofta påkommande 

sjökrigst;ågen. Under flottans storhetstid, under Erik XIV:s 

och Gnstaf II Adolfs dagar gick det väl an, då synas helso

förhållandemt dock varit temligen drägliga, men under fri

hBtsticlens krig, under förfallets tideh varf, tyckas de deremot 
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varit så mycket olyckligare. Särskildt var detta förhållandet 

under 1741-42 års krig mot Ryssland. Redan innan kriget 

var förklaradt, voro % af fartygens besättningar sjuka, så att 

enligt amiral Rajalins rapport: "skeppen ej mot fiendtligt au

fall kunde försvara sig eller i storm och oväder handteras." 

Skeppet "Finhtnd" med 400 mans besättning hade endast 75 

man i tjeustbart !?kick och chefen å skeppet "Freden" inrap

porterade, att hans besättning genom sjukdom så hopsmält, 

att han ej kunde vända genom vinden med storseglet till, än 

mindre göra fienden någon skada. Sedan amiralen sjelf fallit 

offer för sjukdomen återkom flottan till Carlskrona, utan att 

ha kunnat uträtta det ringaste mot fienden. Från skeppen 

öfverfördes sedan sjukdomen till sjelfva staden, och utbredde 

sicr der åt alla håll oaktadt alla mö]'lig:a medel försöktes att, 
b J t <.J 

hämma densamma. Bland åtgärder, som vidtogos och som 

måste förefalla oss egendomliga, men som tillika tjena att be

lysa den tidens sätt att gå tillväga, må nämnas, att Kongl. 

Maj:t befallde krigskollegium att till Carlskrona nedsända en 

hustru, som ansågs mycket kunnig i sjukdomars botande. 

Under dessa begge års krig säges flottan genom sju-kdomar 

hafva förlorat 25000 man. 

Man skulle ha±va trott, att sådana olyckor och förluster, 

om hvilka man redan då insåg, att de till stor del berodde 

på en bristfällig och ofullständig helso- och sjukvård, skulle 

manat till vidtagande af nödiga sanitära anstalter ombord till 

förekommande af sådana olyckor för framtiden, men sådant 

inträffade dock icke. Tvärtom, under det krig, som sedan bör

jade 1788, var sjukligheten bland flottans manskap så betydlig, 

att det inom vår krigshistoria väl knappast gifves något exem

pel, der behofvet af en ordnad helsovård till sjös uttalat sig 

mera kraftigt och uttryckligt än då. Enligt uppgift*) "insjuk

nade 1788 från elen 20 Mars till den 13 Maj, sålunda på icke 

fullt två månader, 13350 man utom ett betydligt antal under-

*) Tidskr. !ur l\iilit. Helsov. band l, hiift. 2, sid. lOG. 
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officerare, handtverkare och timmermän, hvilkas dagliga sjuk

numerär uppgick till 200. På sjukhusen i Carlskrona vårdades 

från den 28 November 1788 till den 31 December 1790 ett 

~ntal af 26249 sjuka, af hvilka 5286 afledo. För Tjurkö sjuk

mrättning finnes ingen bestämd uppgift i berörde hänseende. 

Dock kan antagas, att de dödas antal varit högst betydligt, 

enär det uppgifves att 14000 döda blifvit under farsoten ka

stade i sjön. I allmänhet understiger dödsnumerären mycket 

den verkliga, ty eländet var så utbredt, sjukligheten så allmän, 

att man till följd af läkares och andra tjenstemäns insjuk

n~nde och frånfälle ej kunde fullständigt taga reda på antalet 

S.Juke eller döda. Då af någon anledning undersökning an

stäldes den 20 Mars i alla hus i staden, påträffades ännu 1380 

sjuka, spridda i stadens qvarter, och likväl anvsndes då till 

sjukhus alla flottans byggnader, som kunde undvaras, äfven

som krono-brännerihusen. När slutligen dessa improviserade 

sjukhus ~oro så öfverfyllda, att samma säng ofta miste inrym

ma 2 patwnter, och en enda sal 850 stycken, tillgrepos andra 

nödfallsutvägar. Sjuktält upprestes på planen utanför Amira

litetskyrkan, och af flottans segel uppsattes på Tjurkö tält i 

hvilka ända till 5000 sjuka på en gång inhystes .. Emeller~id 

började den kallare årstiden nalkas och läkarue yrkade enstän

digt på de sjukas inflyttande i till sjukhus ändamålsenligt in

rättade byggnader. Såsom terminns ultimus för tältens begag

nande utsattes af läkarue den 15 September - men ännu elen 

16 Oktober funnos sjuka i tälten, utsatta för den redan då in

trädda kölden, och det företaller nästan otroligt, att någon 

enda af desse olycklige kunnat motstå sjukdomens den fel

aktiga sjukvårdens och vinterkylans förenade anfall. 'slutligen 

fattades bräder till likkistor, hvadan de döda begrofvos i 

hängmattor. 

Flottans verksamhet var tillföljd af den stora sjukligheten 

helt och hållet förlamad. På 5 dygn eller från den 26 till 

den 30 Oktober insjuknade å densamma 3330 man. Nu nöd

gades man att hemförlofva det återstående friska manskapet. 
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Då till följd af denna åtgärd sjukdomen icke vidare fann nå

gra subjekter att med sin smitta anfalla, föll sjukantalet så, 

att vid årets slut endast funnas 2089 man qvarliggande s.~uka. 

Presidenten Munck, som af konungen nedskickades för att 

undersöka orsakerna, hvarföre flottan icke kunde hålla sjön, 

inrapporterade rörande elen stora sjukligheten bland annat: 

att de sjuka införts i för trånga, ohelsosamma och olämpliga 

rum; att sjukhus för 1000 man och derutöfver blifvit anlagda 

bredvid svinhus och stinkande gölar, att brist varit på kläder 

och linne samt på tjenlig mat och dryck, att den militära 

tillsynen varit försummad, att de döda kropparne blifvit upp

staplade i högar på sjukhusgårdame och sedan på begrafni11gs

platserna lenmats ofvan jord, eller ock så knappt begrafna, 

att halfva kistorna voro bara; att de sjuka salmat alllindring 

i sina plågor och ofta i sin vånda gripit till onaturliga medel 

att släcka sin törst.'' 
· H vilket rågad t mått af lidanden och smärta, h vilken mängd 

af tårar och sorg ligger ej innesluten i dessa sifferuppgifter, 

och det kunde icke varit skäl påminna om dessa hemska dagar, 

om jag icke velat anföra dem som ett kraftigt och talande 

bevis på vigten och betydelsen af en ordnad helsovård och 

till hvilka olycksbringande följeler en försummad sådan kan 

leda. Ty hvilka orsakerna till dessa olyckor än må hafva 

varit, är det utom allt tvifvel, att de samma genom Hudamåls

enliga sanitära åtgärder kunnat till stor del förekommas. 

Med 19:e seldet inträdde navalhygienen i ett gynsammare 

utvecklingsstadium, i synnerhet uneler dess senare hälft, då 

den allmänna helsovården började med sådan ifver studeras, 

att de framgångar, den vann, icke kunde undgå att äfven på 

navalhygienen utöfva ett gynsamt inflytande. Man började 

tillämpa de hygieniska lagarue äfven ombord, man började 

egna uppmärksamhet åt orsakerna till sjukelomarue derstäcles, 

i synnerhet åt de der,täcles icke sällan uppträdande farsoterna, 

man började granska provianten och dricksvattnet och fann 

icke sällan, att jnst dessas beskaffenhet stod i ett kausalt sam-
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manhang med sådana epidemier. Numera har uppmärksam

heten egnats äfven åt många andra förhållanden som inverka 

på helsovården, och många helsofiendtliga inflytelser hafva der

ifrån blifvit aflägsnade, så att med fullkomlig säkerhet torde 

kunna sägas, att navalhygienens fordringar för närvarande äro 

inom vår flotta åtminstone så tillgodosedda, att sådana fasans 

dagar, som nyss omnämnts, säkerligen aldrig mera kunna åter

komma. 

Visserligen kan med skäl sägas, att det varit långsamt, 

som navalhygienen vunnit denna utveckling, och att den icke 

kunnat hålla j emna steg med den allmänna hygienen, men 

man bör då erinra sig, under hvilka ogynsamma förhållanden 

denna vetenskap i allmänhet arbetar. Hygienikern på land 

han väljer sin bostadsplats; ligger den för högt, sänker han 

den, ligger elen för lågt, höjer han den; han clrainerar, venti

lerar, uppvärmer eller afkyler, skaftar solljus eller skugga, 

med ett ord ombildar den helt och hållet efter helsovårdslärans 

lagar, och man kan säga, att på land är numera hvarje helso

vårdsfråga endast en ekonomisk fråga. l'Yien ombord är ett 

annat förhållande. Der kunna dessa lagar enelast del vis och 

ofullständigt genomföras. Krigsfartyg hafva ett annat mål 

än saniteten. Sjökrigsvetenskapens, navalarkitekturens, artil

leriets befallande fordringar måste der i första rummet till

godoses; det sanitära måste här träda i bakgrunden, och det 

var också i fullt medvetande häraf, som vår tids störste naval

hygieniker Fonssag1·ives yttrade: Så ofta som navalhygienen 

uppstriller anspråk, hvilka äro oförenliga med seglationens 

exceptionella nöclvändighetslagar, skall hon derigenom just 

sätta de intressen på flpel, som hon har till uppgift att 

sh:.ydda. 

Men icke desto mindre är det dock ett faktum, att elen 

allmänna helsovårdens lagar vunnit en framgångsrik tillämp

ning äfven ombord, isynnerhet Uil(1er sista decenniet. Skör

bjnggens och koppornas tider äro förbi, och de epidemiella di-
'l'id-<kr. 1; Sjiil'. 7888. 4-



50-

arrheerna, som förr voro nästan inhemska på våra fartyg, 
hafva försvunnit. sjukligheten har knappast varit större om
bord än den varit för samma styrka i land och har i regel 
endast utgjorts af sporadiska fall af våra vanliga sjukdomar. 
Lyckligtvis eger navalhygienen inom vår flotta en mäktig 
bundsförvandt i befälets alltmer stigande intresse för och 
klarare insigt om värdet af besättningarnes helsa och fysisk>t 
utveckling, och detta har i icke ringa mån bidragit till den 
i för hållande till vårt lands resurser icke så o betydligt fra m
skjutna ståndpunkt den innehar. :Men det vore dock förmätet 
tro, att idealet är uppnått eller att icke ännu mycket återstår 
att göra. 

