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Flottan under sistförflutna året. 

Till sjöförsvaret beviljade anslag för år 1887. 

Onlinewie anslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 5.980400: 
Extrct cl:o: 
till löneregleringens genomförande kr. 50000: 
, två 2:a klass minbåtar . . . . . . . . , 210000: 
, sju ångslupar . . . . . . . . . . . . . . . , 33600: 
, stångmineattiralj till tio privata 

ångslupar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 18400: -
, artillerimateriel . . . . . . . . . . . . . . , 100000: 
, minskjul vid Stockholms station , 53800: 
, elektriska kablar . . . . . . . . . . ... , 25000: 
, mintill verkningspersonalens afiö-

nmg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 19885: 75. 
,, minmateriel och minväsendets 

utveckling ... . ............... , 28514: 25. 
, beklädnad och sängservis för sjö-

beväringen. . . . . . . . . ........ , . , 71000: 
, försvaret af Fårösund . . . . . . . . . , 354000: 964200: 

Summa för 1887 beviljade anslag 6.944600: 

5:te hufvudtiteln vid 1887 års riksdag. 

I K. M:ts proposition till riksdagen 1887 gjordes följande 
framställningar rörande 

Ordinarie anslagen: 
1:o) att, på det K. M:t måtte komma i tillfälle att i den 

ordning, som må finnas lämplig, öka antalet officerare vid 
Tirlslc1·. i S:iö·v. 1888. G 
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flottan med l flaggman, 2 kommendörkaptener af l:a graden, 
~ kommendörkaptener af 2:a graden, 19 kaptener och 11 löjt
nanter, den permanenta reservstaten skall i mån af afgång 
upphöra, samt de genom uppkommande ledigheter på denna 
reservstat samt på öfriga reserv- och indragningsstater dispo
nibla löneförmåner, intill det för permanenta reservstatens af
lönande nu anvisade belopp 114000 kronor, få användas till 
aflöning åt nämnda antal officerare; och att detta medgifvande 
äfven måtte få afse år 1887. 

Denna framställning, som regeringen utan framgång redan 
gjort såyäl till 1883 som 1885 års riksdagar, vann nu riks
dagens bifall. 

2:o) att, i händelse af bifall till ofvan gjorda framställning 
om officerskårens ökande, ett af de lönetillägg å 2000 kr., som 
riksdagen beviljat åt chefen för flottans stab och stationsbefäl
hafvaren i Carlskrona, må besparas med viikor att det andra 
får användas till lönsfyllnad åt endera utaf innehafvarne af 
ehefsbefattningen i marinförvaltningen, chefsbefattningen vid 
flottans stab eller stationsbefälhafvarebefattningen i Carlskrona, 
derest han icke uppbär flaggmans lön. 

Framställningen bifölls af riksdagen. 
3:o) att riksdagen måtte på ordinarie stat bevilja för ut

bildande och pensionering af reservbefäl 24150 kr., deraf för 
förstnämnda ändarnål 17750 b., och för pensioneringen 6400 
kr., samt att utaf dessa belopp för år 1888 anvisa 13350 kr. 
till reservbefälets utbildande; h vilken framställning af riks
dagen bifölls. 

4:o) att till aflöning åt 2 miningeniörer måtte under aflö
ningsanslaget anvisas ett belopp af 8000 kr. 

Framställningen bifölls. 
5:o) att såvida rikselagen bifaller hvad K. M:t föreslagit 

i fråga om tillökning af flottans officerskår och utbildande af 
reservbefäl, det nuvarande båtsmanshållet må sättas på vakans, 
samt de derigenom inflytande vakansafgifter, beräknade efter 
de i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 
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5 Juni 1885 bestämda värden~ ingå bland stabverkets inkom
::;ter uneler vilkor: 

att riksdagen till båtsmanshållets ersättande med en till 
flottans bemanning afseeld sjömanskår, organiserad och aflönad 
såsom bifogad aflöningsstat upptager, beviljar ett anslag på 
ordinarie stat af 533797 kr., dock att häraf under första året 
af den till åtta år bestämda öfvergångsperioden till den nya 
organisationen enelast anvisas en åttondedel eller i jemnaclt 
tal 67000 kr., och att detta belopp derefter under h varje af de 
öfriga 7 öfvergångsåren med ungefär en åttondedel af hela 
anslagssumman årligen höjes; 

att riksdagen meclgifver, att till anställande af daglönare 
vid flottans varf i båtsmännens ställe förhöjning i anslaget till 
flottans nybyggnad och underhåll framdeles må efter hand ega 
rum med högst 100000 kr., att utgå i den mån som det hit
tills vanligen vid varfven använda antalet båtsmän icke kan 
genom uppfordring af qvarvarande manskap vid båtsmans
hållet erhållas, och således till hela beloppet först s0Jan sådant 
arbetsbiträde icke vidare i följd af vakanssättningen finnes att 
tillgå; 

att vakanssättningen skall ega rum i mån af uppkom
mande a±gång inom båtsmanshållet äfvensom af skeende öfver
flyttning af båtsmän till den nya sjömanskåren, dock icke 
under öfvergångsticlen till elen nya organisationen med mera 
än en åttondedel af nuvarande effektiva rotar årligen, K. M:t 
likväl obetaget att, om sådant erfordras och funnes utan olä
genhet för flottans bemanning kunna ega rum, med.gifva en 
något större årlig vakanssättning; och 

att vakanssättningen skall fortfara så länge riksdagen an
visade nyssnämnda ~båda anslag äfvensom de här ofvan till 
reservbefälets utbildande äskade belopp; samt 

att i sammanhang med denna sjömanskårens organisation 
den från extra anslaget till minväsendet aflönade mintillverk
ningspersonalen blefve uppförd på ordinarie stat samt aflö
ningsanslaget i följd deraf förhöjdt med 13200 kr. 
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H vad K. M:t härutinnan framställt bl e f af rikselagen bi

fallet. 
6:o) att i öfverensstämmelse med K. M:ts här ofvan om

förmälda hemställanden, anslaget till aflöning för flottans kårer 

och stater, nu utgörande 1.211184 kronor, måtte förhöjas med 

följande belopp: 
för utbildande af reservbefäl. . . . . . . . . ........ kr. 13350: 

, aflöning åt 2 miningeniörer ..... . " 8000: 
, påbörjande af sjömanskårens uppsättning , 67000: 

, aflöning åt mintill verkningspersonalen . . . . , 13200: 
------'-:1-::0-:-:15~5-=-o:-

Riksdagen beviljade elen begärda förhöjningen af aflönings

anslaget, som sålunda uppfönles till kr. 1.312734. 
7:o) Att riksdagen måtte meclgifva, att h vad af anslaget 

till ersättning för vakanta rusthållsnummer i Blekinge län och 

Södra Möre härad af Kalmar län icke redan på grund af 1872 

och 1876 årens riksdagsbeslut får inräknas bland tillgångarue 

till aflöning för flottans kårer ·och stater må för genomförande 
af den 1876 beslutade löneregleringen under år 1888 använ

das; och 
att i öfrigt för denna lönereglerings genomförande uneler 

år 1888 ett anslag af 50000 kronor må å extra stat för samma 

år anvisas, att gemensamt med anslaget till aflöning för flot
tans kårer och stater redovisas. 

Framställningen bifölls af riksdagen. 
8:o) att nuvarande anslag till lindring i rustnings- och 

roteringsbesvären, 162000 kronor, måtte för år 1888 nedsättas 
till 140000 kr. 

Rikselagen biföll nedsättningen. 
9:o) att riksdagen måtte meclgifva, det den meclelstillgång, 

som uppkommit genom de från statskontoret aflemnade vakans

afgifterna för åren 1884 och 1885, såväl som de ytterligare 

inflytande belopp af samma afgifter, hvilka enligt rikselagens 

redan fattade beslut böra komma sjöförsvaret till godo, må an

vändas till iståndsMtancle af skeppsholmsbron i Stockholm, nya., 
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ångpannor till korvetten "Balcler" och nytt tyghus vid flottans 

::::tation i Carlskrona, h vilka arbeten eljest skulle af anslaget 

till flottans nybyggnad och underhåll bekostas, med förlda

rande, att deraf i främsta rummet må utgå det till Skeppholms

brons iståndsättande erforderliga belopp samt den del af an

skaffningskostnaden för nya ångpannor till korvetten "Balcler", 

h vartill nämnda anslag ej lenmade tillgång och derefter så 

mycket af kost1iaclen för uppförande af nytt tyghus i Carls

krona, som med återstoden kunde bestridas. 
Rikselagen biföll framställningen enelast i 13å måtto att af 

elen meclelstillgång, som uppkommit genom från statskontoret 

aflemnade vakansafgifter för 1884 och 1885, h vilka enligt riks

dagens redan fattade beslut böra komma sjöförsvaret till godo, 

må för iståndsättande af skeppsholmsbron i Stockholm an vän

das 33600 kronor; 
10:o) att rikselagen måtte meclgifva, att det på ordinarie 

stat an visade förslagsanslag till sjöbeväringens vapenöfningar, 
72400 kronor, må användas, förutom till de Yicl dess beviljande 

af::::edda ändamål, jemväl till reparation och komplettering af 

de värnpligtiges beklädnad äfvensom till stadgad ersättning åt 

de värnpligtige, som sjelfva ombesörja sin beklädnad eller nå

gon del cleraf; och att detta rneclgifvande måtte få atse äfven 
1887. 

Rikselagen lemnade bifall härtill. 
ll:o) att det till lots- och fyrinri;i,ttningen med lifrädcl

ningsanstalterna erforderliga penningeauslag må upptagas till 

enahanda belopp, hvartill inkomsten af titeln fyr- och båk

medel beräknats eller till 1.200000 kronor, och följaktligen 

anslaget, med inberäkning af cleri ingående friheter och ersätt

ningar utföras med 1.200409 kronor, hvarvicl K. M:t tillika 
förutsatt, att de å inkomsttiteln fyr- och båkmedel uppkom~ 

mande öfverskott fortfarande må såsom hittills få användas 
för de med anslaget afsedela ändamål. 

Framställningen bifölls. 
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12:o) att riksdagen m;ltte rnedgifva, att öfvel'fyringeniören 
N. G. von Heidenstam må från och med m~naden nilst efter 
den, i hvilken han erhåller nådigt afskeLl, från lots- och fyr
verken erhålla för sin återstående lifstid en årlig pensionsfyllnad 
till så stort belopp, att densamma tillhopa med pensionen från 
amiralitetskrigsmanskassan utgör 4000 kr., eller 237~ kr. 

Seclan Heidenstam under riksdagens lopp afiidit förföll 
frågan. 

13:o) att riksdagen ville medgifva ett årligt nnder.,;tlid af 
300 kr. till öfverlotsen Rinnmans enka, hvilket af riksdagen 
bifölls. 

14:o) att anslaget till nautisk-meteorologiska byrån, 8000 
kr., måtte i ril;sstaten såsom resenxttionsansla,q uppföras. 

Denna framstiillning vann icke riksdagens bifall. 
15:o) I afseendtt å öfriga l1är ofvan icke niimnda ordinarie 

anslag gjordes af K. M:t ingen annan framställning, ~in för 
jernnande af hufvudtitelns slutsumma, om en obetydlig förhöj
ning i expensmedlen. 

Sintsumman af alla de ordinarie anslagen för 5:te lmfvud
titeln med dm·i ingående friheter och ersättningar uppfördes i 
riksstaten med 6.059937 kronor. 

Beträffande extra anslag gjorde K. l\1:t följanlie framställ
mngar: 

16:o) Till byggande af en pansarbåt af "Sveas" ce1·t äskade 
K. lVI:t 2.868000 kr., cleraf för 1888 700000 kr. 

Riksdagen beviljade hvad K. lVI:t begärt. 
17:o) 'rill ansbtffning af en första klassens minbåt äskade 

K. M:t 135000 kr. 
Denna framställning vann icke riksdagens bifall. 
18:o) Till anskaffning af artillerimateriel äska1le K. lVI:t 

100000 kr. samt att ett öfverskott af 27000 h., som uppkom
mit å anslag till anskaffande af 11 st. 12 cm. kanoner, äfven 
måtte få användas till anskaffande af artillerimateriel; fram

ställningen bifölls. 
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19:o) Till anskaffande af 24 st. 14-tums sjelfgående minor 
begärdes 216000 kronor. 

Riksdagen beviljade härtill endast 90000 kr. 
20:o) Till anläggande aj' tänd- och syftstationer vid Oscar

Freclt·iksbor,q och Vaxholm äskades 58300 kr. 
Riksdagen, som ansåg att det begär·da anslaget borde för

deles på två år, beviljade för 1888 endast 30000 kr. 
21 :o) Till minväsendets utvecklin,q begärdes 6517 kr. 70 öre 

som af riksdagen beviljades. 
22:o) 'rill fullbordande af ett minskjul vid Stockholms sta

tion begärde K. lVI:t 53800 kr. Afven denna framställning vann 
riksdagens bifall. 

23:o) Till ersättning för kostnaden för 1·edan beslutade arbeten 
vid Fårösund, begärdes 33811 kr. 30 öre, som af riksdagen be
viljades. 

24:o) Till nybyggnader och anskaffitingm· vid Fårösund be
gärdes 46571 kr. 

Anslaget beviljades icke. 
Hela beloppet af de extra anslag, som af riksdagen för år 

1888 beviljades, utgjorde 912563 och understego de af K. M:t 
äskade med 487437 kr. 

Summan af de ordinarie och extra anslag som för iS:te buf
vndtiteln för år 1888 uppfördes var 6.972500 kr. 

Utveckling och underhåll af flottans materiel under år 1887. 

Fartygsmaterielen. 

Under sistförflutna året hafva följande nybyg,qnacler för 
flottan dels afslutats, dels fortsatts: 

Minbåtarne "Bygve" och "Bylgia" hafva påbörjats; köl, 
stäfvar och spant uppsatta; fartygen bordlagda, maskindelar 
tillverkade m. m. ii Stockholms stations varf. 

För fartygsmaterielens underhåll m. m. hafva hufvndsah:
ligen följande arbeten förekommit. vid flottans varf under året: 
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Å Carlskrona stations vm f ha f va pansarbåtarue "Svea", 

"John Ericson" och "Thordön", korvetterna "Balder", "Freja", 

"N on·köping" och "Saga", kanonbåtarue "Blenda", "D isa", 

''Urd", "Verdande", "Rota", "Skagul" och "Skäggald", ång

fartyget "Valkyrian", skeppsgossebriggame "Skirner" och 

"Snappopp" ·varit intagna i docka; reparationen å korvetten 

"N on·köping" har fullständigt afslutats; korvetten "Balder" 

har erhållit nya ångpannor; uppsättning af nachterhus och 

uppställning af kulsprutor å pansarbåtarue "Loke", "John 

Ericson" och "Tirfing" hafva afslutats; kanonbåten "Blenda" 

har inredts såsom depotfartyg för minbåtar; för kanonbåtarue 

"Rotas" och "Verdandes" ångslupar äro nya ångpannor till

verkade och insatta; kanonbåten "Skaguls" ångpannor uttagna 

och repareras; ångfartyget "Valkyrian" inred t för att användas 

såsom chefsfartyg; å pansarbåten "Svea" hafva 25 cm. och 

15 cm. lavettager j emte tornvridningsmaskiner blifvit insatta 

och kanonerna lagda i lavettagen; fullständig minutskjutnings

apparat med tillhörande accumulatorer har å "Svea" blifvit 

uppsatt, hvarjemte ledningar för inre och yttre elektrisk be

lysning samt luftkompressionsmaskiner med tillbehör, flägt

maskiner med flägtar i maskin-, eld- och minrmn samt de

stilleringsapparat med rörledningar uppsatta. För korvetten 

"Freja" har anskaffning af återstående inventarier egt rum; 

4 hytter hafva uppsatts akterut å batteriet; tillverkning af 4 

st. 12 cm. lavettage för korvetten "Balder" har afslutats; 

hvarjemte utrustnings- och afrustningsarbeten blifvit utförda 

å de stationens fartyg, som under året . varit använda till sjö

expeditioner. 
Å Stockholms stations va1j har chefsfartyget "Drott" för

sedts med slingerkölar samt svängapparat för Whiteheads 

minor m. m. ·För minbåtarue "Munin", "Freke" och "Gere" 

hafva diverse inventarier anskaffats. Intagna i docka eller 

upphalade på slipen hafva varit: chefsfartyget "Drott", kanon

båtarue "Skagnl" och "Blenda", samt "Aslög", "Astrid", "Si

grid" och "Motala", pansarbåtarue "Hildur", "Gerda", "Fem·is", 
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"Berserk", "Sölve", "Folke", "Ulf", "Björn", "Sköld" och 

"Garmer" samt åtskilliga minbåtar m. fl. För kanonbåtarue 

"A l.. " "S' 'l" 1 "A t 'd" l f '11 1 s o& , 1gnc oc 1 s n 1a ,.a t1 ,·er mts nya propell-

rar. A pansarbåtarue "Gerda", "Hildur" och "Folke" äro fl: r 

hvardera 2 st. 25 mm. kulsprutor installerade. 

Vid båda stationernas varf hafva dessutom åtskilliga pri

\'ata fartyg dels blif\'it dockade, dels erhållit större eller min

dre reparationer. 

Kanoner : 

LavPtta_qe: 

K1tlsp1·u tar: 

Revolm·ar: 

TuUlcanoner: 

Pro.f ek:tiler : 

Artiller i m a ter i e len. 

Tillkommet unde1· å1· 1887: 

12 cm. k. M 81 . . . . .... 

8 cm. k. Mi83. . . . . .. . . .. . 

38 mm. msk.-k. lVI ,84 .... .. . 

17 cm. vall~Iavettage Jltf .79 ... . ... . . . 

17 cm. d:o M/81 (ändrat "Gefles") 

38 mm. lavett M 84 . . . . . ... .. . . . 

25 mm. lav. för 4-p. knlspr. M/79 .. .. . 

25 mm. lav. för 2-p. kulspr. M;84 ... . 

12 cm. batt.-lavettage M/85 . . . . . . . . . . 

lo cm. m. p. l. M186 . . . . . . . . . . . . . . . 

25 cm. l. för l:a kl. pansarbåtar M;86 . 

25 mm. 4-p. ku1 spr. Mt77 . . . ... . . .. . 

25 mm. 2-p. kulspr. M/84 . 

1884 års revolver 

för 12 och 15 cm. kanoner . . .... . 

15 cm. granater M/84 . 

15 cm. granatkartescher M·84 . . . . . .. . 

15 cm. pansargranater ... ... ..... . ... . 

12 cm. granater M;79 . . .... .. .. . . 

12 cm. granatkartescher M;84 . .... . .. . 

8 cm. granater M/83 . .. . . . . . . . . 

8 cm. granatkartescher M 83 ... 

12 cm. skrå . . 

17 cm. skrå 
'Jlidskr. 1; Sjöv. 1888. 

• • • • • • • • • • • • • • • o •• • • 

6 st. 
5 st. 
2 st. 
4 st. 
2 st. 
2 st. 
4 st. 
2 st. 

14 st. 
4 st. 
2 st. 
4 st. 
2 st.· 

1000 st. 
6 st. 

200 st. 
212 st. 
200 st. 
600 st. 
100 st. 
200 st. 
300 st. 
289 st. 

23 st . 
'7 
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. .... 12158 kg. 15 mm .. . ... .. .................. . 
Brunt 11rismatiskt ...................... 13000 kg. 

Patroner: Sk. patr. mass. proj. till 38 mm. k .. .. .. . 1600 st. 
Sk. 1)atr. gr. till 38 mm. k. . ..... . .. .. .. 4800 st. 
Tändpatroner ........... ... ............. 20000 st. 
Sk. patr. till 25 mm. knlspr. . . . . . . . . . . . . . 4000 st. 
Sk. patr. till revolver M;84 .. . ... .. ...... 60000 st. 

Rfi1': Lätt nedslagsrör 1\1:;85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 st. 
Perkussionsrör, större , M/64 . . . . . . . . . . .. 2746 st. 

Flottans militära personal. 

Officerskåren. 

O.fficemrnes antal vid kongl. flottan har under året l Ok
tober 1886--1 Oktober 1887 blifvit ökaclt med från kongl. sjö
krigsskolan utgångna underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . · 5 

och minskaclt genom: 
afsked från lön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . l. 
öfverflyttade till permanenta reservstaten . . . . .... 2. 
med döden af gången . . . . ... . . . .. ........ · · · · · · · l. 4. 

Kon.c;l . flottans permanenta och Kon.r;l. Maj:ts .flottas nya re-
se?·vstater, hvilka den l Oktober 1887 rälmade 50 officerare~· 
hafva under året minskats genom: 

med döden af gångna . . . . . . . .. . .... ... .... . . · . 3. 
afskedade med pension . . . . . . . . . . . . . . . . ........ l. 
öfverflyttad till indragningsstat . . . . . . . . . . . . . · -~ 5. 

och ökats genom öfverflyttning till permanenta reservstaten af 
2 officerare, och funnas således å nämda båda stater den l 

Oktober 1887 tillsammans 47 officerare. 
Vid lcongl. flottan hafva befordrats: 

till kommenclörkapten af l:a graden . . . . . . . . . . . . . . . l. 
kommendörkaptener af 2:a graden . . . . . . . . . . . 2. 

, kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . - ... . . . . . . . . · . 7. 
, löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . · . · 12. 
, unelerlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
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Unilerofficerskåren 
har under året l Oktober 1886-1 Oktober 
till underofficerare af 2:a graden befordrade 
samt minskats med: 

1887 ökats med: 
. .. . .... ... 8. 

med döden atgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4. 
ö~verflyttade till pensionsstat .................... 6. lO. 
Till flaggunderofficerare hafva befodrats 8 underofficerare 

af 2:a graden. 
Underofficers_Personalen, med undantag af de å nya reserv

staten och de till månadslönarestaten öfverflyttade, upptager 
ett antal af 230, hvaraf 14 flaggunderofficerare och 143 under
officerare af 2:a graden tillhöra Carlskrona station och 15 flagg
underofficerare samt 58 underofficerare af 2:a graden tillhöra 
Stockholms station. · 

Å Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat finnas 17 under
officerare. 

Sj ömanskåren. 
Matroskompanierna bestå för närvarande af: 

1:a klassens sjömän, underofficerskorporaler. . . . . ...... . 
1:a klassens sjömän, öfrige ......... . . . . . ........ . 
2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
3:e klassens sjömän .. ... .......... . 
V arfsklass .. • 6 ••• ••• • •• • ••••• . • o ••• 

Skeppsgossar (tillhörande Stockholms statio·I;)· .· ... · .· .· .. · .· .· 

Vakante ............. .. .... . ............ . .. . . 

119. 
273. 
137. 
34. 
29 . 
6. 
2. 

Summa 600. 
Under årets lopp hafva matroskompanierna ökats med: 
från skeppsgossekåren karlskrifna . . . . . . . . . . . . 18. 

, Stockholms extra skeppsgossar . . . . . . . . . . . . . . 3. 
, 1:a eldare- och hancltverkskom1)aniet 11 . . 31. 

och minskats med: 
till underofficerare befordrade . ... . ...... . . 6. 
afskedade .... . ... .. .. ... . . .. .. ............... . . 15. 
med döden afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
utstrukne ur rullorna ... • • • • • • • • • o • •••••• 4. 30 . 
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J11Ieclelåldern inom matroskompanierna är: 
för l:a klassens sjömän1 miclerofficerskorporaler. 

,, 1:a klassens sjömän, öfrige ....... . ....... . . 
, 2:a klassens sjömän . . . . . . . . ..... . 

.312/12 år. 

271/12 " 
. 2!0/12 " 

, 3:e klassens sjömän . . . . . . . ........ . ........ . 
" vadsklassen .... - . . .. - . ..... , . . .. .... . ..... . 

19 10/12 " 
. 48 1

/12 " 

Eldare- och hancltverlcslcompanierna utgöras :1f: 

Elclareafclelnin,r;en: 
l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . . . . 54. 
1:a klassens sjöniän, öfrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 
2:a klassens · sjömän. . . . . . . . . . . ... . ............... 25. 
3:e klassens sjömän . . . . . . . . . .................... -~ 140. 

Af gångne uneler året äro: 
genom befordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

" 
öfverfiyttning till hancltverkareafdelningen l. 

" 
afsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 

" 
utstrykning ur rullorna .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

" 
dödsfall .. . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 10. 

Tillkomna under året äro : 
från privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 

Medelåldern är: 
för 1:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . . . . 322/12 år. 

, l:a klassens sjömän, öfrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28a/12 , 
, 2:a klassens sjömän . . . . ........ · ........ . ... _ . 25~/12 , 

, 3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . .. . 2P/12 , 
Hancltverlcsqfclelningen: 

1:a klassens sjömän, underofficerskorporaler ......... 12. 
1:a klassens sjömän, öfrige _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 
2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . .... , . ... . . ....... . .. 7. 
3:e klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . ..... . . 26. 
Vakante . .. .. ...... _ ...... .. . .. . ... . . . .. . . . .. . . 5. 85. 

Afgångna uneler året äro: 
genom befordran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

" 
öfverfiyttning till matroskompanierna ... 11. 

" 
afsked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · · · · - . - · · · l. 13. 
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Tillkomna under året äro : 
från privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... J 2. 

, skeppsgossekåren ............ : . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 14. 
Medelåldern är: 

för 1:a klassens sjömän, underofficerskorporaler ...... 341j12 år. 
, 1:a klassens sjömän, öfrige. . . . . • . . . . . . . •. , .... 311j12 , 
, 2:a klassens sjömän ........................... 28 1j12 , 
, 3:e kla,ssens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1(12 , 

Båtsmanskom petnierna be~ tå för närvarande af: 
1:a klassens sjömän . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 
2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1016. 
3:e klassens sjömän .................................. 204 7. 
Rekryter. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 508. 
V arfsklass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 442. 
Vakante, tillfällige ............•.........•............ 389. 

, 10 års och ständige ......................... 1128. 

Summa 5686. 
lJ!Ieclelålclern är : 

för 1:a klassens sjömän ........................... 42 3j12 år. 
, 2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 36u;12 , 
, 3:e klassens sjömän ........................... 2!3/12 , 
, Rekryter .................................... 20 11/12 , 
, V arfsklass . . . . . . . . . . . ......................• 45 10 j1 2 , 

Slceppsgosselcå1'en består för närvarande af 293 gossar. 
Afqångna uneler året äro: 

genom karlskrifning .•................................. 17. 
, at'lked på målsmans begäran ..........•.......... 8. 
, afsked för dåligt uppförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
, afsked på grund af sjuklighet. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1. 
, dödsfall ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Summa 30. 
Af de karlskrifne hafva anstälts: 

på kompanierna vid Carlsln·ona station .............. 5. 
" kompanierna vid Stookholms station •...•...•.... 12. 17. 
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Anta,gnct skeppsgossar: 
vid Carlskrona station .................................. 60. 

