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Om skjutning med kanoner. 

I och med införandet af de svåra, välskjutan<le 
kanonerna med deras ofantliga effektivitet, hvilken, på 
grund af senast i England och Tyskland gjorda för
vånande framsteg, ytterligare i hög grad ökats, hafva 
fordringarne på artilleristens duglighet i betydlig grad 
stegrats. Man är nu långt ifrån den tid, då skjutha
stigheten snart sagd t var den vigtigaste faktorn vid ar
tilleriets betjenande. Det stora mål de fordua linieskep
pen med dess sårbara rigg erbjöd, för det på den tiden 
talrika artilleriet, tillät, och i viss mi\n berättigade, en 
mindre noggrann riktning, blott man derigenom kunde 
öfversålla sin fiende med så mycket större antal af de 
lätta projektilerna. Långsamheten af fartygens manö
vrer samt af förändringen i distanserna vållade äfven 
stor lättnad för artilleristen att underhålla en efter 
den tidens fordringar effekt i v eld. Sannolikheten att 
träffa var i alla händelser tillräckligt stor, för att man 
genom förenämnda tillvägagående skulle vinna det mål 
man dermed åsyftade. 

Genom pansarets pliläggande är fartygens sårbar
het i väsendtlig mån förminskad, härigenom har man 
ock måst ansenligt öka kanonernas storlek, så att en
dast ett fåtal lmn af hvarje fartyg föras; genom ån
gans införande ökas noggrannheten och hastigheten af 
h varje manöver, hvarigenom åter, såväl för eget skydd, 
som för vinnande af andra fördelar, distanserna un
dergå oupphörliga vex.lingar. Alla taktiska teorier 
(giltiga erfarenhetsrön saknas ännu) öfverensstämma 
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det antagandet, att nutidens sjöstrid hufvuJsakligeu 
kommer att utgöra serier af hastigt öfvergående strids
momenter (genombrytningar), Inrarunder hvarj e till 
buds stående anfallsmedel måste komma till nästan 
ögonblicklig användning; llen som då, af brist på öf
ning eller elenned sammanhängande orsaker, icke är 
beredd, drager naturligt nog det kortaste strået. 

På grund af alla dessa omständigheter nedsättes 
i högst betydlig grad den sannolika träffsäkerheten 
och således äfven hvarje lmnons eldverkan, hvilket allt, 
då i betraktande äfven tages det ytterst ringa antal 
kanoner hvaraf nutidens artilleri representeras, anty
der h vilken oerhörd vigt h varje skott från en af dessa 
pjeser måste ega i jemförelse med dem från föregående 
tiders t alrika artilleri. 

Alla mariner egna ock nu den största uppmärk
samhet åt utbildandet af förträffliga artillerist er inom 
alla grader. Dervid är det målskjutningen, som ju 
bör utgöra hufvucländamålet med samt afsluta lwarj e 
kurs i artilleri-exercis, samt de före målskjutningen er
forderliga förberedande riktöfningarne, som utan tvif
vel fordra den största noggrannheten och den mest 
systematiska indelning af öfningsföljderna; för så viJt 
resultatet deraf skall motsvara de vidstriiclcta fordrin
gar som nödv[tndigtvis måste ställas på hvarje nutidens 
artillerist. Så har den franska marinen, för erhållande 
af ännu Mttre resultat af dessa målskjutningar, ej un
derlåtit att, oaktadt stora summor derpå årligen an
vändas, vid dess exercisskolor vidtaga åtskilliga an
ordningar, hvars fördelar fö r ett mindre rikt land, 
såsom vårt, äro ännu mer i ögonen fallande. Dessa 
bestå uti att, dels till de lätta kanonerna (12 och 14 
c.m.) anbringa ett vanligt gevär (fusil-canon, gevärs
kanon) samt dels att uti de svåra kanonerna inpassa 
en reffiad stål-tub (tube-canon, tub-kanon). Med dessa 
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sålunda anbringade mindre skjutpjeser utföras en del 
förberedande målskjutningar, hvilka anses nödvändiga 
för att sedan fullständigare kunna tillgodogöra sig den 
dyrbara öfning, som den normala skjutningen innebär. 
Följande beskrifningar, meddelade af löjtnanten C. A. 
von Dardel, förtydliga närmare ifrågavarande öfnings
materiel, sådan den användes ombord å franska man
nens artilleriexercis-skolskepp "le Sottverain ((. 

Gevärs-kanonen. 
(12 a 14 c.m. kanon) Pl. I fig. l och 2. 

En vanlig gevärspipa (chassepot), a, infälles uti en 
planka, b, af alm eller ask, som tjenstgör i egenskap 
af lavett. Denna lavettplanka glider på en kursör, c, 
af samma träslag, hvilken fästes ofvanpå pjesen me
delst ett jernstöd, hvars nedre gaffelformiga ändar 
gripa omkring ·pj esens tappskifvor. 

Lavetten är 70 c.m. lång, 8 c.m. bred och 3 c. m. tjock. 
Dess undre yta är plan samt försedd med urtagningar 
för de bultar, hvilka förena stödet med kursören. Urtag
ningen för pipan är lika som å elen vanliga gevärsstoc
ken. Framtill är pipan fästad vid lavetten medelst 
mellanbandet, baktill medelst svansskrufven. 

Kursören är 63 c. m. lång, 8 c.m. bred och 3 c.m. 
tjock. På bakre delen är en klack, framtill klädd med 
en kautschukskifva i ändamål att hämma rekylen. I 
öfre plana ytan är infäld en tunn jernskena, hvilken 
utgör fäste åt de bultar so m förena kursör och stöd. 
Rätt igenom lavett och kursör går i bakre delen en 
urtagning för aftryckaren, d. Derifrån och bakåt gli
der på undre ytan en tunn korsformad jernskena, f, 
hvars främre ända har ett hål, hvarigenom aftrycka
ren går ned; i den bakre är en ögla, g, hvari fyrsträn
gen hakas. Då skenan af fyrsträngen drages bakåt, 
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meddelar den äfven dmma rörelse åt aftryckaren, hvar
igenom skottet sålunda aifyras. 

Undra delen af kursören är formad efter kano
nens godsyta. Lavett och kursör fäst es till hvaran
dra medelst trenn e öfverfall af 2 m.m. j ernplåt, två i 
främre och ett i bakre delen af kursören. 

Stödet är af l c.m. tjock j emplåt. Dess form är 
afpassad efter kanonens emellan tapparne. Den nedre 
del en slutar på båda sidor om kanonen med gaffelfor
miga armar, som gripa om tappstyc kena. Kursören 
fåstes till stödet medelst 5 nitnaglar. 

Den hiir gjorda beskrifningen förutsätter att ge
vä_ret är placerad t midt öfver kanonen, hvilket numera 
iakttages i Frankrike. Pl. I fram sUiller geväret lig
gancle på venstra tappskifvan. 

Vid skjutning begagn as pj ese11 S vanliga riktinstm
ment; i följd af de båda vapn ens olil'a skott vidd be
gagnas dock särskild tabell för uppsättningen, hvilken 
uppgöres med antagande att pj esens och gevlirets kiirn
linier äro parallela. Till ankar.'> mot fast miU kan 
upp5ättning erhållas på följande sätt: gevärets sigte 
ställes för olika afstånd och kanonen in r iktas med 
detta turvis på m~let, samtidigt hvarmed korn och 
uppsättning bringas öfverens med detsamma ; kanonens 
uppsättning för hvarj e af de ol ika afstånden uppteck
nas och användes sedan vid skjutningarne. 

Tub -kanonen. 
(19, 24 och 27 c. m. kanon.) 

I loppet på kanonen inpassas, med elst ett sii l'skildt 
stöcl, en stiil tnb som, pii iifverkant och paraHelt metl 
axeln , har ett 40 c. m. långt ledspår, P l. I fig. 3, a , pas
sanue in efter en motsvarande riinna i stötl et. 

Tuben, Pl. I fig. 3, är till sin ime konstruktion 
lika med 1870 års kanonmouell, endast meu den skil-
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n a el att det c y lindriska laddningsrummet slutar med 
en sty mpad kon. Dess längd är 1,15 m., diameter 20 
m.m. och vigt 20,7oo k L oppet, vensterreffiaut , har 
12 likformiga r effior med on vridningsvinkel af om
kring 4°. Tubens bakre ändplan ligger an mot kano
nens stötbotten , hvilken s:'\lunda gör tjenst som slut
stycke. Tätringen, b, af stål är fast och lika mec11870 
års modell. 

Stöclet, P l. II, är af brons och gjutet i ett stycke 
samt väger 27,750 k. Det har i Hingelriktningen en 
ev linclrisk go nom borrning h vari t n ben passar med lätt 
f;.iktion. För att medelst stödet noggrant kunna cen
trera tuben i kanonens kärnlinie, slutar detsamma i 
hvarclera linelan mecl hufvuclena f f. Främre hufvudet, 
som bildar en stym pad kon, är på yttre siclan försedt 
med sex centrerings~j ellrar , g, samt hvilar i elen del af 
loppet, hvarest projehtil- och krutrummen förenas . 
Bakre hufvndet är skål fo rm allt och hvilar i krutkam
maren , hvarest det centr eras mocl.elst tre starka brons
skrufvar, h. Den bakre utåtvikta kanten, k, passar in 
i tätringsläget. 

Tvenne ~j ede rringar , l, af Bellev iils system, påträ
da" tub e u vid s k.i ntning. De h vila emellan stödets 
bak,)lan och tubens kammarför;;; tärlming samt afse l 

åstadkommande af god tätning, genom att pressa tuben 
bakåt till kanonens stö tbotten. Fem t unna j ernringar 
finnas att på triida efter Bellevill;; fj eclerringarna, för 
att, då så behöfve.s, nnclerhj elpa dessa att åstadkomma 
full st~iml i g ttitning. 

L addningen bt:står af en liten pergamentspappers
karclus, af samma form och med samm a märke som 
kanonens, samt af särskild projektil, på det laddnings
greppen så mycket som möjlig t må likna de normala. 
Aifyring, viskning och lachlning, äfvensom bakladd
nin~smekanismens och tätringens r engöring och sköt-
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sel, verkställas i öfrigt, der sådant låter sig göra, så
som vanligt. 

Kanonens eget riktinstrument - med undan~ag 
af uppsättningsstilngen, h vilken särskild t graderas efter 
tubens skjutvinklar - och . de vanliga tändrören (för 
centralantändning) användas vicl skjutningen. 

Projektilen, Pl. I fig. 4, af bly har trenne cirku
lära urtagningar, hvilka fyllas med en blandning af 
talg och vax; dess diameter är 20,1 m.m. , längd 52,6 
m.m. och vigt 162 gr. Krutladdningen består af Ri
paulds krut; kardusens längd är 89 m.m., diameter 
18 m.m. och vigt 25 gr. 

Iche utan ett visst misstroende har man i Frank
rike emottagit den ofvan beskrifna öfningsmaterielen. 
l\fan befarade nemligen, att den, såvida de verkliga 
målskjutningarne i följd deraf minskades, skulle kom
ma att utöfva ett menligt infly tande på artilleristernas 
duglig.het i stället för motsatsen. .J\IIan finner lätt det 
berättigade i en dylik farh åga. Inflytelserika faktorer 
vid den verkliga skarpskjutningen bortgå nemligen 
här nästan helt och hållet, siisom: öfning i viskning 
och laddning, på hvilken sl;:juthastigheten till stor del 
beror, rekylen och de försigtighetsmått och arbeten, 
som i följd deraf blifva nödvändiga, vidare möjlighe
ten att på längre afstånd med lätthet iakttaga nedsla
gen, krutröken och knallen, hvilka äfven i någon mån 
verka hinderliga och orogifvande samt derföre fordra 
vana att öfvervinna. 

Öfningen med denna materiel bör sålunda betrak
tas endast såsom ett tillägg till de nu befintliga. Dess 
värde foringas ingalunda derigenom. De svårigheter 
som f. n. uppstå vid öfvergången från den mekaniska 
exercisen till målskjutningarne äro tillriickligt känn-
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bara, för att man ej villigt skall erkänna värdet af 
den förbättrade metod att förbereda och inleda mål
skjutningarne, som genom ifrågavarande öfningsma
teriel erhållas. Svårigheten vid riktningens kontrol
lerande, hvilket från fa st batteri går lätt nog, fram
träder här, då öfningen sker fr i\ n fartyg under rörelse, 
i första rummet. 

Angående tiden och platsen för verkställande af 
målskjutningar med ·denna materiel , så hålla vi före 
att de böra utgöra del af de öfningar, som exercis
skolorna i land meddela samt vidare försiggå på exer
cisskolefartygen. Vigten af att obligatoriska målskjut
ningar fl' ån fartyg tillhöra exel'cisskolornas verksam
het i land bör ej underslmttas. lVIanskap inom alla 
sjömansklasser genomgår der en fullständig kurs i ar
tillerimaterielens hamlterande, och denna kurs är mer 
eller mindre förfelad, om den ej fdr omedelbart afslu
tas af det, som Mr utgöra målet 1Tied ]lVarje dylik 
öfning, ncmligen målskjutning. Det är af vigt att 
detta företages vid skolan dels emedan ej allt manskap, 
som genomgår kurs derstädes, blir kommencleradt på 
exercisskolans fartyg, samt dels emedan cle förbere
dande öfningarne och den derpå följande mnlskjutnin
gen , för manskap under utbildning, erforcla ett så sy
stematiskt till vägagående om någon högre skickligbet 
skall ernås, att man ej får förutsätta, att hvarj e far
tyg skall kunna meddela allt detta lika fullständigt 
som elen skola, hviU::en gjort det till sin särskilda 
uppgift. 

Någon synnerlig svårighet torde ej heller möta, 
att unclee sista månaden af kursen i exercisskolorna 
utrusta särskilda målskjutningsexpeclitioner, i likhet 
med hvau förr varit anordnadt vid Stockholms stations 
exercisskola, hvilka stode uneler befäl af den som i 
skolan leclt artilleriexercisen, eller annan i dessa öfnin-
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gar erfaren officer. Dessa expeditioner borde utgå 
turvis för någon viss tid t. ex. en vecka, till någon 
för skjutningars vrrkställande lämplig plats, samt hvarje 
gång meclhafva en afdelning af det klassificerade man
skapet - rekryter torde icke böra öfvas i målskjutning, 
innan de förut nÅ-gon tid varit embarkera<le å fartyg
hvars storlek måste bero dels på fartygets storlek dels 
på antalet af denna klass manskap, dock böra anord
ningarne göras så att allt nyssnämnde manskap får der
uti deltaga. Vi upprepa här, att detta är det enda sättet 
att göra sig försäkrad om en homogen utbildning af våra 
artillerister, åtminstone h vad beträffar de första nöd vän
eliga grunderna. Vi veta alla huru liten öfning i skjut
ning mecl svåra kanoner som tillkommer vårt manskap, 
och de l:a och 2:a klassens artillerister, som någonsin 
lossat ett skarpt skott med en kanon af svår kaliber, 
äro lätt rälmacle. 

H vad nu angår valet af fartyg och kanoner som 
härtill böra användas, så anse vi detta böra bero på 
olikbeten af den materiel, hvarclera stationen i hän
delse af mobilisering för närvarande bar eller fram
deles får att bemanna. I Carlsirrona återfinnes det 
svåra artille1·iet på monitorer oeh 1 :a klassens kanonbå
tar (Blenda-typen), i Stoekholm på pansarbåtarne. Ka
nonbåten, som utom sin svåra kanon ~ifven föreren lätt 
kanon, samt dessutom erbjuder såväl mindre kostnad, 
som större trefnad för manskapet, torde v&ra att före
draga i Carlskrona, då i Stoeh:holm pansarbåten är 
den enda att välja på. 1\ied dessa fartyg bör följa en 
eller två bestyckade barkasser, äfven för målskjutning. 
Skjutning från barkass öfvas flitigt inom andra ma
riner, oeh anser man densamma vara af högt värde 
för manskapet jemförd med den ringa kostnaden der
fUr. Under våra vanliga expeditioner äro tillfällena 
till dylika skjutningar dessutom så få att man ej torde 
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böra försumma att införlifva dem med exercisskolorna, 
hvilket ock är det enda sättet att låta allt manskapet 
komma i åtnjutande cleraf. 

Man har såsom skäl emot häL' föreslagna målskjut
ningsexpeditioner andragit det menliga inflytandet som 
ldimatet skulle medföra. s~'l torde möjligen förr varit 
förh ållandet, då beklädnaden var dålig och de små ka
nonslnparne bärtill användes. N u deremot hålla vi 
före, att med de fartyg som här föreslagits, h vilka lätt 
kunna förses med värmeledning, samt med den för ett 
hårdt klimat fullt tillräekliga beklädnaden vårt man
skap har, kan någon farhåga af nyssnämnde beskaf
fenhet ej vara berättigad. 