Det vore för långt att här i detalj genomgå de många 
och vigtiga frågor, som nu falla inom navalhygienens område. 
Den militära helsovårdskomiten h>tr i sitt betänkande om ord
nanclet af flottans sanitetsväsende visserligen framhållit de 
vigtigaste - men på några af dem kan jag dock icke uncler
låta att vid detta tillfälle fästa uppmärksamheten. I första 
rummet kommer ·aervicl 

Renhållningen. Om renlighet och snygghet är helsolärans 
vigtigaste fordran på en sund bostad i land, så är den det 
ännu mera inom relingarnes trånga område. Visserligen är det 
en känd och erkänd sak, att ombord å svenska örlogsfartyg 
snygghetens lagar hållas mera i helgd än måhända någon
städes i land, och att elen omsigt och sorgfällighet, med hvil
ken renhållningen der handhafves, står öfver allt beröm -
men i vår kritiska tid finnes intet som undgår anmärkningar, 
och det kan sättas i fråga, huruvida icke från helsolärans syn
punkt berättigade sådana äfven kunna göras just mot det sätt, 
hvarpå denna försiggår. 

Henhållningens första och vigtigaste uppgift gäller otvif
velaktigt hålskeppet, att hålh detta fritt och rent från skadliga 
gasarter af stagwwanc1e och ruttnande vatten. Så vidt jag vet, 
finnes ingenstädes i reglementet bestämdt, huru rengöringen 
af kölrummet skall försiggå, och derföre äro också mycket 

h 
} 
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olika metoder i bruk. Somliga skölja detsamma med sjö
vatten genom att först insläppa och seelan utpumpa detsamma, 
andra föredraga, att dessförinnan utfylla hålskeppets alla 
skrymslor med klorkalk, andra duscha med karbolsyr~ o. s. v., 
allt efter det subjektiva förtroende, som uppbördsläkaren och 
sekonden kunna ega för den ena eller andra metoden. Alla 
dessa sätt kunna måhända också vara bra, åtminstone såsom 
palliativmedel för ögonblicket, men att tro, att någon varak
tigare förbättring af kölrummets sanitära beskaffenhet der
igenom skulle kunna åstadkommas, vore utan tvifvel en vill
farelse. Detta kan endast ske genom en noggrann mekanisk 
rengöring af fartygets botten invändigt) bortskaffande af all 
slagg och orenlighet, som der samlats, samt bottnens renskrap
ning och tvättning med sodalut jemte desinfektion med sub
limat etc. Att hålla kölrummet fullständigt torrt, vore natur
ligtvis det aldra bästa, och slagets absoluta torrhet har i alla 
ticler varit marinernas önskningsmål, men sådant kan tyvärr 
enelast ega rum på nya jernfartyg; på våra gamla öfnings
fartyg hör kölrummets torrhet endast till de fromma önsk
ningarne, oeh der blir det nödvändigt att fortfarande "på våta 
vägen" verkställa slagets rengöring. Dervid vore säkerligen 
af nytta att ega en bestämd och säker metod att använda 

' och en sådan numera använd och mycket prisad inom tyska 
marinens äldre fartyg skall jag straxt uneler mom. 2 förorda. 
:Men innan dess kunde det måhända vara skäl erinra om en 
hos oss såsom det synes någ0t förbisedd sak, åtminstone i för
hållande till den stora vigt, som dervid fästes inom främmande 
mariner och specielt den tyska, och det är elen utomordentliga 
noggrannhet och omsorg, med h vilken den rengöring verk
ställes, som fartyget undergår uneler rustningen inne på varf
vet straxt före utgåendet på hvarje expedition. Att denna 
hos oss stundom är mycket bristfällig, visar den omständig
heten att det icke sällan händer, att redan straxt efter farty
gets utläggning på redden, ruttet slagvatten börjar sprida en 
vämjelig stank öfver alla fartygets lokaliteter, öfver både 



gunrum och trossbotten och gör vistandet der icke blott obe
hagligt utan äfven för vår helsa farligt. 

Erfarenheten har visat att denna hålskeppets första ren
göring är af större inflytande än alla de öfriga, huru ofta och 
huru omsorgsfullt de än må företagas, och har elen derföre 
oekså inom flera mariner blifvit framhällen såsom synnerligen 
vigtig, något som också är naturligt, då det väl alltid borde 
gäila såsom en hufvuclsak att genast från början sätta farty
get uneler en god konstitution. J u grundligare denna första 
rengöring blifver genomförd, desto lättare blifva seelermera de 

följande att verkställa. 
Med afseende på nyssnämnde hos oss rådande förhållanden 

fordrar navalhygienen alltså: 
l: o) att större uppmärksamhet egnas åt fartygens in vän

diga bottenrengöring före utrustningen, samt att denna ren
göring sker under behörig kontroll och blir af sakkunnig 

TJerson besigtigad; 
2:o) att till sjös kölrummet min~:;t en gång h varje månad 

mekaniskt skrapas och rengöras och befrias från all orenlighet 
samt vid stank desinficieras merl sublimat eller klorzink, hvil
ket för detta ändamål bör af uppbördsläkaren på hvarje expe
dition i tillräcklig mängd medföras; samt 

3:o) att kölrummet dagligen spolas med friskt sjövatten. 
Kötde11. Ett f~rhållande, som hos oss mera än i andra 

mariner påkallar helsovårdens uppmärksamhet, kan jag heller 
icke förbigå, och det är det genomkylda och på denna grund 
helsovadliga tillstånd, i hvilket våra fartyg befinna sig, då de 
på våren utrustas för sina öfni;:,gsexpeditioner. Icke sällan 
händer, att fartygen ligga omgifna af is, när rustningen bör
iar, och i alla händelser äro de då i alla sina lokaliteter ge
nomträngda af rå, iskall och fuktig luft, och när rustningen 
är slut, har vanligen ännu icke så pass värme inträdt i luften 
att kylan och fuktigheten i någon nämnvärd grad blifvit ut
drifna. Fartygen skola i alla fall då mottaga sina besätt
ningar, och dessa utgöras till största delen af ungt, ohänladt 

r 
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folk, h vars kroppsliga utveckling ännu icke är afsl ntacl och 
som följaktligen eger mindre motståndskraft mot helsofiendt
liga inflytelser. För detta unga manskap - skeppsgossar, re
kryter och kadetter - skola nu dessa fartyg i sådant tillstånd 
under en längre tid utgöra en sund och helsosam bostad. För 
att nämna ett enda exempel, vill jag blott påminna om de 
sanitära faror, som äro förenade med att gå till kojs i iskalla 
kojskläder. I ett kallt bad, der vattnet sällan unelerstiger 18°, 
kunna vi utan att frysa enelast uppehålla oss en kort stund, i 
följd af elen värmeförlust vår kropp lider. Men huru ofta äro 
kojkläderna vid elen årstiden 18r~? Oftast 4° a 5° och många 
gånger vid fryspunkten. J a! det har icke så sällan hän d t, att 
de beslås fuktiga och att de på aftonen äro styfva af is. I 
dessa, mecl si[!:a tunna filtar, skola nu detta manskap tillbringa 
nattens timmar; man kan då förstå h vilken värmeförlust dessa 
unga kroppar måste lida, och huru alla villror för farliga för
kylningar måste vara för handen. Man kan verkligen förvåna 
sig att sjukligheten under sådana förhållanden icke är större 
än den är - men säkert är ock, att å våra expeditioner de 
första veckornas köld och fukt hos många både officerare och 
manskap grundlagt sjukdomar, som sedermera uneler hela lifvet 
knappast kmmat bekämpas. 

Detta förhållande har emellertid existerat uneler en lång 
följd af år: och den tysta, men berättigade klagan, som der
uneler försports både hos manskap och befäl, har hittills icke 
kunnat till någon l~raftigare åtgärd föranleda, och det fastän 
denna enelast behöft bestå i anorduandet af några vattenled
ningsrör från ångpannorna långs fartygens insida eller anskaf
fandet och användandet af några flyttbara kaminer till far
tygens och klädernas uppvärmning. Visserligen har jag mig 
bekant, att på "Norrköping" och "Saga" något år sådana ka
miner varit i bruk, äfvensom att de visat sig göra god nytta, 
men de voro i alla händelser för få och för kort tid i använd
ning för att kunna åstadkomma ett fullt nöjaktigt resultat. · 
Såclana kaminer borde införas på alla våra seglande öfnings-
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fartyg. Omkostnaderna för dem skulle rikligen ersättas af 

mindre konsumtion af medicin och minskade underhållsdagar 

för sjuke. 
Att detta förhållande icke heller passerat så alldelas ostraf

fadt visar oss, för att nämna ett exempel, korvetten "Sagas" 

expedition 1880, då efter en ovanligt lå.ng vinter fartygen ännu 

vid utrustningen lågo omgifna af is och följaktligen voro all

deles genomkylda. Redan uneler de första veckorna efter det 

fartyget lagt ut, insjuknade successive 11 man i svåra former 

af lunginflammation, af hvilka 3 dogo. Uppbördsläkaren an

gifver, helt säkert rigtigt, såsom orsak härtill: bristfälliga hy

gieniska anordningar ombord och framför allt den omständig

heten, att ingenting åtgjorts för att utdrifva kölelen och fuk

tigheten ur fartyget. 

Med sådana exempel för ögonen fordrar en ordnad hel

sovårcl: 
1:o) att å alla med ångmaskin försedda öfningsfartyg an

ordnas värmeleclningsrör, och att segelfartygen förses med till

räckligt antal flyttbara kaminer ; 

2:o) att dessa så väl uneler rustningen som närmaste vec

korna derefter hållas å trossbotten och gunrum i verksamhet. 