" 
Stockholms station ................................. 30. 

Summa 90. 
Antalet inlemnade ansölcnin,gw· om antagning till skepps

gosse utgjorde 247 st. och blefvo således af de sökande 24,2 % 
antagne. 

(Forts.) 

) 

l 
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Några ord om helsovården flottans fartyg. 
(Forts. fr. pag. 59.) 

Men utom vattnets beskaffenhet i och för sig är äfven 

förvaringssättet af största betydelse. Erfarenheten har visat 

att vattnet bäst förvaras i j erncisterner, enär dessa icke in

verka på vattnets smale Visserligen händer det någon gång 

att vattnet efter en längre tids förvaring i sådana får en gul

aktig färg af jernoxid, men långt ifrån att skada vattnet torde 

detta senare vara en vinst, enär vattnet, utan att förlora i 

smak derigenom kommer att innehålla en ringa mängd jern, 

som måste vara välgörande i synnerhet i varma klimat, der 

blodbrist icke sällan uppträder hos fartygsbesättningen. Att 

bekläda cistemernas insida med cement eller emalj är utan 

tvifvel att förorda, ehuru det då gäller att se till, att elen 

emaljerande massan icke inMhåller bly eller andra giftiga me

taller, så att besättningen blir t. ex. blyförgiftacl, något som 

inom utländska mariner icke så sällan förekommit. Äfven 

hos oss ha olägenheter af nycementerade vattencisterner in

träffat, såsom t. ex. 1882, då både å monitorerna och kanon

båtarue vattnet i följd af stark lukt och smak af kreosot från 

nyss applicerad cementmassa uneler första destilleringen var 

oanvändbart. De bästa vattencisternerna äro utan tvifvel de 

engelska, hvilka, utom sin pålitliga emaljering, äro försedda 

med filtrerapparat, så att äfven om några förorenande ämnen 

skulle finnas inom kärlet, desamma blifva vid förbrukningen 

från vattnet bortfiltrerade. För att lätt kunna rengöras äro 

de äfven försedela med bottenkran. 
Man bör äfven erinra sig att destilleradt vatten eger en 

betydlig abf:?orbtionsförmåga och får lätt smak af luktande äm-
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neu i närheten, hvarföre det är af vigt att sjelfva vattenrummet 
hålles !inygt och rent och ständigt under inflytelse af en lifli.g 
lnftvexling. Ett kraftigt vädersegel bör ständigt vara indra
get i vattenrummet på det att vattnet må kunna absorbera så 
mycket ren luft som möjligt, hvarigenom smaken blifver i :>å 
väsendtlig mån förbättrad. 

Med afseende på dricksvattnet fordrar helsovårclen ombord 
alltså: 

l:o) att endast destillerad t vatten användes till dricks
vatten och att fördenskull alla våra sjögående fartyg förses 
med destilleringsapparater; 

2:o) att vattnet förvaras i emaljerade jerncisterner~ för
sedda med filtrer och bottenkran; 

3:o) att vattenrummet hålles rent och snygt och förses 
med så kraftig ventilation som möjligt. 

Proviantens beskaffenhet är också en fråga, som faller inom 
helsovårdens område och som kunde hafva sitt särskilda in
tresse just nu, då ny portionsstat för fartygen håller på att 
införas Det har inom alla mariner varit förenac1t med svårig
heter att kunna anordna en sund, näringsrik, omvexlande och 
på samma gång ekonomisk utspisning ombord, och de förän
dringar, man icke sällan deri infört; hafva icke alltid varit 
förbättringar. Huruvida llen nya utspisning, som under de 
senaste två åren blifvit försökt i våra fartyg, kan ur alla 
synpunkter komma att blifva elen lämpligaste, derom vill jag 
spara mitt omdöme, men säkert är, att den ur sanitär syn
punkt betyuligt öfverträffar elen gamla port.ionsstaten, enär 
den till sin sammansättning i icke ringa mån tillfredsställer 
den fysiologiska kemiens fordringar på rigtiga blandnings
förhållanden mellan fett, qväfve, kolhydrat och salter. Att 
icke någon den alch·a ringaste hänsyn härtill tagits vid upp
görandet af den gamla portionsstaten, der det nästan ständiga 
ärter- och fläskätanclet alstrade ett qväfveöfverskott, som för 
en vanlig mage är nästan omöjligt att smälta, ligger i öppen 
dag. Kunde blott anskaffningen och förvaringen ombord af 
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ingredienserna till den nya staten anordnas på ett prakti::;kt 
sätt och portionspriset något nedtvingas, skulle det ovilkorligen 
vara en stor vinst både för staten och för våra fartygsbesätt
ningar och deras helsa, om den alltjemt komme att ombord 
användas. Visserligen skulle man kunna göra den anmärk
ningen, att den är rikligt tilltagen, ty den innehåller i medel
tal en större qvantitet både ägghvita, fett och kolhydrater pr 
portion och dag än såväl motsvarande portioner inom främ
mande mariner, som den af militära helsovårdskomit€m nyli
gen föreslagna portionen för svenska armen. Men härvid 
hellre för mycket än för litet. 

Såsom synnerliga förtjenster hos den nya staten är onekli
gen införandet af ost och chokolad. Osten är som bekant ett 
af våra mest närande animala födoämnen och är dessutom kon
centrerad och varaktig - och ehokoladen har äfven ett stort 
näringsvärde och är den mest koncentrerade föda vi ega från 
växtriket. Äfven införandet af potatis, grönsaker och sviskon 
är en synnerligen god åtgärd; de ega visserligen icke så syn
neriigen högt näringsvärde, men genom den smak och om
vexling de bereda födoämnena, utöfva de på matsmältnings
processen ett mycket helsosamt inflytande. Att de dessutom 
äro de mest kraftiga antiscorbutiska medel, vi ega, höjer äunu 
mera deraR värde. Kan vidare den lämpliga användningen 
af the, öl och rödvin berättiga till den förhoppningen, att 
bränvinet en gång kan elimineras bort från utspisningen om
bord å våra fartyg, så är detta en förtjenst hos den nya por
t ionsstaten, som säkerligen af många icke så litet uppskattas. 

Belcläclnaclens lämplighet tillhör äfven helsovårclen att öf
v8l·vaka. Visserligen torde mot densamma, sådan den för 
närvarande, med af.'Seende på vårt klimat och våra förhållanden, 
är reglementerad, inga synnerliga anmärkningar kunna göras, 
men ett och annat missförhållande eller rättare önskningsm~l 
kan jag dock icke undgå påpeka. Med skäl torde nemligcin 
kunna sättas i fråga, huruvida icke, för att börja uppifrån, 
elen runda, trångkullade mössan skulle vinna i klädsamhet och 
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prydlighet, om kullen gjordes styf och större och vidare såsom 

t. ex. de franska och engelska matrosernas. Att mössan der

igenom skulle vinna i ändamålsenlighet, är utom allt tvifvel. 

Först och främst skulle den vida, styfva kullen vid behof kunna 

dragas frani och såsom skärm gifva skydd för panna och ögon 

mot de skarpaste ljus- och värmestrålarne, vidare skulle den 

derigenom värna ögat för för mycket diffust ljus och genom 

att afstänga reflex- och dispersionsstrålarue koncentrera blick

fältet och göra fixationen ogenerad och säker, något som med 

den nuvarande hufvudbonaden många gånger, såsom vid utkik, 

riktning och skjutning, icke är möjligt; vidare skulle den ge

nom sitt större luftlager, hvarmed den omgifver hjessan, kän

nas svalare och behagligare, framför allt om den bekläddes 

med ett hvitt öfverdrag, hvarjemte den skulle lemna ett bättre 

skydd mot blodkongestioner åt hjeruan, solstygn och andra 

sjukdomar; för hvilka hufvudet vid stark hetta är utsatt. På 

"Vanadis" under dess vedelsomsegling vidtog också chefen 

den synnerligen välbetänkta åtgärden att förse manskapet med 

hattar, då de små mössorna ej kunde lemna det skydd, som 

för ansigtet var behöfligt. Ur sanitär synpunkt sålunda synas 

kraftiga skäl tala för en förändring i berörda riktning och, 

såvidt jag kaa se, torde icke heller den gamla modellens este

tiska företräden vara så stora, att den endast för dessa bör 

bibehållas. 
Vidare ville jag erinra om behöfligheten af en omgång 

hvita kläder till för vårt sjöfolk, i synnerhet uneler segling 

inom tropikerna - eller åtminstone påpeka lämpligheten af 

att 2:dra ställets skjorta med blå krage gjordes af blårandig 

lärft i stället för hvit, på det att åtminstone denna må kunna 

hålla sig något längre ren än som nu är fallet. J ag vill derföre 

på intet vilkor tillåta att den användes smutsig, men jag tror 

att skjortornas renhet mycket väl kan kontrolleras äfven om 

de icke hafva hvit färg. Engelsmännen lära ha vidtagit denna 

anordning och funnit den praktisk och ändamålsenlig. Denna 

förändring står icke heller i strid med vårt reglemente, ty 
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utan att vidare tala om färgen säger det endast, att "skjortan 

ska ll vara af lärft med blå krage". H vithet och renhet är 

visserligen en dygd, men för att den under närvarande för

hållande skall rätt utöfvas ombord, blir det också nödvändigt 

att nästan dagligen ställa till stortvätt och belamra fartygen 

med alla de obehag, som med en sådan är förenad. Såsom 

denna för resten ombord med saltvatten måste utföras, synes 

den nästan mindre egnad att göra kläderna rena och aldra 

minst hvita, än att genom dessa upprepade våldsamma borst

ningar med sand, vridningar, bultningar och annan misshandel 

rent af förstöra dem. I förbigående vill jag här blott erinra 

om den s. k. nya tvättmetod, som redan 1881 af kommendör

kapten Gyllensköld föreslogs till användning ombord och som 

allt sedan dess med så stor fördel och till allmän belåtenhet 

nytjats såväl i skeppsgossekasernen som å flottans sji1khus. 

Det är ovilkorligen en stor förlust för staten att dess använd

ning ombord hittills icke kunnat praktiskt tillämpas. - Sådan 

den nu sker, är emellertid tvättningen ett förstörelseverktyg 

för kläderna och ett obehag för folket som verkställer den -

och någon glädje är det heller icke hvarken för befäl eller 

manskap att nödgas segla omkring med fart-,ygen nästan stän

digt belamrade med tvättkläder. Finge besättningen ett ställ 

hvita linnekläder till, skulle naturligtvis dessa obehag så myc

ket mindre ofta behöfva ifrågakomma - och det utan att 

snyggheten behöfde lida derpå. Att detta ur sanitär synpunkt 

vore :en vinst är otvifvelaktigt, och jag tror också att det ur 

ekonomisk synpunkt icke heller skulle medföra någon olägen

het. Kläderna skulle genom att mindre ofta behöfva tvättas 

blifva mera hållbara och vara längre, slitningsprocenten skulle 

förminskas, och den myckna tid, som nu för manskapet åtgår 

för tvättarne, skulle kunna användas för andra lämpligare än
damål. 

Äfven mot fotbeklädnaden skulle jag vilja göra en anmärk

ning - och det vore, att det skulle för manskapet vara betyd

ligt lämpligare, om deras nuvarande skoställ: 3 par låga läder-
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~kor, finge utbytas mot ett par ordentliga stöfiar med skaft, 
ett par läderskor och ett par skor af smärtingsduk. Manskapet 
skulle derigenom blifva försedt med en för de olika årstiderna 
och för olik<1 sy::;selsättningar mera lämpad fotbeklädnad, och 
detta utan att kostnaderna för persedlame skulle i någon 
JC.ämnvärd grad behöfva ökas. 

Vidare ville jag erinra om nödvändigheten att förse man
skapet, eller åtminstone vissa funktionärer ombord, med lämp
liga regnkläder. De, som deraf mest äro i behof, äro som 
h var man vet: utkiken, posterna och båtbesättningarne - allt 
manskap, som ju icke får lerona sin plats och som ofta fiere 
timmar å rad måste uthärda regnets, hafvets och stormens för
enade anfall. Några sanitära motiv för behofvet af en sådan 
anskaffning behö±va här icke anföras, vanlig humanitet for
drar den. 

Till bekläduaden böra äfven kojkläderna räknas, och jag 
kan icke förbigå dem utan att erinra om nödvändigheten af 
att dessa ökas med en reservfilt, åtminstone för det manskap, 
som sofver på batteriet eller på trossbottnen har sina koj
platser närmast omkring luckorna. Vid genomgående af sjuk
journalerna från våra expeditioner har jag funnit 1 att de flesta 
lunginflammationer och andra sjukdomar, hvilkas vanligaste 
orsaker äro förkylningar, just uppstått under passagen öfver 
Nordsjön, och det är högst antagligt att dessa sjukdomar ådra
gits under de kalla oktober- och novembernätterna. Säker
ligen skulle många sådana sjukdomsfall förekommas, om man
skapet egde en varmare betäckning i kojerna, och sådan skulle 
ju lätt kunna åstadkommas genom medtagandet af tillräckligt 
antal reservfiltar. Våra fartyg anlöpa på utgåendet. i de aldra 
flesta fall någon engelsk hamn, och för den händelse expedi
tionen gälde tropikerna, och någon längre användning af fil
tame sålunda icke vore behöflig, skulle ju dessa från denna 
engelska hamn lätt och för ringa kostnad kunna hemsändas. 
För Medelha±sexpeditionerna, som vanligen äro ganska kalla, 
kunna de dock vara behöfliga för hela resan. Under den tid 
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de användas kunna de mycket väl instufvas i kojerna utan 
att särskildt behöfva belamra fartyget eller inkräkta någons 
område. J ag tror dm·före, att det ur helsovårdssyn punkt ,·o re 
synnerligen väl betänkt och af behofvet påkalladt, att för 
hvarje expedition medföra behöfligt antal reservfiltar. 

Bad. Från kläderna föres tanken lätt öfver till huden, 
och då man vet, hvilken stor betydelse hudens vård och sköt
sel har specielt för dem, som ha sin verksamhet inom relin
garne, ligger den frågan nära till hands: h vilka tillfällen fin
nas då ombord för hudens vårdande? Finnes tillräcklig till
gång på varma bad? J a, inom främmande mariner, der finnes 
numera knappast något större fartyg, som icke har särskildt 
badrum, ofta försedt med flera badkar, - men hos oss måste 
på den frågan svaras, att på intet af våra fartyg finnes en 
ordentlig badhytt, der ett något så när fullständigt bad kaN. 
serveras, att de flesta af våra fartyg helt och hållet salma alla 
slags anordningar för sådana, men att på några af öfnings
fartygen verkligen finnes ett badkar - men tyvärr oftast fast
skrnfvadt i vattenrummet eller på något annat svåråtkomligt 
ställe, dit knappast en frisk kan intränga och dit det många 
gånger rent af skulle vara en lifsfara att förflytta en sjuk. 
J ag tänker härvid närmast på fregatten "Vanadis", der bad
karet har sin plats i en kolmörk vrå af vattenrummet, dit 
ingen trappa leder, utan dit man måste praktisera sig ned på 
en lejdare. J ag skulle en gång som uppbördsläkare låta dit 
nedfira en sjuk, för att servera honom det bad, han så mycket 
efterlängtade och så gerna behöfde - men det badet höll på 
att bli hans sista och den transporten gör hvarken han eller 
jag om igen. Att emellertid tillgång på varma bad icke blott 
ur helsosynpunkt utan äfven såsom terapevtiskt medel är nöd
vändig ombord, visar den omständigheten, att, trots de rika 
tillfällen till kalla bad och spolningar o. s. v. som erbjudas 
under segling inom tropikerna, expeditionernas sjukjournaler 
angifva bölder och furunklar såsom de alch·a vanligaste åkom
morna hos besättningen. Då man nu vet, att dessa sjukdomar 
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oftast bero på en försummad vård af huden och tillika känner, 
att varma bad är det kraftiga<Ote medel både att förekomma 
och bota dem, så synas dubbla skäl tala för lämpligheten för 
att icke säga nödvändigheten af att bättre än hittills vidtaga 
anordningar för åstadkommande af varma bad ombord. En 
klok h elsovård fordrar derföre att åtminstone å våra öfnings
fartyg en badhytt med lämplig attiralj för varma bad inrättas . 

S..fukhytten, dess anordning och beskaffenhet hör också till 
helsovårdens område. Att sjukhytt bör finnas på hvarje far
tyg från och med "Blenda"-typen och uppåt, derom finnes ·väl 
numera icke mer än en mening. Likaså torde väl alla stäm
ma öfverens om, att den väsendtligaste fordran på en sådan 
är, att den skall vara rymlig, ljus och väl ventilerad. J ag 
skulle vilja tillägga, att den å fartyg med batteri helst bör 
vara belägen på batteriet; den blir då alltid mera isolerad, 
ljusare och kan lättare ventileras; att den bör vara så rymlig, 
att den kan erbjuda kojplatser för minst 2 1

/ 2 procent af besätt
ningsstyrkan och en luftkub af minst 10 kubikmeter åt hvarje 
man, samt att den bör vara väl belyst och försedd med en 
kraftig och om möjligt af fartygets rörelser i sjön, vindrigt
ning m. m. oberoende luftvexling. D eremot bör den icke vara 
belägen så som å våra ''Blenda"-båtar. Der har den sin plats 
så nära kabyssen, från hvilken den är skild endast genom ett 
enkelt skott, att värmen från denna ständigt meddelar sig in 
till sjukhytten och håller den vid en nästan permanent tem
peratur af mer än 30° 0., något som icke rätt. väl lämpar sig 
för behandlingen af våra vanliga sjukdomsfall. I förbigående 
må dock nämnas, att detta lätt kunde afhjelpas, derigenom att 
ett dubbelskott insättes i stället för det enkla, så att ett för 
cirkulerande luft tillgängligt rum af några tums bredd uppstår 
mellan kabyssen och sjukhytten. Vidare böra dörrarne till 
sjukhytterna icke göras enkla, något som dock är förhållandet 
i nästan alla våra fartyg, utan böra dessa vara dubbeldörrar, 
som kunna skjutas en åt hvardera sidan, och dörröppningen 
sålunda göras så stor som möjligt. Af egen erfarenhet vet 
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jag, huru obeqvämt 0ch verkligen svårt det är, och hvilka 
smärtor man ofrivilligt bereder de sjuke, då de skola prak
tiseras ut eller in genom de trånga dörröppningarne. Genom 
anbringande af dubbla skjutdörrar skulle sådant lätt kunna 
förekommas. sjukhyttens kojer böra icke heller vara fasta 
utan försedda med slingerapparat. Lifligt står för mitt minne 
en patient, som å fregatten "Vanadis", der alla sjukhyttens 
kojer äro väggfasta, en tid måste vårdas för akut ledgångs
rheumatism. I denna sjukdom är, som bekant, de svullna 
ledgångarne ytterst smärtande, äfven för den svagaste beröring . 
att nu und er den storm, som vid detta tillfälle rådde, se denn~ 
arma sjukling omenskligt kastas hit och dit i kojen och höra 
hans förtviflau och ångestrop, var verkligen så plågsamt, att 
jag icke lätt skall glömma det. Den engelska hängkoj, i 
hvilken han sedan ute på trossbottnen placerades, bland dess 
spring, knuffningar och buller, gaf honom föga mera ro. Den 
menskliga barmhertigheten fordrar, att, när helst lindring 
kan beredas en sjuk, sådan äfven anskaffas, och jag gjorde 
också hos vederbörande chef en anmälan om förhål:andet, med 
begäran, att kojerna för framtiden måtte förändras till slinger
kojer. Men måhända blef min mening icke rätt uppfattad 
eller . förföll saken i glömska - alltnog det föranledde icke 
till någon åtgärd. Sjukhytten å "Vanadis" har ännu sina 
gamla väggfasta kojer qvar, och många äro måhända de, som 
sedan dess varit utsatta för samma obarmhertiga tortyr. 

J ag har här tagit mig friheten nämna ordet vederbörande. 
H vem är då egentligen uppbördsläkarens vederbörande i prak
tiska helsovårdsfrågor? J a, enligt reglementet skulle det vara: 
fartygschefen, l:ste läkaren på stationen eller kongl. medici
nalstyrelsen. Men med fartygschefen afhanclla hans rådgöran
den naturligen endast tillfälliga anordningar ombord och åt
gärder, som röra den speciela expeditionen i fråga, utanför 
hvilken fartygschefen icke heller eger någon befogenhet, och 
l:ste läkaren har nog att granska expeditionens sjukrapporter, 
sjukjournaler och sjnkförslag, äfvensom hvad som i vetenskap-
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ligt hänseende kan vara värdt att taga vara på1 och att vända 
sig till medicinalstyrelsen, till hvilken äfven rapport öfver ex
peditionens sjukvårdsförhållanden aflemnas, med förslag till 
förändringar och tidsenliga förbättringar i afseende på helso
vårdsmobiliern ombord, det kan naturligtvis icke vara meningen. 
Men detta är emellertid den enda väg uppbördsläkaren enligt; 
reglementet har att gå, och derföre kan icke heller hans anmärk
ningar väntas föranleda till någon åtgärd. N ej, uppbördsläkaren 
bör vara skyldig att, i likhet med öfriga uppbördsmän ombord, 
vid hvarje expeditions slut till fartygschefen afgifva en skrift
lig rapport öfver de iakttagelser han under expeditionen gjort 
inom sin detalj jemte derpå grundade förslag till förändringar 
och förbättringar i anordningarne för helsovården inom det 
respektive fartyget: hvilken rapport skulle, i likhet med de 
öfriga uppbördsmännens, i fartygets observationsjournal inta
gas, för att vid rustningen till kommande expedition lända till 
efterrättelse. Anmärkningarne kommo då genast inför rätt 
forum, inför varfschefen och ingeniörsdepartementet, d. v. s. 
inför myndigheter, der man kan vara viss, att de komma nu
der ompröfning och att vederbörliga åtgärder icke komma att 
uteblifva. Sknlle de gjorda framställningarne icke vinna dessa 
myndigheters godkännande, kunde de ju ytterligare under
ställas fältläkarens bedömande. J ag tror, att ett sådant tillägg 
i uppbördsläkarens skyldigheter skulle vara välbetänkt och att 
det i mångt och mycket skulle lända till fromma för helso
vården, liksom också, att det skulle vara en vinst för den
samma, om Yid nybyggnader alla förslag till inredning af 
sjukhytter och andra anordningar för elen sanitära detaljen 
ombord ni1clerställcles l:ste läkarens på stationen pröfning, in
nan de komme till utförande. 

Äfven med en annan sak skulle jag vilja öka uppbörds
läkarens åligganden. Förste läkaren på stationen skulle näm
ligen vara berättigad att för hvarje expedition, han kan finmt 
lämpligt, förelägga uppbördsläkarne till besvarande vissa be
stämda frågor rörande de lämpligaste anordningarne för helso-
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och sjukvården inom de speciella fartygen. Reglementets be
stämmelser äro generella och gälla lika för alla fartyg, men 
fartygstyperna äro deremot mycket olika och fartygens inred
ning så vexlande att reglementets bestämmelser omöjligen öfver
allt kunna tillämpas. Så t. ex. måste "de sjukes och sårades 
transport" på det ena fartyget ordnas på ett helt annat sätt 
än på det andra, desinfektionen af hålskeppet försiggå på det 
ena farty~et olika än på det andra, anordningarne inom sjuk
hytten v1dtages annorlunda på det ena än på det andra för
binderiplatsen förlägges i ena fartyget på annat ställe' än i 
det andra, o. s. v. Exempelvis vill jag, 111'ad elen senare be
träffar, nämna, huru jag vid min första resa på "Vanadis" i 
?fverensstämmelse med reglementets föreskrift "vid klart skepp" 
!~rättade min förbinderiplats i gunrummet, der jag hoppades 
finna ett för densamma lugnt och lämpligt ställe. Men så 
snart "klart skepp" kommenderades, öfverraskades J·aO' af att 

o • o 
mom nagra mmuter se rummet öfverfyllas af inrusande båts-
män; det var krutlangningsmanskapet, som från den under 
gunrummet belägna krutdurken skulle langa projektiler och 
derifrån underhålla förbindelse med kanonerna. Här var så
lunda icke stället för förbinderi platsen. J ag måste rymma 
fältet och begaf mig förut om styrbord på trossbottnen straxt 
för om sjukhytten, der operationsbordet placerades. Der var 
goclt utrymme och jemförelsevis tyst och lugnt och elit kunde 
sjuktransporten med ordning och lätthet försiggå, och det ut• 
röntes snart, att denna var elen för detta ändamållämpligaste 
plats på hela fartyget. 

Genom samlandet af dylika iakttagelser skulle man snart 
få materiel till ett specielt regulativ för hYarje särskildt fartyO' 
hvilket helt säkert skulle komma den unge med de medicin~ko~ 
förhållandena ombord obekante uppbördsläkaren ganska väl till 
~ass, och hvilket det kunde vara honom en eggelse att ytter
hgare fullkomna. Jag tror att ett sådant förfarande äfven 
skulle vara till gagn för hels o vården. H varje fartyg har sina 
egendomligheter, och liksom hvarje chef måste känna dessa 

'J!idsb·. i Efjöv. 1888. s 
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hos sitt fartyg och hvarje soldat dessa hos sitt vapen, likaså 

måste hvarje skeppsläkare känna konstitut,ionen i det fartyg, 

han är anstäld, och de resurser, öfver hvilka han der förfogar. 

Först när han om dessa eger fullständig kännedom och gjort 

sig förtrogen med dessas användning, kan han med lugn och 

trygghet möta de situationer, som än må inträffa. 