Om, såsom vi hoppas, ett väl ordnad t artilleri-exer
cisfartyg i sinom tid kommer till st ånd i Carlskrona, 
hvarest allt manskap t illhörande artilleriafclelningen, 
så väl i Stoekholm som i Carlskrona, får genomgå full 
ständig afslutningskurs i artilleriexereis och målskjut
ning, så blir naturligtvis fördelen af särskilda mål
skjutningsexpeditioner för exercisskolorna mindre på
taglig - · intill dess emellertid sildant varder förhål
landet vidhålla vi, att öfningar i ofvan föreslagen rikt
ning måste anordnas vid båda stationerna, för så vid t 
vårt manskaps artilleristiska utbildning skall vinna elen 
utbredning och elen grundlighet, so m nödvändigt 
måste fordras oeh som ät· möjlig att åstadkomma. De 
nu pågående sh:jutningarne feån Kungshalls batteri i 
Carlskrona anse vi för det klassificierade manskapet 
böra upphöra. De medföra ej nytta för h vad de kosta 
i tid oeh penningar. Riktningen från fast batteri är 
lätt att kontrollera utan skarpa skott, oeh öfning i 
viskning, laddning samt Yana vid smällen skall erhål
las i tillräeh:ligt stor grad samtidigt med de öfningar 
som ombord måste företagas för ernående af andra 
lika vigtiga färdigheter. 
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Angående stegringen af de här föreslagna öfnin
garne må tillåtas några ord. Dervid må då nämnas 
att, som det förutvarande antalet af 8 a 10 skott i 
hvarje serie torde vara väl mycket att i en följd af
skjuta, så är här nedan h varje serie med de lätta kano
nerna samt med fusil- och tub-kanonen beräknad till 
4 å 5 skott samt med kanon af svår kaliber, då van
lig laddning användes, till 3 skott; h var man bör icke 
skjuta mer än en serie på dagen med samma kanon. 
Sedan manskapet under vintern genomgått sin fuJl
ständiga kurs i artilleriexercis, och derunder erhållit 
särskild t hvad angår riktningens inlärande, alla de för
beredande öfningar som i land kan åstadkommas, em
barkerar detsamma på målskjutningsfartyget helst i 
afdelningar på vissa kanonbetjeningar (antingen en 
eller flera). 

Pärslagsvis upptagas här nedan de skjutningar som 
af h varje man böra utföras. Då de äro inskränkta till 
hvad vi anse vara det minsta möjliga, så torde de, om 
tid och öfriga omständigheter sådant tillåta, böra i 
väsendtlig mån ökas. 

i Carlskrona 
från barkass på 3-4000 fot. . . . . . . . 1 sene (5 skott) 
med 4",1 kanon, apterad med gevär, 

400-2000 fot ... . ............... 2 serier (lO skott) 
med 4",1 kanon, normal laddning 6-

7000 fot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 sene (5 skott) 
med 27 c.m. kanon, apterad med tub, 

2-3000 fot ................ . .... 1 ser1e (5 skott) 
samt de som i föregående skjutningar 

fullgöra föreskrifna fordringar och 
kunna komma ifråga att uppflyttas 
till l :a kl. artillerister: 

med 27 c.m. kanon, normal laddning, 1 sene (3 skott) 
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i Stockhol;m 

från barkass på 3-4000 fot ..... ... 1 sene (5 skott) 
d:o 5-6000 fot ......... l sene (5 skott) 

med 24 c. m. kanon, apterad med tub, 
2-3000 fot . .. ... .... . ...... . ... 2 serier (lO skott) 

samt de som i föregående skjutningar 
fullgöra föreskrifna fordringar och 
kunna komma ifråga att uppflyttas 
till l: a kl. artillerister: 

med 24 c.m. kanon, normal 'laddning, l serie (3 skott). 
Tillbörlig uppmärksamhet bör under dessa skjut

ningar egnas åt afstånds bedömande. Med de otill
fredsställande instrument, som i elen vägen finnas, syn
nerligen för de små fartygen i våra skärgårdar, är 
man ofta nog reducerad till att endast efter eget omdöme 
uppskatta afstånden. Öfning häruti måste sålunda 
meddelas samtidigt med skjutningarnes utförande. l å 
2 serier torde derfore böra afskjutas med den minst 
dyrbara materielen, och på nära håll, utan tillkänna
gifvande af afståndet. I allmänhet böra ej skjutnin
garne verkställas till ankars, utan fartyget derunder 
hållas i rörelse, större eller mindre allt efter som 
skjutningens stegring sådant erfordrar. 

JYian torde här göra den invändningen att det en
ligt ofvan föreslagna anordningar, uppstår en lucka 
derigenom att de medelsvåra kanonerna ej äro med
tagna. Skälen derför äro tvenne. Först framstår svå
righeten- att erhålla för dessa öfningar passande far
tyg, hvarest alla kanoncerter äro tillfinnandes, men 
framförallt vilja vi framhålla att det ej, för att bilda 
en fullgod artillerist, bör anses nödvändigt att han 
skall passera graderna vid alla olika kanoner och la
vetter, hvaraf materielen består. Valet af de kanoner 
och lavetter som till öfningar användas bör göras med 
urskiljning och så att cle i sig liksom innefatta den 
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fullständiga ste öfning för äfven andra typer som före
finnas, men i:Lr valet en gång gjordt och väl gjordt, 
så anse vi att en väl ledd och fullständig öfning, kon
centrerad på dessa kanoner, bidrager vida mer att ut
bilda skickliga artillerister, än om saa~ma qvantitet öf
ning skall splittras på för många håll. Af dessa skäl 
torde elen nyss förutsatta invändningen icke vara af 
någon graverande art; likväl måste man hålla noga i 
sigte, att, vid de skolmässigt anordnade målskjutnin
garne, det svåraste artilleriet äfven får ingå. Det är 
detta som utgör tyndpunkten för artilleristens skick
lighet, och der måste vi sluta. Vid siclan af manska
pets utbildning är inforandet af årligen återkommande 
skjutningar med det gröfsta artilleriet af nöden, sii.väl 
för befäl och underbefäl, som ock för materielens egen 
utveclding. Den ekonomiska siclan får i detta fall ej 
utgöra hinder, ty anslagen måste fördelas så att de 
ej allenast räcka till anskaffning af mate:'iel, utan ock 
till att nöjaktigt kunna hancltera clensamma. 

Vi hafva ingalunda, med det här gjorda förslaget 
till skjutningar för exercisslwlorna, velat påstå att de 
skola vara fullt tillriickliga för den utbildning vårt 
manskap behöfver, utan hafva fastmer endast velat 
antyda ett sätt, hvarpå vi tro att elen nästan full stän
diga bristen på skolmässigt anordnade målskjutningar 
skall, med förhanJen varande medel, kunna afhjelpas, 
och hvarigenom den första grunden till artilleristens 
vigtiga yrkesskicklighet bör lmnna lfiggas. 'Pill denna 
grundval komma seelermera de skjutningar som utföras 
från våra öfriga öfningsexpeditioner , och som vid så
dant förhållande böra medföra större gagn än tillförene. 
Då artilleriet spelar en så vigtig rol vid manskapets 
utbildning, och då målskjutningarne utgöra den för
nämsta värdemätaren på elen praktiska dugligheten, så 
torde det i många afseenden befinnas fonlelaktigt om 
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11Varje man tillclelacles en målskjutningsbok, hvari på 
ett lättfattligt sätt upptogas värdet på alla skott från 
de målskjutningar hvari han deltagit. Ett arrange
ment, öfverensstämmande med det nu föreslagna, finnes 
redan , då uti förhållningsböckerna }.iro införda åtskil
liga värd etecken på manskapets duglighet. 

En sak af vigt för att underhålla en gång för
värd ski ckligh et må här påpekas. Dels på grund af 
förgänglighets lagen, dels i följd af vårt tid ehvarfs snill
rikhet böra för l:a kl. sjömän repetitionskurser i mål
skjutning vicl skolorna ovilkorlige11 göras obl igatoriska, 
såväl for att påminna och (ö1·öka en gång förvärfd 
skickligh et, so m ock för att göra dem förtrogna med 
den nyare materie] som tilläfventyrs skull e varda an
tagen . Dessa repetitionskurser böra återkomma helst 
hvart 3:e, högst hvad 4:e år. 

Med införandet af fnsil- och tub-kanonen förmin
sims i väsendtlig mån värdet af de slätborrade kano
nernas användande vid målskjutningarne. I och med 
detsari1ma skola också de, endast för det slätborrade 
artilleriet försvarbara, primitiva lavetter som kallas 
fyrarullalådor tillhöra en förgången tid. Utan tvifvel 
är öfning meJ dessa lavetter bättre än ingen , men då 
precision sartilleriet , för att i striden kunna fullt till
godogöras, fordrar motsvarande fulländning af de la
vettm· som dertill användas, så måste vi ock vid våra 
öfningar viJtaga sådana anordningar, att denna nog
grannhet kan från början till fullo uppfattas och in
skärp:t:-. De hos oss brukliga marshall s- or.h kursör
lavetter för 4",1 lutnem meclgifva visserligen större nog
grannhet vid hamlteranJet än fyra rulla lådorna , men 
äfven dessa mots Ya ra. dock ej heller hvadnutiden kräf
ver. De äro alla tungskötta och fordra för myc
ket folk. 
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slutligen må framhållas, att, af samma skäl som 

vi ej ansågo målskjutning behöfva utföras af hvar man 

med alla de kanoner och lavetter hvaraf materielen 

består, så anse vi det ej heller vara skäl att, vid exer

cisskolorna i land, splittra öfningarne p:'t för många 

lavett- och kanontyper. Den profkarta p:'t lavetter 

som f. n. finn es i exercisskolornas batterier torde hafva 

sin hufvudsakliga betydelse som teoretisk undervis

ningsmateriel; ty på exercisen verkar denna anordning 

hämmande af det enkla skälet, att det är bättre känna 

en sak grundligt, än fuska i många. Likaledes torde 

det vara origtigt att inreda båda exercisskolornas bat

terier lika; denna inredning bör, i någon mån, r ätta sig 

efter elen materiel som finnes å hvardera stationens 

fartyg. Det skulle sålunda varit naturligare, om man 

i Stockholms exercisskola erhållit t. ex. en pansarbåts 

lavett i stället fö r den n. v. helkursören. 
Vår marin är lit en, men elen uppgift hon i hän

delse af krig har att lösa är stor; vi måste derföre 

genom ökad duglighet söka ersätta hvad oss brister i 

materiel styrka. Först genom ett noggrant afvä

gande af den nytta hvarje praktisk öfning medför; 

genom att tillgodogöra oss de af nutidens uppfinnin

gar, hvarhelst de må återfinnas, som äro för våra för 

hållanden passande; genom att utgallra hvad som ej 

längre medför samma gagnande resultat som förut, 

samt genom en allvarlig och kraftfull sträfvan att af 

förhanden varande medel städse åstadkomma bästa 

möjliga resultat, kan och skall detta blifva oss möjligt. 

H - r. 

- Y71-

Chinesiska sjöarsenalen vid Foo-Chow. 

Som bekant är, har chinesiska r egeringen, under 

senare åren, gjort ganska berömvärda sträfvanden att 

förskaffa landet ett, efter europeiskt mönster bildadt, 

sjöförsvar. Sålunda har från England anskaffats åt

skilliga större och mindre, såväl pansrade som opans

rade, med groft artilleri bestyckade krigsfartyg, under 

det att på de sista åren flera opansrade fartyg blifvit 

byggda vid regeringens egna verkstäder inom landet. 

Chinesiska folkets kända konstftit, i förening med lan

dets egna resurser skola säkerligen inom kort, hvad 

anskaffandet af sjökrigsmateriel beträffar, göra landet 

oberoende af den europeiska industrien, likåsom man 

snart skall finna det i besittning af ett ganska akt

ningsbjudande sjöförsvar. För England och Rysslan d 

skall det säkerligen hädanefter ej blifva så lätt, som 

hittills, att, i denna aftägsna verldsdel, bevaka sina 

intressen och göra sin vilja gällande. De skola ej 
längre finna ett på sjöförsvar blottadt China. 

Till de anmärkningsvärdaste företeelserna, i fråga 

om skapandet och utvecklingen af det chinesiska sjö

försvaret, hörer tvifvelsutan upprättandet af sjöarsena

len vid Foo-Chow. Grnndläggar~n af detta etabliss e

ment, dess nuvarande föreståndare, franska marinoffi

ceren Prosper Giquel, har i en af honom utgifven 

broshyr, under titel ''L'Arsenal de Fou-tcheou, ses 

resultats Shangha'i 1874", lemnat en detalj erad b erät

t else öfver detta etablissements uppkomst och verk

samhet: och hvarur vi anföra följande utdrag .. 
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.Arsenalens ändamål. Arsenalen vid .B'oo-Cl10w är 
icke, såsom benämningen tyckes tyda på, ett etablis
sement för tillverkning af vapen och ammunition. Den 
består af en samling stapelbäddar och verkstäder, äm
nade för fartygsbyggnad, i förening med hvilka finnas 
uppfördt ett valsverk. Ändamålet med denna arsenals 
grundläggande har varit att förse chineserna med krigs
och transportfartyg, att lemna dem tillfällen till under
visning i metoderna för sådana fartygs byggande och 
handterande, samt tillgodogörandet af de metalliska 
rikedomar, deribland särskildt jern, hvarpå provinsen 
Fohtsien är i besittning. 

Slcäl f'ör valet af hamnen vid Foo-Chow. Hamnen 
kan lätt försvaras enär, vid. inloppet till lVIinfloden, 
finnas små öar och höjder, som äro passande för an
läggande af skansar, och några tiotal mil högre upp 
blir floden så smal, att passagen kan fullkomligt stän
gas, genom nedläggande af några minor. Djupet å 
redden eller ankarplatsen var tillräekligt för fartyg af 
22 a 23 fots djupgående, och äfven för skepp af den 
storlek man bestämt sig att bygga. Fartygen kunde 
förtöjas utefter kajer vid arsenalens framsida, hvilket 
också var nödvändigt för att underlätta en del bygg 
nadsarbeten. 

Förut kände man att provinsen kunde förse med 
jern, pålar till grundläggningsarbeten, att kolstatio
nen på Formosa icke var så långt aflägsen, och att 
arbetare kunde erhållas mot billig ersättning. 

Öf'verenslcomrnelse angående cwsenalens anläggande. 

Giquel hade gjort bekantskap med en framstående man
darin, hans excellens vice kungen Tso-'fsong-Tang, då 
han, såsom befälhafvare för en fransk-chinesisk kår, 
i förening med truppema under hans excellens befäl 
hade varit i strid mot rebellerna i provinsen Che
Kiang. Då fälttåget afslutades år 1864, uppdrog vice-
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konungen åt honom att utarbeta ett fiirslag till en 
sjöarsenal s anliiggning. Planen häröfver blef ej god
känd förr än emot slutet af år 18G6, då kontrakter 
unelertecknades af 1\f. Giquel och den chinesiska re
germgen. 

Grundläggnings{örslagct innehöll följande: 
l) Anläggande af verkstäder för maskintillverk

ning och lämpliga stapelbädtlar för fartygs byggande. 
2) Inrättand·e af skolor för utbildande af konstruk

törel', officerare och maskinister. 
3) Antagamle af ett tillriickligt antal europeer för 

att leda arbetena och undervisa chineserna. 
4) Nedläggande af en uppltalningsbädd, efter La

bat's system, lik den uneler arbete vid Bordeaux för 
' 

fartygs reparationer. 
5) Anläggande af ugnar och maskiner för till ver

kande af stänger och plåtar af tackjern frlin den före
n1imnda provinsen. 

Arbetets bör"jan. Vid början af 1867 företogas nå
gra förberedande arbeten, såsom uppförandet af bo
städer för personalen och förrådshus m. m., men ar
betena vid arsenalen kommo dock icke i full gång förr 
än då M. Giquel, i Oktober månad samma ftr, hade 
återväntlt från en resa till Frankrike, der han förskaf
fat sig nödiga materialier och biträden. 