Fukten. Ee annan helsafiende ombord af långt större be

tydelse, än man hittills tillmätt densamma, är utan tvifvel fuk

ten, och de flesta af våra vanliga sjösjukclomal", såsom rheu

matism, lungkatarrer, furunklar m. fl., leda otvifvelaktigt från 

denna sitt ursprung. Det skulle derföre ur helsosynpunkt vara 

en stor vinst, om denna kunde i någon mån undanrödjas. Men 

att clrifva bort fukten i ett fartyg är ingen lätt sak, ja nästan 

omöjlig, så länge det hittills praktiserade sättet för rengöringen 

af däcken fortfarande användes. Det är ett misstag att tro, 

att detta ständiga tvättande och skrubbande och skurande af 

däcken med vatten i tid och otid kan vara i sundhetens in

tresse. Sådant borde inskränkas till de tillfällen, då däcken 

särskild t blifvit nedsmutsade, såsom efter kolning, proviantering, 

skjutning etc., men för öfrigt kunde det vara alldeles tillräck-
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ligt, om en 1:1ådan skurning af däcken företages ett par gånger 

i månaden. Derigenom skulle också. en hel del tid kunna be

sparas för andra ändari1ål ombord. När den ändtligen skulle 

ske, vore det ur sanitär synpunkt bäst, om dertill användes 

endast hett vatten och i små q van titeter je m te behörig mängd 

soda- eller asklut för saponifiering af de feta ämnena. När 

denned skurning och skrubbning tillräckligt försiggått, upp

samlas det använda vattnet så noggrant som möjligt med skof

for och svablar, hvarefter Värmeledningarne hållas i verksamhet 

och å segelfartygen kaminerna å däcken hållas eldade till däc

ken äro fullständigt torra. Samtidigt skulle alla luckor, ven_ 

tiler och kanonportar hållas öppna, vädersegel nedfiras och 

fläktar hållas i gång. - En sådan rengöring skulle heller icke 

reglementariskt återkomma på bestämd tid, utan skulle detta 

öfverlemnas åt sekondens eget bestämmande, enär på sådant 

sätt dertill kunde utväljas torra, soliga dagar, då äfven den 

del af besättningen, som ej behöfdes för rengöringen, kunde 

hålla sig på däck, tills batteriet och trossbottnen vore full

ständigt uttorkade. 

Det bästa sättet att förekomma fukten vore otvifvelaktiO't 
b 

att rent af oljedränka däcken. Denna åtgärd vidtogs å "Bal-

der" vid 1884-85 års expedition och torde varit af stor sani

tär betydelse. 

Ihågkommas bör äfven en annan fara vid dessa skrubbnin

gar af fartygsdäcken, då, såsom vanligen sker, dertill användes 

hafsvatten taget från sidan, oeh det är, att detta vatten icke 

alltid är rent utan ofta inneh åller bakterier och sjukdomsfrön, 

som kunna vara vådliga nog för fartygets innevånare. Exem

pel gifvas der gula feberns gift på detta sätt öfverförts och 

vunnit spridning inom fartygen. Vid "Balders" expedition 

1882 var hamnvattnet i Havanna så orent och illaluktande 
' 

att det icke kunde till fartygets rengöring användas. 

Det torde äfven kunna sättas ifråga, huruvida icke be

hofvet af däckens rengöring skulle kunna betydligt minskas 

genom ett strängare tillämpande än hittills af bestämmelserna 
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rörande däckens förorenande. Så skulle en hel del Hysslor, 

:::;åHom skoborstning, piskning af kläder, rengöring och c1islming 

af materielen vid matlagning m. fl. andra förrättningar, som 

förorsaka osnygghet, endast vara på backen tillåtna. Likastl 

borde aldrig våta klädespersedlar få upphängas till torkning 

å trossbottnen eller batteriet, utan borde för dessa, i likhet 

med hvacl som numera är fallet inom både tyska, franska och 

engelska flottans nyare fartyg, torkskåp inrättas, något som 

medelst några ångrör från maski11en kan å våra ängkorvetter 

lätt anbringas. Å korvetten "Freja" finnes ett sådant etable

radt och har visat sig vara till ovärderligt gagn. Genom ett 

sådant tillvägagående simlie otvifvelaktigt fuktigheten i hög 

grad minskas och fartygets konstitution betydligt förbättras. 

Med hänsyn härtill fordrar navalhygienen: 

l:o) att däcken oljedränkas; 
2:o) att, der detta icke skett, däcken::; skrubbning och 

skurning med vatten så mycket som möjligt inskräDkes; 

3:o) a t t å alla våra med ångmaskin försedda fartyg , _vär

meledningar anbringas samt å segelfartygen flyttbara kaminer 

eller torkugnar anskaffas, för Mt efter hvar je sådan skurning 

användas t ill däckens uttorkande; samt 

4:o) att torkskåp för våta kläder i alla fartyg inrättas. 

Ventilation. En ytterligt vigtig faktor för sundheten om

bord är också tillgången inom alla fartygets lokaliteter på 

frisk luft. Att ombesörja tillräcklig tillförsel af sådan har i 

alla tider och inom alla mariner varit en af navalhygienens 

vigtigaste uppgifter . God ventilation är ombord så mycket 

nödvändigare, som det trånga område, hvarje man disponerar, 

medgifver en mycket ringa luftkub, hvarföre också luftom

bytet der måste ske så mycket tätare. För att åstadkomma 

en god och tillfyllestgörande luftvexling har som bekant många 

metoder blifvit föreslagna och inom de större marinerna med 

mer eller mindre framgång t iilämpade. Fonssagri ves redogör 

i sin bok "Traite cl'Hygit':me navale" för en mängel olika appa

rater, använda för olika fartygstyper inom olika mariner, men 
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har icke kunnat bland denna mängel rekommendera någon 

enda :::;åsom fullt praktiskt duglig. Den bästa ventilationen 

är otvifvolaktigt en "ventilation naturelle", der denna kan 

åstadkommas, säger han, och denna mening synes också de 

flesta nutidens navalhygienici biträdt. Detta hur också visat 

sig i allmänhet vara fallet - icke minst hos oss å våra öf

ningsfartyg, der ingen annan ventilation förefinnes än den 

genom däcksluckor, kanonportar och ventiler och rler luftbe

skaffenheten ändock är ganska tillfredsställande, isynnerhet 

om nämnda ventilering komplettera::; med anbriugandet af till

räckligt antal vi:tclersegel och dragrör. M:ed dessa synes åt 

minstone segelfartygen respirera gam k a tillfredsställande, och 

de luftunclersökningar, som verkstäides å fregatten "Vanadi::;" 

under expeditionen 1880-81, vi;m tydligen att respirations

luften ombord (åtminstone i "Vanadis") är betydligt öfverläg

sen den luft, som bestås manskapet i kasernerna i land -

åtminstone i Oarlskrona. Kommer så härtill elen omständig

heten, att det ombord endast är 4 timmar i sender, som besätt

ningen uppehåller :::;ig å tros::;bottnen eller batteriet för att uneler 

påföljande 4 timmar vistas på däck i ren, frisk haf.'lluft, så 

torde på det hela taget skeppsluften ombord, åtminstone i våra 

öfningsfartyg, icke kunna sägas vara af den beskaffenhet, att 

elen på besättningens helsa utöfvar något synnerligen menligt 

inflytande. Som emellertid detta omdöme endast kan ega 

giltighet under den förutsättning atL alla de nyss omnämnda 

ventilationsmedel, hvaröfver våra fartyg förfoga, varda på ett 

klokt och kraftigt sätt använda, forurar helsovården med nöd

vändighet, att dessa vilkor blifva ::;å noggrant som mö.iligt 

uppfylda. 
Dricksvattnets beskaffenhet är också af aldra största vigt 

fö r besättningens helsa. Många äro de sjukdomar, som [llstms 

genom förtärandet af dåligt dricksvatten, och otaliga äro clo 

offer vattenfrågan kräft inom snart sagdt alla mariner. En

samt inom vår flotta skulle kunna upprälwas många epidemier 

ombord, härstammande från orent dricksvatten. Så t. ex. 
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diarrhe-epiclemien å, "Chapman" uneler expeditionen till Spanien 

1867 och å "Vanadis" uneler dess expedition till Brasilien och 

Vel:lt-Indien 1868, rödsotsepidemien å "Norrköping" 1871, som 

skördade många menuiskolif och tvang chefen att anlöpa S:t. 

Helena för att der landsätta en stor del af fartygets besätt

ning; diarrhe-epidemien på "Norrköping" under expeditionen 

till I sland 1874; rödsotsepidemien på "Balder" 1885, uppkom

men deraf att Delaware-flodens vatten användes till kok- och 

äfven till drickesvatten ombord m. fl. -- för att nu icke tala 

om den rödsotsepidemi som från korvetten ·'Lagerbjelke" 18f>2 

öfverfördes till Sverige, då ·under det korvetten låg i Göte

borg, genom några permitterade båtsmän sjukdomen infördes i 

Askims härad, der dessa hade sin hemvist, och hvarifrån elen 

sedermm·a med förfärande intensitet utbreddes öfver större 

delen af vårt fosterland och kostade mer än 25000 menniskor 

lifvet. 
Sådana olyckor hafva tyvärr inträffat äfven inom andra 

mariner - men allt detta hänvisar med nödvändighet på iakt

tagande af stränga och noggranna försigtighetsmått vid vatten

förrådens fyllande, så att endast godt och rent dricksvatten 

anskaffas. 
Men hurudant bör då ett godt dricksvatten vara? Det 

vore för långt att här genomgå alla prof- och undersöknings

metoder för bestämmandet af ett sådant och dess bättre äfven 

- onödigt, sedan hela denna fråga vunnit en så gynsam lö,;

ning genom införandet af destilleradt vatten till dricksvatten 

ombord. Sådant vatten är absolut rent, och vill man tillsätta 

någon ringa mängd af de i vanligt källvatten förekommande 

,;alterna samt inleda något ren luft eller kolsyra i det afkylcla 

vattnet, så skulle detta vatten nästan utgöra idealet för en 

helsosam och äfven välsmakande dryck. Också hafva fartygs

cheferna tydligen allt mer och mer uppskattat det destillerade 

vattnets betydelse och företräden, enär under de senare åren, 

exempelvis uneler "Vanadis''' verldsomsegling, å skeppsorderna 

icke sällan förekomma stränga förbud för besättningarne att, 
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förtära annat vatt<;ln än clestilleraclt. Det har inträffat, att 

epidemier! som uneler förbrukningen af vanligt vatten upp

stått ombord, af sig sjelfva afstannat, så snart destillerad(; 

vatten börjat användas. Då det dessutom har fördelen att när 

som helst kunna anskaffas, då beredningen är så billig och 

materialet outtömligt, så synes alla skäl tala för införandet 

af vattendestilleringsapparater äfven å våra seglande fartyg. 

Att detta skulle vara en vinst för helsovården, är otvifvel

aktigt. Våra små sjömätningsfartyg hafva redan förskaffat sig 

sådana små destilleringsapparater, och hafva de der visat s1g 

vara till ovärderlig nytta. 

(Forts.) 
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(ln::;ändt.) 

Något om nutidens sjöångmaskiner. 