J ag har nu tagit mig friheten erinra om ett och annat af 

elen nutida navalhygienens fordringar. De flesta äro kända 

förut och flere skulle jag önska tillägga - om jag icke redan 

öfverskridit den tid och det utrymme, som för detta föredrag 

ursprungligen var afsedt. En och annan kan det måhända 

synas som _om de förhållanden, jag här vidrört, äro småting, 

äro obetydligheter, som icke äro värda att göra så mycken 

affär utaf - och att det finnes vigtigare saker att tänka på 

inom vårt vapen. J a, det är sant! Men jag vill då påminna 

om den gamla sanningen, att små orsaker kunna hafva stora 

verkningar, och att just denna sanning inom den preventiva 

helsovården mera än annorstädes vunnit sin bekräftelse. Det 

är med sjukdomar som med eldsvådor, det kan gå lätt nog 

att hämma dem i sin början, om man blott har besinning och 

förstår att använda de enkla medel, som finnas till hanels; en 

gång komna till utbrott trotsa de ofta hvarje menskligt in

grepp. Må man derföre icke med likgiltighet förbise dessa 

enkla medel, elen varnande historia jag förut omtalat bjuder 

att respektera dem. Att vigtigare saker finnas att tänka på, 

är också sant. Vi ha utvecklingen af vårt pausar, fullkoro

nandet af våra kanoner, förbättrandet af våra minor m. m. 

m. m. och män af facket arbeta natt och dag att utfundera 

det ena förstörelseverktyget fruktansvärdare än det andra -

men lyckligtvis också på sättet aLt neutralisera deras verlmin

gar - men umler all denna äflan, uneler allt detta arbete böra 

vi dock aldrig glömma, att vårt dyrbaraste materiel, det är 

och förblir dock alltid våra fartygsbesättningar, och att utan 

dem är allt annat intet. Att vårda dem, att från dem afvärja 

alla de helsofiendtliga inflytelser, för hvilka de i rikare mått 
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än andra menniskor äro utsatta och derigenom skydda dem 

från sjukdom och död - det är just den navala helsovårdons 

mål. Men för att nå detta mål är icke ensamt läkarens be 

mödande nog. Sjukvårclen, den bär han ensam på sitt ansvar, 

men helsovården, den delar han gemensamt med befälet. Det 

blii· sålunda äfven dess pligt, att i den mån det på dem kan 

bero, bidraga till en sund och klar uppfattning af hygienens 

betydelse ombord och se till att dess lagar efterlefvas. Först 

då skall navalhygienens sträfvan krönas med fullständi()" fram-o 

gång, först då skall förverkligas sanningen af den devis, som 

denna vetenskap satt på sin fana: "Sana mens in corpore 
sn,no". 
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Profskjutning af 15 cm. pansargranater af stål 

den 9-16 Januari 1888. 

(An((imndo i Kong!. Örlogsmannasällskapet af kom.-kapt. A. Bmcl.:ström.) 

Arbetet på fullkomnandet af sjöartilleriet har under sena

ste decennierna varit af mera intensiv beskaffenhet än under 

föregående perioder; Je resultat som vunnits äro likväl icke 

mindre storartade, om ock mindre i ögonen fallande, än på 

den tid af extensiv utveckling, då betydliga ölmiugar i kaliber, 

kanonvigter m. m. följde hvarandra med häpnadsväckande 

hastighet. 
Till belysning häraf må endast nämnas, att då i midten 

af 1870-talet erfordrades en kanon af 27 cm. kaliber vägande 

24 tons, för att genomskjuta en pansarplåt af smidt jern af 

30 cm. tjocklek, så kan detta nu uppnås och öfverträffas med 

användande af en 15 cm. kanon, vägande mindre än 1
/ 5 af 

nyss nämnda 27 cm. kanon. 

Förbättrade krutsorter, samt användande af ett bättre ma

terial i projektilerna, äro de förnämsta medlen, hvarigenom 

detta resultat erhållits; elen sistnämnda förbättringen, använ

dandet af stål vid tillverkningen af pansarbrytande projektiler, 

afser att hela det i projektilen vid anslaget magasinerade ar

betet skall användas till genomträngning af plåten, så att 

ingen del clerat åtgår till splittring eller deformering af pro

jektilen. Den härstädes nyligen företagna profskjutningen af

såg blott att söka utröna om det var möjligt att inom landet 

tilh·erka . 15 cm. pansargranater af stål, hvilka voro i stånd att 

täfla med dylika af utländsk till verkning, för h vilket ändam ål 

profprojektiler voro lemnade från inhemska fabrikanter. 
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Innan jag öfvergår till redogörelse för sjelfva skjutningen 
torde jag få förut;:;kicka några ord om hvad man kunde vänta 
af dervid använda kanon, projektiler m. m. 

Enligt de på. slutet af 1860- och början af 1870-talet, på 
grund af ett stort antal för::;ök etablerade formler (Nobles, 
Spezzia[:M:uggiano ]-komitt'ms, H e lies m. fl.) borde en 15 cm. 
projektil af 45,4 kg. vigt, med de vid profskjutningen använda 
hastigheter - 507 m. och 594 m. - kunna i plåt af godt 
smidesjern intränga v. p. 21 och 26 cm. Förbättring i pro
jektilmaterial gjorde emellertid att man i början af inneva
rande decennium kunde fordra inträngningar af resp. 23 och 
27 cm. (Maitlands formel af 1880). Då dessa _siffror angifva 
inträngningar i mjukt jern, måste de modifieras då fråga är 
om beskjutning af pansarplåtar af stål. 

Vanligen antager man att tjockleken af en stålplåt kan 
beräknas 20 a 30 % mindre än tjockleken af on jernplåt af 
lika motstå.nclsförmåga. Då man icke eger någon kännedom 
om hur motståndsförmågan hos de till detta försök använda 
stålplåtarne förhåller sig till motståndsförmågan hos jornplåtar 
af samma tjocklek, torde det vara rättast anse de båda siff
rorna, 20 och 30 °/0 , beteckna de gränser, inom hvilka projek
tilen vid inträngning röner större motstånd än vid inträngning 
i smidesjornplåt af denna tjocklek. Man kommer då till det 
resultat, att 15 cm. kanons tackjernsprojektiler, med den min
dre hastigheten, böra intränga i plåten 1G,o a 18,a cm., samt 
med den större hastigheten 18,7 a 21,4 cm. 

Att dessa siffror vida öfverskredos framgår af skjutnin
gen, för hvilken nu, med stöd af den officiela rapporten, skall 
redogöras. 

Den utfördes med en 15 cm. k. M/83 den 9, 12 och 16 
Januari el. å. 

Från Finspong, Bofors och Ankarsrum hade 2 till 4 pan
sargranater af stål blifvit öfverlemnade. Projektilerna voro 
målade med olika färger och märkta med siffror för att skilja 
de olika tillverkames arbeten från hvarandra. 
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Utom dessa projektiler, hvaraf de från Bofors och Fin

spong voro tillverkade af osmidt martinsstål, och de från An

karsrnm af smic1t stål, sköts äfven en tackjernsprojektil mot 

hvarje plåt till j emförelse med stålprojektilerna. 

Samtlige projektilerna hade en vigt af 45,4 kg. pr st. 

Tvenne olika laddningar användes, nemligen en a 24 kg. brunt 

prismatiskt krut, hvarmecl erhålles en utgångshastighet af 596 

m., och en a 16 kg. 15 mm. krut, hvilken gifver en utgångs

hastighet af omkring 508 m. 

Taflan, uppstäld i blinderingen framför skottvallen å här

varande skjutbana, utgjordes af plåt af osmidt martinsstål 

från Bofors, fästad med 4 st. bultar till en 90 cm. tjock back

ning af ek. Plåtens dimensioner voro 120X120X30 cm. Den 

vägde v. p. 4 ton. På tafian omgafs plåten af e~ ram af gjut

jern, h vilken med genomgående bultar med hufvucl och mutter 

var fäst vid backningen. 

Fig. l å Pl. I visar utseendet af tafian, klar före beskjut

ningen; elen var äfven med starka sträfvor stöttad från skott

vallens tak och sidor. 

Tre st. plåtar voro anskaffade för att hvarje leverantör af 

projektiler skulle blifva satt i tillfälle att få sina projektiler 

pröfvade på samma sätt. 

Plåtarne, hvilka enligt uppgift från bruket skulle vara 

lika hårda, hade anslagssidan hårdgj ord enligt en för bruket 

egen metod, en omständighet, hvilken ådagalades redan vid 

elen borrning, som företogs i plåtkanten för att fästa manipu

lationsbultar. 
Kanonen var uppstälcl på 96 meters afståncl från tafian. 

Sedan genom lottning emellan de olika bruken blifvit be

stämdt i hvilken ordning taflorna skulle beskjutas, började 

skjutningen den 9 Januari med projektil från B ofors, och er

hölls dervid nedannämnde resultat : 

1:a skottet: Projektil af osmidt martinsstål från Bofors, 

märkt Bl. Hastighet på 26 meters afståncl från tafian 592 m. 

lYiagasineradt arbete pr cm. af omkretsen 17116 M. T. Träff-
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punktens läge i plåten 67 cm. från dess öfverkant och 63 cm. 

fl·ån högra kanten. Inträngning 26,3 cm. Höjd af utvikningen 

omkring hålet efter projektilen å plåtens framsida 5,2 cm. 

Projektil~n återstudsade i rigtning mot kanon och föll i sj ön 

v. p. 50 m . från tafian. En mindre del af spetsen återfans 

afslagen och visade ett ytterst finkornigt, mörkgrått brott. 

Ett plåtstycke vägande l,2s kg. föll ut från kanten af hålet i 

tafian. En fin spricka utgick från högra siclan af hålet till 

plåtens kant. Den var i plåtkanten 4 mm. bred, och syntes 

sträcka sig genom större delen af plåttjockleken. Den visade 

sig seelan vara genomgående. Fig. 2 Pl. I visar utseendet af 

tafian efter detta skott. 

2:dra skottet : Projektil af osmiclt martinsstål från Bofors 

märkt B4. Bastighet på 26 m. från tafian 509 m. Magasi

nerarit arbete pr cm. af omkretsen 12,7 1\LT. Träffpunktens 

läge i plåten 35 cm. från dess öfverkant, 83,5 cm. från högra 

kanten. Inträngning i plåten 24,a cm . Utvikningens höjd 

v. p. 5 cm. Projektilen återstudsade bakåt 4 a 5 m. Den 

var alldeles hel och visade vid uppmätning endast en förkort

ning af 13,4 mm., samt en ökning i diametern af cle11 cylin

~1riska delen af 2,s mm. I plåten uppkommo de å Fig. 3 Pl. I 

med .M. 2 och 3 betecknade sprickorna, hvarjemte i ramen 

uppstodo de å samma fignr - h vilken visar utseendet af tafian 

efter detta skott - med .A:. l, 2 och 3 betecknade sprickor. 

Fig. 16 P l. I visar utseendet af mall, gjord efter projektilen, 

före och efter detta skott. 

3:dje skottet : Pansargranat af tackjern. Hastighet på 26m. 

från taflan 509 m. 1\fagasineraclt arbete pr cm. af omkr~tsen 

12,17 M.T. Träffpunktens läge i plåten 29,2 cm. från dess öf

verkant och 40,7 cm. från högra kanten. Inträngningens djup 

l8,2 cm. Dess form var något sned, så att hålets yttre hori

zontela diameter var 21,,, cm., den vertikala 20,r, cm. Utvik

ningens höjd v. p. 5 cm. Projektilen slogs i tre större och 

ett stort antal mindre stycken. De å Fig. 4 Pl. I, hvilken 
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visar taflans utseende efter detta skott, med ~iWo 4, 5, 6, 7 och 

8 betecknade sprickorna uppkomme i plåten. 

Backningen lmde nu blifvit något rubbad; bultar i gjut

jerusramen omkring plåten voro lossnade och böjda och två 

af ramens fyra delar voro så spräckta, att de ej längre an

sågos användbara. Plåten ~11. l nedtogs derpå. På dess bak

sida funnos utböjningar efter anslagen af skotten ~ l och 2, 

hvilka hade en höjd af resp. 4,z och 3,o cm. Efter skott .AJ. 

3 syntes ingen utböjning. Fig. 5 Pl. I visar utseendet af plå

tens baksida, sedan den blifvit utlagd på marken. 

Plåten .Ni. 2 fastsattes och omgafs med nya ramstycken 

i stället för de skadade, hvarjemte taflan uppstöttades och 

sträfvacles så att den blef i fullgodt skick. 

Mot plåten M 2 började skjutningen den 12 Januari med 

projektiler från Finspong, och erhölls dervid följ ande resultat. 

1:sta slcottet : Projektil af osmidt martinsstål från Fin

spong, märkt FL Hastighet på 26 m. från taflan 595 m. 

Magasineradt arbete pr cm. af omkretsen 17,4 M.T. Träff

punktens läge i plåten 64 cm. från dess öfverkant och 64 cm. 

från högra kanten. Inträngningen lika med plåttjockleken, 

30 cm., enär plåten syntes nätt och jemnt genomskjuten; back

ningen vid hålet visade ett 4 a 5 cm. djupt intryck. Utvik

ningens höjd omkring träffen 4 a 5 cm. Projektilen studsade 

tillbaka och föll i sjön v. p. 45 m. från taflan. Den upptogs 

och visade sig då, att den var hel, med en fin längdspricka 

vid ogiven; spetsen nära oförändrad och blåanlupen. Projek

tilens längd förkortades med 7,5 mm.; diametern vid början 

af ogiven var ökad med v. p. 2,7 mm. Fig. 15 Pl. I visar 

utseendet af mall öfver projektilen före och efter skjutningen. 

Trä±t:ytorna i hålet efter anslaget i plåten voro blåanlupna 

och betydlig värmeutveckling kunde iaktta,gas. Fig. 6 Pl. I 

visar utseendet af taflan efter detta skott. 
2:dm skottet: Projektil af osmidt martinsstål från Fin

speng märkt F2. Hastighet på 26 m. från taflan 511 m.; 

magasineradt arbete pr c1~. af omkretsen 12,s M.T. Träffpunk-
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tens läge i plåten 36 cm. från dess öfverkant och 90 cm. från 

högra kanten. Inträngning 23,2 cm. Formen af hålet var 

sned, så att yttre horizontela diametern var 18,o cm., den ver

tikala 16,5 cm. Afståndet från träffens centrum till venstra 

sidan af hålet var 5,5 cm. och till underkant 5,o cm. Den när

mast anslaget varande pansarbulten utdrefs till en längd nf 

v. p. 83 cm. De å Fig. 7 Pl. I, hvilken visar taflans utse

ende efter detta skott, med ~ l, 2 och 3 betecknade sprickor 

visade sig. Projektilen, hvilken var konstruerad med lös spets, 

var klufven i tvenne större stycken och några mindre bitar. 

Den lösa spetsen återfans hel. Felaktig konstruktion af den 

lösa spetsen, hvarigenom den kom att verka som kil, torde 

böra anses hafva förorsakat projektilens klyfning. 

8:dje skottet: Projektil från Bofors af osmidt martinsstål, 

märkt B6. Hastighet på 26 m. från taflan 508 m. Magasi

neraett arbete pr cm. ~f omkretsen 127 M.T. Träffpunktens 

läge i plåten 40,5 cm. från dess öfverkant och 37 cm. från 

högra kanten. Inträngning 24 cm. Projektilen gick i 4 större 

och flera mindre stycken. A Fig. 8 Pl. I, som visar taflans 

utseende efter detta skott, äro med .Ni. 5 och 6 utmärkta tvenne 

sprickor, hvarigenom det mellanliggande stycket af plåten lös

gjordes och framflyttades v. p. 5 cm. Äfven från högra öfre 

hörnet af plåten lösgjordes ett större stycke. Alla platstyckena 

qvarstannade inom gjutjernsramen. 

4:de skottet: Pansargranat af tackjern. Hastighet på 26 

m. från taflan 590 m. Magasineradt arbete pr cm. af om

kretsen 17,1 M.T. Träffpunktens läge i plåten på ett oskadadt 

stycke, 83 cm. från plåtens öfverkant och 32 cm. från högra 

kanten. Inträngningens djup var 25 cm.; den mättes på ett 

ur taflan utfallet. stycke, begränsadt af de med ~ 7, 9 och 

10 å Fig. 9 Pl. I betecknade sprickorna. Pansarbulten i när

heten af anslaget sköts in i skottvallen bakom taflan. Back

ningen var betydligt rubbad. Efter skottet syntes brinnande 

del ar af backningen i hålet efter träffen. Sprickor uppkomme 

äfven i ramen. Större värmeutveckling visade sig än vid nå-
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got föregående skott. Härefter uttogs plåten . lJ. 2 och dess 
delar utlades på marken. Å baksidan, hvilken hade det ut

seendet som visas å Fig. 10 Pl. I, funnos utböjningar efter 

l:sta skottet till en höjd af 97 mm.; efter 2:dra skottet till 

en höjd af 35 mm., samt efter 3:dje skottet med 24 mm. höjd. 
Taflan reparerades och plåten .ilJ. 3 uppsattes, h varefter 

skjutningen återtogs den 16 Januari med följi1nde resultat: 
1.·sta skottet: Projektil af smidt stål från Ankarsrum, 

mi:j,rkt Al. Hastighet på 26 m. från taflan 595,5 m. Magasi

neradt. arbete pr cm. af omkretsen 17,an M.T. Träffpunktens 

läge i plåten 70 cm. från dess öfverkant och 59 cm. från 

högra kanten. Inträngningen 20 cm. Utvikning omkring hå

let v. p. 5,o cm. hög. Fig. 11 Pl. I visar utseendet af bflan 

efter detta skott. De derå med .A1. l och 2 utmärkta spric

korna · nppkommo. Projektilen slogs af v. p. 14 cm. från bak

planet; dess främre del satt q var i hålet, betydligt uppvärmd 
och med en blåanlöpning långs sidan. Dess bakre del visade, 

tätt bakom brottstället, en ökning af den cylindriska delens 

diameter, så att denna uppgick till v. p. 170 mm. Vid ett 
följande skott föll en större del af den qvarsittande projektil

spetsen ur hålet i plåten. Återstoelen hade utseende af en 

mjuk, plastisk massa, inklämd i och formad efter ett hårdare 

material. 
2:dm skottet: Projektil af smidt stål från Ankarsrum, 

märkt A2. Hastighet på 26 m. från taflan 500 m. Magasi

neradt arbete pr cm. af omkretsen 12,ss 1YI.T. Träffpunktens 

läge i plåten 34,5 cm. från dess öfverkant, och 28 cm. från 

högra kanten. Inträngningen 21,9 cm. Utvikningens höjd v. 

p. 4 cm. Projektilen återstudsade i rigtning niot kanon och 

föll v. p. 8 m. från taflan; den var hel, men i hög grad de

formerad och sned. På ett afstånd af v. p. 20,4 cm. från bak

planet var den cylindriska delens diameter ökad med v. p. 

17 mm. Projektilens längd var minskad med v. p. 39,5 mm. 

Sedan den blifvit rengjord visade sig vid början af ogiven 

tydliga spår af bommarna i kanon, hvilket ger anledning be-
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fara att någon stukning af projektilen möjligen inträffat redan 

i loppet. Fig. 14 Pl. I visar utseendet af mall öfver projek

tilen före och efter skjutningen. I skottet uppkommo de å 

Fig. 12 Pl. I, hvilken visar utseendet af taflan efter detta 

skott, med .A1. 3, 4, 5 och 6 betecknade sprickorna. 
3:e skottet: Pansargranat af tackjern. Hastighet på 26 

m. från taflan 502 m. Träffpunktens läge i plåten 35,5 cni. 

från dess öfverkant, och 75 cm. från högra kanten. Inträng

ningens djup 22,a cm. Utvikningens höjd v. p. 4 cm. Pro

jektilen sprang sönder i 3 stCrre och flera mindre bitar. 

Ogiven qvarstannade i plåten. Bottenstycket, afsprunget v. p. 

15 cm. från bakplanet, var cleladt i 2:ne stycken. De å Fig. 13 

Pl. I, som visar utseendet af taflan efter detta skott, med .A%. 

10, 11 och 12 betecknade sprickorna nppkommo i skottet, och 

utföll dervid det i plåten fastsittande stycket af elen i första 

skottet använda projektilen. Härmed afslutades skjutningen. 

Plåten .i\1. 3 nedtogs och utlades på marken, då dess baksida 

hade det utseende, som framgår af Fig. 14 Pl. I. Å denna 

sida förefunnas utböjningar efter alla tre skotten, hvars höjder 

nppgingo till 30 mm. efter första, 15 mm. efter andra och 27 

mm. efter tredje skottet. 

Såsom allmänt resultat af skjutningen kan anses framgå, 

att såväl vicl Bofors, som vid Finspong kunna fullgoda 15 cm. 

pansargranater af stål tillverkas; samt att de nu försökta pro

jektilerna från cie nämnda bruken visat sig betydligt öfver

lägsna de vid samma försök använda härdade tackjernsprojek
tilerna. 

Då denna slutsats torde hu:ma anses gällande äfven för 

några högre kalibrar än 15 cm. kanon, för så viclt det kan anses 

fördelaktigt erhålla pansargranater af stål för kanoner med 

mindre hög utgångshastighet, så kan man således nu antaga 

att dylika projektiler kunna inom landet tillverkas äfven för 

24 och 27 cm. kanoner af 1876 års modell. 1\!Ien de erfordras 

framför allt äfven för 27 cm. k. M 181 och 25 cm. k. M>85. 
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Då de nu använda 15 cm. projektilerna med den lägre 

laddningen vid anslaget hade en, belastning pr qvcm. af pro
jektilens genomskärningsarea af omkring 3,sn :M:.T., hvilken 

siffra för den större hastigheten uppgick till v . p. 4,a5 :M:.T., 

under det t. ex. för 25 cm. k. M/85 motsvarande siffra med 

dess högsta laddning uppgår till 7,362 M.T. pr qvcm., inses 

att man icke alldeles obetingadt af den nu afslutade skjut

ningen kan draga den slutsatsen, att det nu använda materi

alet lika väl kan begagnas för att framställa pansargranater 

till 25 cm. k. M/85. Sannolikt erfordras ytterligare försök: 

innan man kan med säkerhet afgöra denna fråga. De vackra 

resultat, som erhöllos vid profskjutningen, beträffande inträng

ning i plåten, och hvilka äro sammanförda i nedanstf,cnde 

tablå, hvarest äfven upptages den inträngning, man på förut 

nämnda grunder kunde vara berättigad vänta, samt den ringa 

formförändringen hos de bti,sta af de vid försöket använda 

projektilerna, gifver dock god anledning till det antagande, 

att pansargranater af stål snart böra inom landet kunna till

verkas för samtliga flottans gröfrc kanoner. 

Dato. 

w 81 Projektilslag 
i+ 
~ och 

~~ märke. 

Il 
1888 l 111fT. l cm. 

" /
1 

1 Osmidt stäl 17 6 26,3 
B l (Bofors) ' 

3 Tackjorn 12,7 18,2 

1 Osmidt stål gcn.-skju-
Fl (Finspong). 17 '39 ten (30 cm) 

4 Tad;j orn 117,10 25,o 

1 Smid t stål , 17 ., 20,0 Al (Ank.-rum) ,:;o 

131 Taelijern 1 12,41 22,3 

Beräknad inträngning. 

För tackjerns- IFör pansargran:.tt 
projektil af stål 

efter Maitlands efter Kntpps 
formel af 1880. formel af 1885. 

em. l cm. 

34,8 24,4 iL 27 ,s l 
cm. l cm. l 
26,7 18,7 iL 21,4 

22,8 16,8 iL 18,31 

26,7 18,7 ;l, 21 ) 

l 

27,5 19,3 iL 22,0 

34,8 24,4 it 27,8 

l 
22,s l G,s a 18,~ ~ 27,5 \HJ ,3 a 22,o 
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Af ofvanstående sammanställning framgår icke allenast, 

att stålprojektilerna haft en betydligt större inträngning än 

tackjernsprojektilerna, utan äfven att de sista öfverträffat hvad 

man af dem kunnat vänta, och sålunda häfdat sitt gamla rykte. 

Ehuru beskaffenheten af plåtarue med hänsyn till deras 

förmåga att motstå beskjutning icke var föremål för bedö

mande under den nu omnämnda skjutningen, så utgör likväl 

den omständigheten, att vid detta tillfälle stålplåt med hård 

anslagsyta af inhemsk tillverkning för första gången blifvit 

beskjuten med pansarprojektiler, ett faktum af den betydelse, 

att det icke här bör förbigås. 
Om det bruk, som tillverkat plåtarue, kan hafva utsigt 

att i en framtid lyckas tillverka fullgoda pansarplåtar af 

osmidt stål, är emellertid en fråga, hvilken icke på grund af 

nu erhållna resultat kan nöjaktigt besvaras. ]'ör att kunna 

bilda sig ett omdöme om plåten, borde man, antingen sam

tidigt hafva beskjutit en annan plåt af erkändt fullgod be

skaffenhet, eller ock åtminstone haft tillgång till stålproj ek

tiler, om hvilkas beskaffenhet och verkan mot stålplåt m. m. 
man egde kännedom. 

Enligt förut anförda tablå borde en god stålprojektil, enl. 

Krupps formel, intränga i stålplåt med den högre hastigheten 

24,4 a 27,s cm. samt med den lägre 19,3 a 22 cm. Här visade 

emellertid endast plåten .;}i. l resultat, liggande emellan dessa 

siffror. Plåten ..l.f. 2 skulle, enligt samma siffror, vara föga 

bättre än smidesjern och plåten .;l:i. 3 kan icke på denna 

grund bedömas, enär projektilerna tydligen voro alltför mjuka. 

Att på ensamt denna grund göra sig ett omdöme om plå

tames beskaffenhet är dessutom ganska vanskliat enär man b) 

härför borde bättre känna beskaffenheten af de använda pan-

~argranaterna, än hvad som är möjligt ensamt på grund af 

Jemförelse emellan dem och tackjernsprojektilerna vid denna 
skjutning. 
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Vill man jemföra dervid erhållna resultat med föregående 
beskjutningar af pansarplåt af stål med hård yta, under an
vändande af fullgoda pansargranater af stål, så kan följande 
skjutning tagas som exempel. I Spezzia sköts den 12 April 
1886 mot en 47 cm. tjock stålplåt från Creusot med 15 cm. 
kanon 3 skott under arrvänjande af 36 kg. tunga pansargra
nater af stål af Krupps tillverkning. Projektilen hade vid 
anslaget en energie pr cm. af omkretsen uppgående till 13,01 
a 13,ta M.T., således något mer än hvad här erhölls med den 
mindre hastigheten. Inträngningarna i Orensotplåten blefvo 
22,o a 2~,a cm. Här erhölls med en energie pr cm. af om
kretsen af v. p. 12 M.T. 23, 24 och 24,a cm. Antager man 
nu, att i Spezzia såväl plåt som lJrojektiler voro af fullgodt 
slag, samt att vid skjutningen här projektilerna voro fullgoda, 
så finnes, att endast en af de tre försökta plåtarne närmat sig 
till det i Spezzia erhållna resultat, under det att de öfriga 
voro betydligt underlägsna. 