Innevånarne i Foo-Chow uttrycka ännu sin för
våning öfver den förändring de ödsliga risfälten under
gått genom de derstädes anlagda verkstäderna. Inga 
af de i Frankrike inköpta materialierna hade anländt, 
företagets grundläggare stodo derför utan hjelpmedel 
med afseende på europeiska instrumenter och maski
nerier. 'Likväl var det nödvändigt att arbetet börja· 
des; ett litet obetydligt hus, det enda som fans på 
platsen, inreddes till smedja och i den uppsattes två 
härdar och der tillverkades den första bulten. Med 

9 
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infödda timmermän byggdes pålkranar för att drifva 
ner pålarna och dessutom hade, under de tre derpå 
följ ande månadema, arbetet med stap elbädd;:m så fort
skridit , att föreståndaren, med vanliga fest ligheter, lät 
sträcka kölen till ett transportfartyg. 

Under denna t id påskyndades verksamt fyllnings
arbetena med en arbetsstyrka af ~inda till 1,200 man; 
det var neml. nödvändigt att höja flodens strand fem fot 
öf'ver högsta vattenståndet, och som chinesernas ganska 
vanliga otålighet måste stillas, enär de önskade att, 
utan uppskof, se r esultater, så börjades uppförandet 
af en del byggnader för verkstäder, i hvillm uppsattes 
maskiner och materialier, då de anlänue från Frank
rike. Dessa verkstadsbyggnader finnas ännu, och ar
senalen företer derföre det vanliga utw_)enclet vid nya 
etablissementers anläggande neml., att byggnacler, i hast 
uppförda, stå vid sidan af sftuana som blifvit synnerli
gen omsorgsfullt byggL1a af rle b~is ta materialier och 
prydda mec1 fullkoml ig lyx. 

Vet·kstäder och ar·bcten . Det följande är en för
t eckning på verkstäder oeh faldor ier etc. ek 

J en werkcn (usine m~tallnrgifJ.ue), nt i hvilka de 
stora smedjorna och va.lsverl\en finnas, uppta.ga en yta 
af 15033 qv.-fot. Den stora smedjan ~ir försedd med 
sex ånghammare, en enkelt verkande hammare 111 ed en 
kraft af 15456 rfl., gjord vid ar:~ena l en; en dulJbelt ver 
kande Farcot -hammare; de återståe nde fyra äro en
kelt ve d mm1e och mindre. Der finnas sexton eldstiider 
för större smide, och sex sm ~iltugnar. Detta fahtori 
har, till närvarande tid (Febrnaei 1874), t ill verkat nio 
fartygsma skiner af 150 hästkraf~.er , deru ti inbeg ripne 
propelleraxla r och vefstakar. Afven bar derst:ides 
blifvit förfärdigade större pjeser, såsom bogankare på 
3024 lt., och båtdävertar. 
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Valsver-ket (a telier des laminoirs) har sex ugnar 
och fyra apparater: en för j ernplåt , en för groft- och 
vinkel-j ern, en fö r j ern af minclre dimensioner , och den 
fj erde för koppar. De clrifvas af en ångm askin på 
100 hästkrafter. Arbetande dag och natt uneler ett 
år kunna de tillverka 3000 ton j ernplåt. 

M eta llverket ell er kopparsmedjan (chauclronnerie) 
har en ångmaskin på 15 hästkrafter. Förutom de 
fortgående arbetena för arsenalen, uppsättandet af pan
nor, som kommit från Europa, utrustandet af fartyg 
etc. , har på denna verkstad blifv~t komplett tillverkade 
14 ångpannor, h vardera med fyra a fem eldstäder j emte 
nödiga tuber, afseelda för maskiner på 150 hästkrafter. 

Utrustningsverkstaden (ajustage) använder en ma
skin på 30 hästkrafter; den kan förfärdiga maskiner, 
belöpande sig till 500 hästkrafter, per år. 

H opsättningsver-kstaden (montage) upptager en yta 
af 2850 qv. -fot. 

Gjuteriet (fonclerie) har tre smältugnar i stånd att 
gjuta stycken på femton ton. Tolf till femton ton 
gjutgods, såsom cylindrar, konclensot·er etc. till 150 
hästkrafters maskiner, hafva blifvit verktälda under 
en vecka. 

Kronometer-ver-kstaden ( chronometrie) är delad i 
tre afdelningar , en för till verkning af kronometrar, en 
för optiska instrumenter och en för kompasser. 

Smedj an (petites forges) har fyrt iofyra härdar och 
tre ånghammare. 

L åsRmedsve1·kstaden (serrurerie) upptager en yta 
af 1800 q v.-fot. 

Der finnes äfven en ångsåg, en modellve1·kstad och 
en snielca1·everkstad. Äfvei1ledes finnas der tre bygg
nadsbäddcw under skjul och en stor mallvind uti hvil
ken skeppslinierna kunna, till full storlek, uppdragas. 
Mastkranar, hvilka kunna lyfta fyratio ton1 och en 
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upphalningsbädd, enligt Labat's system, fullständiga 
de nödvändiga inrättningarne för skeppsbyggeri; å den 
sednare kan upphalas fartyg med öfver 300 fots Hingel 
i kölen och 2500 tons deplacement. Fartygen halas 
tvärs upp på denna bädd. 

Dessutom finna.s derstädes magasiner, skolbyggna
det· och bostäder för etablissementets tjenstemän, hvil
ka sistnämnde utgöras af både europeer och chineser. 

Arsenalen jemte dess byggnader upptager, i sin 
hela utsträckning, en yta af 1698840 qv.-fot. Der fin
nas tre fransyska skolor, nemligen: skeppsbyggerislco

lan, ritskolan och sTcolor för elever. Der finnas äfven
ledes tre engelska skolor, nemligen: skolan föt· studium 

af sjövetenskapen, i hvilken undervisas i matematik 
och teoretisk navigation; elen praktiska sjömansskolan, 

ombord i öfningsskeppet KietHuei, och ingeniörskolan. 
I de sistnämnda skolorna har ]\L Giquel haft bi

träde af några engelsmän; captain R. E. Tracey som 
först hade befål på öfningsskeppet och sedermera af
löstes af P. P. Luxmore, C. B. De europeiska tjen
stemännen äro för närvarande till antalet 52. Den 
chinesiska arbetsstyrkan, vid detta verkligt stora 
etablissement, belöper sig till 2600 man. 

Under den förvånansvärdt korta tiden af 7 år har 
M. Giquel, icke allenast uppbygt en arsenal från dess 
början, utan har han äfven bygt och till en stor del 
försedt 15 örlogsfartyg med maskiner, deribland en 
korvett på 250 hästkrafter (se medföljande tabell). 

I ett bref till Commander Bridge vid engelska 
flottan, daterad t den 29 Augusti, säger M. Giquel: "l 
stället för femton fartyg äro nu 18 satta i sjön, de 
tre sednare hafva samma konstruktion som Foo-Po 

(.vlJ. 4 på tabellen) och dessutom hafva vi börjat bygga 
2 composite vessels''. 
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Att 111. Giquel har kunnat uträtta allt detta, oak
tadt de stora svi\righeter som lagt hinder i vägen, är 
ett framst iiendc bevis på den kraft och klokhet, som 
han utvecklat vid utförandet af det betydande arbete, 
han hade företagit sig. Sjelfva marken, på hvilken 
arsenalen bygdes, måste först ordnas; ty den bestod 
af ett tjockt lag gyttja, betäckt med ett annat tunt 
lag af nästan flytande lera. Platsen var så ofördel
aktig som möjligt för anlåggandet af ett skeppsvarf. 

Floelens öfversvämningar tvang honom att höja 
stränderna fem fot öfver de ursprungliga risfälten, på 
hvilken osäkra grund byggnaderna skulle uppföras. 

Han har lyckats utomordentligt väl, och har icke 
allenas t försett chineserna med en värdefull ars\mal och 
en aktningsvärd flotta, utan äfven lärt många af dem 
huru sådana fartyg, som han lärt dem bygga, böra 
utrustas och hanclteras. 

-n. 
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Sammandrag af sjökrigshändelser m. m. 
under rysk~turl<iska l<riget 1877-78. 

Svärt var, att vid början af detta krig kunna 
förutse, hvilken utti träckning J et skulle taga; om det 
i hnfvuclsak skulle utageras på och vid Donau, eller 

om öppna hafvet ~ifven skulle erfordras, för att bevittna 
seger och nederlag. Härpå berodde naturligtvis huru

vida själn-igskon sten skulle komma i tillfälle, att, 
genom strider såväl i öppen sjö, enskildta eller före
mtde fartyg emellan, som ock ifrån användandet af 
minor, kunna inhemtct några för sjökrigsyrket nyttiga 
och erforderliga lärdomar. 

Genom pariserfördraget inskränkta till de anord
ningar som ryssam e redan vid krigets utbrott vidtogo, 
kumle måhtinda lätt nog det antagande göras, att äf
ven uti detta h:rig, frågan om öppen strid fartyg emel
lan skulle blifva olöst. Krigets gång har också be
sannat denna förmodan , men samtidigt äfven lärt oss 
inse vigten och värdet af minan, samt, med afseende 
på sättet att anv~inda detta vapen, skingrat ett och 
annat tvifvel. Vissedigen återgafs en och annan af 
dessa ti lldragelser i denna tidskrift, redan i början af 
detta krig, men då de framstälda i följd , måhända 
bättre liimpa sig för bildande af reflektioner och om
dömen, låna vi ur l 'Anm\e Maritime skildringen af 
dessa sjökrigshiindelser i sin helhet, hvarjemte vi sam
tidigt blifva i t ill fälle att något n~irmare, än hvad 
hos oss hitintills varit fallet, blicka in uti de förbe-
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reuande åtgärder, de internatianeJa lagarue uppställa 
under ett krig i våra dagar. 

AJltsedan bataljen vid Lissa, und er det italienskt
österrikiska kriget, har sjökrigskonsten icke varit i till
fälle att rikta sig med något rön af intresse, och äfven 
det nu i orienten afslutade kriget företedde ej heller, 
uti egentlig mening, någon sjöstrid, som lmnde fästa 
fackmäns uppmärksamhet. 

Till följd af den utaf ryska flottan framtvingade 
overksamheten under detta J 877 års krig i orienten, re
ducerade sig detta till en följd af skärmytslingar och 
öfverra slmingar, hvilka, ehuru ofta nog med dj erfhet 
ntförda, lik väl salmade stra tegiskt värde, och kriget 
karahteriscras i allmänhet endast genom de lokala för
hållandenas lämplighet föt· angrepp eller försvar. 

Om sjötaktiken emellertid af dessa higshändelser 
uti sin helhet ej fått tillfälle att best ämma n~gra nya 
principer, så kan den måhända begagna sig af den 
erfarenhet, som med minor och minblitar vunnits på 
Donau och de krigförande makternas lmster. Uti elen 
lilla revue öfver dessa krigshändelser , som vi nu ämna 
framlägga, skola vi uppmärksamma endast dem, hvilka 
för sjötaktiken kunna vara af något värde. 

Krigsförberedelser. Turkiska flottans åligganden 
lmnde i korthet sammanfattas sålunda: 

l :o) att, genom kryssningar utmed europeiska tur
kiets kuster, förhindra alla försök till bombardering 
eller landstigning Ii ryssarnes sida, och i all synnerhet 
förekomma trupptransporter från Svarta hafvets norel
liga hamnar till Donau; 

2:o) att blokera, och , i händelse af behof, bombar
dera ryl'ka hamnarne för att sålunda afstänga all trafik; 
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3:o) att från Asien till Europa öfver Bosphoren, 
och från Egypten till Turkiet ~ransportera erforderliga 
förstärkningar af trupper, ammunition, lifsmedel och 
materiel; 

4:o) kryssa vid Armeniens kuster , för att derige
nom oroa den i mindre Asien opererande högra flygeln 
af ryska armeen; 

5:o) bevaka Svarta hafvet, .A!:geiska hafvet och 
Archi.pilagen, samt skydda trupptransporterna för ry
ska kryssare. 

För att kunna upp fy Ha dessa åligganden, förde
lades turkiska flottan, under H obart pacha som högste 
befälhafvare, på följ a1~de sätt: 

l) Uti Svarta hafvet. P å europeiska kusten: 
Pansarfregatten "Assar-i-Tevflik " 3,234 t ., 750 h. k. 

och 8 k ; amiral Hassan pacba förde här sin flagg; 
pansarkorvetter: ·'Fethi-Bulencl" 1,600 t., 500 h.k., 4 
k., "ldjalieh", "Mukademi-Hai'r'' 1,650 t., 300 h.k., 6 
k.; "Nedjimi-Chevket" 1,583 t., 350 h.k., 5 k.; skruf
korvetten "Musapha" 800 t., 150 h.k., 16 k. och avi
soerna "Rethymo ", "l smail", "Cartal Suaya". 

På asiatiska kusten : pansarfregatten "Mamudieh" 
422 L t ., 900 h. k., 16 k., bärande all).iral Achmet pa
chas amiralsflagg; pansarkorvetter "Avni-lllah", '1Mo
nin-i-Zapher11 1,399 t., 400 h.k. , 4 k., 11Assar-i-Chev
ket" 1583 t., 350 h.k. , 5 k.; träfregatter "Azzia 11 11Mooh
pir 11 och avisoerna ''Talia" och 1'Schavber'1. 

2) I medelhafvet: 
Pansarfregatter: 11Messoudieh" 5349 t. , 1200 h.k., 

15 k.; "0rkhanieh 11 422 1 t., 900 h.k., 16 k.; ~kruffre

gatter "Selimieh'' 4717 t., 600 h.k., 54 k.; 11Hudaven
dighiar11 2897 t., 600 h.k., 41 k.; skrufkorvetter 11Lib
an" 800 t., 150 h.k., 16 k.; "Sinope 11 800 t. , 150 h.k., 
12 k.; avisoerna 110ttavil 11, 11Feva1d 11 och "Hania". 
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Till dessa fartyg hörde dessutom 3 transporter mecl 
utrymme för 3500 man, 6 d: o med utrymme för 2000, 
och 5 mindre hvilka kunde ombordtaga 1000 a 
1200 man. 

3) På Donau: 
Monitorerna "Hezber" 513 t., 100 h.k, 7 k., 1'Sei'fi " 

513 t., JOO h.k. , 2 k., ''Lufti-Djelil " 2500 t., 200 h.k., 
5 k. ; pansarbåtarne "F eth-ul-Islam", "Semenclria", 
"Bekvirdilen", "Iscodra", 11Podgoritza", hvar och en, 
408 t. , 80 h.k , 2 k , och med 45 mans besättningar. 
Dessa fartyg, under Dilaver pachas befcil, hacle till 
större delen engelska officerare ombord. 

4) Uti Skutari och Albanesiska farvattnen: bevak
ningsfartygen, "Surat" och "Souda" 184 t., 60 h.k., 2 
k; Boyanna", "Bor'' och "Eurghen" RO t ., 40 h.k. 
och 2 k. 

Hvad beträffar hamnar och kuster hade Turh.iet 
r edan från krigets börj an försatt dessa uti försvars
tillstånd. De enda platser på europeiska kusten der 
en landstigning kunde göras voro, Bnrgb as , Vama 
och Kustenji, men för att på ett verksamt s~itt kunna 
sky dda dessa farvatten, ansågs dock tvenne medel
stora fartyg vara tillräcldiga. P å min(lr·e A.siens kust 
i::;tånclsattes kol- och provianteringselepaten H eraclee, 
hvilken i strategiskt afseende för tmkiska marinen är 
att jemföra med Sinope, rrrebi;>;ond och Batnm. Det 
stora ::mt<tl fartyg, som i och för kustförsvaret erfor
clra.des, tillät ej Turkiet att för annat krigsbruk dis
ponera öfver några betydliga stridskrafter, såsom t. ex. 
för blokad af ryska hamnar och kryssningar på Svarta 
hafvet. Det oaktadt, med tillgång till 9 pansrade och 
en stor mängd opansrade fartyg, disponerade de tur
kiska amiralerna icke des to mindre öfver en ganska 
aktningsLjudande flottilj , och det berodde i sanning ej 
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på dem, att deras eskadrar ej :fingo mäta sig med 
de ryska. 