Af civilingeniör Thw·e Nysteclt. 

(:Ji ca '2 pla ns('hcr.) 

I efterföljande afhancUing har jag i största korthet sökt 

framställa en öfverblick öfver nu brukliga sjöångmaskiner, 

:::amt, med åsidosättande af alla konstruktionsreglor , sökt an

gifva maskinernas mer eller mindre fönn ånliga egenskapm·, 

äfvonsom de konstruktiva skälen för de successivt skeelda öfver

gångarue till nya typer, och för en clel införda förbättringar, 

såsom ökadt ångtryck, ökad pi::;tonhastighet etc., samt de för

delar som derigenom erhållits. 

i. Maskinkt·aft, fart och rörelsemotstånd för ett ångfartyg. 

i'fjöån.r;- a) En sjöångmaskins arbetskraft anges genom det antal 
1;l(rstT.!.·ine

1
1
•
1
·s hä::;tkrafter den förmår uträtta, då med hästkraft menas elen 

Ila/i,'/'(/, . 

a.rbetsqvantitet som pr sekund kan lyfta 75 kilogram en met.er 

högt. De vid sjöångmaskinerna förekommande olika benäm

ningar å hästkraft äro : 
1) Indice1'acl hiisthaj't (= J. Hk. ) angifvande det af ångau 

i ångmaskincylindern ut.förda arbetet . 
2) Effektiv hiistkmft (= E. Hk.) anger det arbete som åter

står af I. Hk, disponibelt för fartygets framclrifning, 

sedan r1erifrån afdragits alla l)Ump- och friktionsarbeten 

i maskin och propeller. 
3) Nomiuel hiistkraft ( = N. Hk.) är en sedan Watts tid 

bibehållen, men numera intetsägande beteckning, var 

då liktydig med I. Hk. men varierar nu vid olika verk

städer mellan 2 a 6 I. Hk. 
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Som ,[et enda sättet att direkt uppmäta en sjöångmaskins 

arbetsförmåga är att medelst indikator bestämma dess I. Hk., 

så anges rationelast en sjöångmaskins styrka genom antalet 

af densamma utvecklade L Hk., ehuru äfven detta sätt, bero

ende på friktions- och pumparbetet i sjelfva maskinen, ej till 

fullo bestämrner det arbete ma::;h:inen aflevererar för propel

lerns kringvridning. 
Antalet I. Hk. som af ångan förrättas i en ängcylinder 

f~ts ur följande formel 

I. Hk. o '!~i . c . . . . . . - . . - " . .. - (l) 

der O =effektiva kolfarean i qvcm. 

p1 = af indikatordiagram erhållet medeltryck i kg. pr qvcm. 

c = pistonhastigheten i meter pr sekund. 

Enligt praktisk erfarenhet är 
E. Hk. = (O,so till 0,4o) I. Hk .. _ ....... (2) 

b) Hastigheten hos ett änglartyg anges vanligast genom an- Ån,r;{a.rtyg:; 

. l f l t' . d l l ' l l l ·.. 'l !tast1'1Jitl'l. 
La et a c etsamma pr nnme gJor a {nop, c a ,;:no p = S.JOml · 

= l meridianminut = 1862 meter = G080 eng. fot = 6238 sv. fot. 

I England anges ofta flodångbåtars hastighet i ''Statute 

miles", l statute miles = 5230 eng. fot = O,sas knop. 

I Frankrike anges äfven hastigheten i "Lien marine", l 

Lien marine = 5555 meter. 

l) Stol'lekeu aj' det melcanislm arbete som erfordras för att Er{ol'lltrli.r; 

med konstant hastighet hålla ett fartyg i rörelse är, = farty- 1,~-~s~~;r~J~
gets hasti~het multiplicerad med det motstånd det röner vid <lnr;maskin . 

:-;m rörelse. 
Betecknar v fartygets hastighet i meter pr sekund, 

R , rörelsemotstånd i kilogram, samt 

A arbetet för fartygets framdrifning, så är 

A= R. v . _ (3) 

Enligt föregåenLle definition å E. Hk. blir 

A R .v 
. . . E. Hk. = 75 = 75 ' . . " .... .... - . ( 4) 

hvi lken form el för binda R och v bestämmor maskinens E. Hk. 

\-

l-
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För bestämning af det arbete maskinen skall uträtta, for

dra~ således i första hand kännedom om storleken af det rö

relsemotstånd fartyget erfar vid olika hastigheter å detsamma. 

Några teoretiskt härleclda formler, som med fö~· praktiken till.

räcldig noggrannhet ange värdet å R för ohka v, finnas eJ, 

utan erhålles detta säkrast genom jemförelse med förut utförda 

liknande fartyg; dock kan man för en approximativ bestäm

ning af maskinkraften betjena sig af följande två emp~riska 

formler, uppstäida under den förntsät.tningen att R är chrekte 

proportionelt med fartygets största tvärsektion och med qva

clraten å dess hastighet. 

c=~-® .............. .. .... (5) 
I. Hk. 

3 1"1" t•, . . . . . . . • . .•....•... (6) 
I. Hk. 

Koefficienterna C och O, bestämmas ur följande tabell då 

v1 = fartygets hastighet i meter pr timme. 

csr = fartygets största tvärsektionsarea i qv.-meter. 

T = fartygets deplacement i franska ton (= 1000 kilo

gram). 

Tabell (I) öfver koefficienterna C och O, för olika fartygssorter. 

Snabbgående passagerareångare 
, transportångare . . 

Tunga pansarfregatter ....... . 
Lätta fregatter .. . .......... . 

, kanonbåtar .. .. ....... . 
Fraktångare ... ......... . ... . 
Ryska Popoffkorna ......... . 

L=7 a~ Bl 
L= 7 a 7'/2 B 
L = 4 a4'/2 B 
L = 5 a6'/2 B 
L= 6 a 6'/2 B 
L= 3',:2 a4 B 
L= al B 

o o, 

9,37 135,35 
6162 28155 

6,45 20,40 
5;62 19,04 
5,35 20,40 
4,37 13,oo 
1,7'• 2,s;, 

Vid des:;a formlers (5 och G) användning för bestämning 

af en. sjöångmaskins I. Hk. , böra de koefficienter väljas som 

gälla för liknande fartyg. 
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2) Det motständ ett fartyg röner under sin gång antages , Drplure-

såsom redan ofvan är antydt, uti lJraktiken vara }JrorJortionelt mcntsö!.:nin· 

· • · ,r;cns 'In-

med dess nollspantarea samt med qvadraten på dess hastighet. 1·r·rkan. på 

o d bl" mas/~1/t-

S~Lle es 1r /.'l'(r(fetl . 

R= le 0 v\ 

der l;; = en på fartygets form beroemlA motståndskoefficient. 

Enligt formel ( 4) blir 

·.·E. Hk. (7) 

För ett annat ångfartyg blir af samma skäl 

k l ]6) l v 1-3 • 

E. Hk.' = - - 75--, som kombmerad med (7) ger 

E. Hk. k &J v 3 

E. Hk.' = le' ~~1 

Äro nn de båda fartygen likformiga samt gå med lika 

hastigheter, således approximativt k = k l samt v = v l så blir 

E. Hk. 0 
. E. Hk.' = C8~ ,. . . . . . . . . . . . •...•. (8) 

Men likformiga ytor förhålla sig som qvadraterna på de

ras liniära dimensioner, och likformiga kroppar som kuberna 

på desamma. Äro nu 1' och T 1 de båda likformiga deplace-
;j 3 

menten så representera Jr T och V T ' der<:tS liniära dimensio

ner, som införda i eqvation 8 ger 

Approximativt 

tionelt med dess E . 

E. Hk. 'l1 2 'a 

E . Hk.' = T' ' t" · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · (9) 

är för ett ångfartyg dess L Hk propor

Hk. och således 
I. Hk. '112 / :J 

I. Hk.' = 1''' ·" ... ................ (10) 

Af denna formel ses att med växande fartygsdimensim•.er 

men bibehållen fart, maskinkraften tilltar långsammm·e än de

placementet, men då nu vid en sjöångmaskin dess vigt, till

vergningspris och kolkonsumtion äro proportioneJa med do:;s 

I. Hk., så inses, att med växamle dimensioner å handels

ångfartyg fraktkostnadema blifva billigare, och hvad örlogs-
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fartyg beträffar, så kan ofvan ant,ydcla deplacementsvinst med 
fördel an vändas endera till maskinkraftens ökning i och för 
en större fart, eller ock för svårare pansar och gröfre artilleri. 
B eak tas äfven att mindre fartyg på grund af sina minclre 
massor, och således äh·en mindre lefvande kraft, mer bringas 
nr sin fart af vågornas stötar, äfvensom att å krigsfartyg en 
osäkrare skötsel af artilleriet erhålles än å större fartyg med 
sina större massor, så är härmed påvisadt två orsaker till nu
tida sträfvan att bygga allt större och större ångfartyg. 

Il. Kort systematisk öfverblick öfver nu brukliga sjö
ångmaskiner. 

Så talrika som nutidens sjöångmaskiner äro, med sma 
många konstruktioi;J.svariationer, såväl i sin helhet, som i de
talj, så måste de, för att man må kunna erhålla en något så 
när klar öfverblick öfver dem, klassificeras på grund af några 
hos dem, karakteristiska egenskaper. Väljes i första hand 
deras sätt att meddela fartyget rörelse, så kunna de, beroenr1e 
på arten af den motor förmedelst hvilken sjöångmaskin fram
clrifver fartyget, sor teras under följande fyra afdelningar: 

a) Propellermaskiner då de förmedelst en eller 2:ne i far
tygets akter anbragta propellrar framdrifva detsamma. 

b) Hjulmasldner vid hvilka arbetsmaskinen utgöres af en
dera två eller fyra på fartygets sidor placerade skofvel
hjul, eller ock af ett i dess akter. 

c) Reaktionsmaskiner åstadkommande fartygets fart genom 
hydraulisk reaktion. 

d) 'l'äg- och ketting-maskine1 · som genom upp- och afvin
dandet af ett längs farleden utlagdt t åg eller ketting 

sätter fartyget i rörelse. 
Propeller- a) PropcllermaskinM·. Antingen ångfartyget är fi)rsedt med 
maskinr1'. on ell er tv;\ propellrar, så är i'mgmash:inens konstruktion dock 

i lmfvm1sak densamma, och kunna de såleL1o::: , oberoende 
af propollera.ntalet, på. grnnd af nppställningssättot, indelas i 
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1) Vertikala propellennaskine1·, äfven kallade hammarmaski- Vertil.·aln 

ner, till följd af sin likhet med ång·hammare. Vid denna typ propr!lcr-. masknzer, 
stå cyhndrarne vertikalt samt mic1t öfver vefaxeln, såsom af 
fig. 1 (pl. l) synes, hvilken anger en hammarrnaskin konstru-
erad enligt cvmpvnndsystemet. 