Det är emellertid icke ensamt - knappast hufvudsakligen 
- projektilernas inträngning, som bör läggas till grund för 
omdömet om en ythård stålplåts motstånd mot beskjutning; 
utbredningen och djupet af de uppkomna sprickorna äro der
vid af stor betydelse, och i detta afseende visade plåtarne be
tydlig underlägsenhet jemförde med stålplåtar af Schneider
metall, hvilka äro de enda stålplåtar, som hittills blifvit an
vända till gr0ft pansar ombord. 

För att med säkerhet bedöma, huruvida man framdeles 
kan komma att inom landet tillverka grofva pansarplåtar af 
stål med hård anslagsyta, fordras jemförelseskjutning uneler 
användande af lika stora och lika tjocka plåtar af Schneider
metall, samtidigt med de här tillverkade; då man knappast 
kan antaga att ett försök är tillräckligt, inses att denna fråga 
icke kan hvarken lätt eller hastigt afgöras. Först seelan man 
sett resultaten af förnyade skjutningar är det möjligt bedöma 
om utsigt finnes att komma till det lyckliga resultat, att vi 
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äfven kunna använda pansarplåtar af svensk tillverkning. 
Såsom ett första törsök synes mig dock resultatet af nu om
nämnda skjutningar, äfven med hänsyn till plåtens motstånds
förmåga, såsom ganska uppmuntrande. 
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(Insänd t.) 

Franska eskaderöfningar år 1887. 

Förberedande öfningar. 

J11inbåtseskacler·n , sammansatt af kryssarn e "Desaix", "Seig
nelay", "Villars", "Du-Petit-Thouars", ~'Annamite" och 16 
minbåtar, var afsedel att den 18 April lemna Toulon. Dåligt 
väder utmed hela provenc;ekusten, med regn, blåst och snö för
dröjde emellertid afgången 24 t immar till Tisdagen den 19, 
kl. 'lz 3 e.m., då den egcle rum uneler de mest gynsamma 
väderleksförhållanden med klar luft, laber bris och still sjö. 

I början gick allt bra, men under natten inträdde scen
förändring; på Onsdags morgon var himlen grå, regn föll i 
strömmar, vind från Ost a ONO antecknades till 5 a 6 och 
sjön växte mer och mer. KL 9 var land i sigte i Vest och 
vid denna tid började den rät ta dansen; sjöarne vräkte öfver 
minbåtarne, så att man af dessa stundom såg endast ett rök
moln. Vid 1.'

2
2-ticlen gick en man öfverbord från N :o 65, men 

räddades nästan omedelbart derefter af N:o 70. Ungefär sam
tidigt begärde 2 af minbåtarne, efter endast 18 timmars gång, 
att få kola och använde 11 Annami te" härtill närmare l timma. 

Endast en utväg återstod nu för eskadern, elen nemligen 
att söka skydd på närmaste ankarplats; detta gjordes äfven 
och vid 5-tiden ankrade eskadern på kusten af lVIinorca, vid 
inloppet till den lilla hamnen Ci~tdadela. Minbåtames besätt
ningar och befäl vore uttröttade och sönderbråkade af denna 
deras strid med hafvet, af detta ständiga vakande och af denna 
oafbrutna skakning, som kom deras kroppar att darra och 
som nästan beröfvade dem känseln. Det personliga modet för
mår ej ersätta dylik fysisk kraftlöshet och man kan väl fråga 

· 0111 i slika fall de mest utvalda befälhafvare och besätt-sig, 

' 
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ningar skulle kunna vara i ståncl t ill att sköta sin förskräck
liga mekanism; och denna mekanism, detta ypperliga urverk, 
skulle den verkligen under sådana förhållanden kunna uträtta 
någon skada? 

Efter en natt af hvila lättade .eskadern ånyo och fortsatte 
sin färd uneler ungefär likartalle förhållanden som förut, med 
samma skakning och oro. På Fredags morgon slutligen, gick 
den uttröttade eskadern roed tillfredsställelse in uti Alg iers 
gocb hamn, lwar och en för sig erkännande, att om de stora 
manövrerna hade skolat börja, hade man fått anteckna många 
bommar bland minorna. 

Den 28 April på morgonen lemnade eskadern Algier och 
ankrade följande dags afton vid Bize1'te, der fem timmars uppe
håll användes till .att kola och fylla vatten m. m. Färden 
fortsattes derefter Ost om Sardinien genom Bonifaciokanalen 
och kl. 6 f.m. den 2 Maj ankrade eskadern ånyo i Toulon, för 
att komplettera sina förråder och för att den 9 kunna deltaga 
i higsöfningarne. 

Samtlige roinbåtarne vore mycket ansträngda och illa 
medfarna af denna expedition och det befans nödigt att af
rusta 2 och förlägga i reparation 4 st. 

Evolutionseskadern, som lemnade Tonlon den 25 April , ut
föl·de · en del minskjutningar uneler Hye1'iska öarne och öfriga 
öfningar utmed . kusten af Provenye och i . S:t Jottan-vilcen. 
Minskjutningarne gynnades af vackert väder, men det oaktadt 
lenmade de ej bättre resultat än att af 20 skjutningar, ansågos 
de 17 vara dåliga. Tilläggas bör emellertid att flertalet af 
minor, som härvid användes, var 33 m. minor af gammal mo
dell, med vissa bristfälligheter, för hvilka dock botemedel 
finnas, ehuru de ej vid detta tillfälle iakttogos. 

H vall som egentligen karakteriserar dessa förberedande 
öfningar, är den högst bemärkelsefulla anpart och verkan, som 
Bullivans nät Magalagt, en anpart icke mindre betydelsefull 
än minbåtarne, hvilka f. n. kunna anses såsom ganska medel
måttiga stridsfartyg, då de nemligen uneler just dessa. öfningar 
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visat sig vara icke allenast mycket ansträngande ute till sjös, 
utan äfven ådagalagt att deras förmåga att skjuta är ganska 
oviss, så att man kan betrakta det vapen, som utgör deras 
enda styrka, såsom varande ett krigsredskap, ännu i sin linda. 

Under dessa öfningar voro för första gången alla pansar
fartygen försedda med Bullivans nät och ciet var derför myc
ket lockande att utsträcka försöken i så stor skala som möjligt. 

Första omständigheten som härvid iakttogs var, att dessa 
nät klargjordes hastigt,; i vackert väder evoluerade eskadern 
med näten på sina platser under ända till 7 knops fart, men 
med denna fart draggade de äfven med, och skyddade ej öfver
vattenskroppen t illräckligt, hvarför inom eskadern allmänt an
sågs att fullständigt skydd förefans endast intill 5 knops fart. 

Andm omständigheten: Skjutning med de svåra kanonerna 
företogs i alla riktningar utan att skada nätens bommar och 
tillbehör, och detta sakförhållande gör slut på en del allvarliga 
in vändningar. 

Anhängare af minbåtar och motståndare t ill pansarfartyg 
hafva nemligen ständigt förfaktat att det skulle vara omöjligt 
för pansarfartygen att använda sitt svåra artilleri utan att för
störa näten, och detta inlägg synes äfven ganska befogadt, ty 
väl kan man tänka sig att lufttrycket fr.ån en några hundra 
kilograms krutladdning skulle kunna åstadkomma en sådan 
skakning, att nätens bommar och ställningar sprängdes och 
splittrades, hvarigenom på samma gång som undervattens
kroppen förlorade sitt skydd~ stor fara kunde uppstå för far
tygets styr- och manöverfärdighet. Denna ti.ppfattning gjorde 
sig också gällande vid blockadbrytningen mellan "Du-Petit
Thouars" och "Marengo" under fjolårets krigsöfningar vid 
Tunlon. Erfarenheten har emellertid visat annorlunda, då 
under dessa öfningar flera skjutningar verkstälts mot pansar
fartygen. "Balny" och "Deroulede" hafva dervid Yarit de 
anfallande och af de minor, som träffat målet, hafva samtlige 
insnärjt sig uti näten. I stillt väder, med 17 knops fart och 
på 400 m. afstånd hafva inga minor träffat målet. Likartade 

- 1:23-

äro äfven de iakttagelser, som i detta hänseende gjorts inom 
engelska Medelhaf.seskadern. Skyddet är således verksamt. 

Sarntlige dessa resultat, ådagalägga emellertid på ett slå
ende sätt att minbåtsproblemet är långt ifrån löst, och att det 
är nödvändigt att fortsätta med de försök som vidtagits för 
att af denna typ kunna få allt, hvad man af densamma for
drar. Man har visserligen arbetat mycket och oförtrutet under 
den tid som förflutit sedan minbåten först trädde fram men 

' resultatet bevisar endast att första ögonblickets hänförelse var 
icke fullt befogad, äfvensom att de haft orätt, som i den sjelf
ständige minbåten sett hafvens konung. 

Krigsöfningar·ne. 

Betäckandet af en konvoj är tvifvelsutan en af de svåra
ste uppdragen för en flotta; i våra dagar likaså väl som under 
segelfartygens tid betingar det hos befälhafvaren de mest fram
stående egenskaper: förmåga att fördela stridskrafterna, så att 
t ransportfartygen ständigt bevakas; en aldrig tröttande vak
samhet för att ej förlora hufvudändamålet ur sigte och att 
vid behof kunna uppoflra stridsfartygen, för att rädda kon
VOJen. 

Man kan som allmän regel antaga, att med ångfartyg 
kunna så många anfallsberäkningar uppstå att endast snabb
gående fartyg bör i krigstid tagas i beräkning att användas 
för trupptransport, och att det alltid skall blifva vanskligt att 
försöka operationer af dylikt slag~ om man ej är herre öfver 
det haf, man skall öfvergå. 

Allmänna förutsättningen för dessa öfningar var i korthet 
den~ att fyra pansarfartyg och 3 kryssare erhållit uppdrag att 
från Tonlon till Algier eskortera fyra transportfartyg med 
trupper, samt att en minbåtseskader, förlagd på kusterna af 
Corsika och Sardinien, ämnar spärra vägen för konvojen. 
stridskrafterna å ömse sidor vore följande: 

Eskadern och transportfartygen, tillsammans fördelade på 
3:ne divisioner, bestod af pansarfartygen "Colbert", förande 
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vice-amiral Peyrons flagg, "Amiral Duperre", "Courbet·', "In 
clomptable", kryssarn e "Milan", "Hironclelle" och "Conclor" 
samt minbåtarue "Balny" och "Deroulede", utgörande eskorten 
och "Devastation'', "Redoutable", "Trident" och "Richelieu" 

såsom konvoj. 
Minbåtseskadern var sammansatt af: "Desaix", förande 

kontte-ami1'al Brown de Golstouns flagg, "Villars", "Seignelay", 
"Dl1-Petit-Thouan", ,., Annami te", minfartyget "D ondart de 

Lagree", ' kanonbåten "Gabriel ChaTmes" och 17 · st. 1:a kl. 

minbåtar. 
De vigtigaste bestämmelserna v oro: transportfartygen bor

de ej göra öfver 10 knop, rekognoscörerna deremot kunde gå 

med full fart. Det var medgifvet att oberoende af hafvets 
utseende skulle hvarje minbåt på skjutningsafstånd anses haha 

skjutit en mina. 
Det är gifvet att eskaderns uppgift var ganska enkel, nem

Egen, antingen att uttrötta minbåtarue genom falska kurser, 
och tvinga dem att hålla sjön i flera dagar, eller ock att be
gagna sig af dåligt väder för att tltföra passagen. Sådan Yar 
taktiken, man hade att följa. Konvojens afgång, som från 
början var utsatt till den 12 Maj, uppsköts 48 timmar med 
anledning af att anorduandet af Bullivansnäten ej medhunnits 
på alla pansarfartygen. Lördagen ·den 14 Maj på morgonen 
lättade amiral Peyron med sin styrka under en frisk NV 

vind och meddelade lJer telegraf amiral Brown, att han stod 
till sjös. Deinie låg seelan föregående Tisdag i Ajaccio, der 
hans fartyg hade några dagars hvila. Den 14, när denna 
underrättelse inträffade, gick det hög sjö vicl Corsika; icke 
desto mindre utsände amiral Brown kl. 6 f.m. "Du-Petit-Thou
ars" · med "D ondart de Lagree" och "Gabriel Charmes", att 

afskära vägen för pansarfartygen, hvarefter han sjelf vid 9-
tiden gick ut med hufvuclstyrkan. Han ville ±ör hvad pris 

som helst rädda äran och ådagalägga sin goda vilja, men ing•:m 
inom hans eskader gjorde sig emellertid några illusioner af 

denna ansats. Väl kommen utanför hamnen mötte eskadern 
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ett synnerligen upprördt haf, mot hvilket den kämpade i öf'ver 
en timmes tid. Seende emellertid sjön alltjemt växa och far
ten hos fartygen gå ned, riskerande svåra haverier på mate
rielen och orolig för personalen, beslöt amiralen sig för den 

kloka åtgä~·den att återvända till Ajaccio. Den tidigt deta
cherade afdelningen vände, äfven deil, och återkom på aftonen 
till Ajaccio uti temligen ö~kligt 'tillstånd. Kanmibåten hade 
tidigt på förmiddagen gjoi·t haveri på sin kondensor och -bog
serades sedan kl. 11 f. m. af '• Dondart d'e Lagree", som sj el f 
knappast var tjenstbar; en störtsjö hade :rieinligen svårt bnck
bt hennes stäfplåtar, krökt 2:ne spant och åstadkonimit en 

del andra, större och mindre skador. Amiral Peyron kunde 
gerna hafva gifvit minbåtarue mötesplats till' sjös på höjden 

af Ajaccio, utan att dessa skulle infunnit sig . 
N u passerade eskadern emellertid utan att påträfia ett 

enda misstänkt fartyg och ankrade i Algier 29 timmar efter 
afgången från Toulon. NV-vinden. blåste hårdt i början af 

passagen, men transportfartygen, som gingo med stora afstånd 
mellan hvarandra, hade ej ondt af sjön, hvaremot minbåtarue 
som stodo mera ostvart hän, skulle hafva liclit mycket om de 
försökt hålla kurs på Algier, ty de hade då nödgats taga den 
svåra sjön tvärs, hvilket för dem ju alltid är en svår sak. 

Amiral Brown gjorde såhmcla klokt uti att ej fullfölja ett 
onyttigt försök, att spara materi~l och folk och att uppskjuta 
att gå till sjös, förrän stormen var öfver. Måndagen den 16, 

således 24 timma i: efter kon voj eskaderns ankomst till Algier, 
lättade minbåtseskadern och styrde mot Baleariska öarne, elit 

den ankom följande dag. 
Från pansarfartygens färd omförmäles att det blåste hårdt 

vid dess afgång från Tonlon och att sjön utanför kap Sicie 

gick så hög att den b1 öt fullständigt öfver ''Indomptable", som 
gick i teten för 2:clra divisionen. Chefen å detta fartyg sig
nalerade äfven att batteriet stod under vatten och att fartyget 
enelast med svårighet kunde hålla sin plats. På amiralens 
order, "manövrera efter chefens bedömande", lemnade hon sin 
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plats och höll ned mot Hyeriska öarne, h varifrån hon afgick 
dagen derpå och uppsökte eskaderchefen i Algier. Öfrige far
tyg skötte sig utmärkt. "Balny" och "Deroulede" höllo sig 
i lä om och på korta afstånd från pansarfartygen, som skyel
dade dem mot sjön, så goclt sig göra lät. De fördröjde på 
intet sätt eskadern, men en af dem ingaf vid ett tillfälle myc
ken oro genom en svår öfverhalning, som kom en del iakt
tagare att tro det hon kantrat. I den mån eskadern stod syd
vart, gick vinden emellertid ner och sjön lade sig, så att man 
antog att det dåliga vädret ej hade rådt på Korsikas kutJter 
och att minbåtseskadern derför gått till sjös. 

Amiral Peyron satte på den grund kurs på Delly, ostvart 
om Algier och reglerade derefter farten i afsigt att göra an 
land först vid 4-tiden följ m de morgon. Han förutsatte nem
ligen att motståndaren hade kunnat hinna fram till Algier och 
väntade honom utanför hamnen, för att hindra honom komma 
derin. I det amiralen styrde ostvart, manövrerade han myc
ket välbetänkt ooh med full kännedom af den terräng hvarpå 
han opererade. .Vid denna årstid nemligen, är Algierlandet 
om dagen alltid inhöljdt i disa och i det han gjorde an land 
vid Delly, lades eskadern i sådant läge, att minbåtarne skulle 
på långt afstånd. icke kunnat upptäcka den, bländade som de 
hade blifvit af solen. 

De slutfölj der, man drog af denna manöver voro: "att 
då eskadern gick ut i storm, hade den alla chancer för sig 
att missleda fienden, som af det dåliga vädret var reducerad 
i handlingskraft. Dess marchordning äfvensom angöring af 
land ansågos såsom högeligen efterföljansvärda." 

De stora pansarfartygen visade sig vara ganska goda sjö 
fartyg, hvaremot "Indomptable"-typen, mot hvars artilleri re
dan länge förefunnits skarpa anmärkningar, visade sig såsom 
ett mycket medelmåttigt sjöfartyg. 

Slutligen ansågs "Balny"- och "Deronlede" -typen eller 41 
m. minbåtarne mycket öfverlägsna 33 m. båtarne och tycktes 
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af officerarne vara den minsta storlek af minbåt, som borde 
åtfölja stora fartyg. 

Eskadern qvarstannade i Algier ända till den 23, således 
en hel vecka, hvilket ansågs såsom nödvändigt för att anord
na truppkonvojen, som den borde medföra till Frankrike. 
Samma dag borde minbåtseskadern, som låg till ankars under 
Balearerna, sätta i gång att spärra vägen för denne. 

Sedan eskadern under de 2 senaste dagarne den låg i Al
gier varit öfvervakacl af en af motpartiets afclelningar, som 
ofta visade sig uneler kap Pescade, gick amiral Peyron ut ur 
Algiers hamn Måndagen den 23 kl. 5 f.m. Vid tiden för den
na lättning, var recognoscören "Villars" och 3 minbåtar i sigte. 
Sedan eskadern intagit stridsordning och styrt något nord vart 
för att stå ut från land, sattes kurs ostvart med 10 knops fart, 
hvilken hastighet enligt bestämmelserna ej fick öfverskriclas. 
"Villan;" detacherade samtidigt en minbåt till amiral Brown 
och följde derefter eskadern hela dagen. 

Under natten fortsatte eskadern ostvart och väntade stän
digt minbåtsanfalL Kl. 8 på aftonen stod "Villars" ne~::.l. 9' 
akter om eskadern; hade minbåtseskadern då kunnat återförena 
sig med sin recognoscör, kunde den, tack vare skilnaclen i far
ten, hafva åter upphunnit och angripit eskadern under natten. 
Men amiral Brown befann sig på Måndags morgon Syd om 
Cabrera (en af Balearernas mindre öar) och efter utsago lär en 
af hans minbåtar gjort haveri, hvarigenom han funnit sig bun
den i sitt förehafvande. "Villars", som för att möjliggöra 
förbindelsen med sin amiral, under natten saktat något, hade 
i daggryningen på Tisdag förlorat konvojeskadern ur sigte; 
minbåtarue deremot hade uneler natten gått förbi eskadern, 
och vore vid 3-ticlen ungefär 10' framför, sålunda spärrande 
vägen för eskadern. H varför anföll dessa minbåtar ej eska
dern uneler natten? Man påstår clerför, att de passerade eska
dern utan att varseblifva elen, och det oaktadt denne bildade 
en ganska ståtlig grupp af åtta stora fartyg, 2 recognoscörer, 
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och 2 kontra-minbåtar. På Tisdags morgon var konvojeska
dern på höjden af Philippeville; enär ingen fiende då var i sigte, 
sfl.ttes kurs på Tonlon och efter att hafva gått helt lugnt hela 
dagen och påföljande natt, gjorde den an land på Onsdagen, 
temligen ostvart l1än, med afsigt att utmed kusten gå in till 
'l'oulon. 'rvå kryssare och fyra minbåtar syntes då i SV, 
men alltför afiägsna för att kun11a företaga något, hvartill de 
sannolikt ej heller hade lust, full dager som det var. · Vicl 
millelagstiden ankrade konvojeskadern i Toulon, der 2

/ 1 af min
båtseskadern redan inträffat en timma förut. 

(Forts.) 

Zalinski's Pneumatiska kanoner. 
(Efter la Rrvnc d' Artilleric.) 

De arbeten inom det pneumatiska artilleriet, som sedan 
flera år tillbaka företagits af löjtnant Zalinski, hafva helt ny
ligen krönts af en storartad framgång. Den 20 sistlidne Sep
tember har en 8" (203 mm.) kanon, placerad i b a t tri å ett af 
de framskjutna verken på Fort Lafayette, med 4 skott, på 
1700 m. afstånd fullständigt förstört en gammal träskonare 
"Silliman", som bli±vit stäld till den kommissions förfogande: 
hvilken hade sig anförtrodt uppdraget att verkställa försök 
med nämde pjes. 

Inmm vi inlåta oss på redogörelsen öfver dessa skjutför
sök, torde det måhända icke sakna intresse att lemna en ha
stig öfversigt af frågan rörande det pneumatiska artilleriet 
från dess första ursprung. 

Det var omkring år 1883, som amerikanaren Mefford först 
kom på den tanken att använda komprimerad luft i stället 
för krut som drifkra±t för bomber, laddade med våldsamt ver
kande sprängämnen. De motgångar, faror och talrika olycks
händelser, som följt försöken med dessa projektiler uti van
liga kanoner underlättade detta förslag::; framställande, ehuru 
det dock till en början mötte talrika belackare. Löjtnant Za
linski, som 1884 erhöll uppdrag att profva Meffords 2" kanon, 
var sjelf mycket tvifvel::;am före de första skjutningarne; men 
de erhållna resultaten ändrade fullständigt h~ns uppfattning, 
och det är honom: man har att tacka för alla de förbättrin
gar, som blifvit tillämpade på de pnenmatiska kanonerna, åt 
hvilka han skänkt sitt namn. 

Anhängarne af detta nya artillerisystem försvara sitt åskåJ
ningssätt medelst en mängd skäl, hvilka till större delen fin-

'llidskr. 'i Sjöo. 1888. D 
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nas framstäida uti en rapport, som löjtnant Zalinski 1886 af
lät till amerikanske krigsministern. Deraf framgår, att det 
är mycket farligt att skjuta våldsamma sprängämnen med 
vanliga kanoner, samt att de ofri villiga explosioner, som h varje 
försök i denna rigtning framkallat, äro nära nog omöjliga att 
undvika. Man kan ej ansvara för, att det uti en vanlig lm
non ej åstadkommes ett oregelbundet tryck, h vilket i betyd
lig grad kan öka elen stöt, som projektilen emottager; följ
aktligen löper man fam att sprängladdningen, som måhända 
är i stånd att uthärda det för ett normalt skott förutsedela 
trycket, exploderar i loppet under inflytande af en mera vålel
sam stöt. Å andra siclan ökas i betydlig grad alla brukliga 
sprängämnens ömtålighet vid hvarje temperaturförhöjning, och 
vid all skjutning med krut upphettas loppets sidor märkbart. 
Känner man väl, äfven för ett enda skott, elen upphettningfl
grad, som skjutpjesen och projektilen uppnå uneler elen sena

res gång genom loppet? 
Likväl är, då det gäller att förstöra ett krigsfartyg, an

vändandet af vålelsamma sprängämnen så att säga nödtvunget. 
JYian har så fullständigt uppfattat detta, att alla sjömagter i 
verlden i stor skala använda alla slag af minor: stöt- och 
stångminor, s.ielfgående och styrbara minor. Men dessa red
skap räcka ej tin för det mål, man föresatt sig. Låtom oss så
lunda betrakta en sjelfgående vVhiteheads mina. Denna har 
aldrig öfverskridit en hastighet af 26 a 27 knop, som den 
dessutom har svårt att bibehålla; under dess framfart kan må
let flytta sig; elen är nära nog magtlös mot Bullivants nät; 
den är tung och dyrbar; dess största träffvidd öfvergår ej 700 
a 800 m., och man kan knappast utöfver 200 m. afstånd der
med säkert tr.äffa målet; slutligen för den enelast en relativ 
svag laddning, som vanligen är otillräcklig att fullständigt 
förstöra målet. 

Styrbara minor, såsom Sim's och Lay's, uppnå visserligen 
2600 a 3000 m. porte; de innesluta en starkare laddning, som 
kan uppgå ända till 150 kg.; men, som c1e släpa. efter sig en 
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tung och mycket lång kabel, ernå cle blott en helt ringa fart; 
och då de dessutom måste stanna. öfver vat.tnet för att kunna. 
styras, varsnas de lätt af fienden, som skyndar att und vika 
deras anfall; slutligen uti sjö försvinna. de i vågorna., och mau 
måste afstå från att begagna. dem, då man ej längre kan se 
att styra dem. 

H vad stångminor beträffa, utsätta de minörerna för en så
dan fara, att man ej kan använda dem utan fullkomligt un
dantagsvis. 

Dessutom måste alla dessa. minor, för att frambringa en 
verklig effekt, träffa. de opansrade delarue af fartyget, deras 
svaga sprängladdningar göra dem vanmägtiga mot pansarplå
tar. General Abbot har, efter i Sverige utförda försök, upp
stält följande formel, som framställer förhållandet mellan an
vänd dynamitladdning och tjockleken hos det jern, som skall 
genomträngas, dervid antagande, att explosionen eger rum 6 
m. under vattnet: 

w = 3,s cP 
I denna. formel föreställer w dynamitladdningens vigt i 

skålpund och d tjockleken i tum hos den jernplåt, som skall 
genomsprängas. 

Uttryckt i kilogram och millimeter blifver denna formel: 
p = O,oo232 e2 

På grund hära.f skulle en laddning af 150 kg. spräng
gummi*), hvars kraft, jemförd med dynamitens, är 1,~2 : l, ej 
kunna. förstöra. en pansarplåt at mer än 300 mm. tjocklek.**) 

*) l\fan crime sig, att spriinggnmmi utgöres af on blandning· af nitroglyce
rin och collodium med eller nta.n tillsa ts af kamfort uti on ring;! miingil (oltast 
4 "/o). Det i Amerika vid skjutningar vanligen anviimla spriinggummit innehUl
ler 95 % nitroglycerin. 

**) Genoral Abbot viiniorar kraften hos do förnämsta spriingiimncna vid ex
plosion 6 m. uneler vattenytan enligt följande scl1ema, dervid kraften hos 11nw-
mit n:o l betecknas med 100: . 