Det lärer verkligen, i början af kriget, varit tur
karnes afsigt att i öppen sjö uppsöka fienden och der 
erbjuda honom batalj; men ryssame voro försigtiga, de 
afstodo neml. från strider med pansarfartygen och opere
rade enelast med sina snabbgående fartyg och minbåtar. / 
Icke desto mindre hade de turkiska amiralerna med 
mera dj erfhet kunnat orsaka dem mycken skada, ty 
de förfogade öfver en utmärkt materiel,- men' tyvärr 
hade de för liten erfarenhet, för att vara eskaderchefs 
platser vuxna. En engelsk tidningskorrespondent säger 
neml.: att om det gälde, så)mnde de visserligen under
håll a strid ensl;:ildta fartyg emellan, men om signaler, 
taktik och allmänna manövrer, hade de intet begrepp. 
De saknade den för en sjöman, ofta nog alldeles 
oumbärliga förmågan till initiativ. Vid Sulina t. ex. 
sysselsatte sig blokadeskadern uteslutande med, att 
om nätterna under ånga aflägsna sig från torpe
dern a och deras anfall, för att påföljande morgon åter
taga sin ankarplats, lemnande på så vis, den hamn 
som skulle bållas blokerad, h varje natt utan bevakning. 
Det hade mera än väl Lehöfts, att de ryska kustema, 
sersbldt Krims, hall c blifvit strängt blokeracle. Ryss
land uraktHit heller aldrig att, för hvarje gång som 
det lyckades något af dess fartyg att undgå de fie.ndt
liga kryssam es vaksamhet, då med ironisk ton låta 
dett a cirkulera genom hela europeiska pressen. 

.Ryssland, som k~inde sin materiella underlägsen
het, beslöt att inskränka sin flottas verksamhet till 
Svarta hafvet och till kustförsvar. *) För detta ända-

*) Bcstyck ni11 ge n p[, do ryska strandbaLt e ri erna, u tgj ord es af 
sl\viil lii11 ga sl>it l.J orradc kan oner , so m refHade och bandade stålka 
no uer, :ifve11som af reft1 ad e o~h haml ade bakladduingsmi.i rsarc, hv il-
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mål utrustades alla kanonbåtar och kustfartyg, samt 
fördelades vid torpedstationer och Mriga svaga punk
ter. Efter att vid midten af kriget uppmuntrats af 
fiendens försumlighet utrustades några snabbgående 
kryssare, hvilka lyckades såväl i blokadbrytning, som 
i några djerfva öfverrumplingar. Som pariserfreden 
för bjuder dem att hftlla flotta i Svarta hafvet, och i följd 
deraf hufvadsakligaste delen af deras flotta är sta
tionerad i Kronstaclt, var den sålunda ej i tillfälle att 
deltaga i fiencltligheterna. 

I Svarta hafvet *) voro stationerade, med serskilJt 
afseende på kustförsvar, de 2:ne runda pansarfartygen 
(popoffkorna) "N ovgorod" och "Viceamiral Pop off"; 
dessutom några äldre, svagt bestyckade korvetter så
som, ''Livadia", "Elberons", "Hericlick", "Argonante" 
samt ett tiotal af slupar och minbåtar. 

Den under kontreamiral Boutakoffs befäl, vid kri
gets utbrott, · i nordamerikanska farvattnen statione
rade afdelningen, bestående af fregatten ~'Swetlana", 

ka kunde riktas mot de fiendtliga fartygens cHick. Kalihema voro, 
11 tums (28 c.m.) 14 tums (35 c m. 56), miirsarne 9 tums (22 c. m. 86). 
Dessa pjeser upplagda i lavetter på bergssluttniugame kunde med 
stupskott skjuta öfver bröstv>irnen. Såväl vändskifvorna, hvilka tje
nade till underlag, som kanonserviserna, hvilka bet.jenade dessa nya 
lavettmodeller, vor9 mera i skydd , än de voro vid de äldre lavett
konstruktionerna. Noggrann riktning kunde ernås ända ti1120°, mot
svarande en portee af 8500 metre. En hydraulisk maskin upphM
de kanonens rekyl och satte den ögonblickligen till valls; sjelfva 
lavettkonstruktionen underlättade riktningen och medgaf en redu
cerad servis. 

*) Rysslands eamtlige stridskra.ft~r till sjös, stäides under amiral
generalen, storfurst Constantin, som högste befålhafvare; befHlet öfver 
Svarta hafsflottan anförtroddes åt genemladjutanten Arkas, som his
sade sin flagg ombord på « Elborous» . Åt kontreamiral Tchitchagof 
uppdrogs, att med två popoffkor och niidigt antal små fartyg, sjö
viigen organisera försvaret af Odessa. Dessutom hade kustarmeen 
under befiil af general Semeka, i specielt uppdrag att bevaka tur
kiska flottans rörelser långs Krim s kuster . 
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korvetterna ''Askold" och "Bogatyr" samt klippern 
"Kreicer", kunde ej utan nya förvecklingar visa sig 
i Medelhafvet och måste derför afgå till sin station, 
Kronstad t. 

Samma förhållande var det med kontreamiral Fon
smos afdE>lning, hvilken, sammansatt af korvetten 
"Baiane", klipperfartygen "Ysadnik" och "Abrek" 

' skonerterna "Vastok", •·Ermake", "Toungouse", slupen 
"Hornosta'i" och transportfartyget "J aponetz", befann 
sig i St. Fransisco. 

I lVIedelhafvet låg pansarfregatten ''Petropaulosk" 
Spezzia och skonaren "Kelasour" i Pirens båda overk

samma. Klippern "Haidamake" och slupen "Morje" 
stationerade på Chinakusten, voro utom räkningen. 

För att, så mycket som möjligt, afhjelpa dessa 
missförhållanden, hvarigenom Ryssland, utan tillgång 
på flotta, lemnade Svarta hafvet till fiendens oinskränkta 
förfogande, uppha11 ellades från navigationskompaniet i 
Odessa nedanstående 19 fartyg, hvilka såsom kryssare 
inregistrerades uti kejserliga flottan: 

Skruf
ångare. 

Hjul
ångare. 

Ton. H. k Kan. Mörsare. 

Rossta .. . . ........ . 4200 280 lO 2. 
~ Voeta ..... ... ...... 1800 130 4 5. 

VIaelimir ..... ...... 1600 160 4 4. 
Storfurst Constantin 1480 160 4 4. 
Argonaute . . . . . . . . . 616 160 4 4. 
Batzuska ........ . . 220 60. 

'Rodimyi .... ...... . 215 60. 
Se~trica .. . .... .. . .. 215 60. 
Knkun ............ 215 60. 
Boltun ............. 215 52. 
Bratec ..... . ....... 212 60. 
Matuska .. ......... 212 60. 
Akkerman .......... 110 35. 
Docka ............ . 130 50. 
Vnoutchek . . ........ 72 35. 
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\ Meteor . . . . . . . . . . . . . 53 25. 

Goeletter 1 Le bed . . . ... . . ..... . 
) Outka .. . ....... . . . 
{ Vorone . ..... . . . .. . 

Af alla dessa, med kanoner och torpeder försedda, 
fartyg voro "Storfurst Constantin" och ''Vesta'\ de enda, 
hvilka under kriget fingo tillfälle att al\tift deltaga. 

Bland alla städer pli Rysslands södra kuster, är 
Nikola'iev den vigtigaste och mest centralt belägna. 
Dess vidsträckta arsenal och skeppsvarf, de förråder 
af lifsmedel och artilleri-materiel, hvilka här äro sam
lade och upplagde, säger "Broad Arrow ", medgifver att 
kunna hastigt transportera de för ett försvar nödiga 
elementerna, till 1mststr~ickans alla vlatser. 

Inloppet till Rhersonviken försvaras af 2:ne fäst
ningar, hvaraf den ena Otchakov uti vest är skyddad 
af träsk och moras, och den andra Rinburn, belägen 
piL N oga'i steppen, är omgifven af små grafvar och ka
naler. Den svagaste punkten på försYarslinien, mellan 
Odessa och Nikolai'ev, var P en\kopsnäset, men för att 
kunna erhålla något skyeld uppkastades här förskans
ningar, hvillra dessutom Les tyckades med artilleri. 

Södra kusten af Krim befästades äfven på ett 
kraftigt sätt, och på utvidgade arbeten med Sebasta
pols försvar a1wäncles betydliga summor. 'rorpeder 
anbringades i Tchernai'aviken, vid kap Chersonese och 
vid Balaklava. 

Vid Sudak, uti Takkiehviken, nära Theodosia. och 
vå St. Elias höjden, anlades befästningar. Takkieh
viken försågs äfven med ett försvarssystem af torpeder. 

Kertch skyddades, genom på östra ändan af halfön 
Taman, på höjden af Takil, till och med vid K ertch 
och vid J enikale, uppkastade befästningar. 

Slntligen voro på Kaukasiska kusten följande be
fästningar de förnämsta: Djemi.'eer, Novorosusk, Gele-
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njik, T enpiusk, Lazarev, Golovinsl.; , Dukha, Soukhum
Rale, Ilori, Redut-Kale, Poti och Nikolaia. 

Ryssarne, hvilka förutsågo att politiska förveck
lingar möjligen skulle kunna föran leda ett ingrepp 
uti striden från Englands sida, sysselsatte sig mycket 
med att sätta Sveaborgs och Wiborgs, äfvensom Du
narnundes (vicl Riga) Histningar uti försvarsskick. 
Ryss~rnes förniimsta militära syfterniil uti detta orien
taliska krig, var likväl på kontinenten, der deras 
kraftigaste bemödanden gingo ut på att koncentrera 
alla verbamma medel på Donau, hvilkens passage 
för dem var af så stor vigt . .B'ör detta ändamål trans
porterades en hel flottilj kanonslupar och minbåtar 
öfver land, oc.h gjorde dessa,, som vi skola se, de tur
ll:islm monitorerna ett hårdnackadt mot.stånd och bi
drogo väsen dtligt att försäkra trafiken pii denna gräns
flod. D en rum~iniska flottilj en, som borde deltaga uti 
ryssam es operatim1 er, bestod af 

Hjn] ångame "S tefano-al-Mare" 12 kan., 60 h.k. , 
60 "R . " 4 l O man, ~omama ;:an. , 4 h.k, 40 man; skrnf-
ångaren "Fnldscli ernl" 2 kan., 20 man; torpedbåten 
"Ruut1imka", bes t,yckad med en Gattl ings mitralljös . 

Efter att rl.iplomrttien förgäfves hade användt alla 
försök od1 bemö!landen till fred och förlikning, förkla
rades slu trgen kriget nf Ryssland llen 24 April 1877. 
Tlirningen var så ledes kastacl, och reclan d~n 25 af
reste Rysslands ambassad och konsullat-personal om
bord på "Argonante" ocl1 "Hericlick ". 

Hänvisande till den genom pariserfördraget be
kräftade intem ationela. sjöri:ittens g runder, utfärdade 
höga Porten den l Maj följande aktbeslut, hvaruti 
tillika bestämdes elen tid, inom hvilken ryska fartyg 
borde hafva lenmat turki ska farvattnen: 

P å grund af Rysslan ds krigsförkl ari ng, bar turkiska regeringen 
fatla t följande beslut; 
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A1·tikel f. Åt alla ryska fmtyg, hvi lka den 24 April 1877 be . 
fnnno sig uti kejsardömet s hamn ar, beviljas, i och för att lemna dc 
turkiska farvattnrn , fem hela dagar, riiknudt från den dag denna 
förordning på de olika ortern a lir kungjonl. Till den iindan skola 
de, pil egen begii ran , genom respel< tive tullmyndigheter , erhålla 
pass för att hegifva sig till niirm asle ry:;ka eller neutrala hamn, utan 
riittighet likviii at t derför passera sunden från l'vi edelhafvet till Svarta 
hafvet, eller tviirtom. 

Artik1-l 2. Turkiska regeringen förklarar sin afsigt vara att 
öfvervaka de uti pariserfördraget af den 16 April 185(j besUimda 

föreskrifter, och enligt hvilka; 
l) Ibperi lir och förblifver fö rbjudet. 
2) Neutral flagg skyddar fiend tliga handelsvaror, med undantHg 

af krigskontraband . 
3) Neutrala hand elsvaror, med und antag af krigskontraband, iiro 

under fi endtlig flagg icke konfiskabla. 
4) Blokaderna böra vara bindande, d . v. s. genom en ti ll riicldig 

styrka hållas fulh effektiva, så att tillgång tili fieudtligt område 
kan förhineras 

A ·rtikel .J. F<•r att f, ,rhindra krigskontmband, begagnar turkisb1. 
regeringen sig af riittigheten, att, såviil i i>ppna sjliu och i turki sk:' 
farvatten, som ock vid passage genom ~unde n, visitera neutrala far
tyg med destination till nngon rysk hamn , ell er till någon plats pit 
af fienden besatt kust, samt aH, i hii nd else af misstanke , lifven pit 
sådana h vilka iiro destin erade till u ilgo u turkisk eller neutral ham11. 

A•·ti/,el 4. Föreskrifterna i ofvannämnd e beslut skola omedel
bart triida i kraft. . De skola meddelas alla deruti intresserade, såväl 
genom officiela skrifvelser till de friimmand e magtemas i Comtan
tinopel varande ministrar, som ock genom tillkiinnagifvand en uti 
kejsardömets officiela tidningar, samt gtnom telegrammer till huf· 
vudorterna i provinserna. 

Såsom tillägg till denna förklaring utfärdade Tur
kiet, under den 3 Maj, en note tillkännagifvande ryska 
svarta hafskustens forsättande i blokadtillstånd . 

Arti/.:~: l f. Tmkiska regeringen förklarar blirmedelst i blokad
tillstånd hela ryska Svarta lutfskusten från och med Tchonruk-sou, 
på asiatiska kusten, ända till Ki lia myn~ingen pit europeiska Turkiet. 

A1·tikel 2. Denna sålunda anordu ade blokad skall triida i laga 
kraft den 5 nHstkommand e Maj , och underhållas af en dm·till, till
riickligt stor turkisk flotta. 

A rtikel J . För alla de handelsfartyg, hvilka önska att löpa in 
uti någon af den bloke~ade kustens hamnar, iir ett anstånd af 3 da
gar, och för dem, hvilka önska lenma en dylik plats, ett anstånd af 

l 
l . 
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o dagar bevlljadt, all t riiknadt från och med den 5 Maj Hva1je 

fartyg, som, efter dessa tidsförlopp, påtrittfas i afsigt att gli in till 
eller ut från någon af dessa blokerade hamnar, kommer att såsom 
fiendtligt behandlas. 

At·tikel 4. Betriiffande åter sådana fartyg hvilka nu äro under 

resor, och derför muhiinda o~etande om blokadtill stllnd et, skall tur
kiska flottan, vid dylika fartygs ankomst till blokerade farvatten, 
delgifva dem blokadreglorna. Simlie sådana fartyg, oaktadt dy lika 
meddelanden, framhiirda med att fortsiitta sin viig, komma de att 
såsom fiendtliga behandlas. 

Den för handelsfartygen bestämda tiden, inom hvil
ken de borde in· eller utlöpa uti eller från någon af 
de blokerade hamnarne, var väl kort. På kabinettens 
i Berlin, Wien och London framställningar förlängdes 
också denna tid till 7 dagar; och beviljades derjemte 
åt alla neutrala handelsfartyg, hvilka ville gå in uti 
någon af de blokerade hamnarue 10 dagars anstånd, 
och åt alla hvilka ville löpa ut, 12 dagar, allt räk
nadt från den 5 Maj. För alla fartyg, hvilka befunna 
sig uti Azowska sjön, eller vid Nikola!ev, bestämdes 
att, om det kunde bekräftas att deras afgång från nå
gon af de uti dessa farvatten belägna hamnar hade 
verkstälts umler loppet af dessa 12 dagar, de icke 
skulle betraktas som blokadbrytare. 

En af Turkiet;; första åtgöranden blef, att med 
tillhj elp af torpeder förstärka cle svagaste punkterna 
på rikets kuster, isynnerhet inloppet tillDardanellerna. 
Dessa åtgärder delgofvos de främmande sjömagterna, 
i form af foljande föreskrifter: 

Alla uti seglingen på Dardanellerna intresserade magter och 
marin er underrättas hiirm edelst om, att minor derstildes komma 
att anbringas, hvarför intet fa rtyg hädanefter mft vara berättigadt 
att ankra på de här nedan angifoa ställen : 

l:o) Cap Nagara inom gränserna af två paralleJa linier, hvaraf 
den ena skall dragas från ca p Abydos till de11 på motsatta strand e n 

i nord från detta cap beliigoa udde, och den andra skall dragas 
frän boj en vid N~tgara till slottet Bo vali . 

2:o) Vid Chanak-Kalessi inom gränserna af två linier, dragna 
den ena från guvernörens residens till yttersta udden af den i nord 

13 
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belfigna byn Sedil-Bahr, och den andra ifrån lilla bojen i syd från 
slottet, ii n da till batterie t N amasieh. 