Hammarmaskinerna erbjuda, framför öfriga typer för pro
pellermaskiner, fördelarue af minsta utrymme, god och lätt 
kontroll öfver maskinens olika arbetande delar, lätt och beqväm 
såväl uppsättning som nedtagning, godt utrymme för lång 
väf.-;talm och långt slag (hvarigenom konstruktören eger i sin 
magt att genom slaglängelens ökning eller minskning variera 
pistonhastigheten, oberoende af propellerns antal slag), äfven
som kolfvens vertikala rörelse (hvarigenom den ej genom sin 
tyngd slipar cylindern oval). Till följd af dessa fördelar äro 
hammarmaskinerna den maskintyp, som oftast användes å han
delsfartyg, samt hafva de under senaste åren vanligen konstru
erats enligt Woolfs- eller compoundsystemet (se afdelning IV), 
der högtryckscylindern endera placerats vid, ofvanpå eller i 
lågtryckscylindern. Af dessa olika placeringar medför det an
dra sättet olägenheten att högtryckscylindern måste bortflyttas 
när man skall efterse lågtryckscylinderns inre. Det tredje 
placeringssättet är väl mycket kompliceradt för praktiken. 

En olägenhet, som vidkommer hammarmaskinerna är den 
' J 

att, genom deras stora höjd, tyngdpunkten hos dem kommer 
att ligga ganska högt, och, till följd häraf, minskas fartygets 
stabilitet. Hammarmaskinernas höjdutrymme göra dem min
dre lämpliga för krigsfartyg, å hvilka ett af hufvudkonstrnk
tionsvilkoren för maskineriet är, dess för fiendtliga projektiler 
skyddade läge under vattenytan. Detta oaktadt hafva ham
marmaskinerna, till följd af ofvan angifna goda egenskaper, 
äfven i örlogsmarinen vunnit insteg, ej allenast såsom de 
vanligaste torpedobåtsmaskinerna, utan äfven i pansarfartyg, 
cler ej något pansradt mellandäck satt en gräns för deras 
höjd. I opansrade kryssare finnas äfven hammarmaskiner 
anbragta. 

'I'idsb·. 1: Sjöv. 1888. 5 



-GG-

Jiorism~tcln 2) H01·isontela propellermaskiner. Vid dessa maskiner ligga 
propc~lcr- cylindrarne horisontelt med sina centerlinier i samma ni\·å mcu;/n.nc·r. 

som vefaxeln . . 
Denna maskintyp användes hufvudsakligast å örlogsfartyg, 

hvarest de, oaktadt de i flera hänseenden äro underlägsna de 
vertikala maskinerna, kommit till användning till följd af sitt 
under vattenytan placerade läge. 

De liggande maskinerna förekomma i mångfaleliga modi
fikationer. Grundtypen för dessa maskiner utgöres af den i 

[ Oirekt fig. 2 angifna anordningen, de s. k. direkt oerlwucle ho1·isontelo. 
1•crkwulc zz , · Af d h · t 1 · 11 · ~·,skl.J1ei'I1a a" l' 

\

!to. r'isonlcln.P1'0]JC ermasH:z-nernct. ä e ons~n e a pr ope ~Il~::" .. : 
1
< 

propc~lc1- denna tyn den enklaste, hvarfore den oftare ar anvand cm 
maskuwr. • . h d 1 b" · t 1 ·t· någon af de två fölJ ande, samt ar, se an c e or.] a cono; r n-

eras såsom componndmaskiner, oftare kommit till användning 
än förr, emedan den visat sig särdeles god. Den dessa maskiner 
vidlådande största olägenheten är deras korta slag och vef
stah::e, beroende på att fal'tygets bredd, till följd af deras hori
sonteJa läge, begränsar maskinens utsträckning. Detta gör 
sig i synnerhet känbart d:"t ångfartyget blott har en propeller. 
emedan maskinen då måste inrymmas på ena sidan om far
tygets medellinie, med sin vefaxel i densamma. Har fartyget 
åter två propellrar, samt således tv:"t maskiner, en för lwardera 
propellern, så ställer sig denna maskintyp fördelaktigare, i 
det maskinen med cylindern åt st.b. sida chifver b.b. propel
ler, samt maskinen med cylindern åt b.b. sida drifver st.b. 
propeller. 

Till följd af denna korta vef:stake, (l. sällan större än 4 r.) 
blifver dels friktionsarbetet i maskinen större, dels blir påki:tn
ningen i vef:staken, vefa~eln etc. ojemnare, men i synnerhet 
inverkar detta menligt derigenom, att pistonhastigheten be
gränsas, ty denna är beroende af slagantalet, och med nn 
brukliga propellerformer kunna ej dessas slagantal , vid gifna 
diametrar, ökas så särdeles mycket. Af detta följer att, om 
sl•to·]a .. J1gc1en minskas äfven l)istonhastio·heten m:'tste minslms. " (.o · < .. ' n 
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För att frånkomma denna korta vefstake med ty åtföl- Tnu~k-
. c1 l" l t o l t l p . G . l o 1845 mnshnel .lan e o agen1e er, sa wns ruerac e enn 1 reenw1c 1 ar · 
T'l'unkmaskinen (fig. 3), så kallad på grund af sin ihåliga kolf-
stång (= Trunken). Vid dessa rnaskiner har längre vefstake 
ernåtts genom att inskjuta vefstakens bakre del i cylindern, 
hvarest dess oskillationstappar äro fästade i trunken, straxt 
vid kolfven. 

Genom denna anordning har, utom angifna fördel (längre 
vefstake), äfven tvärhufvudet frånkornrnits, emedan vid dessa 
maskiner vefstaken styres af pistonkannan samt elen i sina 
glamler löpande trunken. Till följd af detta kan denna rna
skintyp anses som ett mönster för enkelt och kompakt kon
struerade sjöångmaskiner, med mindre vigt och utrymme än 
de båda öfriga typerna för horisontela propellermaskiner, men 
på grund af, härefter angifna, desamma vidlådande olägen
heter äro de dock underlägsna de direkt verkande horisontela 
propellermaskinerna, isynnerhet med det höga tryck och tem
peratur hos ångan som användes vid nyare sjöångmaskiner. 

De olägenheter, som vidkomma trunkmaskinerna, bero på 
trunken, ty dels är den inuti densamma sittande, svårt åtkom
liga vef::;takstappen utsatt för varmgång, i synnerhet vid hö
gre temperatur af ångan, dels kondenserar trunkens stora yta, 
hvars inre sida alltid och hvars yttre yta under en del af 
slaget är i beröring med friska luften, en mängd af cylinderns 
ånga, hvaraf uppstår en ej obetydlig ångförlust. Friktionen 
i de stora packningsboxarue omkring trunken orsakar äfven 
en betydlig arbetsförlust, ja dessa kunna till och med så hårclt 
ansättas att de bromsa hela maskinen. Äro dessa boxar åter 
±ör lätt ansatta, inkommer luft genom cylindern i kondensorn, 
förorsakande dåligt vacmun med ty åtföljande arbetsförlnst. 
Smörjmedlet kring trunken, som i synnerhet vidlångsam gång 
å maskin behöfves rikligt, för att förekomma varmgång, skadar 
äfven och på så sätt att det med ångan föres från cylindern till 
pannan, som deraf vill anfrätas, h varför detsamma måste aflägs
nas genom sknmning, hvarigenorn dock värmeförlust uppstår. 
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Dessa maskiner (Trunkmaskinerna) hafva visat sig goda 

vid lågt tryck å ångan, hvarför rte äfven förr kommit mycket 

till användning i engelska marinen. Vid nu använda höga 

tryck ~ch temperatur å ångan blifva ofyan angifna olägeilheter 

så betydliga att dessa maskiner ej visat sig praktiska. 

I
l En tredje typ för de horisontela propellermaskinerna är 

!Ior/gontr_la harisonfela propellennaskine1· med tillbakaverkande vejstake. Denna 

jJI OjJC/{rl- .1 . .. ··f o l'·· o d k J'·· o 

111 a8 kinrr mas nntyp ar a ven, sasom 10regaen e, upp -ommen 10r erna-

m // illbal.·a- ende t af större vefstakslängd än som vid de direkt verkande 

l r
rrkwu/f' 

l 
l 
il 
j l 
l 

rc(stakr. horisonteht propellermaskinerna kan erhållas. 

r franska örlogsmarinen hafva dessa maskiner införts af 

Dupuy de Lome, och hafva der vunnit mycken användning. 

Fig. 4 anger schematiskt anordningen af en dylik maskin, 

hvaraf ses att vid dessa maskiner vefaxeln ligger emellan cy

lindern och tvärhufvudet, i motsats till de direkt verkande 

horisontela propellennaskinerna, der tvärhufvudet är emellan 

cylindern och vefaxeln. Pistonstången kan ej derföre, såsom 

virl de direkt verkande horisontela propellermaskinerna, ligga 

i cylinderns centerlinie, utan måste ersättas af 2 eller 4 ej i 

centrum liggande pistonstänger förenade medelst tvärhufvudet, 

från hvilket vefstaken, i tillbakagående rigtning, verkar på 

vefven. Genom denna anordning beredes plats för längre vef-

stake än vid alla andra liggande propellermaskiner, hvarigenom 

erhålles likformigare rörelse och mindre friktionsarbete. 

Då, vid dessa maskiner pistonstängernas antal förökats, 

så hafva flera rörliga delar och packningsboxar tillkommit, 

och då dessutom, genom vefstakens tillbakagående läge, maski

neriet blifvit mer hopgyttradt samt svårare åtkomligt, så äro 

dessa maskiner, oaktadt fördelen af lång vefstake, underlägsna 

de direkt verkande horisontela propellermaskinerna, ty vid sjö

maskiner, der mången gång hela fartygets vara eller icke varl'. 

beror på maskineriets ögonblickliga tjenstgöring, är dess en

kelhet och åtkomlighet ett hufvudvilkor. Alla tre ofvan be

skrifna horisontela propellermaskiner lida af den gemensamma 

olägenheten att pistonkannan, till följd af sin tyngd, slipar 
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cylindern oval, såvida elen ej uppbäres af en genomgående 

pistonstång. 