Djllamit n:o l ...... .... . .. 100. Atlas-hut A .. . . ....... 100. 
Nitroglycerin . . . . . . . . . . . . . . 81. .Forcitc .... . ...... .. .. 133. 
Bomullskrnt i korn eller komprinll'ra<lt 87. Spriingp;nmmi mr1l 4 "/, 1G1mfRrt 117. 
Rar-k-rock .. .... . ......... 104. Spriinggmmni ntan kamfrrt. .. 142. 
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Till och med under antagande, att ofvannämda formel en
dast närmelsevis vore öfverensstämmande med verkligheten*), 
är det icke desto mindre sant, att man måste betrakta de nu
varande minorna, äfven de allra kraftigaste, som alltför svaga 
mot bepansringen å l:sta kL fartyg. 

Den kraft, som fattas minan, måste man söka hos verk
liga projektiler, hvilka träffa sitt mål med en viss hastighet, 
hvarigenom till verkan af det sprängämne, de innehålla, yt
terligare lägges den stöt, som förorsakas af deras lefvande 
kraft. Men vanliga sprängprojektiler, i stånd att frambringa 
samma verkan som en laddning dynamit eller spränggummi 
mot en 1}ansarplåt af den tjocklek, som nu brukas, erfordra, 
så snart målet befinner sig på något afstånd, kanoner af en 
sådan vigt, kaliber och pris, att deras antal nödvändigtvis är 
högeligen begränsadt, hvaraf följer, att många vigtiga punk
ter på kusterna måste- undvara dem. 

Det ligger sålunda en verklig fördel uti att konstruera 
en kanon, i stånd att utslunga starlm laddningar af något 
våldsamt sprängämne, samt att dervid am·ända en drifkraft, 
mindre farlig än krut. Det är besjälad af dessa ideer, som 
löjtnant Zalinski, omvänd till Meffords uppfattning, tog sig 
för att i grund studera det pneumatiska systemet. I dag, efter 
flera års arbete och experimenterande i åtskilliga rigtningar, 
tror han sig hafva fnnnit problemets slutliga lösning. 

Meffords pneumatiska 2" (51 mm.) kanon, som 1884 prof
sköts på Fort Hamilton, var af en ganska bristfällig konstruk
tion. Dess lavett var högeligen primitiv; man måste flytta 
luftreservairen och stundom afskilja den fullständigt från ka
nonen för att kunna förändra pjeseus rigtning. Projektilerna 
voro e1' af en tillräcklio"t omsorgsfull konstruktion, och man • b 

har dessutom sedermera kommit under fund med, att deras 
form lemnade åtskilligt öfrigt att önska. Oaktadt alla desea 

*) Det må anmärkas, att ifrJgaYanmtlo formol gifvcr cxal.-t samma sifl'ror, 
som dc rc~ulta t, hvilka anförts vi(\ fursök mod Benlan-minan i Constantinopr l 
för (lynamitladduing,tr, mwiinda mot skeppspansar af olika tjodlclL 

brister visade redan de första försöken möjligheten af att an
vända komprimerad luft till framdrifning af projektiler; man 
kunde från denna tidpunkt hysa förhoppning om goda resul
tat af arbetet i den nya rigtningen. 

Komprimerad luft verkar på samma sätt som ett utom
ordentligt långsamt krut eller förverkligar snarare fullständigt 
det långsamma krutets ideal: att framkalla en märkbart kon
stant tryckrring på projektilen från utgångspunkten i projek
tilläget genom hela loppet. Det utöfvade trycket är i hvarje 
punkt af projektilens framfart i sjelfva verket beroende af 
luftreservairens kapacitet och storleken af det rum, som bil
das af loppet mellan stötbotten och projektilens bakplan. Ge
nom att göm en tillräckligt stor luftreservair kan man i hög 
grad minska den genom projektilens förflyttning i loppet upp
kommande tryckförlusten. Sålunda iakttog man i 2" kanonens 
reservair en tryckförlust af 7 %, då projektilen befann sig 
vid kanonens mynning. Man kan derjemte hoppas, att genom 
kanonens förlängning erhålla en betydlig begynnelsehastighet 
och följaktligen en ansenlig skottvidd, jemförlig med den, som 
erhålles af en vanlig kanon, affyracl med krut, tack vare den 
enformigt ökade rörelse projektilen erhåller i loppet under 
inflytande at ett så att säga konstant tryck. Å andra sidan 
medgifver svagheten hos detta tryck en betydlig minskning 
af kanonens godstjocklek; och då den sålunda minskade vig
ten är betydligt större än den ökning c1eri, som framkallas af 
kanonens förlängning, följer häraf, att en pneumatisk kanon 
väger betydligt mindre än en vanlig kanon af samma kaliber, 
som skjuter med krut. 

En längd af 118 kaliber eller 8,oo m. var tillräcklig, att 
vid 2" kanonen meddela åt en projektil af l,a k~. vigt en 
skottvidd af 730 a 1830 m. med en elevation af 11° a 25° och 
ett utgångstryck varierande mellan 14 och 31 kg. per qvcm. 
Träffsäkerheten var rätt god, enär de yttersta felen i längd
rigtning ej öfverstego 13 m. på 1800 m. afståncl, och felen i 
sida i det närmaste von> omärkliga. 
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· U ta f 1884 års försök drog löjtnant Zalinski följande slut
ledningar rörande den ifrågavarande materielens fulländning. 

P åsläppningskranen för komprimerad luft bör automatiskt 
sluta sig, sedan en viss qvantitet af reservoinms fluidum pas
serat till kanonen; pjesens längd bör vara så stor, som for
dringarna på dess rörlighet och manövrering medgifva; rigt
ningssystemet bör vara enkfllt; man måste uppnå ett tryck af 
70 kg. pr qvcm. Lr att erhålla tillräckliga skottvidder'; slut
ligen bör luftreservairen vara så stor som möjligt i förhållande 
till loppets volym; proportionen 9 : l mellan dessa två stor
heter torde böra sättas som minimigräns; detta gifver vid 
mynninger~ en minskning af 10 ° 'o å maximitrycket, och det 
synes önskvärdt, att den siffran ej öfverstiges. 

Dessa fordringar blefvo till en del realiserade uti 4" (102 
mm.) kanonen om 120 kalibers (12,2 m.) längd, lwars tnb är 
sammansatt i sin längdrigtning af tre likadana stycken, för
enade medelst täta skarfvar, och hvars sidoväggar hafva 4,s 
mm. tjocklek. Det är med denna kanon, som nästan alla stu-' 
dier företogos i och för fulländning af pjes, lavett, projektiler 
och tändrör. Man iakttog redan från de första skjutningarne, 
att utgångshastigheten var 28 ° /0 uneler den beräknade hastig
heten ; detta förhållande tillskrefs åtskilliga orsaker, särskild t 
bristfällig anordning af rörledningarne för den komprimerade 
luften. Rörande projektilen användes åtskilliga sammanträ
den på att vinna erfarenhet rörande tyngdpunktens fördelak
tigaste läge för erhållande af en regelbunden och noggrann 
skjutning. 

Derpå sökte Zalinski att bestämma hvacl man skulle kunna 
benämna apparatens säkerhetskoefficient genom att under mer 
och mer försvårande omständigheter utföra skjutning med 
sprän~ämnen. Vid dessa försök begagnade han sig af projek
tiler, i hvars bakre hylsa han anordnade en dynamitladdning, 
hvilken täcktes af en ganska stor qvantitet sand, som vid 
skottets afgång borde verka på samma sätt som bakre delen 
af en stark sprängladdning på dess främre del. Sålunda an-
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ordnade bomber placerades i loppet på 3 a 0,30 m. afståud 
från stötbotten, hvarigenom en luftpelare af varierande längJ. 
befann sig mellan projektilens bakplan och påsläppningsven
tilen för komprimerad luft; trycket varierade från 7 till 35 
kg. per qvcm. Slutligen pincerades projektilen alldeles mot 
stötbotten, så att ingen annan elastisk luftpelare förefans än 
den, som innehölls uti den omkring 2,40 m. långa rörlednin
gen för den komprimerade luften. Under alla dessa skjutnin
gar skedde ingen förticli g explosion. 

Samma försök, som förut gjorts med 2" kanonen, uppre
pades med 4" kanonen och gåfvo fullt ut lika tillfredsställande 
resultat, ehnru trycket ökades till 70 kg. per qvcm. och 
laddningen till 7,7 kg. dynamit. Man slöt deraf, att stöten 
vid afgången ej utgör någon fara, och att den pneumatiska 
kanonen i detta hänseende fyller de önskade vilkoren. 

Men dessa skjutningar yppade ett annat förhållande af 
högsta vigt med afseende l)å den nyttiga effekten hos projek
tiler, som laddas med våldsamt verkande sprängämnen. De 
afskjutna bomberna voro i spetsen försedda med ett Yanligt 
perkussionsrör af lmallqvicksilfver eller en simpel kapsel, in
nehållande en tändsats, som man sökte göra så känslig som 
möjligt. Men det visade sig, att denna anordning för antänd
ningen arbetade mycket oregelbundet; elen misslyckades ofta, 
och bland de projektiler, som exploderade, förorsakade ett 
stort antal blott en helt ringa effekt, mot hvad man af laddnin
garnes storlek hade rätt att vänta. Denna motgång härledde 
löjtnant Zalinski deraf, att laddningens antändning försiggick 
i dess {1·ämre del, och att, då explosionen ej var ögonblicklig, 
de först bildade gaserna verkade att kasta tillbaka den bakre 
delen af laddningen och sålunda undandraga målet från denna 
senares verkan. Om detta antagande vore rigtigt, måste man 
nttänka en metod, förmedelst hvilken antändningen försigginge 
i bakre delen af laddningen och egde rum ett ögonblick innan 
projektilen inträngde i målet; dessa nya viikor borde tillåta 
sprängämnet att utveckla sin fulla kraft. 



- 13(j -

Det var för att verifiera dessa antagandens rigtighet, som 

Zalinski tog sig för att arbeta på ett elektriskt tändrör, af

sedt att verka vid stöt och att åstadkomma explosionen nå

got förrän projektilen, som inneslöt sprängladdningen, kom 

i beröring med föremålet; om bomben ej träffade målet utan 

fölle i vattnet borde explosionen ej ega rum förrän efter 

projektilens fullständiga nedsänkning, på det att den måtte 

ernå sin fulla kraft ; slutligen om i detta sista fall explosionen 

ej egle rum, borde bomben explodera, då den vidrörde botten. 

Det erfordrades dessutom, att den elektriska strömmen ej kunde 

slutas, förrän projektilen lemnat kanonens mynning. 
Den af löjtnant Zaliniki konstruerade, törlängda projek

tilen är sammansatt af en cylindrisk tub T (fig. 1), som inne-

A T M S 
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:Fig. l. 

sluter sprängämnen, en ogival metallspets A och ett släp 

eller svans af trä S, af.slutad med en tjockare hylsa K . 

Uti den ogivala spetsen är fä.stadt ett elektriskt tändrör, som 

står i förbindelse med t ändsatsen lVI, placerad i bakre delen 

Fig. 2. 

af laddningen. Ofvanståencle fig. 2 gifver en föreställning om 

tändrörets sammansättning. Det ogivala hufvndet A är för

seclt med en cylindrisk fördjupning, i hvilken är inpassad tu

ben B, som är öppen i båda ändar: I främre delen af denna 

tub är inskrufvad en c y lindrisk låda G, som i bakre delen 

är tillsluten medelst en skifva H af något isolerande . ämne; 
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denna låda, som hålles på sin plats af den koniska prop

pen J, innehåller det elektriska batteriet C, hvars ena pol 

befinner sig i I, och andra p0l står i förbindelse med tuben 

B . I bakre delen af denna senare tub befinner sig en me

tallhylSa D, som hålles på sin plats af ett stift R, och som 

innesluter inom ett isolerande omhölje en koppargaffel F. Led

trådar förena tändsatsen M med denna gaffel och med tuben B. 
Då skottet affyras, afslites stiftet R och hyban D tryckes till 

bakre delen af tuben; i det ögonblick projektilen möter ett 

hinder, störtar hylsan D fram och gaffeln F bringas i kontakt 

med den lilla kulan I; strömmen är då sluten och antänder tänd

satsen. Man kan fördröJa eller påskynda tändrörets verkan ge

nom att öka eller minska afståndet mellan kulan I och gaf
feln F. 

De skjntförsök, som med dessa nya tändrör utfördes, visade 

att de svaga verkningar, h vilka erhållits med vanliga perkus

sionsrör, som antänder främre delen af laddningen, verkligen 

härrörde af de orsaker, som Zalinski förmodat. Vid dessa för

sök använde man som mål jernplåtar, hvilka tagits från bord

läggningen på ett gammalt engelskt fartyg, "Nankin" , som sjun

kit i New-Yorks hamn. Afståndet var vid skjutningen 55 m. 

En första bomb, af 13,a kg. vigt., enelast fylcl med sand, ge

nomgick tre plåtar, placerade intill hYarandra och af tillsam

mans 63,5 mm. tjocklek, Den andra projektilen inneslöt en 

dynamitladdning utan tändrör eller detonator ; stöten borde 

endast vålla explosionen, som också verkligen egde rum, men 

endast åstadkom en verkan, underlägsen den oladdade bom

bens : en enda plåt genomträngdes. Vid tredje skottet apte

rades å den laddade bom ben ett perkussionsrör i förbindelse 

med friimre delen af laddningen: dess verkan var knappast . 

öfverlägsen det föregående skottets. Man af<oköt till slut en 

projektil, försedd med det elektriska tändröret, r egleradt 

att tända bakre delen af laddningen i det ögonblick, den 

ännu befann sig på 3 mm. af.stånd från målet. Denna gång 

genomträngdes 6 plåtar af sammanlagdt 114 mm. tjocklek? 
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hvarvid den brädpackning, mot hvilken de stödde sig, delvis 
~önderspli ttracles. 

Försöket var a.fgörande. Det återstod blott att bestämma 
den fördelaktigftste temperingen af tändröret. Efter åtskilligft 
försök kom man till den slutsatsen att 3 mm. borde bibehållas. 

En annan försöks~erie tjenade till att bestämma vissa detal
jer i projektilens konstruktion, hvaraf den i bruk varande mo
dellen redan beskrifvits. :Man lyckades likaledes att bestämma· 
ver·knin.c;ssferen för i vattnet exploderande projektiler, och man 
erfor, att de utöfva hela sin verkan, äfven då explosionen in
träffar på 6,5 m. afstånd från målet; deras kraft, ehuru för
minskad, är ganska fruktansvärd ännu på 11 m. afstånd. 

Den pneumatiska kanonen hade, då den anländt till denna 
punkt, oaktadt de erhållna resultaten ännu ej gått utöfver sin 
försöksperiod. De försökta kalibrarne voro för små för att till
låta användning af stora explosiva laddningar och att åstad
komma ansenliga resultat. 8" (203 mm.) kastkanonen, kon
struerad 1886 under ledning af ingeniören Pratt vid Wilsons 
verkstäder, förverkligade alla de förbättringar, som Zalinski 
vidtagit med Meffords materiel, och blef den första kastpjes 
af det pneumatiska systemet. 

Utan att uppehålla oss vid de detaljförbättringar, som så 
~måningom tillämpades i anordning af lavetten, lmrsörer och 
hela mekanismen, skola vi beskrifva 8" pjesen, sådan som den 
var in~tallerad på ett af de framskjutna verken å Fort Lafaytte 
vid det afgörande försöket den ~O sistlidne September, utaf 
Pnewnatic Dljnamite 1'o1'pedo and Gun comzortny ett bolacr som o • ' ' bl bildats för att tillgodogöra det nya artillerisystemet. 

Kanonen är af smidt jern, godset har 16 mm. tjocklek. 
Den består af 4 tuber, som stöta med ändarue stumt mot hvar
andra och förenas genom lufttäta muffar. Loppet är fodradt 
af en 3 mm. tjock messingsplåt i en enda bit, fastnitad vid 
jerntuben. Kanonens längel är 18,3 m., deri inbegripet bak
delen, som är circa 1,2;; m. lång och innehåller bakladdnings
mekanism och luftkammare. 
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Laddningen sker bakifrån; tätningen består af en enkel 
ventil, som öppnas inåt, och som, i det den hårdt trycks mot 
sitt läge vid skottets afgång, hindrar all luftförlust bakåt. 

Lavetten består af en utaf jernstänger hopfogad 17 m. 
lång balk, vid hvilken kanonen är fastbygd. Denna balk är 
paralellipipedisk i bakre delen och lätt pyramidformig i_ den 
främre. Det hela är fast förbundet genom stag. De verbkala 
sidoförbindningarne sitta på cirka O,;,o m. afstånd å främre 
delen och på 2,r,u m. å den bakre samt sluta i bakre delen af 
lavetten med tvenne sidoplankor, försedda med tappar, som 
hvila i tapplager, fästade vid knrsören. Denna hvilar på 
t,·enne vagnar, af hvilka den främre är försedd med tvenne 
rullar, som röra sig på en cirkelformig skena af 9 m. diame
ter; de fyra rullarn e på den bakre vagnen röra sig på en 
skena af 3 m. diameter. Denna senare vagn uppbär å sin 
bakre del en plattform, till hvilken man har tillträde genom 
en liten trap1Ja, och på hvilken betjeningen har sin plats. 

Tvenne luftpumpar, handterade medelst rattar, som äro 
åtkomliga för rigtaren, medgifva höjd- och sidorigtningens 
verkställande. En af dem verkar ungefärligen på midten af 
balken, som uppbär kanonen; den andre på en tross, som skär 
genom tvenne block, placerade i yttersta ändarne af den bakre 
vagnen, och derifrån uti en kip med den mindre svängnings
skenan. Rigtaren kan manövrera den ena eller andra ratten 
utan att aflägsna ögat från rigtinrättningen (rigtkikaren), som 
sitter på lavettens venstra sidoplanlm. 

Reservairen för komprimerad luft, hvilken rymmer cirka 
4 kbm. , befinner sig uti en kammare, som inrättats uti det 
murade stödet för den inre svängskenan; en hjelpreservoir, 
som rymmer 3 kbm., befinner sig i grannskapet. Hufvud
reservoiren står i förbindelse med kanonens luftkammare genom 
en rörledning, som är fästad vid kanonen medelst en sferisk 
led, hvars miclt befinner sig samtidigt på vertikalen, som går 
genom svängskenans medelpunkt, och på miclten af den linie, 
som förenar de tvenne tappames axlar. Tack vare denna an-
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ordning hindrar påsläpp11ingsmekanismen för den lwmprime
rade luften ingalunda höjd- och sidorigtningen. 

Luftpåsläppningskranen skötes förmedel:ot en häfarm, pla
cerad å venstra sidoplankan. Denna kran slutes automatiskt 

' då en viss volym luft påsläppts, i det ögonblick projektilen 
står i begrepp att lemna mynningen. 

En manometer visar rigtaren i hvarje ögonblick lufttryc
ket uti reservairen; tabeller ingraverade uti stöden för detta 
instrument, visa den vinkel, som bör gifvas åt pjesen, bero
ende på den kraft, man disponerar öfver, och målets afstånd. 

Ma u finner af h vad som blifvit sagd t, att, då laddningen 
väl blifvit verkstäld, är en enda man, rigtaren, tillräcklig att 
inrigta kanonen och affyra skottet. Man arbetar för tillfället 
med en pneumatisk anordning, af.<sedd att lyfta projektilen i 
höjd med kammaren; denna förbättring, som redan vid 8'' 

kalibern är af ej ringa vigt, kommer att blifva af största 
nytta för de stora kalibrarne. 

Projektilen skiljer sig icke väsendtligt från den, som re
dan förut beskrifvits: den ogi vala spetsen är af gjutjern, den 
cylindriska tuben, som innesluter sprängladdningen, af stål; 
släpet eller svansen är af trä, förstärkt med metallskenor. 
Längddimensionerna äro: svansen l,2u m., tuben 1,01 m., spetsen 
O,so m., hela längden således 2,oo m. Man söker nu att kon
struera projektiler helt och hållet af stål samt ämnar äfven 
försöka att på den anbringa heliyoidaliska vingar, afsedda att 
bättre försäkra stabiliteten. 

Laddningen utgöres af 92 °/0 nitroglycerin och 8% bom
ullskrut samt en tändsats dynamit, hvari inneslutes en kapsel 
knallqvicksilfver. Den laddade projektilen väger omkring 63 
kg. och kan rymma ända till 45 kg. sprängämne. 

Kanonen väger 2040 kg., lavettens och kursörens vigt 
uppgå till 17000 kg. Man uppskatt-,ar priset för luftreservai
ren och kompressionsapparaten (Brotherhoods system) till 5000 

frcs, kanonens till 25000 och den oladdade projektilens till 
200 frcs. 
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Talrika skjutförsök utfördes med 8" pJesen. Det skulle 
här vara af föga intresse att deröfver lemna en närmare redo
görelse. L åtom oss blott anföra, att med ett tryck af 70 kg. 
per qvcm. och en elevation af 33° 30' erhölls en maximiskott
vidd af cirka 3700 m. Med samma tryck och 13n elevation 
slog projektilen ned på 1800 m. afstånd. KulbR.nornas tids
förlopp utgjorde resp. 25 och 9,5 sekunder. Vid en precissions
stkjuning med 6 skott, på 1475 m. afstånd slogo 5 projektiler 
i höjd med målet, en enda slog 6,s m. derifrån. Det största 
felet i sida utgjorde 5,4 m. 

Intet olycksfall inträffade under skjutningarne. 
Med stöd af dessa resultat lär Italien, Spanien och Egyp

ten hos Pneumatic Gun Company gjort beställning på försöks
pjeser; England har till Amerika af.säadt en kommission, med 
serskildt uppdrag att stuelera det nya systemet. Slutligen har 
Förenta Staterna den 20 sistlidne September anordnat en för
söksskjntning, afsedel att stadga meningarne om den nya krigs
maskinen. Alla främmande militärattcheer voro dertill in
bjudna; sjöministern, ett stort antal land t- och sjöofficerare 
samt ett serskildt parlamentsutskott voro dervid närvarande. 

Målet utgjordes af en utrangerad skonare, "Silliman", 24,5 
m. lång och 7 m. bred, förankrad i skottlinien, så att den 
visade akterstäfven mot batteriet, på cirka 1700 m. afst,ånd 
från kanonen. Projektilemes medelvigt var 62 kg., deras ladd
ning utgjorde endast 25 kg. sprämämne. Skjutningen försig
gick under 15° elevationsvinkel. 

Tvenne inskjutningsskott företogas med sand(ylda projek
tiler; som slogo 8 och 6 m. från målet, under 4l,o och 4l,s kg. 
tryck pr qvcm. Derpå började skjutningen med laddade bom
ber. Första skottet afsköts med 42,o kg. tryck; projektilen 
slog, efter att hafva tillryggalagt banan på 10,5 sekunder, l m. 
för och styrbord om "Sillimans" förstäf; explosionen uppkastade 
en enorm vattenpelare af 45 m. höjd. Skonaren försvann för 
ett ögonblick ur sig te; då han åter bl e f synlig, konstaterades 
att stormasten gått öfverbord. En noggrannare unelersökning 
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gaf vid handen, att hela fartygets aktra del blifvit betydligt 
skadad; däcket var delvis uppslitet, en derstädes belägen hytt 
var förstörd, vattnet rmmcle från alla håll in i skrofvet. Det 
andra skottet, skjutet med 42,n kg. tryck, slog alldeles under 
målets akterstäf; man såg fartyget helt och hållet höja sig 
och clerpå nedfalla sönderbrutet. En vattencistern, som varit 
stadigt fastbultad i hålskeppet, blef slungad npp genom öfre 
däck, som den genomslag. Fockmasten böjde sig 45' 1 och för
blef i denna ställning, qvarhållen af uti de flytande bitarue 
insnärjd tackling. Vattenytan var betäckt med spillror; at 
fartyget återstod blott ett formligt vrak, nästan fullständigt i 
marvatten och söndersmuladt på alla håll. 

Försöket kunde, efter dessa tvenne skott med ladelade 
bomber, anses som afslutaclt; men man sköt dock ytterligare 
2:ne skott, hvaraf ett exploderade i luften, efter att hafva stött 
emot något ur vattnet uppstickande vrakstycke; det andra 
exploderade under vattnet, uppkastande en vattenpelare af 60 

rn. höjd. 
Det bör anmärkas, att in,qen af de skjutna projektilerna 

sjelf vidrörde målet; de fyra bomberna föll o i närheten af 
målet, så att detta förstördes ej på grund af laddningens 
verkan vid explosion mot fartygssidan, utan blott i följd af 
sprängladdningens verkan på afståncl. 

Ett andra skjutförsök med sanclfylda bomber egcle rum 
elen 30 September för att bedöma skjuthastigheten och pjesens 
träff~äker het. 

Man afsköt 10 projektiler, som vägde 63 kg., uneler 14° 50' 

elevationsvinkel med ett tryck af 42,n kg. pr qvcm. mot ett 
mål, som blifvit förankraclt på den plats, som några dagar 
förut upptogs af "Silliman", eller cirka 1700 m. från kanonens 
mynmng. 

Väderleksförhållandena v0ro de mest ogynsamma; en tjock 
dimma dolde nästan beständigt målet och skingrades endast 
tillfälligtvis under inflytande af ett diluvianskt regn, beled
sagalit af starka stormbyar, som gingo i skilda rigtningar. 
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Tidsförloppet för projektilernas bana hade känning häraf, S<t 

att det, i stället för den vanliga tiden af 10,5 sekunder, väx
lade mellan 10 och 12 sekunder. Precisionen, ehuru under
lägsen hvad man hade hoppats med anledning af det före
gående försöket, som utfördes under lyckligare väderleks
förhållanden, var det oaktaclt äfven nu tillfredsställande. De 
10 projektilerna föllo inom en rektangel af 90 m. längel och 
14 m. breeld; medelfelet i längel uppgick till 18 m. och i sida 
till 3,ao m. 50 ~'(0 spridningen i sida var 5,2 m. och den i längd 
18,a m. Rektangeln mellan dessa båda zoner inneslöt 3 skott 
el. v. s. ungefärligen fjerdedelen af de skjutna skotten. J em
förelse och sammanjemkning mellan alla dessa siffror gifva för 
sannolika felen i längel och i sida, 1700 m. afstånd, de appro
ximativa värden 12 och 2,o m., hvilket är ganska vackert för 
en pjes, som skjuter under så pass stora elevationsvinklar. 

Sk.]uthastigheten var i det allra närmaste- ett skott per 
minut. 