3:o) Vid cnp Kepher, inom grilnserna af två liuier , af hvilka 
elen ena från L epluz går i norelvest till motsatta strand en, och 
elen andra från bojen vid ud den iluda ti ll en punkt b etigen något 
u ordtigare ii n ankarplatsen vid Sowandreh. 

4:o) Vid Sed il-Bahr, ino m grii osern a af de liuier som förena 
bojen vid Morte med norm tom et på slottet. Mend ereh och Seclil
Bahr med östra pynten af byen I~onm-Kaleh. 

Ankarplatserna vid Na.gora, Ch anok, Keph er, Sori, Sigles Bay, 
Morte Bay och Sedil-Barh ilro icke iuLegripna ut i detta förbud , 
h varför fartyg, ut an att Hipa ni'ogon r isk, kunna som vanligt ankra 
på dessa platser. 

Dessutom erinras alla navigerand e om att Hfven vid inloppet 
till Smyrna viken komma min or a tt anbringas, mon som dessa blif\·a 
elektri ska, medföra de för trafikerand e Pj nfogo n fara. 

D essutom komm a stö tminor att föo·si lnkas i nii rhele n af a lla fyrar. 

F ustningarne Sultanieh oeh Koum-Kal{l'h på Asia
tiska kusten och Sedil-Bahr på den Europeiska rase
rades delvis, och ersattes med tidsenliga jordutan verk. 
Södra batteriet på Sultani.eh fick en Krupps jätteka
non och Nagorabatteriet fick äfven en Krupps kanon 
af stor kaliber. 

De mellanliggande befästningarne 1\fedjidieh och 
Kasebburan armerades, den förra med 18 skyeldade 
kanoner , och den sednare metl 11 st. Krupps. 

P å europeiska st raJHlen egde Kilid-Bahr 18 st. 
Krupps kanoner och Jika antal metallkanoner. Bat
terierna Dekirm en-Tabia, Tschan-'rabia och Mamasigia
Burnu-Tabia försågas med inall es 30 kanoner. För att 
fi)rsvara den svagaste punkten i hela sundet , neml. 
inloppet till Danlanell erna, uppfördes i närh eten af 
Sedil-Bahr fl era st ranclbatterier, bland lJvilka de be
tydligaste vor o Schabin- 'l' a bia och E skisarlik-'rabia. 
Turkiet stadnade icke vid detta. För att förekomma 
alla öfverraslmingar, förbjöds all in- och utgång nat
tetid i sunden. Fem fy rar uti Dardanellerna släcktes, 
och endast dem på Cap Helles, Koum-Kaleh, Petit-Bahr, 

- 191-

Bergane, Galata, Tchardock och Gallipoli fortforo att 
vara tända. I och för navigeringen från Dardanellerna 
ända till Bosforen, vidtogs i Marmorasjön ingen 
förändring. 

I Bosforen utsläcktes fyrame ända till Banak, 
hvaremot de på Pointe-du-Serail, Feuer-Bagche, Tour
de-Leander, d'Anatoli-Feuer, Roumili-Feuer fortfa
rande lyste. I öfriga delar af riket inskränktes ej 
fyrames tändningstider, men de militära myndighe
terna hade rättighet, att, om försvarsåtgärderna så 
fordrade, göra det. 

Äfvenså underkastades fartyg till _ ankars i sun
det vid Dardanellerna, vid inloppet till Svarta hafvet, 
i Smyrna hamn och på ön Kreta de strängaste före
skrifter. Ankarplatser fingo neml. endast på följande 
ställen intagas: vid Nagara, Hastakane, hospitalet ne
danför Nagara, Kepher, Pointe-des-Barbiers och ne
danför Steki:rjaiz, vid Caronlik (rumäliska kusten) Kille 
(nära Mai'tos) ofvanför batteriet Bovali, Havoulzan och 
Eskisarlik. 

Uti sundet till Svarta hafvet förbjöds ankarplats 
för fartyg från början af batteriet Madjak-Tabiassi, på 
Anatoliekusten, äfvensom från Telli-Tabia, på rumä
liska, ända till höjden af Rumälien och Anatolien, och 
tilläts endast att ankra på denna sidan, ofvan nämnda 
batterier, Madjak-Tabiassi och Telli-Tabia. 

I Smyrna tilläts ankring endast i inre hamnen, 
hvaremot detsamma förbjöds från den punkt der man, 
på en mils afstånd, var tvärs ut från slottet J enikale
ända till sjelfva inloppet i hamnen. Vid Kreta, der 
fartyg icke kunde ankra 'på l mils afstånd från hamn
inloppet, var endast sjelfva inre hamnen dertill 
upplåten. 

Å sin sida 
mått och steg. 

återigen vidtogo ryssame liknande 
En kejserlig ukas, daterad den 24 
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Maj, bestämde de af folkritten faststälda föreskrifter, 

bvilka ryska armeen under stundande krig hade att 

iakttaga. 
Detta dokument utgjorde en första tillämpning af 

Brusselkonferensens utlåtande, hvilket, som man vet, 

hade till ändamål upprättandet af internationela lagar 

för krig. På grund af detta, dess högligen intres

santa beskaffenhet, förtjenar det att uppmärksam

mas, bvarför vi här il.tergifva detta aktstycke i sin 

helhet . 
Med anledning af det mellan Ryssbnd och Turkiet intriiffade 

krigstillståndet, a nbefaller H. M:t alla militiira och civi la myndighe

ter och embets rniin att, under pågåend e krig, med afseend e på 

fiendtliga, iifvensom n eutrala myndigheter och undersåter , stiilla sig 

hlir nedau gifua före~kril'ter till efterrätte lse : 

I . Turkiska undersåter, bosatta i kej sardömet, tillåtas att äfven 

under kriget dPr få qvarsladna., samt att, i skydd a f ryskH. lagm·, 

fo rtsil t ta med utlifvandet af fredliga yrken. 

IL För turki sl~a hand elsfartyg, som vid krigs furldaringeu be

finn a sig i ryska hamnar eller å ryska ankarplatse r, iir sådan a nord 

ning vid tagen i kraft hvar:o~f dylika fartyg iiro b eriittigade att efter 

erford erlig lastningst id för alla handelsvaror, utom krigskontraband, 

obehindradt utlöp tl från sina hamnar eller ankarplatse r. 

III . Neutrala 1nakters undersåte r kunna ulaD hiu der fortsätta 

sina ha nd ebförbi ndels,, r med !'yska stiid er och lutmnar, dock med 

iaktt8 gancle af rike ts lagar och de intemationela föreskrifterna 

IV . De mililllra mynd igheterna äro, så mycket som krigshlin 

delsemas gång medgifva, förpligt igade a tt, för betryggaodet af 

neutrala makters riittmcit iga lmndebfurbi ndelser , vidtaga a lla h iirför 

erforderliga i'ttgiirder. 

V. I kraft af pariserfördraget af den 16 April 1856 b e traktas 

kaperi såso m afskafhlclt, och utili rel ande t af kapart bref ~om förbju

det. I öfvereusstiim melse m ed samma fördrag böra, med afseende 

pi't neu trala maktcrs haudcbfu rhållande n, följande regler iakttagas : 

l:o) Neutral flagg sl; ydda r llend tlig handelsvara , med unelantag 

a f krigskontraband ; 

2.;o) neutral handclsvam, med uud aDtag a f krigskontraband, lir 

und er fi endtlig flagg oantast lig; 

3:o) för all biokader skola va ra fullt gi ltiga böra de äfveu vara 

fullt efl:'ektiva, och till den iiudau utföras med så tillräcklig styrka, 

att allt ti lltriide till fiendt.lig kust förekommes. 
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D essa pariserfördrage ts förcslo·ifter ii ro num em af >>lla n a• i o ner 

antagna, till och med af Nordamerikas fiirenta stater och Spanien , 

hvilkn. Hncla hittill s. viigmt bitl'iida desamma. 

VI. Såsom krigsko ntraband anses : 

J-hndvapcn och arlilleripjeser, vare sig som b 8s tyckning eller 

uti partier afsiinda; eld Ya p ens amnnition, såsom: p rojektiler, rakete r, 

kulor, bmndtrör, pntroner , patronhylsor , krut, sa lpeter och svafvel; 

materi el och a rnuni tion fiir explodera nde maskin er, såsom: minor, 

torp eder, dynamit , pyron il iue och andra explosiva Urnnen; 

Artilleri- och iugeniörsrnateriel samt t.ross, såsom: lavetter, krut· 

och am1mitionsvngnar, fillt smedjor, marketen terier, pontoner m. m.; uni

f omu;ldii der och utredningsperscdlar , s•'\som: patronviiskor, conoucher, 

rän sla r , hamesk, s>tpprecbkap, trumm or, sadlar och seldon , ldiiclcsper

sedlar , tiilt m. m. stllnt i all 1niinhet allt so m kan hiinförns till landt

eJler sjötrupp~rs ut red ni ng:''') An t riiffas 11tlgo t af lwad .hUr uppl'i iknats 

ombord i neut ra la makters fa1·tyg, med destinatiou ti ll fi endtlig hamn, 

kunna d e uppbringas och konfi skeras, med förbchall n f så stort fiirråd 

som det fartyg, genom hvi\k et detta b es la g ntfiirt s, bchöfvc r. 

V U. S:lsom krigskontraband anses, iif'ven fiiljande för neutrala 

makt e r förbjudna åtgörand en: tran sport af så vii l I'ienclens !ruppm·, 

som ock a l' dess depescher och brofvexling, ilfven som af för dess 

kri g, fartyg e rforderlig materi el. D e n eutrala fartyg hvilka pil bar 

gerning ertappas 111 ed dy li ke~ krigskon t rabancl , kunna efte r omstu.n

dighetcm a uppbr ingas samt till och med koufiskcras. 

VJ.li. Und er p i'tgftencle militllm operationer pf1 Donau och dess 

striind er eger högste b cfiilhtd'varen fiir den aktiva ryska a rmeo n att, 

efte r sin fiirmågfl göm allt, för alt pi'~ de nna flod nnd crliilta de n fJ r 

neut rala mak te r till:l tn a navige ri ng och hanclelsfiirb indelse, samt att 

enrlust, ulir i<ri gs hUncle lscrn:~ s[~ ford ra, 1icllaga tillnil liga in ~ kriink

nin gar; burande dock dylika ln shiin\;nill ga,· upphiit\-as snaras t moj\igl. 

I X :'vli lilii rH mynJighekr uppma nas derj e 111 lc a tt i s itt syn-

nerliga hiign innes luta al la personer, byggnad s- och arbetsfö re lag 

·$) På tt>l om hvilluot so m krigsk r•n t raband kau a nses, åtcrg ifva 

V l f,iljande: 

Då vid c·lt ti llfii ll c en bptcn Ad a kaleh lagt e rnbargo på ett 

österrikiskt fartyg , hvilket med en last af 50,1:00 ce ntn er j ernviigs

skeu or var dcst in :; racl t till Y crcc ie rowa, ti lls tili de vrei'vc Z ichy de u 

turk iska rege ringen en p1·otcst mot uel.la fiir faringssiitt. Efter en 

Jång und crsi ikning nilde por tcu det nt slug, att)< 'l'l/('((<jsskr'/701'1/fl , !J ri//.·a 

ro/'(} fä, ·r//q, all lri'.'J.'/ ' '" /fl , skulle si\wm higskont.mband an ses, och 

ti ll den ii n dan fö rvams ini i \l krige ls sln t. Porlen hade verkligen få tt 

veta att b ~m ii l te jern viigsskcnor voro afse dela fl•r anltiggandet a f en 

militii1j emviig 111 ellan B ender och Galatz. 
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tillhömnde den europeiska Donau-kommissionen, subordinerande 

under neutral flagg och serskildt under denna kommissions. 

X . Likmätigt GeniJVe-konventionen af den 22 Augusti 1864, 

äro de krigf1irande armebefHlhafvarn e förpligtigade att ~tälla sig denna 

konventions föreskrifter, angående oantastligheten af fiendtliga hospi

taler, ambulanser och sjukvårdspersonal, till efterrättelse, dock med 

viikor af likartade garantier å fiend ens sida. 

A nmärkn in_q. Enär turkiska regeringen, med Rysslands samtycke, 

f'ör sinn hospilaler och ambulauser, utbytt den vanliga Geniwe-flaggen 

med röda korset mot en sersltild flagg, anbefalles armebef'ålhafvarn e 

att vidtaga niidiga mått och steg för att, i öfverensstämmelse med 

Geu(we-konventionen, tillfursiikra de unel er denna fl agg furekommancl e 

etablissementcr och personer !:lödigt skydd, om nem!. clessu för eskrif

ter iifven 1lf turkiska myndigheter iakttagas. 

XI. P å grund af P ete rsburger fi irclraget den 11 December 1868, 

är använclauclet af projektiler, ladelade med brännbara och explosiva 

Hmnen, med mindre vigt än 400 gram , helt och hållet förbjudna 

XII. För att mildra krigets olyckor, och för att så mycket 

som m<ijligt låta higets och mensklighetens fordringar lämpP. sig 

efter hvarandra, skall, under ömsesidigt antagande, de miliHira myn

digheterna i sina åtgörand en stlilla sig de genom Brusselkonfe

rensen år 187 4 faststäida föreskrifter till efterr;ittelse, i den mån 

dessa fiireskrifter iiro tilHimpliga pil Turkiet och i öfrigt lilta förena 

sig med det lindam ål nu pågående krig afser. 

Som förut är nämndt hade Ryssland vid sina ku

ster utlagt en stor mängd torpeder, i afsigt att med 

dem försvara inloppen till hamnarne; för att förebygga 

häraf möjligen uppkommande olyckshändelser för neu

trala makters fartyg, tillståldes dessa makter en så 

lydande note: 
Sedan under den 24 April krig förklarats, tillåtes fartygs ut- och 

insegling från och till Odessa, Liman, Dnipper, Bug, sundet vid 

l( ertch sa1nt Sebastopolsv ikeu endast under ned annHmnda vilkor, 

h vilka, fastUn de icke fureko m ma i de in ternationeJa sjölagarne dock 

under detta krig komma att tiWimpas af orsak, att hamnarne äro skyd

dade med elst minlinier mellån hvilka passagerna b<ira hemlighållas. 

l:o) Hvmje fartyg skall vid sitt annalkande lUgga bi utanfur 

minlinierna och der mottaga en rysk officer, h vilken, eft er att hafva 

öfvertygat sig om sl<eppsdokumenteruas 1·iktighet , tager beflilet öfver 

fartyget och med tillbjelp af sitt eget medhafela folk manövrerar 

detsamrna in i hamnen. 

2:o) Befälhafvaren på ett dylikt fartyg skall skriftligen förplig

tiga sig till, att, under fartygets insegling, hvarken sjelf, hans 
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bes;\ftning eller passagerare få uppehålla sig på d;ick, äfvensom att 

ingen af dessa upprilknade person er genom någon sorts portar eller 

venti ler får se nt och på så sUtt flirsöka följa fartyge ts v;ig. 

3:o) San, nHt fiireskrift skall ;ifven vid fartygs utsegling nog~ 

iaktt.ngas, hva1je mte , i enligbet med mo m. l , befälet öfver fartyget 

under utgåo det ufve rtages af rysk offi cer med sitt folie 

4:o) F<ir den händelse a tt något örlogsfa rtyg Hr i sigte på så nölra 

hall att ifrån detta skulle kunna iak ttagas fartygets nt- eller ineegling, 

förb ehåll er sig ryska myndigheterna detta örlogsfartygs aflHgsnand e nu

der så lång tid som fordras att manövrera handelsfartyge t ut eller in. 

Änd a lill dess denn a formahtet uppfylles, tillåtes intet fartyg att ut

eller ingå. Men pil samma gång böra befälhafvarne ä ifrågavarande 

huud elsfartyg vara förb eredda på, att fiendtl igt örlogsfartyg kanske 

ej samtycker hiirtill utan måhii nda omedelbart biiljar fiencltligheter, 

i dyli kt fall beröfvas de inuti hamnen liggande fartygen möjligheten 

af att löpa ut Mvenso m de utsätta sig för hela fiendtliga elden. 