3) Snedt liggande vropellermaskiner. Vid dessa ligga cylin- Snedt t1i;

drarne lutande mot horisontalplanet. Denna typ användes då _(Jaudc 

• .. .. • c propctler· 

man v1ll hafva langro slaglangel och längre vefstake än som ·llta:;kincr. 

kan erhållas vid de horisonteJa direkt verkande propellerma

skinerna, men utrymmet eller maskineriets placering under 

vattenytan ej medgifver stående maskiner. 

Har fa:tyget blott en propeller, så anger fig. 5 ett sätt 

att placera Cle sned t liggande maskinerna. Är fartyget åter 

försedt med två propellrar, så kunna maskinerna placeras en

dera så att hvardera maskin med sin tillhörande propeller lig

ger helt och hållet på ömse sidor om fartygets meclellinie, 

eller ock så, att den maskin, som drifver st.b. propeller har 

sina cylindrar på b.b. sida om fartygets medellini_e, och elen 

so1~1 clrifver b.b propeller har sina på st.b. sida (se fig. 6), i 

hv1lket senare fall större utrymme för maskinernas längd

utsträckning ernås. 

b) H.Julmaskiner. Beroende på skofvelhjulens antal och Hjul

läge finnas två väsentligt olika sätt för fartygets fram~~rifning. 111 a:;kincr. 

l:o) Fartyget framdrifves af 2 eller 4 å dess sidor an-

bragta hjul. 

2:o) Fartyget framdrifves af ett hjul placeraclt i ångbåtens 

akter, roterande kring en tvärskepps liggande axel. 

Hjulmaskinerna kunna, beroende på sättet för kraftöfver

föringen till hjulen, sorteras uneler följande två afdelningar: 

l) Direld ve1-lcande hjutmaskiner, vid hvilka maskinens vef

stake omedelbart verkar på hjulaxeln. 

2) Indirekt ve1·kancle h.Julmaskine1·, då maskinkraften för

medelst en balans öfverföres till hjulaxeln. 

l) Direkt verkande hjulmaskiner. Under denna grupp möter Dircl.t ;.1,r 

oss i första rummet kruulc lo·w 
?Jtasl.·inrr 

. Cl) Fixa direkt verkande l~julmaskiner, s. k. emedan dess c y - /l'i.w d im 

hndrar, i motsats till härefter beskrifna, äro orörliga relativt l'crf:mtdr 

till E t . t F. 7 l . . . Ju ut-
ar yge . 1g. anger anorc nmgen af en dy hk maslnn, maskiner 



l 

11 

l 
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l 

l 
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med en cylinder på hvardera sidan om vefaxeln. Cylindrarne 
kunna äfven anbringas på samma sida om vefaxeln, hvilken 
anordning dock fordrar större utrymme tvärskepps rel~ttivt 
föregående, som hade större utsträckning lfingskepps. Ifråga
varande hjulmaskiner användas vanligen på grundgående båtar 
med stor fart å mindre farvatten, då de, genom att öka lut
ningsvinkeln, kunna inrymmas i betydligt låga maskinrum. 
Dessa maskiner äro ätven fördelaktiga för :flodbogserbåtar, 
hvarest, utan olägenhet, större utrymme för maskinen kan 
tillåtas, än å last- och passagerarefartyg. Dessa maskiner 
erbjuda fördelen af långt slag och lång vefstake. Vd större 
lutningsvinklar å maskinerna blir visserligen maskinrummet 
långt, men å andra sidan vinnes att en större bottenyta af 
fartyget får upptaga maskinens tryck. De direkt verkande 
hjulmaskinerna utfördes förr som tvilling-lågtrycksmaskiner, 
d. v. s. de hade två lika stora cylindrar, i hvilka fulltrycks
ångan verkade med mindre än 3 atm. tryck, men blefvo då 
tunga relatift till andra hjulmaskiner af samma I. Hk 

N u för tiden utföras dessa maskiner vanligen efter \V oolf.· 
ska eller compoundsystemen, så anordnade att högtryckscylin
dern verkar på en vef, samt lågtryckscylindern på en dylik, 
stälcl i 90'' eller 180" mot elen förra. Maskinfundamenten kon
strueras vid dessa maskiner af stål eller smiclesjern, samt så 
att de samtidigt utgöra förbindningar i fartyget, hvarigenom 
vigtbesparing ernås. 

Vid ifrågavarande maskintyp förekommer äfven att far
tyget blott är försedt med en-cylindrisk maskin , hvilken gjort::> 
mönöverbM genom att uti hvardera hjulet insätta en skofvel 
af jern, som genom sin tyngd drager stänger och kolfvar mecl 
sig i det läge att maskinen aldrig stannar på döda punkten. 
Genom denna anordning vinnes såväl besparing i maskinrum, 
som ett enklare och lättare maskineri. 

Till de fixa direkt verkande hjulmaskinerna höra äfven 
följande två slag, använda å Amerikas :floder. Det ena slaget 
brukas å de på Amerikas vestliga floder gående h_iulbåtarne, 
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11Vilka framch-ifvas af väldiga skofvelhjul, hva.rdera hjulet, för 
lättare vändning, drifvet af sin särskilda horisontelt liggande 
maskin, arbetande med 120 till 140 skålp. ångtryck utan kon
densation. Dessa maskiner hafva ovanligt långa kolfslag, för
modligen för att icke erhålla en alltför liten pistonhastighet, 
och för stora cylinderdiametrar, hvilket annars blefve händel
sen med de få omlopp som dessa skofvelhjnl nödvändiggöra. 

Som exempel å dessa maskiner kan anföras maskinen å 
den 260 fot långa och 30 fot breda ångaren "Wight". Denna 
båt är försedd med skofvelhjul som äro 14 fot breda med 30 
fots diameter, hvardera hjulet framch-ifvet af en cylinder med 
30 ttuns diameter samt 10 fots slaglängd. 

Det andra slaget af dessa amerikanska maskiner användes 
hufvudsakligast å Ohio trafikerande båtar, men hafva äfven 
börjat användas i Europa, ja äfven i Sverige äro dylika båtar 
byggda. Ifrågavarande maskiner framclrifva ångbåten medelst 
ett i aktern befintligt skofvelhjul , hvars tvärskepps liggande 
axel uppbäres af två stycken svåra träbalkar. Dessa maskiner 
äro vanligen horisontelt liggande tvilling- e:ler compouud
maskiner, med sina långa vefstakar utskjutande genom farty
gets akter till den der liggande vefaxeln. 

En stor grupp under de direkt verkande hjulmaskinerna, 
utgöres af 

(f) Osli'illerancle ltjnlmaskiner, s. k. på grund af sina cyliu- Odille~ 

l l '11 l .. l l • ') t l . 1 • l t l d' !'[l/l({ P fljltl c rars os n er<1nc e rore se rnng ., s yc ren 1 c eras m1c. p acera e 111 a:;l.·i~ter 
ihaliga tappar, genom hvilka den friska ångan leeles till cylin-
dern genom den ena, uneler det att genom elen andra den i cy-
lindern förbrukade ångan bortledes. Dessa maskiner konstru-
erades först 1827 af lVIaudslay, men vunno ingen allmännare 
användning förr än 1835 då Penn förbättrade deras slidrörelse. 

Fördelen med dessa maskiner är, att genom cylindrarnes 
askillerande rörelse, pistonstängerna clirekte kunna kopplas till 
vefaxeln (se fig. 8), hvarigenom således, utom vinst i utrymme, 
man frånkommer såväl vefstakar som tvärhufvuden med dessas 
geiclrar, h vilket åstadkommer en betydlig vigt besparing. 
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Dessa maskiner användas å hastigt gående passagerare

och lustbåtar, å hvilka dock fartygets grundgående ej lägger 

hinder i vägen för tillräckligt höjdutrymme för maskin. Af 

alla hjulmaskiner äro dessa de enklaste, med minsta antal rör-

liga delar, lättaste och minst skrymmande, isynnerhet då cy

lindrarne stå midt under hjulaxeln. Något större plats i far

tygets längdrigtning intaga de dock, om, af brist på höjdut-

rymme, cylindrarne måste placeras lutande. Medgifver dess

utom, i denna händelse, båtens bredd ej cylindrarne plats bred

vid hvarandra verkande på hvar sin vef, så uppställes en ma

skin på hvardera sidan om axeln , med sina pistonhufvuden 

kopplade till en gemensam vef, hvarvid lutningsvinkeln mel

lan cylindrarnes centerlinier är bestämmande för hur stor del 

af kolfslaget den ena maskin går före den andra. Då dessa 

maskiner först konstruerades, så var för sjöångmaskiner låg

trycksångan den herskande, hvarför de konstruerades att ar

beta med dylik ånga, men med nyare tiders stegrade ångtryck 

hafva också dessa maskiner fått arbeta med högt tryck, och 

hafva äfven då visat sig mycket goda. F ör detta högre tryck 

konstrueras de askillerande maskinerna enligt compoundsyste

met, så att den ena af de askillerande cylindrarne utgör hög

trycks- och den andra lågtryckscylindern. Vid detta ångans 

högre tryck och temperatur, ledes fulltrycksångan, för att 

förekomma tappames varmgång, genom ett genom tappen 

gående ång1 ör , får således ej , såsom vid de äldre maskinerna, 

komma i direkt beröring med tappen. 

För att ernå större manöverfärdighet hos fartyget är stun

dom så anordnadt att hjulaxeln är itudelad på midten, och 

äro under maskinens gång de båda half,·orna medelst en kopp

ling förenade till en. 
Vid manöver franslås kopplingen, så att maskinerna kunua 

arbeta, oberoende af hvarandra, för framåt eller back. 
1l1r1111 irrkt uer- 2) Inchrelct verkande l~j'ttlmaskiner ( Balansmaskiner ), s. k. e m e-
kall(/c luut- J • J J l . l ft f , , l ' d f·· . k 

111
a::;kincr. CLan VICL nessa mas nner ua en ran angcy 1n ern orst v er -ar 

på en balans, från hvilken vefven c1rifves medelst vefstaken. 
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Fig. 9 anger en balans-maskintyp, använd i Amerika, 

hufvudsakligast å dess östra floder, men äfven å sjögående 

båtar, t. ex. mellan Hongkong och San Francisco. Dessa ma

skiner, med sina i sanning häpnadsväckande dimensioner, hafva 

vanligen blott en cylinder med mycket långt slag och lång 

vefstake, samt balansen skjutande högt öfver däck. 