De tre sista skotten vid skjutförsöken den 30 Sept. skö
tas, det första med en 63 kg. bomb, under ett tryck af 68,4 

kg. och 32'' 45' elevation, de två ;::enare med 91 ,5 kg. bomber 
uneler 44,2 kg. tryck och 15r' elevation. Man kunde ej exakt 
uppmäta första projektilens skottvield; den uppskattades till 
3600 m., de två senare slogo på cirka 1620 m. afståncl. 

Förenta Staternas regering låter för närvarande bygga 
vid Cramps varf i Kennington en kryssare, afseeld att bestyc
kas med pneumatiska kanoner. Detta fartyg, 70 m. långt, R 
111. bredt, 2,25 m. djupgående, skall göra 23 a 24 knops fart. 
Det kommer att kosta cirka 1.750000 frcs. Dess bestycknin g 
kommer att bestå af tre Zalinskis kanoner, placerade vid siclan 
af hvarandra uti fartygets medellinie och skjutande rätt för
öfver, med en konstant elevation och föränderligt tryck. Siclo
rigtningen kommer att Yerkställas med sjelfva fartyget. 

Dessa kanoners kaliber hade till en början fa ststälts till 
lO'',r, (26G mm.) och sprängladdningens vigt till 90 kg. Men, 
i följd af de lyckade försök, som <le sista månaderna gjorts 
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af löjtnant Zalinski, hvilka låta hoppas att användandet af 

stora kalibrar ej kommer att möta några svårigheter, har man 

beslutat sig för att öka kalibern å den under byggnad varande 

kryssarens kanoner till lo" (381 mm.) 15" kanonen lär ej 

skola fa mer än 12 m. längeL Den skall göras helt och hållet 

af bronz och kommer att utslunga projektiler, som innesluta 

272 kg. sprängladdning. Zalinski hoppas att kunna ersätta 

minskningen i tubens längd medelst en ökning af trycket och 

en ändamålsenligare organisation af projektilen. 

Ritningarne till den under byggnad varande kryssaren 

"N e w ark" komma att ändras för att medgifva insättande af 

en pneumatisk kanon i förstäfven på detta fartyg. 

Tidningarne omtala äfven konstruktioner för de olika mag

terna af kanoner om 8",5 (216 mm.) och 12",;, (317 mm.) kali

ber, som skola utslunga projektiler, laddade med 90 och 180 

kg. sprängsats. 
Sådan är för närvarande det pneumatiska artilleriets stånd

punkt. Det är svårt att i närvarande stund förutse, huruvida 

framtiden skall infria dess uppfinnares förhoppningar. Det 

återstår ännu förbättringar att vidtaga å kanonen och framför 

allt å projektilen; å andra sidan eger man ej visshet om huru

vida icke skjutning af starkare nitroglycerinladdningar kom

mer att medföra större fara än de relativt svaga såilana, som 

hittills varit i bruk. H vad försöken å Fort Lafa.yette hafva 

visat är, att 8" kanonen utgör ett kraftigt stridsredskap, i stånd 

att under vissa förhållanden fördelaktigt öfvertaga minans role 

vid kustförsvaret. På fartyg skulle den måhända kunna er

sätta vVhiteheads mintuber; men endast erfarenheten kan af

göra, huruvida det icke är förhastadt att grunda hela det 

grofva artilleriet på pneumatiska kanoner å ett så stort fartyg, 

som Förenta Staternas ofvannämnda, under byggnad varande 

kryssare. I Amerika synes det nya artillerisytemet vinna tal

rika anhängare, bland hvilka man har att räkna flera office

rare, som intaga vigtiga poster i krigs- och sjöministerierna, 

och deras antal har ytterligare ökats efter skjutförsöken mot 
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"Silliman". I Europa synas flera regeringar allvarsamt syssel

sätta sig med denna fråga. H vad slutresultatet än må blifva 

borde Zalinskis försök måhända förmå oss att sjelfva studera 

den nya kanonen fi_\r att afgöra, om elen ej med fördel skulle 

kunna användas af artilleriet vid kustförsvar samt till och 

med för sjökriget, som löjtnant Zalinski anser, vid anfall å 

befästade orter, möjligen äfven vid kontramineringar och for

cering af minspärrningar. 

-1'. 

'Pidsl.:r. ,,; Sjiir. JBSS. 
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Något om nutidens sjöångmaskiner. 

Af civilingeniör T/ture Nystedl. 

(1\Icrl :2 plan Rr·her.) 

(FortR. fr. pag·. 7il.) 

III. Vattenånga, dess bildning, förekomstsätt samt förmåga 
till arbete. 

Vattenångan, som vid sjöångmaskinerna ntgör elen rlrif

vancle kraften, bildas samt erhåller denna sin arbetsförmf'tga 

derigenom att det i ångpmman inmatade vatt.net. bringas i-.ill 

kokning af clet värme som meL1delas rletsamma från förLrän

ningsgaserna fLf de i eldstaelen förbrukade brännmaterialienm. 

(Vanligen stenkol vid sjöångpannor.) 
Vattenångan förekommer i två olika stadier, rlels som 

mättad, och dels som öfverhettad, hvarumler elen har betydligt 

olika egenskaper. 
Jli'iltrrd a) Miittad vattenånga. Mättad säges ångan vara, då den 

ral/l•ni/nqo.. h . . . 'l l l o 1 1 t . t , 
· 1nne ar maxrm1press10n v1c 10s c ensamma rac an c e emper a 111. 

I detta tillstånd har allt-id ångan af ett visst tryck en bestämd 

mot detta tryck svarande temperatur, eller med andra orrl 

cl enna ångas tryck är blott beroende af c1ess temperatm. stor

leken af de respektive trycken svarande mot olika tempera

tmer hos ångan ses af tabell II härunder. Allt eftersom 

rlenna ånga är fri från eller innehåller medföljande vatten

partiklar säges den vara torr eller fuktig. I förra fallet har 

elen den minsta vattenhalt som elen vid ett gifvet tryck kan 

hafva. Upphettas den mättade men inktiga ångan, så öfver

går elen vid tillräcklig uppvärmning, utan att vara i beröring 

med vatten, till mättad och ton ånga, livarefter den för ytter

ligare upphettning blir 
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bi Öf'verhettarl ttnya, s. k. emedan den utau att komlen- ()fi·,r/,cltad 

seras kau afkylas tills den blir torr och mättad, hvarefter deu rat/''' 111"!Ja. 

för ytterligare afkylning del vis kondenseras. Så måEgfL grader 

som den öfverhettade ånga.u kan afkylas innan elen blir torr 

säges den vfLra öfverhettad. Den öfverhettacle ångan förhållel' 

sig i det närmaste som de ~ - k. permanenta gaserna, och detta 

ju mer öfverhettad den är. Dess tryck, volum och temperatur 

sttt således i det beroende af hvarancha som anges af lVIari-

ottes och Gay-Lussacs lagar. 

Då rlen i sjöångpannor alstrade ångan alltid är fuktig, 

och blott genom användandet af särski lda tork- eller öfver

hettningsapparater kan erhållas annorlunda, så är det förnäm

ligast rönmcle denna ångas egenskaper som, vid fråga om sjö

ångmaskinerna, kännedom erfordras. Då nu dennas tryck och 

temperatur stå i det beroomle af hvaranclra som den torra 

mättade ångans, så äro de för den sistnämda erhållna resultat 

äfven gällande för den mättade men fuktiga ångan. 

Någon formel angifvande sa.mbanclet mellan den mättade 

ångans temperatur och tryek har man ej på teoretisk väg lyc

kats härleda, ntfLn erhålles detta förhållande ur tabellen II 

härunder, hvilken är uppstälcl af Regnanit på grnnd af utaf 

honom utförda experiment. Öfriga kolumner i tabellen II äro 

beräknade medelst empiriska formler, uppgjorda pä grund af 

ofvan omnämmla experiment. Kolumnerna 4, 5 och 6 ange 

det antal värmeenheter (= v.e.) som erfordras för ångans bild

ning, då med l v.e. menas den vännemängd som erfordras för 

aLt höja temperaturen hos ett kilogram vat.ten från 0" till l" 

Celsius; för öfrigt förtydligar elen efter tabellen följande för

klaringen clensamma. 
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Tabell II öfver torr mättad vattenånga. 
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O,ODOi l 4ö,:;s 4Ö,G5 l :)74,7.j li\?0,40 
i J5,:1 1HO 

0,"1 8.~8 80,!10 81,19 öJ0,DD 631 ,18 3,%!)0 

0,D07G 90,on !.J!.J,f>R ii37,l5 63G,7H l ,HG~ 

l,m;;H 119,57 120,:i7 522,GO GJ2,D7 0,0128 

2,no:1o L32,so 133,s;; 513, 15 G47,oo 0,02H7 

3,8707 142,82 144,10 505,06 fii"iO,oo 0,4700 

4,s:i84 150,aa 1:32,48 500,os 652,56 0,?.800 

5,8000 lii7 .9cl 15!.J,G:1 4!.J5,o& 6M,Gs 0,?.25?, 

6,71Ti 164,0:3 lli5,sn 490,Gcl 656 .. ;:1 0,28 14 

'7 ,7414 169,-IG 171 ,40 48li,GD ():)8,18 0,2CIS:1 

8,7WI 1'74,?.8 l 76.r,s 483,10 ()50,68 0,222~ 

0,G7G8 l78,sn l 181,84 47D,s2 l GGI,OG l 0,201?, 
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0,063:i 

0,2077 

0,5717 

l ,ouG 

l,Go:~ 

2, lO l 

2,5GO 

3,0H 

3 ,:)5:1 

4,028 

4,4DG 

4,DG7 

Skall l kg. vatten af on bringas till ånga af t0
, så erfor

elras derföre en för hvarje temperatur (= t'') konstant värme

qvantitet = l. = q + 1·, hvilken åtgår till 

l) Vätskevärme = q = det antal v.e. som erfordras för att 

uppvärma ett kg. vatten af O'' till t". 

2) Afdunstningsvärmet = r = antal v.e. erforderliga för 

afdunstning af ett kg. vatten af tu till ånga af samma 

temperatur. 
Vid det. vattnets mokekuler liksom slitas ifrån hvaranclra 

för att intaga de många gånger större molekulafstånclen som 

ångan betingar, så måste den mellan molekulerna rådande 

atraktionskraften öfvervinnas, samt elen omgifvande ångan 

eller luften unclanskjntas, och det är till dessa arbeten, äfven

som till att bibringa ångmolekulerna en viss vibrationshastig-
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het, ;;om afcluustningsvärmet åtgår. När ångan kouclen~era~, 

störta molekulerna åter samman, hvarvicl samma värmeqvan

titet ( = r ), som åtgick för deras åtskiljande, åter frigöres 

Då, såsom förut är nämdt, ångan bildas genom det värme 

som meddelas vattnet från eldstaden, så inses att grundorsaken 

till ångans arbetsförmåga är värmet. H varaf detta kommer 

samt i hvilken mån qvantiteten af tillförda värmet inverkar 

på ångans större eller mindre förmåga till arbete, framgår af 

följande, från den mekaniska värmeläran hemtacle hypotes 

öfver hvad värmet är, samt lagar för detsamma. 
Värme är en vibrationsrörelse hos kroppens (specielt här 

ångans) molekuler, som ju hastigare denna försiggår, dess var

mare är kroppen. Då nn alla i rörelse varande kroppar inne

hafva en med qvadraten på deras hastigheter proportionellef

vande kra,ft, så inses att ju varmare ångan är, dess större lef

vande kraft inuehafva dess molekuler, och det är just denna 

lefvande kraft som utgör ångans förmåga till arbete, ty lik

som en af.'Skjuten lmnonkula vid sitt anslag mot ballistiska 

pendeln förlorar sin hastighet, i det den till elensamma öfver

flyttar sin lefvancle kraft, lilmså nedlägga ångans molelmler 

ett mot deras lefvancle krafts förlust proportionelt arbete på 

pistonkannan. Af detta inses att ofvannämnda arbete blir 

större ju större molekulernas hastighetsförluster blifv~• under 

den tid de verka på kolfven, d. v. s. ju mer ångans tempera

tur härigenom sjunker. Af detta inses, att ju högre ångans 

begynnelsetemperatur (= fulltrycksångans) och ju higre dess 

sluttemperatur (= afloppsångans) är, des::; större arbete erhftlles 

af densamma. Detta ernås genom högt tryck med långt clrif

ven expansion a angan. 
Enligt ofvan gifna hypotes öfvor hvacl värmet är, så är 

det lätt att inse följande, genom otaliga experiment bekräftade, 

naturlag: som uto·ör oTtmdvalen för den mekaniska värmeläran, ..__,, b b 

samt lyder 
Arbete och värme (tro eqvioctlenta, d. v. s. för hvarje till 

arbete använd värmeenhet erhålles alltid ett vist:>t konstant 
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arbete (= E = 424 m.kg.), och omvändt, om arbete tran::;for

meras till värme, så erhåll e::; för hvar.ie m.kg. sådant, eu kou

t:~tant värmeqvantitet (= a = 1
/ 121 v.e.). 

En annan lag i mekaniska värmeläran, tillämpad på vat

tenångan, säger att, för att maximiarbete må erhållas af det 

värme som meddelat:-: ångan, clousamma mf1ste, då man bortser 

från möjligheten att an vänd~t regenerator, vid sitt arbete i ång

maskin undergå de förändringar som anges af Carnots ]1l"Ol:e::;::;, 

och då är förhållandet mellan det till mekaniskt arbete för

vandlade värmet, och det af ångan upptagna värmet 

t - t 1 

lj = ~73-+ t .. . ... . . . (11) 

t = ångans hög.~ta temperatur i grader Celsius = ac1missiou::;

ångans temperatur. 

t 1 = ångans lägsta temperatur i gracler Celsins = afiopps81Jgan::; 

temperatur. 

Di af konstruktiva skäl ångan i nuvarande ångmaskiner 

OJ kan tillåtas till fullo arbeta på ofvan angifvet sätt, :-;å anger 

11 blott L1en ideela maximigräns för det arbete som af ångan 

kan erhållas . Hur pass nära nuvarande sjöångmaskiner i sin 

verlming,;grad komma den i formeln (11) angifna maximi

gränsen, framgår af följande exempel. 

Exempel: En kondenseringsmaskin a.rbetam1e mocl (j at

mosferers absolut ångtryck, ·.- är 

t = + l GO' = full tryeksångans temperatm. 

t 1 = + 40'' = afloppsångans tem pemtur. 

JGO - 40 
·: 

1
' = ::l78 + l!)Ö = o ,~-~. 

Praktiskt n,nvtLmler en goc1 compoumls_jöångma,;kin arbo

tH,nr1e med detta tryck cirka 0,\1 kg. kol pr .L Hk. pr timme, och 

chl. genom experiment utrönts att pr ],::g. i elrbktclen förbrii,nclt 

kol cirka 4500 v.e. komma ångbilclningen till goclo, så blir 

76 ·GO· GO 
.. ~- ~ --- - = o,"'= r1en clel af ångan mechlelncle y;i,rmet 

4öoo · o,~ · 424 
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som i denna ångmaskin tillgodogöres till arbete, h vilket såle

cles bloLt är cirka h~iHten af ofva.n beräkmtde maximigrälls

värde ( 1J = 0,~R). 

Af formeln (11) ses att ju större t samt dess mindre t 1 

~tro, dess mer närmar sig 17 vänlot l, d. v. s. Lless mer arbete 

erhålles af det förbrukade värmet; äfven ses att för att allt. 

tmgan medtlelade värmet skall kunna tillgodogöras till arbete, 

ångans begynnelsetemperatur måste vara -re, ell er ock dess sint

temperatur t 1 = - 273", ty blott för dessa värden blir 1, = l. 

Denna temperatur (- 273) kallas för absoluta nollpunkten, 

samt anses, af teoretiska skäl, vara elen läg::;ta möjliga tempe-

ratur som kan förekomma. Då nu t 1 ( = kondensorstompera-

tnren) ej kan minskas uneler hvad den för närvarande är (cirka 

+ 40" Celsins), s:t inses att enda sättet för ökning af l/ är att 

hö.ia admissionssångaus temperatur, hvilket kan ske endera 

vid mättad hnga, genom stegradt tryck, eller genom ångans 

öfverhettning. En tillräcklig hållfast konstruktion å ångpan

norna begränsar dock tryckets stegring, och är det för att 

ernå detta som man successivt öfvergått från de fyrkantio·a 
• b 

pannorna till de större styrka erbjudande ovala och runda pan-

norna, samt sträfvar allt framgent ernå än starkare, genom 

att sammansätta dem af mindre, af ångtrycket ej så hånH fre

~tacle delar, t. ex. de s. k. Belleville-pannoma. 

(Fort,>'.) 
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Sammandrag 
af de under år 1887 utförda skjutningar med kanoner å flottans 

fartyg. 

I likhet med föregående år har i flottans stab utarbetats 

en redogörelse för årets skjutningar med flottans fartyg sam t 

deraf framkallade anmärkningar. Som bilagor bifogas : "Sam

mandrag af skol-, point- och täflingsskjutningar med kanoner 

och snabbskjutande pjeser", "Utdrag nr rapporterna öfver verk

stäida stridsskjutningar", "Tabeller öfver eldens verkan vid 

enskild och allmän stridsskjutning med kanoner", "Skjutproto

koll öfver täfl.ingsskjntningen" sam t "Tablå öfver an vänd 

ammunition". 
Enligt sammandrag af poiutskjutnin.r;arne med lcmwner sy

nes, att, för fartyg under sjöexpedition, med de refflacle pje

serna erhållits en medelpoint af 6,a, med 251 skott, på ett me

delafstånd af 580 m.; vid skjutskolan har under pointskjut

ningarne uppnåtts ö,(j points, med 126 skott, på 500 m. afstånd; 

samt vid täflingsskjutningen 6,2,; points, med 24 skott, på 980 

m. J emlikt skjutinstruktionens föreskrift hafva pointskjntnin

garne å fartyg och vid skjutskolan skett uneler gång, täfl.ings

skjutningarne deremot stillaliggande. 

J emföras ofvannämda resultat med föregående års, visar sig: 

1886. 1887. 
~--~--~ ~----A---~~ 

medel- antal af~ medel- antal af-
point skott stå nd point skott ståml 

Fartyg under sjöexpedition 6,21. 159. 720 m. 6,a. 261. 590 m. 

Skjutskolans pointskjutn. 7,01. 108. 600 , Ö,G. 126. 500 , 

Skjntskolans täfl.ingsskjutn. 7,67. 24. 1000 , 6,25. 24. 980 , 

Fartyg under sjöexpedition hafva sålunda detta år upp

nått en något högre medelpoint, under det att skjutskolan, 
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såväl i point- som täflingsskjutningame, i detta afseende visar 

ett något ofördelaktigare resultat än föregående år. I följd 

af de större rustningarne under innevarande år hafva dess

utom ett större antal skott skjutits och en större lJrocent af 

personalen erhållit öfning. 

Med afseende på tiden, som åtgått pr skott i medeltal, 

visar sig följande medelresultat, jemfördt med föregående år: 

27 cm. k. 15 em. k. 12 cm. k. batt.-1. 12 rm. k. l. f\ir Jd>. 

1886 6m 25" 3111 408 2m 19" 

1887 6m 338 2m 148 2m 42" 

Dessa uppgifter torde ännu vara för få, för 

förelser kunna leda till några direkta slutsatser. 

l'" 55' 
21ll 29' 

att Yid jem-

Då man granskotr sammandraget af skjutprotolwllen, fin

ner man, att ej så liten skiljaktighet gjort sig gällande i upp

fattningen rÖrande såväl det olika antalet skott per kanon 

som clettas fördelande på kanonbetjeningen. Så har t. ex. å 

en del fartyg kanonkommendörerna skjutit hela det bestämda 

antalet skott, å andra hafva dessa skott fördelats på två eller 

flere man af kanonbetjeningen, ja, på en af kanonbåtarue har 

vid 12 cm. kanonen det bestämda antalet skott (9) utportio

nerats på 6 man, ehuru skjutinstruktionen särskildt framhål

ler, att en serie (3 skott vid denna kanoncert) ej bör splittras 

utan skjutas i följd af samme man (jemför m. 55, fjenle styc

ket i skjutinstruktionen). Äfven med afseende på antalet skott 

visar sig en olika uppfattning, ithy att exempelvis å en kanonbåt 

kanonkommendören vid 12 cm. ka:rc.onen skjutit ända till 15 

skott. När detta sammanställes med ofvan nämda fall, då 9 skott 

skjutits af 6 man, kommer man till bra olika resultat. Dessa 

oegentligheter torde ·dock i viss mån vara ursäktliga, då skjut

illstruktionen ej lemnar tydliga uppgifter på huru skotteu 

skola fördelas. 

I afseende på afståndet för skjutningarne har äfven en 

anmärkningsvärdt olika uppfattning egt rum. Så har point

skjutningen utsträckts till 700, 1000 ända till 1200 m. af.ståncl, 

ehm;n § 9 i gällande skjutinstruktion framhåller 500 m. och, 
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för särskilda fall, 300-700 m. som lämpliga målskjutnings

afstånd för vår nuvarande materiel. 

Vid iakttagande af tiden per skott synes äfven en bra 

olika grund hafva följts att döma af de onaturligt skiljaktiga 

resultat, som erhållits inom samma kanon- och Iavettcert. Å 

en af kanonbåtarne har ticlen icke antecknats. Om tiden verk

ligen tages från det ögonblick, laddnings01·cler gifvits, till sista 

skott~t aflossats, synes en så stor olikhet i resultat knappast 

böra Ifrågakomma. 

Stridsskjutningarne mecl kanone1· hafva under årets öfnin

gar skett uti en större skala än föregå~nde års, enär, förutom 

de enskilda fartygens stridsskjutningar, tvenne större sam

fäida sådana egt rum med hela eskadern under Högste Befäl

hafvarens ledning. Af bifogade tabeller öfver eldens verkan 

v~d dessa öfningar synes, att vid fartygens enskilda stridssk jut

mngar med 38 reffiacle kanoner skjutits 139 skott på ett me

delafstånd af 800 m., hvarvid uppnåtts en medelpoint per 

skott af 5,ns och per fartyg af 6,21. Vid eskaderns samHilda 

stridsskjutningar har med 18 reffiade kanoner skjutits 71 skott 

på 1220 m. medelafstånd, hvarunder uppnåtts en medelpoint 

per skott af 5,s4 och per fartyg af 5, 73. 

J emförda med pointskjutningarne ställa sig dessa tal vis

serligen något ofördelaktigare, men, då man betänker, att dessa 

öfni:1gar skett under försvårande . omständigheter och på be

tydhgt längre medelafstånd, torde de erhållna resultaten dock 

få anses jemförelsevis mera tillfredsställande. 

. Rapporterna öfver verkstäida stridsskjutningar och der

VId använda stridsplaner visa äfven i år en rikare mångfald 

på förutsättniugar och bättre utförda sådana, än hvad förut 

allmänneJigen varit fallet, ehuru vid ett par tillfällen den le

dandes lifliga fantasi synes hafva tagit en väl djerf flygt vid 

utarbetande af en del) utanför stridsskjutningens och strids

planens egentliga område liggande biomständigheter. Från 

några fartyg äro dock uppgifterna rörande stridsskjutninaarne 

ofullständiga, och från ett salmas de alldeles. Ett s~mma~drag 
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af Je vigtigaste momenten i dessa rapporter, så fullständigt som 

föreliggande uppgifter medgifvit, har utarbetats och bifogas. 

Mycket torde emellertid ännu återstå att önska på strids

skjutningarnes område, för att dessa öfningar skola hlifva fullt 

fruktbärande. Dertill torde böra hänföras, att mera vigt läg

ges på öfningar i af..ståndsbeclömande hos befäl och underbefäl 

samt äfven hos manskapet. Särskildt må derjemte framhållas 

vigten af, att förberedande stridsskjutning med tubkanon må 

kunna företagas till större utsträckning, än hvad nu gällande 

skjutinstruktion anbefaller, innan kanonens egen dyrbara am~ 

munition dertill användes; ty först derigenom kunna strids

skjutningarne blifva hvad de förnämligast äro afseelda till, 

nemligen en öfning för befälet att leda elden. 

Af tablån öjver använd ammunition synes, att ungefärliga 

kostnaden för årets skjutningar med kanoner uppgått till 27853 

kronor å fartyg under sjöexpedition och vid skjutskolan till 

30277 kronor, samt å1ets skjutningar med eldhandvapen till 

1864 kronor å fartyg under sjöexpedition och vid skjutskolan 

till 1048 kronor, eller sammanlagdt till ett belopp af 61042 

kronor. Härtill torde komma ännu några mindre poster, som 

på grnnd af ofullständiga uppgifter ej kunnat intagas i tablån. 

J e m föras ofvannämda siffror med föregående års, visar sig: 

1886 
,---"--. 

K<moncr. Elclband
Yapcn. 

Fartyg under sjöexpedition 16045,oo. 853,oo. 

Skjutskolan . . . . . . . . . . . . . . 29875,oo. 1527,oo. 

Summa 45920,oo. 2380,oo. 

eller summa summarum 48300,oo. 

1887 

~~ vapen. 

27853,ao. 1863,oo. 

30276,so. 1047,no. 

58130,40. 2911,50, 

61041,no. 

Af denna sammanställning synes, att den under inneva

rande år icke obetydligt ökade kostnaden för skjutningarne 

hufvudsakligen faller på fartyg under sjöexpedition, hvilket 

också förklaras af de betydligt större rustningarne under året. 

Med ofvanstående siffror för ögonen torde det för en hvar 

vara tydligt, huru vigtigt det, är, att alla göra sitt bästa, 

/l 

'l 
l 
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för att med så dyrbara öfningar bästa mo" 'l' lt 
J 1ga resu at må er

hållas. 

. Sås~m .utaf sammandragen öfver årets såväl points- som 

stndssk.Jt~tmngar synes, hafva dessa ej kunnat utarbetas så 

:ullstän~Jgt som föregående års på grund af den nya skjut

mstruktwnens bes~ämmelse, att endast sa11z-mandra,r; af skjut

protokollen skola H1Sändas med General-rapporten. 
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Sammandrag af stridsskjutningarna. 

Bil. II. 

l Uttlrag ur rapJlOrterna öfver verkstähla stritlsskjutuiuga.r. 

l rans.aJ·båten stridsskjutning till sjös SO om Svartklubbens flfr den 15 

».Stwt». Augusti 1887 mot drifvande ballongmål. 