Kr-igshänclelsema på Donau. Det mål ryssame 

redan från fiendtligheternas början sökte ernå var 

tillförsäkrandet af passagen på Donau. För att på 

detta vigtiga område förskaffa sig en framgång på 

hvilken fälttågets utgång kunde bero, erfordrades 

att, äfven med stora uppoffringar, på denna flods strän

der samla en betydlig krigsmateriel. :Minbåtar, för 

såväl ånga som rodd, transporterades derför från 

Kronstadt per jernväg, dels till Slatina, dels äfven 

ända till Fratesti, härifrån fördes de medelst vagnar 

landvägen till Flamuncla och till Malu-de-J oss. Äfven 

afsäncles under befäl af storfurst Alexis, en stor kon

tingent sjöfolk för att bemanna dessa båtar, äfvensom 

för att utgöra pontonierserviser. 
Såsom basis för sina operationer hade generalstaben 

utvalt 2:ne ställen för flodens öfvergi\ng, neml.: på nedre 

Donau via Bra'ila och på midten af floden vid ett ställe 

något nedanför Nikopolis. Storfurst Nikolaus första me

ning var att verkställa öfvergången vid Sistova, enär 

detta ställe erbjöd strategiska fördelar; men trakterna 

vid Simnitza stodo dock så uneler vatten att denna plan 

måste öfvergifvas. Det återstod således enelast att vidtaga 
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anordningar får öfvergång vid Nikopoli, der Donau fram
rinner nti en enda arm, utan minsta bugt eller krökning. 

Vid nedre Donau utfördes dessa arbeten utan syn
nerliga svårigheter, tack vare den färsigtighet ryssarne 
redan från början vidtagit, genom att, silsom hinder för 
turkiska fartygs passage, såväl i hufvudfloden som i 
Matchinbugten, spärra floden med tillhjelp af sänkta 
fartyg och minor. *) 

Anordningarne som vidtogos utfördes med sådan 
framgång att redan i slutet af April hade ryssarne 
lyckats att, utan tillgång till flotta, kunna för fienden 
afstänga Donau mellan Reni och Brai"la, och i slutet 
af Maj var hela nedre Donau, från Reni till Hirsova, 
utrymd af turkiska flottan. Bryggan fr~n Bralla till 
Ghecet slogs utan hinder, och den 22 Juni gick ar
meen på detta stiLile öfver floden. Vid andra öfver
gångsstället försvåradei:l anordningarne i början betyd
ligt, tillfölje af det dåliga skick hvari jernvägen, 
på hvilken all materiel transporterades, befann sig, 
och sedermera derföre, att alla turkiska monitorerna 
hade samlat sig i detta farvatten. 

I rapporten, som storfurst Nikolaus stälde till 
kejsaren af Ryssland, återgifver han det uppdrag 
ryska flottiljen, ttnder förberedelserna till öfvergången 
på medlersta Donau, hade att utföra, sålunda: 

Den 20 Juni transporterarles på vagnar en flottilj torpedfat·tyg, 
10 ångslupar stark, tinda till Malu-de-Joss, sattes der i sjön, och 
bötjade . mot Id. 4 att anordna stHngsellinier på h<>jd en af Parapanu. 
Mot kl. 5 på morgonen varseblefs detta arbete af turkarne, hvilka 
genast öppnade en liflig gevHrseld fri\n flodstrlindenm, och skickade 
sedermerlt mot våm slupar en bepltnsracl ångare hvilken med lmr
tcscheld oroade våra arbeten. Kaptenen af första klassen N ovikow 
som !"ed de arbetena, lät kalla till sig ICijtnan t Skrycllew med sluper: 
«Schoutka,. 

*) Ryssarne hade äfven vid mynningen af Pruth organiserat 
en mindep6t, och der stationerarit 600 matroser tillika med en af
delning ingeniörlrupper. 

l 
~ 
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Denne avancerade mot monitoren och utkastade en mina, men 
ledtråden afklipptes af knlor och «Schontka» n1idsakades att reti
rera med några mindre skador, samt med 3 matroser sårade. Löjt
nant Skrydlew och artisten Verestchaguine, hvilken sistnämnde som 
volontär befann sig ombord, blefvo äfven båda sårade. Å andra sidan, 
måste fiendtliga ångaren äfven draga sig tillbaka. Tack vare denne 
officers oförskräckthet afslutades stängsellinien utan vidare hinder. 

Knappast hade emellertid flottiljen kommit till ankars nära 
stranden på höjden af Parapanu, då general-majoren Skobelew, 
min adjutant, öfverste Stroukow, och stabskapten Sakkorow an· 
komma med den underrättelsen, att ett fHltbatteri, i afsigt att be
slijuta våra slupar, fattat posto p>\ turkiska stranden . Sluparne 
åtskiljdes äfven snart; fem af dem under befäl af kapten-löjtnant 
Tourler gingo nedför Donau, och de fem andra under befiil af kap
ten Novikow >mgade uppfi>r floden. Alla våm sinpar lyckades att på 
detta slitt undandraga sig fi!Jndens eld, men tre af dem blefvo uneler 
arbetenas utförand e allvarsamt skadade af de turkiska projektilerna. 

U pplörandet af stlingslet vid Parapan u beröfvade de i Rnstchuk 
och der nedanför stationerade turkiska monitorerna möjligheten af att 
ofvaoför denna punkt gå uppför floden. Dessutom bidrog det till 
att hindm tmkiska fartyg navigera mellan Parapanu och Turna. 
För att kunna, utföra det i början framkastade förslaget att vid 
trakten af Nikopoli gå öfver Donau, var det oundgtlngligt att, seelan 
de fiendtliga monitorerna blifvit undauriijda, spärra floden mellan 
Parapantt och Nikopoli. Detta problem kunde ej lösas med mindre 
fin ~tlt de fiendtliga fartygen förstördes, och detta återigen kunde 
enelast utföras genom någon kupp eller lycklig slump. Ett sådant 
tillfälle yppade sig ej, men i stället fullbordades stHngselbyggnaden 
fullständigt, oeh 2:ne monitorer förlades i Nikopolis. 

Den 24 J u ni, v oro nästan alla ångsluparne samlade vid Fla
munda; de hvilka qvarlemuats vid J\lalu -de-.Joss hade landväge_? 

transporterats till denna plats. 
Inseende fåtal et af våra ångslupar samt dessas stora anviind

barhet vid flodöfvergången, besUimcle kapten Novikow sig för att 
spara ciern och att utföra det. svåra stängselarbetet med roddbåtar. 

Natt en mellan den 23 och 24 Juni traNsporter!i.ce han dem 
derfiire landvägen till Karabia, su t te dem der i sjön och lyckades 
alt p>• detta stilli e Id. 7 p!"1 aftonen kuuna förankm minorna. 

Vid detta svåm och farlig~• arbete har min adjutant, tifverste 
Stroukow, såsom frivillig deltagit, i det ban med frivilliga tiraljörer 
betäckte :trbetena. Turkarne, som först mot slutet uppmärksammade 
dessa våra arbeten, hunno ej få sina tiraljörer utkastade fötTlin mi
norna voro förankrade och båtarne borta. Nästan samtidigt for
skaffade sig vårt ejöfolk eu ny framgång. En af de vid Nikopoli, 
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icke långt från Flamunda, förankrade turkiska monitorerna ångade 
upp den 23 Juni och gick plötsligt nedför Donau. Denna tilldra
gelse undgick dock icke befälhafvarens vid Flamunda, general-major 
Leonow, uppmHrksamhet; han lät omedelbart derom underrätta vår 
miuafdelning, och l;it dessutom und Pr stabskapten Kolomeitsows be
fiil . fyra kanoner af 15:e hästbatteriet köra fram. Af kanonbåtarue 
funnos vid Flamuuda endast fem för tillfället niirvarande, och af dessa 
hade tre erhållit skador. De 2:ne i tj enstbart skick varande kanon
båtarue gingo, trots en ganska liflig kartesch- och handgevärseld, det 
oaktadt mot rnonitoren. 

Kadett Arens, ombord på «Mina» började första angreppet; men 
som ledtråden sö nderslets af en kula och båten i öfrigt hade få tt vid
kännas en del skador, nödgades den snart draga sig tillbaka. I ord
ning derefter kom officers-kadett Nilow ombord på «Scboutka». 
För att undvika en från monitorens bog utsatt stilngtorped, såg kadett 
Nilow sig tvungen att stryka tätt intill akterskeppet och afskjöt blir
under tre revolverskott på chefen; hiirvid träffades båten om styr
hord nedanom vattenlien , af en sprängbomb. Monitoren vände och 
afliigsnade sin förstäf från vår mina; kadett Nilow styrde då babord 
hän, men i halfsjunkande tillstånd och med sakta fart kunde det 
ej lyckas honom skada monitorn, hvilken skyndade sig att upphinna 
Nikopolis. 

För dessa modiga handlingar dekorerades officerskadett Nilow 
med 3t. Georgskorsels 4:e klass och kadett Arens med milititrordens 
medalj. Elden från 15:e hästbatteriets fyra kanoner medverkade i 
väsendtlig mån till monitorens flykt. 

De tre första kanonskotten voro de enda som ej nådde målet, 
hvaremot nästan alla de följand e gr:waterna sprängd es pil däck; skor
stenen söndersköts. Den 24 J uni på aftonen, utgick på nytt en 
monitor från Nikopolis och styrde denna gång uppför Donan, men 
i:(fversållad, som den blef af elden från våra batterier, återvänd e elen 
straxt till Nikopolis. 

Som redan förut är nämndt, har detta krig i ori
enten ingen sjökrigshärruelse af vigt att uppvisa, 
hvarken från operationerna på Donau eller i Svarta 
hafvet. Fiendtligheterna på Donau inskränkte osig 
neml. för lång tid endast till en ömsesidig artilleri
eld från den ena stranden till den andra, och det 
enda som förtjenar att uppmärksammas är några till
fållen då monitorerna uppträdde med en något afgö
rande hållning. En tilldragelse af särdeles intresse är 
den af Robart pascha djerft utförda reträtten. 
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"Rethymo", ombord på hvilken denne befälhafva
res flagg blåste, låg till ankars nära Rutchuk då tur
kiska myndigheterna erhöllo underrättelser om, att 
ryssarne besatt Galatz och att de redan placerat mi
nor i floden. Man delgaf Robart pacha denna nyhet, 
säger "Globe", och tillrådde honom att qvarlemna sitt 
fartyg på Donau och sjelf öfver Varna återvända till 
KonstantinopeL Detta råd föraktade han i det han för
klarade, att han heldre gick i luften med sitt fartyg än 
han öfvergaf det. Dll. natten inbröt lät han förbereda 
allt för att förbi ryssame kunna uppnå Svarta hafvet. 
På det att skorstensröken ej måtte röja honom lät 
han banka upp eldarue; med synnerlig om tanka 
öfvervakade han till sina minsta detaljer fartygets 
klargöring till strid. Floden löpte med fem knops 
fart när Robart pacha lättade. Vid annalkandet till 
Galatz, kunde han lätt öfvertyga sig om, att batterierna 
pll. ett frnktansvärdt sätt dominerade flodens krökning 
och kunde i grund förstöra hvilket fartyg som helst, 
hvartill dessutom kom minorna som han visste vara 
nedlagda uti floden. Så snart mörkret blef fullstän
digt utsläcktes alla ljus och fartyget fick löpa undan 
för full maskin. Han hade redan hunnit midt för de 
fiendtliga batterierna, hvilkas kanoner, ljussken och 
manskap voro synliga för Robart pachas modiga be
sättning, då en från rumäniska stranden uppkastad 
raket tillkännagaf för ryssarne, den turkiska amira
lens annalkande. Flera raketer följde nu nästan utan 
afbrott och man hörde officerarnes kommando, trum
petstötar och trumhvirflar kallande kanonbetjeningarne 
till sina kanoner. Robart pacha väntade sig att an
tingen skjutas i sank af dessa svåra kanoner, som han 
så likgiltigt trotsade, eller att sprängas i luften af 
någon mina; fast besluten att komma till något afgö
rande ökade han farten ännu mera, och styrande upp 
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li\ngs med :flodstranden, gick han på mimlee än 40 
meters afstånd från batteriema och omöjliggjorde der
igenom för ryssame att rikta sina kanoner på honom, 
dii dessa nemligen ej kunde gifvas den härför behöf
liga elevationsriktningen. 

Fartyget som gjorde 20 knop genombröt sålunda 
passagen och var snart utom skotthåll. Så snart che
fen var öfvertygad om att han befann sig utom all fara, 
lät han mot ryska lägret afskjuta en 40 {i. Armstrongs 
granat. Projektilen sprang verkligen midt i bland 
tälten. Ryssarne svarade med en liflig karteschold, 
dock utan resultat och kunde ej förhindra den djerfve 
amiralen att uppnå Svarta hafvet. Den 30 April an
lände Robart pacha till Konstantinopel der han rönte 
ett hjertligt och enthusiastiskt emottagande. 

En annan tilldragelse, som äfven fcirtjenar att 
omtalas var det med två torn försedda turkiska pau
sarfartyget 1'Lnfti-Djelils'1 sprängning i luften. 

Den 6 Maj, säger Engineer, visade sig detta far
tyg utanför Bralla och kastade i riktning mot jern
vägsstationen några 9 tums (22 c.m.) kulor just som 
storfursten anlände med tåget från Galatz. Fartyget 
aflägsnade sig dock snart, men för att återkomma den 11 
:Maj. Efter att hafva kastat ankar, ändrade det :flera 
gånger sin plats, sannolikt för att, med afsigt att bom
bardera staden, gifva sina kanoner den fördelaktigaste 
riktning. Ett ryskt batteri af reffiade kanoner öpp
nade då, på ungefär 576 meters afstånd, eld mot det
samma med 6 tums (15 c.m.) granater. Ett annat bat
teri bestyckadt med 25 lt. fältkanoner började iifven 
eld mot det turkiska fartyget och skjutningen räckte 
vid pass 45 minuter. 

Plötsligen såg man ett litet hvitt rökmoln, åt
följdt af en ungefär 6 meter hög låga, utgå från mo
nitorn och derefter ett moln af svart rök och ånga 
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blandadt mell mörka kroppar. Då röken skingrats 
hade fartyget sjunkit och man upptäckte endast dess 
lutande mesanmast, hvarå turkiska :flaggan ännu 
blåste. 

Från ett ej långt från detta ställe uppåt :floden 
stationeradt annat pansarfartyg anlände flera båtar, 
hvilka dock endast kunde rädda några få menniskor. 
Kocken ensamt anträffades när ryska båtar efteråt 
anlände för att borttaga turkiska :flaggan. En mängd 
antaganden hafva gjorts angående förlusten af "'Lufti
Djelilu, och bland annat har det äfven talats mycket 
om de ryska mörsames vertikaleld mot fartygets sva
ga däck. Efter berättelse af den ende öfverlefvan
de skulle alla dylika antaganden vara oriktiga, 
då det nemligen hade förefallit denne som om en kula 
hade inträngt vid foten af skorstenen och träffat ena 
pannan, hvarigenom explosionen inträffat. Denne man 
visste ingenting om hvad som efter explosionen hade 
inträffat, men är det väl ai1tagligt att fartygsbottnen 
härvid sprängdes, eftersom fartyget sjönk så hastigt. 
Någon krutllurks explosion fanns heller ingen anled
ning att förmoda, emedan det härför visade sig alltför 
litet både lågor och rök och i öfrigt alltför litet bul
ler; lågan, med svart rök, liknade snarare den, af en 
hartztunna, hvilket äfven skulle öfverensstämma med 
en ångpanneexplosion. uLufti-Djelilu var en monitor 
med två torn, bygd år 1868 i Bordeaux vid Ocean
kompaniets verkstäder. Bestäld aJ Chili-regeringen, 
köptes den af turkarne vid upprorets på Kreta utbrott. 
Dess dimensioner voro: längd, 67 meter, bredd 13,50 
m., höjd 4,50 m., djupgående 2,85 m., tontal 1771, de
placement 2500 ton; maskinen 200 hästkrafter. Dess 
bestyckning utgjordes af: i för-tornet två 9-tums Arm
strongs kanoner; i aktra, två 7-tums dito; i bogen, en 
40 {i., att jaga med. På sidan var pansarets tjocklek 
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0,15 m. och vid tornen 0 ,25 m. Besättningen utgjordes 
af 182 man, 20 officerare och 3 lotsar,, alla turkar. 

Början af fiendtligheterna voro ej fördelaktiga för 
Turkiet, som kort tid efter explosionen med "Lufti
Djelil", i samma farvatten förlorade ännu en monitor. 

Natten mellan den 25 och 26 :Maj 1877 sprängdes 
neml. en monitor i luften på :Matchins redd, och löjt
nant Dubasoff som dervid förde befälet har afgifvit 
sin rapport, h vilken af '' Kronstad t V estnik" återgifves 
sålunda: 

För ryssarne, som då innehade Brai"la, gälde, at~ 
genom en rekognosering upptäcka tillhållet för, och i 
händelse af behof, fördrifva en liten af tre far tyg bil
dad eskader till ankars i Matehingrenen och något 
nedanför denna stad. Vi återgifva de officiela hand
lingame öfver dessa mycket intressanta tilldragelser, 
hvilka förtydliga minornas förvånande kraft. 