E xempel på denna maskintyp lemnar ångaren "Isaak New

tons" maskin, hvilken har 3,aa meters slag och 2 meters cylin

derdiameter , drifvande skofvelhjul med 13,7 meters diameter 

och 3,aa meters bredd 17 h \·arf pr minut. 

En annan balansmaskintyp, af engelsmännen benämnd 

"Grashopper En gines", anges af fig. 10. 

Dessa maskiner förekomma mest å starka bogserångare, 

samt medgifva långt slag och lång vef'ltake, men äro mycket 

skrymmande och tunga. 

c) Realctionsmaskiner. Vid dessa an vändes, för fartygets R caklions

framdrifning, reaktionskraften hos ur böjda rör utström mande mct:>kincr. 

vatten. Iden att på detta sätt framdl·ifva ett fartyg, fram-

kastades redan 1727 af Daniel Bernoulli, utfördes dock först 

1793 och då i Amerika, samt har sedan dess fl era gånger 

öfvergifvits och åter upptagits. De mest betydande experi-

ment med dylika maskiner voro de som företogas med den 

1866 färdigbyggda engelska pansrade kanonbåten "\~Taterwitch" 

(fig. 11). Utförd i öfverensstämmelse med föregående reak

tionsmaskiner, hade den en af 3 stycken ångmaskiner (=e) 

drifven centrifugalpump (=d), som genom röret (_r;) insög och 

genom rören (a) utpressade det vatten, som genom sin reak-

tion framclref fartyget. Rören (a) kunde vändas åt olika håll, 

hvarigenom vattenstrålame erhöllo olika rigtningar, sålunda 

åstadkommande fartygets manöver. 

Vid en j emförande proftur mellan "W aterwitch" och två 

stycken dubbel-propeller-kanonbåtar af samma typ och storlek, 

blef den förstnämnda i grund slagen, ej allenast i hastighet, 

utan dess mer i vändningarnes snabbhet. När "W aterwitch" 

behöfde 6 1
/ 2 minut för att vända, så erfordrade propeller-
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båtarue blott 3 '; ~ minut. Föga troligt är att el e någon:oin skola 

vinna insteg, då, som på teoreti:ok väg ådagalagts, Lle i gyn

sarnmaste ±all blott hafva hälften af goda propellrars verk
ningsgrad. 

I senare tider har af dr Fleischer i Kiel utförts en annan 

konstruktion å reaktionsmaskiner, kallade "Hydromotorer" . 

Vid dessa finnes ej någon centrifugalpump, utan far ångan 

verka direkt på vattnet såsom i en pulsometer, af hvilken 

hela maskineriet kan anses såsom en modifikation. Då nu er

farenheten ådagalagt, att en pulsameter blott har cirka hälften 

så stor verkningsgrad som en god ångkolfpump, så är väl tro

ligt, att äfven denna typ för reaktionsmaskiner kommer att 

visa sig mindre ekonomiskt god. 

el) 'l'dg- och Kettin,qm({skiner. Vid denna anordning fram

drifves fartyget derigenom, att en å11gmaskin kringvrider en 

linkorg eller linskifva: h vilken upp- och afvindar en på flod

botten, längs farleden, lagcl vid ändstationerna fästad ketting 

eller jerntrådlina. Det. sålunda framdrifna fartyget kan antiu

gen sjelf vara af den storleken att det kan upptaga såvällast 

som passagerare, eller ock tjenar det blott som bogserbåt för 

de lasten bärande pråmarne. 

Detta framdritningssätt för fartyg är ursprungligen pröf

vaclt i Frankrike år 1732, då drifhaften visserligen var men 

niskor, samt hamptåg användes i stället för nuvarande ket

tingar eller jerntrådlinor. Från åren 1863-1857 datera sig 

kettingfartygen i sin nu \·arande fulländning, då de började 

trafikera Seine vid Paris, iifvensom en mängd andra franska 

floder. Sedermera hafva äfve.n dylika fartyg kommit till an

vändning i flera andra Europas länder, men de förr använda 

kettingarne ersatts, efter i Belgien gjorda försök, med jern

tråcllinor, såsom varande smidigare och lättare. Fig. 12 atl.

ger anordningen af ett medelst ketting framdrifYet fartyg, 

hvarso längd = 51,3 m., bredd= G:i m. samt djupgående= 0,432 

m. Augmaskinen har 2 cylindrar, hvardera med 353 mm. 

diam. samt 656 mm. slag arbetande med ånga af 33 skålp. 

tryck pr qv.-tum, samt kondensation. 
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Ångmaskinen (et-a) clref vef'axeln (b) med ett derpå ~it

tande kugghjul, som satte i rörelse 2 stycken andra, på hvar:o 

ax lar kettingtrummorna (c-c) sntto. 

Vid detta sätt att använda ångmaskiner till framdrifning 

af ett fartyg, kommer cirka 95 proc. af ångmaskinens arbete 

fartyaet till aodo för dess fi·ambalning, emedan blott cirka 
,b b 

5 proc. deraf går till spillo genom friktion i kettingen eller 

ståltrådslinan, samt genom deplacementets förökning till följd 

af linans lutning nedåt. Då cirka 40 proc. af maskinarbetet 

vid propellermaskiner går förloradt i propellern, beroende på 

att vid dessa ej, såsom vid kettingmaskiner, finnes en fast 

angreppspunkt för kraften: så inses den stora kraftvinst, hvil

ken är liktydig med vinst i kol, maskin vigt, anläggnings- och 

driftkostnad, som ernås hoR tåg- och kettingmaskiner, relativt 

propellermaskiner. 
Af följande fakta kan man något så när sluta sig till 

huru detta transportsätt ställer sig relativt andra. Den kraft 

en. väl konstruerad båt, fram('l.rifven medelst tåg eller ketting, 

erfordrar för att med 2 1
/ 2 engelska mils hastighet i timmen 

dragas fram är cirka 1 /~00 af dess vigt, under det en spårvägs

vagn behöfver cirka 1
.'600-- 1/ 501,, samt för en vagn å en god 

chause åtgår cirka 1/H,. Från denna sida betraktadt ställa sig 

ketting- och linmaskinfartygen betydligt förmånligare, detta 

visserligen för denna hastighet. Vid större hastigheter växer 

fartygets motstånd betydligt, under det vagnens obetydligt 

tilltar. Beaktas äfven det grundgående som på detta, sätt 

framdrifna fartyg kunna erh:Ula, då ej något visst djupgående 

hetingas af motorn för dess verksamhet, såsom vid propeller

håtar af propellern, samt att allt maskineriet finnes inombords, 

::;åledes ej utsatt för yttre skador, som t. ex. hjulen å en hjul

båt, så torde detta transportsätt, här i Sverige med vå,ra otaliga 

vattendrag, nog böra beaktas samt kunna komma t ill använd

ning. 
(Forts.) 
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Bokanmälan. 

"Lä J•obok i SjölM"i(tsl.:onst för användande ·vid Kongl. 
Sjölcr-i_qsslcolan, enligt nådigt förordnande utarbetad af Anton Bceclc
sti·öm, kommenclörlcapten", är den fullständiga titeln på den ny
utkomna bok vi hafva nöjet <1.tt för tidskriftens läsare anmäla. 

De förändringar i sjökrigsmaterielen, som de sista 30 åren 
bevittnat och hvilka kunna sammaniattas i ångans uteslutande 
an vändande som drifkraft för krigsfartyg, pansaret,;, rammens 
och minans infarande samt artilleriets väldiga ut\·eckling, 
ha f va nöd vändigt\·is framtvingat genomgripande förändringar 
i sjötak tiken. Dessa förändringar hafva endast del vis under
gått sjökrigets och den praktiska erfarenhetens revision under 
det att m:'mga frågor sakna den belysning, som endast kriget 
förmår skänka -- och h vilka frågor man sålunda måst söka 
lösa på spekulativ \·äg. Att bland den mångfald stridiga upp
fattningar, som nu råder härom, finna det rätta -- är tydligen 
ytterst svårt. 

Behof\·et af en genomgående och systematisk utredning 
af dessa frågor, hvilken \·år litteratur hittills alldeles salmat, 
har härigenom endast blifvit så mycket kännbarare och förfat
taren synes genom att häri hafva brutit Yägen, gjort sig föi
tjent at marinens tacksamhet. Författaren har delat sitt arbete 
i 2:ne delar : 

I. Taktik. 
II. Sjökrigshändelser 1854-1884. 
I den förra har författaren, på grund af de lärdomar sista 

tidens sjökrigshändelser gifva samt på grund af betraktelser 
öfver materielens inneboende egenskaper, utvecklat reglerna 
för dess taktiska an vändande. Han börjar hän-id i l:a afdel
ningen med det enkla fartyget, undersöker dess vapens olika 
natur och värde samt fartygs alL::..änna egenskaper, och ut 
vecklar derpå grunderna för det enkla fartygets strid samt 
användande vid kryssning, konvojering och r"lcognoscering, 
för att sedan i 2:dra afdelningen framställa flera fartygs strid 
och ö fri g a krigsföretag i fritt farvatten, h varuneler först den 
formella taktiken behandlas. Olika ordningar, evolutionsme
toder, evolutioners utförancle och evolutionssignaler beskrifvas, 
hvarefter under rubrik "tillämpad taktik" ordningars taktiska 
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eD"enskaper, minbåtstaktik och en sjöstyrkas bevakning i öppen 
SJÖ genomgås och granskas, samt slutligen ett typiskt ''sjöslag 
i fritt farvatten" behandlas. 

I 3:e afdelningen framställas de förändringar, som den till
ämpade taktiken undergår tillföljd af de omständigheter, som 
knnna uppstå vid krigsföretag i ofritt farvatten. 

Härvid genomgås: 
Recognoscering .och bevakning. 
Blockad. 
Strid mellan fartyg. 
8trid mot befästningar. 
P o si tiansstrider. 
Kombinerade operationer och landstignings-operationer. 
Arbetets 2:dra del förhåller sig till den l:sta som problem-

samlingen till den matematiska läroboken. De beskrifna sjö
krigshändelserna äro ordnade i öf_veren~stä~me~se ~ed l:sta 
delens innehåll. Det är sålunda eJ en S.]ökngshiStona, fram
ställande händelserna i kronologisk följd, utan en samling 
exempel, hemtade ur verkligheten att dermed stödja och belysa 
l:sta delens framställning och slutsatser . 