Sedan evolutionsfart (6 knop) intagits och kurs satts på 

målet, öppnades elden på 2000 m. afstånd med venstra torn

kanonen, derpå girades styrbord hän för att kunna använda 

b.b. 15 cm. kanoner, som började elden på 1500 m. afstånd, 

samt 38 mm. kanonerna och b.b. kulsprutor, hvarmed elden 

börjades på 1200 a 1000 m. och fortsattes under pansarbåtens 

afläo·snande från målet. Då 2000 m. afstånd uppnåtts, vändes 
b 

åter, eld öppnades med högra tornkanonen och derpå under 

gir b.b. hän med st. b. 15 cm. kanoner på 1450 m. afstånd; 

dervid sköts l skott med hvardera. 

1
1 fKnn,onbrltcn I. Stridsskjutnin.c; f'ill sjös i Gejlebu.c;ten elen 26 Juli 1887 

»](i/da.». 3 -r.. k l b ll oz f" t"ll d fiendtl'g d1.v1· 
j mot ' :n e J aran ra G e ·a ongma , o res a an e en 1 -

1 ~~ si on u:i trian~elordning me~ förd u~blade afstå1~d _( cir:a 400 m~) 
Il Pa omknng l eng. m1ls afstand sattes hus pa ballong-

l~ målen under full fart (14 knop) i afs~gt att verkstä!la genOl~-
'11 brytning. 27 cm. kanonen o~h småpJe~erna vo~o ngtade f~r-
11 öfver samt 15 cm. kanonen mrka 30° for om tvars om baborc1. 

111 Som mål angafs de olika ballongmålen. Afstånden mättes me

tlr1 

dels telemetre Lugeol. På 600 m. afståncl fick 27 cm. kano

nen börja elden med 500 m. uppsättning, i afsigt att skottet 

skulle affyras under den tid (14"), som med elen använda far

ten behöfdes att passera 100 m. Skottet gick på 500 m. Vid 

38 mm. kanonerna, som egcle att skjuta 6 skott hvardera för

ändrades uppsättningen med 100 m. för hvarje skott och siclo

sättningen med 8', utgörande 1.'6 af sidasättningen med målet 

tvärs och 14 knops fart, då det antogs, att man vid 6:te skottet 

sknlle vara tvärs för målet. 25 mm. kulsprutorna sköttes i 
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tillämpliga delar efter samma grunder och skötos 4 salfvor 

per kulspruta. 15 cm. kanonen sköt sitt 1:sta skott, då dess 

s~gtlinie . bar på målet, med 200 m. uppsättning och passande 

s1dosättmng. Dess 2:dra skott sköts efter målets passerande 

på cirka 1200 m. afstånd. 27 cm. kanonens 2:dra Rkott 

afsköts efter förnyad vändning mot målet på cirka 800 m. 

afstånd. Vid 2:dra genombrytningen blåstes äntergastar, och 

beskötos målen med gevär på 301-120-300 m. afstånd. 130 

gevärsskott aflossacles. 

II. Stridsskjutnin.c; sädet· om At·holma den 3 Augusti 1887· 

Ett förankradt fartyg utmärktes genom ballongmåL Med · 

9 knops fart attackerades detta för att med artillerield för

störas. 

Med 27 cm. kanonen i fartygets medellinie, 15 cm. kano

nen med cirka 20'1 rigtning förligt om b.b. samt småpjeserna 

rigtade föröfver stäfvades på målet. Afståndet mättes med 

telemetre Lugeol. På 600 m. afstånd kommenderades "500 m. 

uppsättning eld" för 27 cm kanonen, hvilken på cirka 550 m. 

aH:yrades, men klickade. Härefter girades styrbord hän och 

på cirka 400 m. börjades eld med babords småpjeser, som under

hölls med afstånd varierande 400-200- 500 m. 38 mm. kano

nen sköt 3 skott, 25 mm. kulsprutan 40 skott. 15 cm. kanonen 

sköt sitt 1:sta skott, då sigtlinien bar på målet, på cirka 300 

m. afstånd och sitt 2:a på cirka 1000 m., rigtning akteröfver. 

"Elden upphör" gjordes nu samt derpå en förnyad attack efter 

samma grunder, då 27 cm. kanonen afsköt sitt skott på cirka 

500 m., hvarpå girades babord hän och eld anbefaldes för 15 

cm. kanonen och styrbords småpjeser på 500-200-500 m. 

afst.ånd. Vid första affyrningen af styrb0rds 38 mm. kanon 

sprang tändstiftet och klickskott inträffade, hvarefter elden 

med denna kanon måste inställas; 15 cm. kanonen sköt ett 

skott på 400 m., 25 mm. kulsprutantsköt 40 skott. 

Stridsskjntning utanför Svartld~tbbens flf1' den 15 Au.c;usti 1\'(l.nonbäff 

188'7 mot dl'ijoande ballongmål. , JJisrt ». 

Kanonbåten styrde på målet 'och 27 cm. kanonens 1 :sta 
• 
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skott sköts på cirka 600 m. a istånd; derpå girade" styrbord 

hän, under giren sköts 2:dra skottet med 27 cm. kanonen på 

cirka 400 m. samt 3 skott med 12 cm. kanonen. Under af

lägsnande från målet skötos ytterligare 3 skott med 12 cm. ka

nonen intill 1200 m. afstånd. Med 25 mm. kulsprutorna skötos 

40 skott på cirka 400 m. afstånd, derjemte aflossades l 59 ge

värsskott. 
Kanonbåten I. Stn'clsslrJutning utanför Svartklubbens fy1· elen 10 Augusti 

»Rota». 1887 mot fiytaude ballongmål och ett lågt slcä1·. 

Kanonbåten styrde rätt på ballongmålet under 6 knops 

fart och sköt l :sta skottet med 27 cm. kanonen på cirka 1000 

m. afstånd, girade derpå cirka 4 streck styrbord hän för att 

fortare få 12 cm. kanonen att bära samt minskade farten till 

4 knop. Då målet kom nära tvärs sköts 2:dra skottet med 

27 cm. kanonen och l:sta skottet med l 2 cm. kanonen på cirka 

550 m. Ytterligare 3 skott skötos med 12 cm. kanonen under 

kanonbåtens passerande af och aflägsnande från målet intill 

cirka 1100 m. afstånd, då farten stoppades och allmän eld

släckning ombord gjordes. Derpå vändes åter omkring målet 

under 5 knops fart, så att 12 cm. kanonen bar, då dermeJ 

skötos ytterligare 2:ne skott på cirka 850 m. Slutligen öpp

nades eld med sprängladdad granat mot skäret af 27 cm. ka

nonen på cirka 1800 m., hvarpå mot samma mål äfven sköts 

l skott med 12 cm. kanonen. Båda skotten slogo framför 

målet. 
II. Striclsslcjutning utanför Svrwtklubbens t :ljr den 15 Au.r;usti 

1887 mot drifvande ballougmål. 

Kanonbåten stäfvade på målet under 5 knops fart och 

öppnade elden deremot med 27 cm. kanonen på cirka 1000 m. 

afstånd. Derpå girades 2 1/~ streck babord hän för att passera 

målet på 500 m. afstånd och snarast möjligt använda 12 cm. 

kanonen. Dervid antogs .iii. 2 vid l:sta och .M 9 vid. 2:dra 

kanonen försatta ur stridbart skick. På 600 m. afstånd öpp

nades eld med 12 cm. kanonen, som då bar på målet, och der

med skötos ytterligare 3 skott på cirka 500 m. Inom detta 
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afstånd underhölls äfven eld på målet med styrbords 25 mm. 

kulspruta. Då härpå eld antogs hafva utbrutit i skilda delar 

af fartyget, gjordes allmän eldsläckning, maskinen stoppades 

och kanonbetjeningarne kallades från kanonerna till eldens 

dämpande. Härunder antogs chefen, VW. 2 vid 2:dra kanonen 

samt .11. 6 och 11 vid l:a kanonen försatta ur stridbart skick. 

Då elden ombord ansågs släckt, sattes maskinen i gång och 

skjutningen bö1~jade ånyo med ett skott från 12 cm. kanonen 

på 600 m. af.'ltånd, derpå girades babord hiin och styrdes på 

målet. Under giren sköts l skott med 27 cm. kanonen, då 

denna bar på målet, och l skott med 12 cm. kanonen på 700 

m. afstånd. Under minskande af afståndet fortsattes elden 

med 26 mm. kulsprutorna, hvarjemte äntergastarne kallades 

och handgevärseld afgafs till dess målet äntrades (upptogs). 

Striclssl~jutuin,r; till sjös tttanför Sin,qö den 16 An,r;usti 1887 Kw!onbåte 

}J•ot l if l b ll ol ,, ,Skagul». 
• G n oa1w e a on,qm a . 

Under gång mot målet med 12 knops fart öppnades elden 

på cirka 1500 m. afstånd med 27 cm. kanonen, hvars 2:dra skott 

af'lköts på cirka 500 m.; till båda skotten användes massiv 

projektil. Derpå girades styrbord hän, hvarunder 2:ne skott 

skötos om babord med 12 cm. kanonen på 400 m. afstånd. Un

der gång från målet och 2 knops fart (skilnaden mellan egen 

fart och en supponerad fiendes) skötos ytterligare 4 skott med 

12 cm. kanonen rätt akter öfver på resp. 600, 800, 1000 och 

1200 m., h varjemte eld underhölls med 25 mm. kulsprutorna. 

(In alles skötos 40 skott.) 

Sirielsskjutning till sjös ttianför Svartklubbens fyr den 16 Kauonbåte 

Au.r;usti 1887 mot clrifoancle ballongmål. »Ski:iggald» 

2:ne skott skötos med 27 cm. kanonen på resp. 850 och 

700 m. afståncl samt 3 skott med 12 cm. kanonen på 400-

600 m. afstånd. 
Striclsskjntnin.r; till sjös ntanjö1· Soartlclubbens fyr den 17 Kwwnb_åte 

A · 1887 k · 3' f " l d d · b · l · >> Ast·nd•. ugustz , om nng ran an , svag ynmg, ns om ;:nng 

4 m. per sekund, mot ett clrifvande ballon,r;mcU, föreställande 

resp. 3:nf'l fartyg. 
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Kanonbåten aflägsnade sig från målet till den kommit på 
cirka 1200 m. afstånd, girade då 16 streck babord hän, styrde 
åter mot målet och passerade derunder detsamma, så att det 
kunde beskjutas med styrbords sida på cirka 700 m. afstånd, 
hvilket något minskades, under det att 3:ne skott affyrades 
med 12 cm. kanonen. Kanonbåten girade derpå åter 16 streck 
babord hän, styrde något emot målet och öppnade eld på 600 
m. afstånd, hvilket småningom minskades till 5CO m., under 
det ytterligare 3:ne skott skötos med 12 cm. kanonen. Åter 
girades derpå cirka 16 streck styrbord hän och kanonbåten 
närmade sig målet på cirka 300 m., dfL eld öppnades med styr
bords kulspruta, hvarvid målet först insköts och clerpå be
sköts med salfvor, in alles 50 skott. Då kanonbåten kommit 
på cirka 240 m., Cppnad~s eld af äntringsdivisionen (gevär) 
från backen, först 7 salfvor (linieeld) och derefter hastig eld 
med 3 skott per man. Under denna eldgifning minskades af
ståndet småningom, hvilket bedömdes och rättades af befäl
hafvarne vid kulsprutor och äntringsdivision på grund af lm
lomas nedslag. Farten var 6 knop. 

~wwnbåten I. Stridsskjutnin,q till ankars i Singö skät·.r;ård den 4 Au,qusti 
»Sigrid». 

188'7 mot ett utlagdt ballongmål. 
Kammbåten befann sig till ankars, då dess låringsbåt be

värades med en 12 mm. kulspruta och under rodd närmade 
sig målet. På cirka 300 m. afstånd öppnades elden och un
derhölls under framryckande och retirering, dervid betäckning 
söktes bakom en holme, på afstånd varierande mellan 300-
200 m. In alles skötos 50 skott. 

II. Stridsskjutuing till sjös tttanjör Svartldttbbens fiJr elen 

1'7 Angusti 1887 mot clrifocmcle ballongmål. 
Sedan målet släppts, ångades ut från detsamma cirka 700 

m., hvarpå girades hårdt styrbord, och order gafs att öppna 
elden. Styrande en kurs, som höll målet ungefär tvärs, skötos 
3 skott med 12 cm. kanonen, derpå girades åter hårdt styrbord 
hän, babords sida bestyckades och elden öppnades åter på 500 
m. af.stånd, hvarvid likaledes 3 skott afskötos. Derpå styrdes 
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på målet, då elden började med 12 mm. kulsprutorna och än
tringsdivisionens gevär fi:ån 300 m. afstånd. 

Striclsskjutnin.q omkrin.q skä1·et Kalkbåclan, N V om Gissliuge, Kanunbcile 

den 4 A-u,qusti 1887. Mål: det ofvannämda skäret af cirka 20 »Aslög». 

m. längd och 1,4 m. höjd, på hvars högsta kam ett ballong-

mål uppstälts. 
Elden öppnades af 12 cm. kanonen på cirka 700 m. af

stånd och fortsattes under det att kanonbåten närmade sig 
målet. 6 skott afskötos med denna pjes, det sista 1)å cirka 
500 m. På lämpligt afstånd öppnade 12 mm. kulsprutorna 
elden, äntergastarne kallades och gevären cleltogo uti eld
gif'ningen. 

stridsskjutning till sjös i Hanöbugteu den 22 Augusti 1887. Korcellen 

F k . · b · l J 3 b ll · 1 · d »Sa.ga». öre s 'Jntnmgens örJan ut anes :ne a ongma 1 ra 
och på cirka 800 m. afstånd från hvarandra, utmärkande fien
dens läge under olika skeden af striden. Ballongmålen voro 
försedda med topptecken af olika flaggduk, och vid dess flot
tar voro fästade 6 m. långa läkten, vid ändarue försedda med 
t>må flaggor. "Sagas" fart var 5 knop. 

Korvetten styrde på målen hållande dem öfverens. På 
2000 m. afstånd från mellersta ballongen öppnades eld med 
15 cm. kanonen, derpå girades något styrbord hän för att pas
sera målet tvärs på cirka 300 m. afstånd ; härunder sköts 2:dra 
skottet med 15 cm. kanonen på cirka 1000 m. Sedan klargjor
des för "eld mt:Jd hela sidan efter uppsättning" om babord för 
12 cm. kanonerna. A±t:yrningssignal gafs, men endast ett skott 
afgick, uneler det att ett klickade och kommendören vid 3:dj0 

kanonen ej hörde slaget på skeppsklockan. Vid målets pas
serande afgaf.s eld med 12 mm. kulsprutorna i märsarne och 
å hyttan samt med gevär från muskötteridivisionen. Derpå 
girades babord hän och "eld oberoende" afgafs med babords 
kanoner. Giren fortsattes, då genombrytning af målens linie 
gjorts, tills korvetten kunde öppna elden med styrbords 12 cm. 
kanoner på cirka 500 m.; dervid användes dels "eld nummer
vis" dels "eld oberoende". Under öfningen nedsändes den 
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icke skjutande sidans kanonbetjeningar i skydd å trossdäck. 

In alles skötas 2 skott med 15 cm. kanonen, 36 skott med 12 

. cm. kanonerna och 170 skott med 12 mm. kulsprutorna. 

l Korvetten Stridsskjutning till sjös den 11 Jttli 1887. 
')Eugem·e>> . 

Sedan målet, bestående af 3:ne ballonger, sammansatta i 

enlighet med skjutinstruktionens bestämmelser, blifvit ntlaadt 
b ) 

och lämpligt läge inseglats, gjordes klart skepp. Då målet 

kom på cirka 700 m. afstånd, öppnades elden medelst "eld 

oberoende", h varmed fortsattes, till dess målet kom på cirka 

400 m. af.stånd, då eldgifningssättet förändrades till "eld med 

hela sidan efter pejlinstrument, elektrisk affyrning" med akter

division: "tvärs". Derpå vidtog åter "eld oberoende'' och der

med fortsattes under af~:;tånd varierande mellan 600-400 m., 

l 
tills det bestämda antalet skott, 10 st. för de slätborrade och 

6 st. för de reffiacle kanonerna, blifvit af~:;kjutne. 

l(Corr~t
t~n Stridsskjutning till sjös den 18 Augusti 1887 mot drifoande 

orrkopvt.!)>>b ll ' l · 
a ongma. 

J 

På cirka 550 m. af~tånd öppnades elden medels "eld num-

1 mervis", hvarmed skötos 2:ne skott per kanon, elen sista serien 

Kon·etlen 
»}'fJ·cja». 

E8kadem. 

på cirka . 400 m. afstånd. Derpå gjordes "eld med hela styr-

bords sida efter rigtkanon" under korvettens temligen hastiga 

gir babord hän. Tvenne klickskott inträffade härvid. Seder

mera fortsattes med "eld oberoende z', tills det bestämda an

talet skott skjutits per kanon, afstånden varierande mellan 

400-900 111 . 

För korvetten 
StJ·idsskjutning 

1887 mot drifocmde 

De i öfningen 
l::t divisionen. 

..,Ji. l "Skagul". 

, 2 "Edda". 

"Frejas" stridsskj utningar salmas uppgifter. 

utanför SoartlclubUeus fyr den 18 Augusti 

ballongmål. 

deltagande fartygen voro följande: 
2:<L divisionen. 

.,w. 4 "Disa". 
, 5 "Svea". 

3:e d i visionen . 

..,l;i. 7 "Sigrid". 

, 8 "Astrid". 

, 3 "Skäggald". , 6 "Rota". , 9 "Aslög". 

Högste Befälhafvaren förde sin flagg på ångfartyget "Val

kyrian". 
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Eskadern, som framgick längs land, ordnad i kolonn på 

högsta numret, formerade på signal linie babord hän, rättning 

och afstånd intogs, ballongmålen klargjordes och släpptes sam

tidigt, då härför öfverenskommen signal nedhalades å flagg

skeppet. Derpå girades på en gång 16 streck babord hän, 

eskadern aflägsnade sig tillräckligt från målen samt formerade 

derpå linie med front mot målen genom att åter gira 16 streck 

babord hän. Derpå styreles med 6 knops fart mot målen. 

Pi"t cirka 2000 m. af.stånd öppnades elden med de tunga ka

noner, som kunde rigtas föröfver. På cirka 1000 m. afstånd 

girade eskaderns alla fartyg på en gång 6 streck styrbord hän, 

på det jemväl de lätta kanonerna skulle få deltaga :i elden. 

På 500 m. af.stånd girades på en gång 14 streck styrbord hän, 

<lå 26 mm. kulsprutorna öppnade elden . Härpå formerade 

eskadern kolonn framåt på .1\:i 5 samt verkstäide genombryt

ning uneler eld från båda sidor, fartyg med udda nm~mer om 

styrbord och fartyg med jemna nummer om babord. Allt 

eftersom fartygen hunnit passera igenom målens linie, upp

hörde ellen, hvarefter, på öfverenskommen signal från flagg

skeppet, hvarje fartyg nppsökte och upptog sitt mål. 

II. stridsskjutning i Alanels lw.f den 25 Au,r;usti 188'7 mot 

drifoande ballon,qmål. 

Försiggick efter samma grunder och med samma disposi

tioner, som vid eska<lerns föregående stridssk,iutning den 18 

Augnsti. 
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Sammandrag 
af under år 1887 utförda skjutningar med gevä1· och 

revolver å flottans fartyg. 

Af sammml(lmgel iifoel' de rnsl.·i/da sfl'id.~.~kjuflli71.rJU'I'IW mer! 

qrl'<.il' synes, att å fartyg unrler sjöexpedition :-;kjutits 1U776 
~kott, hv::~.rn.f erhållits 3838 träffar eller en medelprocelit ::tf 
3:J r.· sn,rnt vitl sk]'utskolan J l04 skot.t, lwaraf :)8i l träffar eller ' ' - . 
en medelprocent af :i:Z,r.. Inn,ll es har allt~å 10kjutits ll ö80 skott., 
hvrmtf erh8Jlits 44 J 8 trä fLn· eller en mecl elwocent af 37,~. :E' ii r 
n,tt erh.'t.lla en exponent på. (len enskil<la sk.intsbcldigb etcn har, 
ntaf <le i sk.intprotokollen upptagna betyg,;vänlena, för hvmje 
fi'Lrtyg nträlmat10 ett me<lelbctyg samt slntligen af de:::"a me
<lelbetyg ett gemensamt st1clant, hvilka betyg tyckas vara nn
gef~Lrligen prop01tionella mecl <le erhållna träfE-nnes meclel
~Jl'ocent. Fartyg uneler ,;jöexpedition hafva sålunda erhå llit 
ett. medelbetyg af 3,n, uneler det skjuLskolan uppnått model
betyget 7,t. En anmärkningsv~Lrcl skilnad förefil}nes, s8som 
h ~Lra.f synes, mellan <le vid skjutskolan och å öhige fartyg 
erh o'tllni'L resultat. J e m föras året:> enskilda strillsskjuLningar 

me<l f'i!rog:\encle örs, visar sig: 

J&SU JS87 

\ Triifl'ar. 

l 
_\n btl 

\ TriifLtl', 
:\Il'< kl Antal )[, •dt' i 

. .;klitt. l " iikt>tt. " i o l) 

~ 

l l 
Jc'' artyg uneler cjiiexp. 9308

1 
:!4:!8 l :J4 - 1077G 3Si38 3:J,H l - ,, 

1104
1
, Nk,jnt;shJlan 107~ iJll -h7 ,7 58() G(i," 

1 l 

Nummn l mr1leltal 10881)1 ~m~J l :!7,ul 1 J881ll 4AI8 ;17,~ OC'1l . ! 
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Häraf synes, att årets enskilda, stridsskjutningar med ge
vär visa ett afgjonl L fördelaktigare resultat än föreg;1ende årets. 

I allmänhet synes uneler dessa skjutniugar skjutinstruk
tionens föreskrifter blifvit iakttagna, dock saknas för ett par 
fartyg uppgift å erhållna betyg. 

Af smmnrnulrayet öfoeJ' stridssl,jut!tinganw i tmpp med ge
vär synes, att å f~trtyg under sjöexpedition med 7908 skott 
erhållits 1866 träffar eller en medelprocent af 23,a, samt vi<l 
skjntskolan med 5310 skott 932 träffar eller en medelprocent 
af 16,n. In alles har i dessa öfningar sl;:jutits 13418 10kott, 
hvaraf erhållits 2798 träffar eller en medelprocent af 20,n. 

Då man närmare granskar detta sammand rag, finner mit.n, 
att en stor del af eskaderns fartyg ej utfört sina stridsskjut
ningar i trupp med gevär som en sjelfständig öfning utan i 
sammanhang me el striclsskjutningarne med kanoner, h vilket 
högst ofördelaktigt inverkat på denna skjutning. Orsaken 
härtill torde få. sökas i den knappa öfningstiden; men torde 
det llock vara önskligt, att för framticlen denna vigtiga del 
af öfningarne ej behandlas styfmoderligt på de andras be
kostna<l. Från en af kanonbåtarne, likasom från kadett- och 
långresefartygen, hafva inga uppgifter influtit rörande dessa 
öfningar. 

J emföras de här erhållna r e,.;ultaten af stridsskjntningarne 
i trupp med elen enskilda stridsskjutningens, visa de sig, som 
helt naturliat är i eJ· rino·a gracl ofördelaktigare. Härvid bör 

b ' . o LJ <._.J 

dock ej fästas för mycken vigt. Kunna dessa öfningar åstad-
komma, att befälet vänje> vid att tänka sig in uti och göra 
sig förtroget med de förhi llamlen, hvaruncler verklig strid 
kan ifrågakomma, och sålecle,.; strichförutsättniugarne och strids
planernas utförande derigeno m alltmera förbättras, så vinnas 
deras ändamål bäst och fnllständigast. Sträfvan efter en för
elelaktig träffprocent vid dessa öfningar skulle lätt kunna blifva 
till sl;:acla för öfningen i sin h elhet, hvarjemte det torde knnua 
tagas för gifvet, att, om blott ledningen är god, skall träff'-
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procenten (vid dessa öfningar) så småningom b~ist förbäbtms 

af sig sj elf. 

Utdrag et/ rapportema ufoer verkstiil1la stridss!.jutningar i 

tmpp visa.r, huru uppgifterna för dessa Mllingar fn,ttats och ut

förts inom olika fartygscmter, och borde helt visst kuuna ut

göra ett intressant och nyttigt materiel fiir en fortg8.enc1e ut

veckling af dessa öfni11gar. 

Den omshindigheten, att fl ere sjöofficerare bereclts tillfälle 

aU genomgi't Infanteriets skjutskola vid Rosersberg torde redan 

i ej ringn, grad hafva bidragi t ti ll höjandet af dessa öfningars 

värde hos oss. 

Utaf utdmget w· Protokoll öfoe1· skjutskolans prissl~jzdnin,q 

synes, att utaf 10 skyttar mo<l 8 skott per man uppnåtts ou 

mellelpoint af 19,z. Högsta uppnådda pointantal vid denna 

skjutning var 27, hvilket berättigar till erhållande af skjnt

medn,lj. Lägsta uppnådda pointen var 11. Det i fj or vid 

denna skjutning uppn<'tdc1a högsta pointantalet ''ar 31. 

Sammandrag Ufoer sl.jutnin,qarne med 1·evolver hafva upp

rättats särskildt för manskapet, särskildt för underbefi:i.let och 

s~irskildt för befälet. 

Deraf visar sig, att manskapet å fartyg under sjöexpedition 

med 8874 skott uppnått Gl92 träffar eller en medelprocent af 

GD,7 samt vid skjutskolan med 3155 skott 2258 träffar el ler en 

medelprocent af 72,o. Unde'l'ofjicerarlle hafva å fm·tyg umler 

sjöexpedition med 29?.8 skott uppnått 1909 träffar eller en 

medelprocent af Go,2, samt vid skjutskolan med 228 skott 183 

träffar eller en medelprocent af 81 ,1. Officerarne hafva umlor 

sjöexpedition med 4G8 skott uppnått 379 träffar eller en medel

procent af 81 ,o. 

Utaf de vid dessa skjutningar afgifmt betyg, har äfven

ledes beräknats ett medelbetyg per fn,r ~yg, hvilkct dock, j em

fördt mecl medelprocenten träffar, visar sig icke st~t i rätt pro

portion till denna, hvadan meclolprocentcn träffar tonle vill 

dessa sammamlrag utgöra den säkraste jemförelsegrunclon. 

-- ~~ -

J e m föras :esu~taten af officorarnes, nnderofficerarn o::; och 

mansimpets sk.]ntnmgar mec1 rovalver nnl-l e1
· året, visar sig: 

Tri i If. " o l r ii lr. f:lko tt. 