Min ~nfallspl an , stiger löj tnant Dt1baso ff, var denna: Efter att 
hnfva lemnat BraYla, borde de under mitt befäl stående fyra ång
sluparne, vid ankomsten till Matcbinbugten, med 40 meters afstånd 
från hvarandra, bilda kolonn i följande ordning: först «Cesarew itch » 
(15 mans besllttning) und er mitt befii l; derefter «Xenia» (10 man) 
under bef;il af löj tnan t Sbestakoff ; sedan «Djiguit» (9 man) under 
beflil af kadett P ersin och slutligen «Cesarev na» (10 man) befälhaf
vare, kadett Ball. Afdelningen borde smyga sig fram långs stmnden 
och vid annalkandet till fiend en sakta farten. Derefter borde de, 
form erad e på två anfallslinier stäfva mot mi d ten af flod en; «Cesa
rewitch» och «Xenia» i första linien, «Djiguit » och «Cesarevna» 
i andra. 

För att så mycket som möjligt förekomma buller från maski
nerna och köl vattnen, 'borde båtarne, från att de v oro inne uti Mat
chinbugten , och tills sjelfva anfallet, gå med sakta fart. Vid an
nalkandet till fienden borde farten ökas. Omedelbart följd af She 
stakoff borde j ag angripa, under det att P ersin i händ else af behof 
skulle hålla sig klar till undsilttning och Ball hålla sig i reserv. Om 
det fnrst angripna fartyget sprängdes, skulle löj tnant Shestakoff, u n 
derstödd af P ersiu, anfalla det andra i ordniugeit , under det att Ball 
borde vara klar att bispringa, och jag h åll a mig i reserv. Slutligen 
skulle, för händelse af framgång, äfven med detta fartyg, Persin, un-
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derstödd af Ball , attakera det tredje fartyget, jag skulle vara färdig 
att nud slitta och Shestakoff ligga i reserv. 

Natten mell an den 23 och 24 Maj var v i~serligen mnleu, men 
tack vare manskenet ej helt och håll et mörk. Från norelvest blåste 
en liten nii tt bris lwi lket fM fi en<len kuude l' i>ja vår gång, men icke 
desto mindre, så, med undantag af «Cesarewitch», avaucerade flottil
j en ganska t.yst. Från höjdema långs med fl odst.rau den hade vi 
upp tiickt fi endens stiillning vara: 

I midt en «Se'ifi », till höger och friimst långs bnd «Feth-ul
Islam» och till ve uster d',;ilidj-Ali». I det j ag nal kades n.dd en vid 
hvilken (]ottilj en låg förankra d otiingue jag af ångan, f,ir att undvika 
bull er. J ag gaf dfl Shestakoff beff,ll oing att fiilj a mig och med full 
far t styrd e jag mot den niirmaste mouitom (Se'ifi), som befan n sig 
på ett a fstånd af 130 meter. 

Moni torn hade ånga nppe och dess (,23 c. nl) skanskanon på öfra 
däck, kunde gl\ra oss myckeu skada. J ag beslöt derföre att angripa 
akterifrån, O(·.h at.t på så sii tt skada rodret och propellern . J ag gaf 
befall~ing om att ledtråelen skulle vara i orc\oi og, att kondu ktö1·en när 
so m h elst skull e kun na tiinda, samt a tt hva.rj e iigonblick kunua sluta 
strömm en. .Min fijrmodan hesaunades fu ll komligt. I samma mån vi nal
kades fartyget, började dess akterkanon gifl'a eld. Tre projektiler 
afskntos utan trii lf, och in nan den fj erde hann att affyras passerade 
jag al<ter om honom, gick upp på hans babordssida och utkastade 
der min min>~. Exp losionen följde omedeibart och hel::t akterskep
pet skakades. .De l var en stångmina o<;h hon trHffade fartyget något 
för om aktr·rsWfven Vattnet kastades upp på rnoni torns sid or och 
fyllde helt och hullet min bttt . E n del spl in t kastadt>s på en höj d 
af iinda till 40 meter. Att döma efter dem so m fullo i vår båt 
sknlle man kunna sluta till , att explosionens verkningar sträckt sig 
ti ll och med till ojclfva diicket. Akterskeppet, so m ehurn långsamt, 
iindock sjönk gauska betyd ligt , nödgade monitorns besättning att 
draga. sig f<'n·, ,fver. J ag llin k te på några mått och steg för att rädda 
min br·sätto ing, men som mio farko~t hade riitat på sig, heslöt j ag 
mig for att retire!·a, och lät slå an ångpu1npen fiir att pumpa ut 
vattnet Samtidigt bi'>ljade mo ni to ren, nu h:d fsju nk en, a tt med sin a 
tornkanoner och h:<ndgel'iir ånyo biirja elrl!on. J ag gaf då löjtnant 
Shestakoff befallning att gi• ra ett nyt t anfa ll på den, h vilket han 
Hf've n genast ntf.wde och t1·iiffade fi enden någo t akt.e1· om tornet , i 
sam ma ögonLli ck som denne afsköt si n a ndra projektil. 

Det. bci r nnmiirkas, att innan 1!\j t nant. Shestakoffs båt nådde 
mouitore n hade bans minn t riiffat fartyget und er kulen , på ungefär 
6 <n eters afstånd fr ;'m förstäfven. För så vidt man kunde döma al 
alla de ~pillror , hvilka kastades vidt omkring, och till och med föllo 
ner i «Xenia », så måste verkan af denna stöt, vara liksom af deo, 
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första ganska betydlig. Monitorens besättning, som efter denna an 

dra explosion var urståndsatt att anviinda sina kauoner tillgrepo sina 

gevär och skickad11 oss med oförskrlickt mod flera salfvor. Huru 

gerna vi än skulle velat, kunde hvarken Shestakoff eller j ag så liitt 

befria oss ur denna vår be!Hgenhet, då «Xenias» propeller nem!. 

hade trasslat in sig bland de från monitorcn drifvande spillrorna och 

i min båt hade, till följd af att ångpumpen var i olag, vattnet stigit 

till sådan höjd a tt jag såg mig tvungen låta alle man ösa med pyt

sar och kärl. 
Under hela denna tid riktade Shestakoff sin handgevlirseld mot 

fiend en. Ända från vårt fön;ta anfall mot monitor eu, uuderhullo de 

båda iifriga fartygen, en ångare och en moni tor en oupphörlig eld 

mot oss, hvilken dock serskildt hvad ångaren, som sannolikt var be

styckad med slätborrade kanoner, betriiffar serverades både långsamt 

och utan precissia u. Efter sekondens på rnanitoren utsago, var detta 

fartyg närtnare oss, än på 130 meter och hans däck var öfverfyldt 

af vatten, hvilket måhända försvårad e kanonernas serverande. Mo

nitaren, so m var långt fordelaktigare placerad, kunde med lätthet 

rikta sin artillerield mot oss. D ess projektiler slogo ner på litet 

afstånd akter om oss, och niir vi sedan droga oss tillbaka gingo de 

öfver våra hufvuden . U n der hela tiden som vi uppehöllo oss i niir

heten af dem, äfvensom under återviigen till Bra"ila, uuderhöllo dessa 

båda fartyg en oupphörlig handgevärseld emot oss. 

Den sålunda förstörda Se!fi, var en med två pro

pellrar försedd kanonbåt, bygd i Prankrike år 1868 

och afsedd för Donau. Dess dimensioner v oro: de

placement, 380 ton, längd 30 meter, bredd 7,50 m., 

höjd 3 m., djupgående 1,90. 

Å andra sidan återigen, omnämnde högste befäl

hafvaren för Donau-flottiljen, Dilover pacha, uti ett 

telegram samma tilldragelse på följande sätt: 
«Feth-ul-Islam• låg på bevakning af Matchinkanalen, på samma 

stiille som hon innehade und er bombardementet af Bralla, utmed 

rumäniska stranden. Något högre upp, på vår sida låg «Se"ifi» och 

bevakade vägen från Matehin till Pot-Bachi, och slutligen låg ånga

ren «Kilidj-Ali» niirmast Matchin. Alla tre fartygen lågo tillankars, 

och hade ånga uppe. Två armerade båtar låga på u1kik; den ene 

akter om .Feth-ul-Islam», mellan «Selfi» och land, den andre midt 

ute i sjön. Flera matroser hade ombord på fartygen utkik, såväl 

för- som akteröfver. 
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Und er dylika nnonlnin gn r Yar drt, som, på natten mell"an den 

25 och 26, tY !l ryska ftn gslnpar korr11no i sig t ~, i riktning mot Pot

Bachi. S:hiil c• Se"ifi ,, som de :w dm fi1r tygen buJj:tdc at t skjuta pit 

d e~sa b i'tt ar , lH den Qne, Yid annal karlil et till «Sc"ift,, niira henn es 

roder , ntkn stad e l'lt fi;rem[d Solll, f<ll"lnnclt lil<t. en li.sk, tycktes vara 

· en minn . Fartyget triiffa<l rs doek, ej af dettn. rr dskap, hvaremot 

båten fi ck sinn grundskott. IUt.er alt hafva ntkastar. en lllina, 

som triiff'a.d c «Se."ifi », tyckt es c\ " n andra :"mg>dn pen :'\ terigen vilj,1 af

liigsna sig. On• edclbart hiirefte r fyllles "Sei"fi , af ,.,l ite n. d ''et.h-ul

I slarn » cch " J\ ili llj -Ali ,, hvillm vara under ånga, skyndade t.ill und

siittning och ly~kodcs iif1·c n riidrla "lvi il chPfen so 1n hel a hcsiit.!ningen. 

Enc! Hst. tYä lllfllroser blcl\-o n i" ryssar1ws l• an <l ge,·ii rseld Hitt. sårad~. 

.Låtom oss vicl dessa från Låch hfi llen afgifna be

rätteber tillägga, att ryssarn es, mecl mycken snabbhet 

och beslutsamhet , väJ utförda angrepp icke sii alldeles 

oförmoclac1t öfvenaskade tnrkarne. Tack vare ångslu

parnos tysta gång, VOJ'O de ganska nära den lilla eska

dern, innan posterna gjorde alarm. Äfven itr det kan

ske trollgt1 att om ryssame ej gynnats såväl af nattens 

mörker , som flenelens oerfarenh et hade de måhända ej 
sluppit undan för så goclt pris. 

Skulle ingen af all a de sammandrabbningar, som 

egde rum på. Donan, förbigås, skulle vi få en mängd 

små episoder att h it' återgifva. Vi skulle då i de

talj kunna beskrifva de milnga artilleristrider, som egde 

rum mellan ryska eller turkiska batterier och fiendt

liga monitorer , såsom t. ex. turkiska kanonbåtames 

bombarelementer på Bmi"la, Kalafat, Reni och Oltenitza. 

Att återgifva elylika krigshändelser , hvilka i huf

vadsak äro h varandra nästan lika, skulle dock vara en

dast ett upprepande af hvacl so m redan är sagdt, utan 

att dervid kunna erbjuda nft got ökadt intresse. Hvad 

man , mecl tillbj elp af mer ell er mindre full sUindiga hand

lingar och berättelser om krigsbändelsema på Donau, 

egentligen har att uppmärksamma, är ryssarnes nästan 

alltid med framgång, gjorda användande af minor och 

minbåtar. Inom sjövapnet rådde i allmänhet en v1ss 

l4 
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farhåga rörande säkerheten för det angripande far

tyget, vid begagnandet af elylika förstörelsemedel. 

Det vill dock svnas som voro dessa fRrhågor helt 
,J , 

och hållet obefogade, ty om man undantager en och 

annan oundviklig skada, må man väl säga att rys

sarue på ett ostraffadt sätt begagnade sig af dem . 

Rättvisan fordrar dock det erkännandet, att en vä

sendtlig orsak till deras min båtars framgång låg der

uti, att de, med cljerfva och väl disciplinerade besätt

ningar, användes företrädesvis om nätterna, 8amt att 

de dessutom egde några för fruktan alldeles otill

gängliga personer, hvilka utan tvekan riskerade sina 

egna lif för att kunna omintetgöra andras. Från denna 

synpunkt sedt ådagalade de ryska båtbesättningarne 

ett exemplariskt uppförande . . 

Krigshändelsen~a på Svarta hafve t. Såväl i an

seende till deras egendomliga karakti:i r, som ock mecl 

hänsyn till clet stora område på hvilket cle utfördes, 

framställa sig krigshändelserna på Svarta hafvet och 

de med dem i sammanhang stående episocler en allt

för vexlande följd, för att deraf kunna bilda något 

helt. För vinnande af klarhet i fram ställningen öfver 

de uppträdande fartygens r\)relser och manövrer till

låta vi oss att använua elen kronologiska nummerord

ningen, hvilket medgifver en samtidig öfverbli ck på 

flera olika punkter. 

A])ril 18. De vid Pera stationerade ryska farty

gen lemna Bosforen och draga sig in i Odes::.;as hamn. 

På turkiska flottans hotelse att bom banlera O dessa, 

öfverfölls befolkningen der af förskräckelse . Flera of

fentliga verk fl yttacles till de från hafvet mest aflägsna 

qvarteren; krigsskolans elever afsändes till Moskwa. 

April 20. En af fem pansarfartyg sammansatt 

turkisk eskader utlöper, i och för hyssning, i Svarta 

hafvet. Denna eskader hade till hufvudsakligt upp-
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drag att hålla sig utmed Rumeliens kuster samt att, 

genom striing Ya k sam het på Odessa, hindra ryssarne 

att genom någon sorts åtgärd låta trnpper embarkera 

på någon af Odessakompaniets fartyg. 

April 24. ]'rån Nikolai'ev ankommer till Odessa 

en popoffka, afseeld till inloppets försvar . 

April 25. En kejserlig ukas förklarar såväl pro

vinsen Bessarabien, som ock Tauriens och Kf'ims kust

distrikter, i belägringstillståml och tilldelar befälhaf

varen i O dessa militärguvernörs mynuighet och rang. 

April 26. Tre turkiska pansarfartyg bombarde

ra grän:.>fästningen St. Nikolas, nära Batum. 

April 27. Samma pansarfartyg synas från Poti, 

som de bombardera. 

Maj 3. Garnisonen i Odessa passerar revue för 

kejsaren af Ryssland. I hans närvaro företages en 

simulaker, åsyftande hamnens försvar med tillhjelp af 

minor, strandbatterier och fartyg. 

JVIaj 5-10. Turkiska flottan i sigte från Odessa. 

Maj 12 -13. Under natten utföra ryssame mot 

B a tum en expedition till sjös, i h vilken en af Odessa

kompaniets skrufångare (iStorfnrst Constantin" cleltog. 

Vid krigsförklaringen bestyckades detta fartyg som 

kryssare, befälhafvare blef lijjtnant .IVIakaroff, besätt

ningen utgjordes af 150 man. Förseclt med minor var 
) 

det utrustadt att i davertar föra fyra snabbgående min-

båtar, "Tchesme", "Sinope", "Navarin " och "Sou

kum-Kale". 

Våra sj ömHn , skrifvc r hligste befiilhafl'arcn för kaukasu•annen uti 

ett telegram , hafva ådagalagt en modig handling, utan att derför 

hafva helt och håll et lyckat s. 

Å ngaren «Storfurst Const.atin », som lenmade Sebastopol el en 10 

Maj, a nl;inde till niirheten af Batum den 13 vid ungefiir sextid en på 

afton en. Efter att hafva stannat på eu 7 mils afstånd från kusten , 

skickade det sina [yra minbåtar in på redden, hvilka der påtriifl'ade 

en turkisk fregatt som de angrepo . 
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~rån Tchesme utkastades med mycken skicldigh et en mina, 

nt&n att dock kunn a sprlingas, eniir ledtråden indrogs i dess propeller . 
Pil fregatt.eu och pil redelen gjo rd es larm, kartesch och h andgeviirs

eld burjades gena st, och iifven stran dbatterierna biirjacl e skjuh. 
Midt under detta tumnit sl<in gracle sig v[mc btttar åt olib hftll i 

två af dem , Tch es n1Ö och S inope, a nlii ndr' tid igt denna morgon li1l 
Poti uran att hafva nngon ]warken dö d eller sfr rnd i «Storfmst Con 

stan tm » och de öfri ga bfrtame in t ri ifl'acle \ltan himkr i Od essa. 

Maj 15. F em turkiska pansarfartyg beskjuta Pit
sunda och hamnen Soukum-Kale i Kaukasus, samt 
fursöka en landstigning, h vilken dock afslås. 