Stilen i arbetet är klar, i andra delen, hvarest visserligen 
detaljerade beskrifningar om styrkeförhållanden m. m. nöd
vändiggöra talrika sifferuppgifter, utmärker den si_g genom en 
lifiighet och färg, som måste rycka läsaren med sig. 

Om framställningen i l:sta delen kunnat göras något 
mera sammanträngd, tro vi det boken, betraktad som lärobok 
i Sjö).uigsskolan, derpå hade vunnit. . 

Amnets natur och författarens afsigt att äfven göra boken 
nyttig för den utbilclad.e officeren har förs~årat de_tta: Ge!l-01? 
användande af olika stilar har dock det mmdre vigtiga bhfvit 
skildt från det mera elementära. 

Som ett slutomdöme vilja vi framhålla, att boken synes 
vara en värdefull aqvisition för vår sjömilitära litteratur och 
vi lyckönska författaren till det sätt hvarpå han löst sin 
uppgift. 

.För Red. af Tidskr. i Sjöv. 
TV. JJ. 



[nnehåll 
skrifter 1887. 

- 78 --

Litteratur. 

åtskilliga maritima och krigsvetenskalll iga titl-

Svenska och 1w1·slca. 
J{ongl. J{1·ig . .,vetenskaps-Akaclemiens I-Iandl'lngn1· och Tid

skrift • .. Hl:c hiift. R a. n d l i n g a r n a: Anteckning-m· rörmHlc sorbi sk-bnlgarisb 
kriget. 18S5; Nilgra anmärkningar vid anmiilan af >>Anviinda taktiken». 

·20:e hiift. T i <l s k r i f t o n: Anteckningar rörm1Cic scrbi sk-hulgarisl;a higet 
1885; Militärlitteratnr IX; Fdn friimmande land YII. 

21-22:a hiift. H a n d l i n g ;u n a: Sekreterarens nnföramlc på Aka(lcmiens 
högtidsdag den 12 November 1887; Akademiens tiiningsiimncn 1888; Anmiilan 
om afg."mgne och tillkomne lodmnötcr. T i d s k r i f t c n: Franska nrmL,organisn
t ionens utveckling sedan 1887; Militiirlitteratnr X. 

23- 24:e hiift. H a n d l i n g a, r n a: Arsberiittolse af förallragan don i sjö
krigsvetens kap. T i d s k r i f t e n: Om vintenn·hotcn t<ir bcfiilot ; Sjelfstiindig-t ar
bete II; iVIilitärlittoratnr XI; l<'r;\,n fi'iimmamlo laml VIII. 

ArtUle·ri-Tidskri[t. ö:o hiift. Försök till bestiimmamlo nf trycl&irbi:il
lamlcn på olika. stiillcn i en S mm. geviirspipa ; Utdrag nr redogörelsen för ryska 
artilleriofficersskolans fciltmessig>t skjutningar 1S8ö; Snabbskjutande kanoner n f 
stiirre kaliber; Redogörelse mr törsök m. m. 

No1·sk Tidsk1•ij't fm· Sövwsen. (i:to ;l.Tg. 1- 2:a hiift. Teorien för 
fartygs stah ili~ot; Flottetus organisation oeh administration; Jnhilcnms-rovyon vid 
Spithoad; Låtsadenngrepp på dc ongelslm hamnarne; Diverse ; Boknnmiilnn. 

cl :o hä.ft. Teorien for fartygs stabilitet; I hv:td mån knnnn våra 3:o kla ssons 
kanonbåtar sägas vara anviinclhara krigsfartyg? Dovin skopet; Atskilliga liin<lcrs 
handolsfiottor, samt sena sto årens nybyggmulcr pil d otta om rå< le ; Styrningsreg1or: 
Mistsignaler och akterlanternan; DiYcrsc. 

Danska. 
'l'iclsk.rij't j'o1· Sövwsen. 22:a, ban(L. iJ :e hii ft. En dansk-svcm;k för

svarssak ; Engelska oskldrrman(iverna ; Om ;mviinllning' af fly ta nde hriinslr pil 
stiiJTe krigsskepp ; H va rjehanda. 

Tyska och österrikiska. 

JJ1ittheilnngen ans dem Gebietc de.~ Seewesens. Vol. XV. 
.E-Lift. N:o 7-8. Om nattanfa ll mc(l minh;ltar: .Epis0<ler nr sjiikrigshi storien : 
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:Fransk[], föreskrifter om sjög;k nrlo minors nnderhåll och konserverino·· Bestyc.k
ningon pit kryssame >> Colm~>>, >>Ulva» och »Don Jnan de Anstria>>; l:a :iX. minbiltnr 
fijr kejs. rysk[], flottnn; 8,4 c.m. snabbskj ntnmle k<Jn oner af Krupps system; Ma
xims snabbskjutande k<tn on ; Nonlenfrits nya nmlervattcnshåt; Armstrongs 12 rm. 
sn;chbskjntandc kanon; Dil'isionsminh?ttar för tyska flottan ; Krupps nya. jiitte
kanon ; Skjntförsök med dynamit ; Aflöpning af span ska kryssaren »I<'ilipinas»; 
Rysht kryssaren >> Amiral Komilow»; Ny min bi\ t fiir China ; Från engelska, fran
sim och italienska Hottorna m. m. 

Hiift. N :o 0. Afbihlning på fotografi sk väg af forlopvet virl projektilens 
gång genom luften ; Om anviin(lande af nnlleTVattcnsbåtar för krio·siimlamål· 
Spriingförsök mot ci1gclska. pansarfartyget >>Resistaneo»; Österrikiska torn skoppet 
»Kronprin s Er~herzog R11dolfs» afliipning ; .Fortsatta försök med de af N onlcnfelt 
för Tnrkict lcvcroracle två nmlervattensbåtarnc; Rnmkryssaron >>Dog·ali>>; Pörent:J. 
staternas kryssare >>Atlanta»; Om fran ska minb ittame >>Balny» och »Deronlodc>>; 
Afli'>pning af »lmortalito» och »Victoria» m. m. 

Hiift. N:o 10. Framsteg i ntveeklingon af fartygsmaskinväscndot; Kanon
butar f()r lmstfursvaret; Qnicks bakladdningskanon; Nitroglyceringrana ter: Fi'>rsiik 
metl spriing·ämnot Romit; Bronnnntorpodon; Torpodo af Loge; Span ska minb;]ten 
>>Aricto,: Fr;ln engelska och ryska flottorna; Japanesiskt bnmkrnt; Undcrva.ttens
ljrulsignalor; Torpedoavi son »Goito»; Aflöpning af torpodohyssaron ,,]'a.ncon >> : :Min
briga<lor oeh minbå,tsgrnppcr i Spanien; Afiöpning af minkanonbåten »Buona 
Ven tura>> : l<' ranska kanonbåten >> Gabriel Cba.rmes»; Minbåt tlir I<'öronta statorna m. m 

Hiift. N:o 11. Om handalsfartygs sky(ld unrler krigsti<l ; Engelska eskader~ 
öl'ningar 1SS7; Fönlclar oeh olägenheter af lle olika hepansringssiitton 1lir mo
llorna kryssare; Kinesiska örlog·startyg; Engelska. tornskoppet >>Trafalgars» afliip
ning· ; Afk>pningar i kojs. tyska Hottan; Från ryska flottan m. m. 

Engelska. 

Io'twnla oj' the lloyal Unitell Sm·v'ice lnstitnt'ion Vol. XXXI. 
Hiift. N:o 141. N,,ggrannhotcn af vår n'glentcntcratle afst:'tndsmii tare vt1 fiiltct: 
Dlockatler 11nder nn existerande krigturingssiitt; Förslag till ankarplatsers skyll
dnndc mot minb;'\tsanfall me<lclst niit; Förslag till f(irhiittringar vid sjökortsl>onl: 
N;wal reform m. m. 

Franslca. 
Revue jJfcwif'i11W et Colonia-le. Scptombcrhiiitot . Stmlic öfvor kom

binerade operationer af krigsmakten t ill Lmlls och sjös· Historiska studier ' öfver 
örlogsflottan i l<'rankrike; Från ongclsb Oottan ; Låt~;lrl~ nngrepp mot lwnn;arno: 
Kryssame »Imprrionsc» onh ,;yvm·spitc>>; Kmnpositokorvctten »Nymphc»: Ji'rån ame
rikanska flottan: Nya örlog·sfart.m ; Fr:'in ryska H ottan : Kryssaren »Alcxandc(Il»; 
M:inMtm· ; l\Iinor m. m. 

. Oktoberhiil'tot : Rrkrytlmtaijon i Lm·icnt; Historiskn stnclior öfver iirlngsflottan 
1 . ]<'rankriko; Stmlie iifvcr kombinerade operat ionor a [ higsrnn H en till hmls (wlt 
S.Jiis; ]<' r;] n engelska flottan: Eska,Jcrman ci vrrrna bc<l(im(la af higs<lomrarno; Ji'r;l n 
Italienska flottan : Eslnulormanijvrer ; .Minb ~tar: Spanska min hi\ ten >>Rayo» m. m . 
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Novemberhiiftet : Indikator eller kontrollör på sjömaskiners gång; Stndie 
öfver kombinerade operationer af krigsmakten till lands och sjös; Historiska stu
dior öfver örlogsflottan i .B'rankrike; .B1·ån engelslm flottan: Kryssaren »Forth>>; 
Reserv-kryssare; Aflöpning af »Trafalgar»; Reservofficerare; Från ]'örontn. staten111s 
flotta; Från ryska, tyska oclt chinesislm flottorna ; .Minbä.tar: engelska tmpedo
kryssaron »Tartar>>; engelska torpedo-avisafartygen >>Scmdflp, »Spiller>> orh »Grass
hoppen>; Artilleri: Nya Annstrong-kanoner m. m. 

Revue d' A.1·tUle·l"ie. Novomberhiiftet: Sammandrag a.f de förniimsta 
artilleriförsök utfönl:1 af österrikiska artilleriet 1886; Diverse meddelanden : ]'rå n 
England: försök öfver minors verkan mot fartyg; Från Österrike : gevär m el! liten 
kaliber m. m. 

Decemberhiiftet: Beräkning af elementenm för en hydraulisk rekylhiimmare 
med konstant motstånd och variabla ntströmningshål; Zalinskis pnenmatislm lm
nonor; Diverse melldcbnden: Från Österrike: antagande n f ett 8 mm. repeter
gevär 111. 111. 