Officerare . ........ . 4G8. 378. Sl. 

Underofficerare . . . . . . . . . . . . . 3l56. 2094. 6G ,3. 

Manskap . . . . . . . . . . . 19009 84-o '"'O 
- . .:) . ( ,3. 

Summa och meLleltal 16633. 10923. G9 ,~ . 

Sammandraget af officerarnos mfilskjntning med revolver 

har blifvi t temligen ofnllsti:i.mligt på grnncl af de ofulbtän

digt influtna protokollen öfver clossa öfningar. Emellertid 

tonl e, då dessa skjutningar enligt skjutinstruktionen äro obli

gatoriska för såväl befäl (subal ternoffir.er) som underbefäl fnll-

d. ' 
stän 1ga protokoll cleröfvor j emväl böra föras. 

Öfver åtgången ammunition vill sk].utnin o-arno mecl o·evä1• 
' b b 

och revolver har t ablå upprättats i sammanhang metl ammu-

nitions-åtgången vicl skjutningarne mec1 kanoner . 
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Sammandrag af stridskjutningarne i trupp med gevär. 
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JJil. Il b. 

Utdrag ur rapporterna öfver verkstäida stridsskjutningar 

i trupp med gevär. 

Pausarbåten "Svea". Striclssl~jutnin.r; i trupz; den 22 An.r;usti 
. 1887. 

Förutsättnin,r;. En fiendtlig förpoststyrka af en tropps 

storlek, representerad af 12 hel-, half- och tredjeclelsfigurer, 

har besatt ett skär. "Sveas" landstigningstrupp beordras att, 

fördelad i tvenne låringsbåtar, anfalla fieuclen och om möjligt 

bemägtiga sig hans ställning. Af landstigningstruppen äro, 

förutom ö roddare och l båtstyrare, 14 man och l underofficer 

fördelade i hvarje båt samt i ena båten l officer. Det om

nämnda skäret är litet, lågt och något buskbevilxt. Der bakom 

befinner sig helt nära en större och högre ö, äfvenledes be

växt med buskar. 

Uifömncle. Båtarne närma sig skäret uneler rodd och 

öppna deruneler på cirka 500 m. afståncl en jemn och lång

sam eld mot målen. På 300 fL 260 m. afgifvas några salfvor; 

men, som fiendens eld anses blifva för verksam mot bMarne, 

gira dessa babord hän och gå i skydel bakom ön, på hvilken 

derpå 5 man från hvarjc båt jemte en underofficer landsättas 

med order att, formerade på skyttelinie, afgifva en så kraftig 

eld som möjligt mot fienden på skäret pc'L cirka l50 m. af

stånd. U n der skydel af donna el el framrycka åter b å tame och 

bö1~ja på cirka 220 m. "hastig eld", h vilken fortsättes till 100 

m., då elden upphör och landstigning verkställes. Truppens 

elddisciplin ej synnerligen god. 

Kanonbåten "Edtla." I. Strid8sl"jutnin.r; i trupp den 8 Au,qu

sti 1887. 

Förutsättning. I land uppstäides 5 hel- och 6 halffigurer, 

föreställande en mindre fiendtlig afclelning, formerad i skytte

linie. 
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Utj'ömn(le . "Edda" passerade förbi stranden, der målen 

utstiilts, uneler 2 a 3 knops fart. Äntringseli visionen var upp

stäld på backen och afgaf eld på 300 och 240 m. afstånd. 

Antalet man 25, skott per man 8. Eldgifningssättet snabbeld. 

II. St1·iclssli;jntnin,q i tmpp elen 17 An_qusti 188'7. 

Fömtsättnin.r;. En fiendtlig afdelning af några mindre re

kognosceringsfartyg, inkommen genom Singö sund, antages 

ligga till ankars söder om L oskären för att rekognoscera Or

tala. En mindre styrka antages derifrån hafva blifvit sänd 

till skäret Halfvägen för att uppföra ett batteri kulsprutor, 

afseclt att tjenstgöra som ytt.re bevakning och hindra norr 

ifrån kommande minbåtar att framtränga till hufvudstyrkan. 

Styrkan på Halfvägen representeras af en afclelningstafia. 

Dispositioner. "Edda", som erhållit underrättelse om fien

den, afgick för att förstöra det på Halfvägen uppförda batte

riet och afskära den c1er befintliga styrkan från hufvudstyr

kan. Allt med gevär beväpnadt manskap, tillhörande änt

ringsdi visionen, är fördelad t på 2:ne afdelningar och uppstäldt 

om styrbord, l:sta af<ielningen på backen och 2:dra afdelnin

gen i tornet och på gångbordet. styrbords maskinkanoner 

äro bemannade. 
Uifömncle. På 1000 m. öppnades elc1 af maskinkanonerna 

(blinc1t) och på 900 m. af äntringsdivisionen (skyttesalfvor), 

hvarvid begagnades 2:ne sigten med 100 m. skilnarl, så att då 

J:,:;ta afdelningen börjat eld med 900 m., använde 2:dra af

delningen 800 m. På 700 m. förändrades eldgifningssättet till 

skytteeld med samma fiigte för båda afclelningarne. På 500 

m. kommenderades snabbelc1, hvilket fortsattes till 380 m., då 

farten stoppades och båtarue bevärades till landstigning för 

att hindra fienden, som nu antogs hafva retirerat till sina bå

tar, att undkomma. På 300 m. öppnades af landstignings

styrkan eld (snabbeld) mot de fiendtliga båtarue (represente

rade af en förankrad båttafia) och fortsattes till 180 m., då 

"full fart, forcera" signalerades och fienden äntrades. Eld

disciplinen god. 
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KanouiJåteu "Disa". Stridsskjutniug i trupp den 15 Augudi 

1&87. 

Förutsättning. Det under stridsskjutning med kanoner 

använda ballongmålet antogs vara en minbåt, som attackerar 

"Disa". Mot denna öppnas eld med gevär utaf äntringsdivi

sionen och kulsprutorna. 

Utförande. Eld öppnades af äntringsdivisionen på 400 m., 

under gång med sakta fart mot målet. In alles 159 skott skötos. 

KanonLåten "Hotn" . Stridsslr;jntning i trupp den 15 Aur;usti 

1887. . 

Förutsättm:ng7 Den vid stridsskjutning med kanoner an

vända ballongen utgjorde målet, hvaremot äntringsdiYisonerna, 

uppstäida på backen, sköto uneler kanonhåtens gång mot mh

let mecl cirka 4 knops fart . 

Utförande. På cirka 400 m. börjades elden med "linie

eld, divisionsvis", h vilken fortsattes till 200 m., då eldgifnings

sättet öfvergick till "hastig eld". På 100 m. af.'3tånd upp

hörde elden. In alles 110 skott skötos. 

KanonLåten "Skagul ·'. Stn:clsskjutning i tmpp den 16 Augu

sti 1887. 

Förutsättnin.r;. En bevärad båt, representerad af en drif

vande båttafla, söker landstiga på eller passera en holme, som 

besatts af "Skaguls" lanclstigningstrupp. 

Utförande. Landstigningstruppen, 29 man, fördelade på 

2 halftroppar, hade landsatts på holmen Halfvägen, der skytte

linie af densamma formerades längs norra stranden. Målet 

släpptes i drift cirka 1000 m. norr om holmen. Det blåste 

bra, och målet närmade sig fördenskull med god fart holmen 

samt passerade på cirka 180 m. afståncl. Skytteelcl öppnades, 

då målet kommit på cirka 400 m., fortsattes uneler det att 

målet närmade sig samt slutade med linieeld halftroppsvis. 

H varje man sköt 15 skott. Elddisciplinen gocl. 

KanonLåten "Astrhl". Stridssl~jtttning i trupp den 17 Augtt

sti 1887. 

Förutsiittniny. Det vid ~;tridsskjutningen meLl kanoner an-
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vända ballongmilJet antages vara en anfallande n<in båt, mot 

hvilken eld öppnns moll kulsprutor och ~int.ring,;l1ivi:o;ionon>-< 

gevär uneler l:anonb<'ttens gång mot målet. 

U~förande. På cirka 240 m. afståncl öppna(les eltl fr;';m 

backen af äntringsclivisionen. Dervid skötos först 7 salfvor 

lini eolcl och derefter "haRtig eld", 3 skott per man. 

KanonLåten "Sigritl". I. Stridsshjutning i trupp den Hi 

Augusti 188'7. 

På en ö i närheten af eskaclerns ankarplats är utRatt en 

postoring af 9 man uneler befäl af en underofncer för att hindra 

fien<len att landstiga och derifrån observera eskadern. Poste

ringe{l befinner sig vid ena stranden, då en utsatt post rap

porterar att en fiendtlig båtbesättning söker lanelstiga pii mot

satta stranden. :B'ienclen representeras af 3 hel- och 3 treclje

clelsfigurer, ntstälcla i skyttelinie vid denna strand. 

Utförande. Truppen formeras i skyttelinie och framrycker 

mot fienden; på cirka 1:)0 m. afståncl upptäcke.> denna mellan 

hu;;karne, clå snabbeld gifves. In alles skötos 26 skott. Elcl

rlisci plinen god. 

II. StridsslcJutnin.r; i trupp (från båt) elen 1G Au.r;usti 1887. 

Förutsättning. Från "Sigricl" är utsänd en bevärad båt 

att patrullera rundt några öar i närheten af fartygets ankar

plats. Sedan båten passerat ett smalt sund, mötes den af eld 

hån en mindre truppstyrka, representerad af 3 hel- och 3 

trecljecl~lsfigurer, uppstäida nära hvarandra, hvilken lanelstigit 

på ett skär cirka 600 m. aflägset. 

Utförande. Skyttarne, 9 man, placerades i båtens förstäf. 

På cirka GOO m. öppnades elrl på målet, under det at,t båten 

avancerade cleremot. Elclgifningssättet var "hastig eld". 108 

skott skötos. 
Rörande ledningen af elden må nämnas, att den öppna

des på för långt afståncl samt att "hastig elll" afgafs redan 

fntn början, hvilket hade till följd, att större tlelen af ammu

nitionen bortkastades på allt för stort afstånd för att god eltl

verkan skulle kunna åstadkommas. Elddisciplinen gocl. 
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Kanonbåten "Aslög". Stridssli:jutniug i trupp den 11 Au.r;u

sti 1887. 

Förutsc'ittnin.q. På de öar, som ligga utanför inloppen till 

den fiendtliga styrkans ankarplats, har fienden utsatt smärre 

utposter på 10 ~t 16 man. En af dessa, representerad af 3 hel

och 2 halffigurer, skall öfverrnmplas af en bevärad båt mecl 

10 man. 
Utförande. Båten närmar sig obemärkt ön, der fienden 

anses uppehålla sig, och landstigning sker. Skyttelinio for

meras genast och truppen framrycker. På oirh:a ~40 m. af

stånd upptäckes fienden, och skytteeld afgifves med 5 skott 

pr man. På cirka 180 m. afgifves 5 skyttesalfvor. Då af

ståndet minskats till 100 a 50 m. afgifves snabbeld, derpå gö

res bajonettanfall. Sedan företages en hastig reträtt till cirka 

100 a 120 m. från målen, då snabbeld ånyo afgifves. In alles 

skötas 20 skott pr man. 

~finiitningsfartyget "Han". I. Sirielsskjutning i trupp den 2'7 

.full: 1887. 

Fönäsiittning. En minbåtstafla var uppstälcl vill stramlen 

och förbi denna passerade afdelningens 4 minbåtar, formerade 

å enkel kolonn. Å hvarje båt voro 2:ne man beväpnade mer1 

gevär. skjutningen borde verkställas vid passeringen. 

Utförande. Elden började på 30::! m. afstånd och fortsatte 

till 125 m. från målet. Eldgifningssättet var "hastig eld". 

II. Stridsskfutning i trupp elen 28 .Juli 1887. 

Förutsättning. Vid denna skjutning användes samnia mål; 

men alla (8; skyttame voro samlade på en minbåt, som pas

serade målet. 
Utförande. Elden öppnades på 300 m. af::ltåncl och fort

sattes till 125 m. från målet. Eldgifningssättet var först 5 

skyttesalfvor samt derpå "hastig eld" 5 skott pr man. 

Chefsfartyget "Valkyrian". Stridssk.futnin.r; i t1·upp den 17 

Augusti 1887. 
Förutsättning. P å ett skär voro placerade 4 hel- och 2 

halffi gnrer, föreställande utkiksposter för en i land varande 
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fiomle. Angslnpeu bevärades mecl 12 man och sänll es att för
(hifva dessa. 

Utj'örande. På cirka 500 m . afstånd öppnas, under sakta 

gång snedt emot målet, elden frå n styrborels sida med 4 salf

vor, som sedan fortsättes med "hastig eld" 4 skott pr man . 

Derpå togs betäckning bakom en holme. Ångslupen vände 

seelan och närmade sig ånyo, hvarvid från babords sida p:'t, 

cirka 400 m. af::ltåncl afgaf.'.l 3 skyttesalfvor och derpå "hastig 

oll1". Kurs sattes slutligen rakt på målet och uneler full fart 

företogs clå "hastig elL1", till på 100 m. afstånd elden upp

hörde, och elen fiencltliga utposten ansågs uppgifven. 

Korvetten "Norrkö]Jing". I. Stridssli:jutning i tmpp (från Eterrt's· 

l ' ) l 1C A • 1887 skolorna 
Hd c en ) 1Lttgustt · . 

F'Dru.tsiitt nin_g . En fiencltlig styrka anses hafva besatt Östnt 

Bokö i ändamål att från stranden med art illeri och handvapen 

förhindra korvettens utlöpande i närgående farled. Meclels 

korvettens bevärade båtar anses elen fienclt.liga styrkan kunna 

förc1rifvas från stranden. Målet utgjordes af 10 helfigurtaflor, 

uppstäida i en dalsänkning på B okö på ett led cirka 50 m. 

från stranden. 
Utförande. Korvettens t ill förstärkt landstigning bevärade 

båtar, bestående af ångslup, barkass, slup och 2 låringsbåtar, 

förde hvardera med gevär be \·äpnadt manskap, respektive 17, 

37, 19, 17, 20 eller tillsammans 110 man. Båtarne voro for

merade i ofvannämnda ordning efter h varandra och bogserades 

af ångslupen fram oeh åter utmed den af fienden besatta stran

Llen af Östra Bokö på ett afgtånd varierande emellan 300 och 

150 m. 10 skott pr man utrlelacles, hvilka afskötos mot målet 

dels med hastig elcl och dels med salfve-elcl. 

II. Striclsskjutning i trupp den 17 Augusti 188'7. 

Ji'örufsi"ittniny. En fiencltlig styrka anses hafva besatt 

Östra Bokö i ändamål att medels artilleri och handvapen för

hindra korvettens utlöpande i närgående farled. Den fiendt

liga styrkan anses hafva blifvit tillbakakastad från stranden, 

hvarest landstigningskompaniet lanelstiger för att förclrifva 
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fienden från ön. Fienden, representerad af 14 half- och 13 
trodjol1eb:figurer, uppstähla i skyttelinie med 2 halftroppchofer 
och en troppchef bakom linien, tillbaketslår dock anfallet, hvar
efter hmdstigningsstyrkan retirerar och embarkerar. 

Utförande. Landstigningsstyrkan ntgjon1es af ett kom
pani af 146 man, fördeladt på 2 plutoner, formerade i strids
ordning med ena ph1tonen som reserv och den anr1ra plutonen 
mel1 sin första tropp bilclaude skyttelinie och den andra nn
r1erstör1. SkyLtelinien framryckte mot :fienden och burjar1o 
elden på cirka 200 m. med skytteeld 3 skott på man, hvctrpå 
skyttelinien framryckte och åter afgaf skytteeld 3 skott p~· 
man samt, efter ytterligare framryckande, 2:ne skyttesalfvor pa 
nnO'efär 75 m. afstånd. Skyttelinien inryckte derpå tillunder-

o l' studet, som afgaf linieeld i 2:ne salfvor, h varefter "bata .JOn-
inryckning" signalerades, samt landstigningsstyrkan d_rog ~sig 
tillbaka för att embarkera. För att vinna lika öfning 1 spnclc1 
ordning upprepades form eringen 4 gånger, så att hvar.io tropp 
:fick bilda skyttelinien. Ledning och elddisciplin goda. 

III. Striclsskjutniii!J i t1'upp den 20 Augusti 1887. 
Förutsiittnin.r;. Den samma som vid föregående stridsskjut-

ning II. . 
Utjömncle. 33 man rekryter, som ej tillhörde landstlg

ningskompaniet, bildade en pluton och företogo stridsskjnt
ning efter samma grunder och i fullkomlig öfverensstfimmelso 
med den förut af landstigningskompaniet företagna öfniugen. 
10 skott pr man skötos. 

Korvetten "Engenie". I. Stridsskjutnin.r; i tmpp den 10 Au-
_r;usti 1887. . .. 

]i'örutsiittnin.r;. Det antogs att en fiendthg styrka ''ster 
ifrån anryckte mot Fårösund, och att korvettens landstignings
kompani, 145 man fördelade på 2 plutoner, ntskickats för att 
hinL1ra densamma att bemägtiga sig ofvannämnc1a plats. , 

Uf:fömnde. Kompaniet följcle, på grund af förutsättnin~, 
Broa utkörsväg, som i SO riktning går utåt Ryscmr1den. Sa
som förpatrull var ntskickac1 1:a plutonens 1:a halftropp ; n t-

l• 

l 
l 
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kommen på Ryssudelen påstötte dem;amma 4 st. halifigurer 
föreställande en :fiendtlig förpost, mot hvilka skytteeld mod 
3 skott pr man afgaf-s på cirka 140 m. afstånd. Under tiden 
hade den återstående del en af l :a plutonen formerat sig i 
skyttelinie och uppryckt på venstra flygeln af sin 1 :a half
tropp. Straxt härpå uppslogs 1 O st. rörliga halffignrer på cirka 
280 m. distans, föreställande en fiendtlig skyttelinie m0t hvil
ken l :a plutonen under afgifvande af skyttesalfvor och skytte
eld framryckte intill 180 m. afstånd, h vanmder 1 O skott pr man 
afl.ossades. 2:a plutonen, som till en början utgjorde understöd, 
upptäckte härunder en afdelningstafl.a på cirka 440 m. af..,tånd 
och emot densamma afgaf plutonen, inskjutningen inberälmadt, 
3'/2 salfvor linieeld, hvarpå den slutna trupp, som afdelnings
tafl.an förestälde, antogs sprida sig i skyttelinie, som bestod af 
l O st. rörliga halffignrer, h vilka uppslogos på cirka 240 m. af
stånd från 2:a pluton. Denna formerades i · skyttelinie och 
besköt, under framryckning intill 180 m., sistnämnda half
figurer med skyttesalfvor och skytteeld, hvarunder 4 skott pr 
man aflossades. Härpå formerades plutonen på (yra led och 
afgaf 2 1/ 2 salfvor linieelcl mot e!! afdelningstafla på cirka 300 
m. afstånd. l:a plutonens skjutning försiggick på ett temligen 
kalt skifferberg, och 2:a plutonens i den nedanför detta berg 
åt hafvet belägna dalsänlmingen, som delvis var beväxt med 
dungar af tall och gran. Väderleksförhållandena särdeles ogyn
samma. Formeringar och rörelser utfördes väl, och truppens 
elddisciplin var, med fästadt afseende på den ringa öfningen, god. 

II. Striclsslcjutnin.r; i trupp (frän båt) den 18 Augusti 1887. 
Förutsc'ittnin.r;. I land hade uppsatts 12 half- och 6 hel

:figurtaflor, föreställande fienden. Båtarne bevärades till för
stärkt landstigning, och skyttarne, 98 man, sköto, uneler det 
båtarne passerade under rodeL 

U~förancle. Utaf båtarue formerades enkel kolonn, och 
måle11 passerades på 300 a 400 m., hvarunder eld afgafs, 5 
skott pr man, utaf allt med gevär beväpnadt manskap i bå
tarne. 
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III. StrillsskjufJtiny i tmpp den 1.'J Au.r;usti 1.:51:37. 

Förttlsättnin.CJ. Sasorn mål an vändes en afdelning~tafla 

~amt G halffigurer och l helfigur, uppstäida i skytteliuie, till 

v enster om afdelningstaflan, alla på den slätt, som i NV -lig 

rigtning sträcker sig mellan Broa gästgifvaregård och Fårösund. 

Utförande . I skjutningen deltogo 64 man rekryter, hvilka 

på grund af fartygets fördelningar, ej äro tilldelade gevär om

borcl. Truppen var formerad på l pluton. Afdelningstaflau 

besköts på 500 m. bedömdt afståncl med o salfvor linieeld, 

hvarefter plutonen formerades i skyttelinie mot figurerna, 

hvilka derpå beskötos med skyttesalfvor och skytteeld på af

stånd från 350 intill 240 m. Den af truppen ådagalagda eld

disciplinen lenmade mycket öfrigt att önska, hvarjemte af-

l stånden be~ömcl:s 1:1ycl~et origtigt. . , 
'!.:fuls!.·olan. l. _ Stnclssh;;utmn.CJ 2 trupp dm 1(; .Tum 1887. 

l Fömtsiittning. En fiendtlig styrka, betecknad genom 5 

hel-, 14 half- och 12 tredjedelsfigurer, är formerad i skytte

linie å Södra Bollöns norra sida. Order gifves åt befälhaf

varen för gevärsafdelningen, 76 man, befäl och underbefäl in

räknade, att med denna, formerad till 1 pluton, tillbakadrif\·a 

fienden. 
Utförande. 2:a tropp formeras i skyttelinie, l:a tropp bil

dar understöd. ElLl öppnas på 500 m. med l och clerpå 3 skott 

pr man. Skyttelinien framrycker och afgifver eld på resp. 

450, 400 och 300 m., 3 a 4 skott p1· man hvarj e gång. På 

200 m. afgifves snabbeld, tills den anses hafva gjort tillbörlig 

verkan, då elden upphör. SzLmma öfning upprepas derpå med 

l:a tropp, formerall i skyttelinie. Terr~ingen är tnfvig och 

sumpig samt någc,t bergig, målen uppstäida på andra sidan om 

ett cirka 40 m. bredt vatten. Något slarf iakttogs vid in

ställande af sigteua. Elcldisciplinen god. 

IL Striclss/;;jutnin,r; i trnpp (frcln båt) 1Len :JU .Jwti 1887. 

Förutsättnin.r;. Fienden betecknas genom en vid stranden 

uppsatt båttafla med 2 hel- och 7 halffigurer. Den skjutande 

styrkan var 69 man fördelade i 2 afc1elningar. 
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Utförande. Gevärsafdelningens 1:a afdeluiuo· o·icl-
0 

1. , 
M b '- ll1U0l'Ct 

å slupen .iW 2, som bogserades mot målet af en ångslnp 
1110

(1 
6 knops medelfart. P å cirka 300 m. skötos 6 skott per man, 

ett åt gången; clerpå vändes och ökades afståndet till cirka 

400 m., clå fyra salfvor afgåfvos. 2:a afdelningen upprepade 

samma öfning. Ganska svår sjögang var rådande, elddisci

plinen god. 
III. Stridsskjutnin,r; i trupp den 22 Juni 188'7. 

Fömtsiittniug. Sedan umlerrättelse ingått, att en fienc1tlig 

styrka landstigit på S. Bollö, får gevärsafclelningen, in alles 

76 man, formemde i pluton, order att gå i land och bevaka 

samt om möjligt, fördrifva fienden. 

rrt;förande. Efter landstigningen framsändes 1:a halftrop

pen i skyttelinie med order att sölm utforska fiendens läge 

och ställning samt att, om någon mindre truppafdelning på

träffades, upptaga strid med denna, och då genast afilända rap

port till landstigningsbefälhafvaren. Om en stund höres skott 

och samtidigt varskos från l:a halftroppchefen, att han öfver

raskat och inlåtit sig i strid med en fiendtlig patrull, rep re

senterad af 7 ha1f- och 2 tredjedelsfigurer, på cirka 100 m. 

afstånd. 2:a halftroppen sändes då att förstärka skytteliniens 

venstra flygel. Straxt härpå anfalles skyttelinien af häftig 

eld från ett berg och en skyttegrop på cirka 3CO m. afstånd, 

der fienden betecknas af 8 half- och 10 tredjedelsfigurer, mot 

hvilka eld då öppnas. B efarande anfall i högra flanken, af

slinder befälhafvaren 3:e halftroppen att recognoscera denna 

sida, under det att 4:e halftroppen fortfarande utgör understöd. 

Om en stund ankom rapport från 3:e halftroppchefen, att han 

upptäckt en större fiendtlig styrka på denna sida, formerad i 

skyttelinie, representerad af 5 hel-, 15 half-, 10 tredjedelsfigurer 

och understöd i knäsUtende ställning1 representerad af l afc1el

ningstafla. Order gifves 3:e halftroppchefen att söka uppe

hålla fienden. 4:e halftroppen får order att åt detta håll för

stärka skytteliniens ven~tra flygel , h varjemte l: a och 2:a half

tropparne, sedan fienden anses förc1rifven från skyttegropen 1 



göra en frontförändring åt höger och förena sig med 3:e och 

4:e halftropparne. Eld öppnas mot den :fiendtliga skyttelinien 

på cirka 400 m. med 3 skyttesalfvor och mot det fiendtliga 

nnderstödet, hvarpå elden öfvergår till skytteelcl, 2 a 3 skott. 

Denna afgifves på 350 och 300 m. P å 200 m. gifves snabbeld, 

för hvilken fienden anses tå vika och lemna ön. En mindre 

styrka, representerad af 7 half- och 2 tredjedelsfigurer, söker 

visserligen beskjuta gevärsafdelningens venstl·a flank, men för

jagas af 4:e halftroppen. Terrängen bergig och stenig. Eld

disciplinen god. 
IV. Stridssl~jutning i tntpp (å leemonbåt uneler gång) clP1i 

22 .Jnni 1887. 
Fönttsättnin,c;. Målet utgjorde en clrifvande minbåtstafla. 

Gevärsafdelningen, fördelad på 2:ne afclelningar, gick ombord 

å kanonbåten "Gnnhild" som hölls vid 9 knops fart. 

Utförande. H vardera af delningen sköt vexelvis. Eld bör

jade på cirka 800 m. med begagnande af tvenne sigten. Salf

vor afgåfvos på ungefärligen lwar 100 m., till c1ess på cirka 

350 m. "enskild eld" på l a 2 skott kommenderades. På 300 

m. kommenderades ''eld upphör". Elddisciplinen gorl. 
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skol - och stridsskjutningar med revolver. 
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