Maj 20. Från Konstantinopel afgå, med bestäm
melse för de upproriska Tscherkesserna, fyra stora tur
kiska transportfartyg, fyra fregatter och en aviso ri1ecl 
10000 man, 5 batterier, ammunition och 500ll0 gev~\r . 

Maj 25. Turkiska fartyg bomhanlera ställen be
lägna å kusterna från cap Adler till Otchemtchir. 

Maj 2ti. Fyra turkiska pansal'fartyg lu·yssa utan

för St. Nikolas, i syd från Poti. 
Juni 9. Natten mellan den 9 oeb 10 J11ni angripa 

ryssarne, med sex minbåtar, tle i ~ulinaviken till an
kan; liggande turkiska fartygen. 

Härom berättar '·Times" fi'l ljalll1e: 
J)en ~) Jnni afgick ((Stor l'urst Co nstat t!in ,> tued se\:. llli -nLHita.r. 

hvnraf niignt vo ro onJl,ord och nftgrn. llOg:-f' t':l()ps) f'd'u1 01lrss:1. 1 i 
riktning mot rm Fcclopo;;i, p:T hi;jclcn af h vilke n ii rlP tn rh slm fa rtyge n 

und er n atten l:"rgo och kryssa<l c . 
E1ter att hnJva id'v0 rtygat ~ig Olll

1 
:lit d1~ s i ~t. n:imnda \'01'0 i fa r

vattnet salte ryss:u·n c kms pi\ Snlina,·ec!Ll<·n, der cle npptiicl<le (y rn 
turkiöka p ansnrfnrtyg, ett under gilng och de trcn1re i;frig:t t il l a nkars. 

D essa voro : «F<,t hi 3nlr nch, dcljnlieh» och «Mnl<a<lrm Ha'ir»; det fjcr

clc so m ej var frJll st>incligt bepansrad t Ya!' « Cantal Snayn» . Bogsortiigen 

k as tades loss p>"t ungcfiir G mils afstlind och biclamc gingo fram plc 

t vå nnfallslinier. Efter en ol'lt en half ti1111l1aS gång formerade de 

sig p[t li uie lll ccl ft~rminskacle afsti"md och gjorde sig kl:mt alt anfalla. 
B?ttcn «Tch esrn8», sorn bogserade en minn: ii r k lc:Llning:-;1 ri'tdcn in snli 1jd 

hiug prop ellcm och hlef derigenom nrstftn<l att dcltnga. Uneler det 
att båten n:o l, under befiil af liijtnaut Puscbschine , stiifvade mot 

midten af hamnen, tog L>jtnant Bodjestvenski rned b iLten n:o 2 mo

nita ren «ldjali r.h» , som l:lg honom nUrrwt.st , till sitt mål. P il. det 
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att, i ngn ljus mftlte synas utifrån, öfvertiicktes maskin - och kajutkap

parn e med presscuningar, hvarjemte, f<ir att furekomma onudigt bul

ler, maskinen sköttes med stö rsta omsorg och påpasslighet. Min&n 
klargjorde~ fi;r ett djup af 2,60 meter. P å ungefUr 25 meters afstånd 

prejade tu rkiska posterna an och omedelbart derefter öppnades en 
htiftig handgeviirscld mot el en ryska båten, som icke desto mindre med 
ukad fart fortsatte sin Ylig och liit sin mina springa så niira som 
m1ijligt 'intill d et fiencltliga fartyget. Natten var mycket mörk och 

ftil'svårade iakttagelsema öfver explosionens verkningar. Samtidigt 

bu1jade monitorens kan oner att skjuta, men skotten gingo öfver min

båten, hvilken half med vatten sökte att afliigsua sig. Bandgeviirs

elde n pågick fo r tfaraude . 
I detta kri tiska ögonblick mHrker liijt.nant Rodjestvenski att hans 

roder, på hvilket fingerlingame af vattnets tryckning sprungit, be

hiifde ist lindsiittas. Fcir att befrias fdm alla man iiverhinder syssel

satte sig liij tn anten, med tillhjelp af en man, att laga rodret nncler 

det de iifriga genom alt afhugga tråden fö 1· minans kastapparat fri

gjorde d ensamma. Monitorn styrde nu med fnil fart på minhåten, 

som me d h;app nöd bann att miclt i e1t kulregn retirera. «Stor

furst Constantin» kom i sigte och upphanns vid dager, hvareft er 

_den_ ryska flottil j en, me d undantng af Wjtnant Puscbschin es båt, löpte 
m !Jll OdeEsa, der båten n:o 2 dockades. 

Båtens undervatt enskropp var hetyclligt skada d, h varaf man 

drog den sintsatsen att han stött emot något hårdt föremål. De 

t mkislia pansarfartygen vor o ti ll försvar omgifna af en gördel, sam

mansatt af kcttingnr och kablar, hiir och hvar uppburna af tunnor. 

Vi d uppWmandet mot detta hinder, hade löjtnant Puschschine låtit 

minan springa, utan att likvisst få se n ågon effekt: båten åte rigen 
som till hUlftcn fyldes med vatten, blef af fiendens 'kulor ytterligar~ 
rampon erad . Flera 1yska matroser hvilka gingo öfverbord från båten 

blcfvo af turkarna tillfångatagna. 

Juli 9. Eupatoria bombareleras af turkiska 
flottan . 

Juli 15-21. Ryssames expedition mot Kilia. 
Juli 23. ''Vesta" upptäcker under sin kryssning 

på Rumeliens kuster en svart rök i syd. 
Jag gat' order om högsta mojliga t ryck, säger chefen på« Vesta» 

i si n rapport, och satte kms S. t O. för att upptiicka det signalerade 
fartyget, c:unt för att, i hiind else det var ett handelsfartyg eller en 

uud erliigsen ficndtlig örlogsman, kunna afskUm honom reträtten till 

land . Vi d i\Wt.tiden knnde man, ehuru vUclret var disigt, likviii kiinna 

igen a tt detta fa rtyg var ett stort turkiskt pansarfartygi det hi ssade sin 
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flngg och skot på « V esta » med en kanon a f svfi r kaliber. «Ves ta» 

hissade rysk fl agg och svarade med sim1 backska noner. Jag lät 

h r>ja ångtrycket, vände och ladr! henne i N. { V. för a tt hindra 

fiend en från tvHrskeppsskjntning på «V esta », älvensom för att kunna 

skjuta med mint\ tr e st. ö tums mörsare och min !l tum s skanska

non . HUrvid trodd e jag mig knnna bchel'l'ska fienden med min 

öfverlägEJm fart, i det jag b~riilmad e att hans hastighet icke kunde 

M verstiga 1 O a 11 knop; jag titnkte då iifven, att med tillhj elp 

af David ofs a utomatiska affyringsapparat , kunna förstöra fiend en 

eller tvinga honom att gifva sig. Snart nog upptuckte jag emel

lertid att vår fart, ehuru upprlrifven till 12 kn op, icke var hans öfve r

liigse n, ULa n tvi'irtom Y3r!rt fiend en. på OSS betydligt , St' att inom kort 

gick skotten frå n vår, för 12 kabelliingders afstånd riktade 9 tur.ns kanon, 

öfver mål et. De båda far tygen voro snart på obetydligt afstånd från 

hvarandra. D !'t jag såg den fie ndtliga rannnen nalkas, och såg huru de 

fiendtliga kuloma och luutescherna sö ndersleto tackling, bastingerin

gar och ma~kinlu c k o rna, gaf jag öfverste T chernof i uppdrag att 

j ~ m le l ö j l uant ]{odjest.vensl<y, a lfyra ett lag med konce ntrerad rik t ning. 

Två lng voro redan förut afskju tna. De turkiska proj ektilem a, h vilka 

alt. döm::\ af skiir!'vorna tyckles vara a f 11- och 7 -tums kaliber, 

trUtfade vi'trt akterskepp; giggen ran1pon erades, dit eket genom sköts 

och en bomb spraug deh·is p il mella nd iicket och delvis å öfre diick. 

Samma bomb [tsla<lkom nere i h!tl en eldsvåda ofvanpå krutdmkeu, 

och på d ii ck v oro dess ve rkni ngar fö rfiirliga : cHieke t betii <..k tes med 

blod, en af min·;;arne demonternd es, på Davidofs apparat afklipptes 

alla lwnduktörerna , två a rt illeriofficcmre, h vilka skötte vå ra kanoner , 

folio på sUill et; på kad ett J acovief' bortslets en del af halsen och 

hi;gra axel n ; öfverstWj tnnnt T cheuof, skju len t ill di• d~, ha nn endast 

ntropa: «Farvlil! skjut med styrbords skanskan on, den ;;r riktad ,, och 

nedföll derefter lifl i;s. D it jag red an innan detta lag, insåg vådan 

af att liingre fort sil l ta med vftr ma növer, som besto d de ruti a lt un

dandraga vår breds;d a och a tt genom at t vii ud a ak te rskeppet till , låta 

fi enden glf\'a skott på skolt , och jag dessutom insåg den förd el Iurkarne 

hade, genom at t kunna begagn a sin ramm , beslöt jag at t io rdningstlilla 

en torped på backen, att fursolm en ii ntring, samt att om fi enden drog 

sig tillbaka h;irför, med to rpeder söka sli nk a honom. F ör detta ii n

dam >tl kallad e jag till mig på bryggan minoffice m , löjtnant 1\li chel 

P en\leschine, och bcf'alde honom att. eft erse det miukoud ukt,; rem a vo ro 

i ordning och torpederna klara ti ll ulslittuiug. Pereleschinc föreslog 

mig, att låta houorn och löj tnant Jere bko-Hotmistreddk o med t.vå båtar 

gå ut och nlacem miuornn under fiend t liga fartyget. Trots den un

der full dager hiirrn ed för enade risken , skull e jag det oak tadt be 

vilj at denna fram st.iilla n, om icke sjön had e gått för högt för att 

båtarna kunde reda ~ig. Jag trodde mig derföre böra neka. Liij t-

t 
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nau t P en\leschin e hade emellertid knappast huunit ner från kommal.!

dobryggan då e~ bomb kreverade på d;icket och med en af sina 

skärfvor afslet ena benet på honom ända upp vid ljumsken; ehuru 

p !L detta vi s sårad upp manade denne officer mig det oaktadt att 

anvi.inda minbi'Ltar. 

Striden fortsattes linda till dess att explosionen af en bomb 

kom tur kiska fa rtyge t i sin ordning att taga till flykten. 

Augusti 6. Ryska fartygens 11 Constantin" och 

"Herielich '' expedition till Penderaclee. 

Augusti 12. Fyra ryska minbåtar 

de vid Soukum-Kale till ankars liggande 

fartygen. 

L öjtna nt Ma ka roff ökrifve r hHrom i sin rapport : 

angripa 
turkiska 

Efter att fr >ut ed ers exce llc~!R hafva mottagit order, att i och 

för und erstöLl a f kolouue n 1::\helkovnikoffs operationer, med «Stor

fursl Const::wtin » begifv;1 mig till K aulmsuskusten , beslötjag mig fiir, 

a tt om omstiiudigheterna det så medgaf, under natten angripa fien

den och afl HgsnP. den från strand en under dagen. För detta Undamål 

u tsiind es und er na tt en, mellan den 6 och 7 Augusti , minbåtarne p å 

r ekognosering, utan a tt dock p åtriiffa något fartyg. Vid daggrynin

ge u niirmade jag mig inom synhåll för redden vid Gagry, och lyc

kades genom mina manövrer att få sigte på ett der till ankars lig

ga nde turkiskt p a nsa rfartyg. 

u n der t v fL tinuuars tid förföljde detta fartyg «Storfnrst Con

sta nt iJH och va r detta tillrUckligt fö r att riidda en a f öfverste Shel

kovnik ofl's kolonn er, h vil ken annars troligen blifvit upprifveu af fien

dens eld. Unde r natten mellan den 7 och 8 gingo, trots ovUdret 

o~h deu höga o;j ii n, miubå tam e å nyo ut på rekognosering, hvilkeu 

iifve n atl öptc utan framg[mg. D:'i mftn eu vid denna tid gjorde nät

tema a llt fiir lj usa , begaf j ag mig p:'\ aftonen till Novorossusk i afsigt 

al t begagna mig a f mörkre t innan dagningen, för att återupptaga 

dessa försö k. Ehuru öfvertygad om att inloppet till Souknm ham

nen var sp;irradt, beslö t j ag mig icke desto mindre för ett anfall p å 

de fiemltliga far tyge n, alltid tH ukand e, att om det lyckades at t sHnka 

dem, ku nd e man efte r luiget u ta n svårighet ånyo upp taga dem . 

U n der n al te n ti ll den 11 in träffade j ag på htijd en a f Sonkum och 

satte ut minbi\tarne pit fö lj ande sii tt bema nnade : «Sinope" med 

Wjtna nt P i.-~o revsk i, kadet t P od_i a P olski, lotsen Belikoff och fem 

matroser; «'.l'chesme" med Wjtuant Zatzarevni, lotsen Maximo vitch 

och inge ni ör Nagorski; «Miner" med löjtnant Corolioff, kadett Nel · 

son-Hirst och fem matroser; «Na varin" med löjtnant Velmevski och 

fem matroser. 
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Dessa båtar , stiilda under löjtnant Zatzarevni m·der, intogo so m 
vanligt. linieformering. Mttlet var at t fiirst spriinga minorna som 
spiirrad e inlo ppet och seelan samtidigt anfalla pansarfartygen. NHr 
månskenet slu tade liipt.e håta rn e in i hrt rn nen, det· de , vid skenet 
a f eldsvådor från saviil ett stort hospi tal, so m från elen uiirligg ancle 
skogf!n, upptHeide ett prtnsarfar tyg, a f typen Chevket., ti ll ankars. 
På befallning rtf ltijtnaut Zatzarcvni ginp;o de med Whitehoaels tor 
p eder försedela båtarne i orch.ing efte r 11Varanclra fram till anfall 
mot det fi encltliga fartyget, l1Yilket togs om styrbord . H var och en 
af dem visste sig vara åtfnljd af en Hnnu kraftigare kamrat, klar 
till uncl sUttni ng. Vid första anrop af ntkikarn e iippnade pansarfar 
tyge t en handgviirselcl, hvarj emte vi fr~n strand en möttes af ett kul 
och kartesch t·~gn. Båtarne gin go i följand e ordning: först «Sinope» 
derefter «Navari n» och «!'<liner », hvi lka kund e krtsta. sina to rpeder sard 
sist «T chesme» med ltij tnan t Zatza revni , som höll sig fiirdig att nn 

derstudja , hvarhelst hj elp behöfcles. 
H ans båt hefann ·sig plötsligen b hud en hop af spillror och från 

p ausarfartyge t upplwmm et hvirfvelvatten, samtidigt som han erfor 
en af explosionen orsakad hliftig stöt. H an var lycldig nog, att 
utan vidare skad or undslippa. F em minu te r efter angreppet voro 
tre af bätarne ptt betydligt afstäncl från ankarplatsen; «Min er» en 
dast fat tad es. Llijtnan t Zatzarevni, med sin snabbgående båt, satte 
i gång med att uppscika denna. b ål och antriiffade honom ufven 
snart. Secl an al b biltame säl u n da snml nts, pil s~elfv a mötesplatsen, 
sattes kurs på «Storfurst Cousta.u li n». Vi erforo då, att «Sinope» 
had e sammandrabbat med pansar fa rtygets Larkass och att en dolk 
strid hade uppkommit, under hvilken tmkarne med en åra had e 
slagit Wjtn ant Pissare,·ski i hufvudet och sedan med tillhj elp af en 
<h arg niistan lycka t s att draga honom ur sin båt. 

Hans beslittning hade dock lyckats att b efria honom och med 
t illhj elp af en vlil rik tad han dgcvii rseld lyckades de afliigsua elen 
fiencl tliga båte n. De tre min explosionern a hade lyclmts full stuncligt ~ 
"Si nopes» hade furorsakat en svallv[tg af sva rtaktigt vatten, h vilken 
fHrg sannolikt h>inörde från kolstyckcn, so m blanclades hUrmed; «Na
varins» hade häftigt skakat pansarfartyget och <Miners» vid h vilken 
volont.Ur Korolioff befann sig had.e med all siil,e rhet intriingt djupt. 
Jag iir öfvertygad om att pamarfr. r tyge t sjö nk. Hvmje explosion 
åtföljd es af de anfallandes hurrarop . F örfUrliga rop hördes från 
pansarfartyget och alla befallningar hvilka i a.llmiinhet g:lfvos med 
mycken bestämdhet, urskiljdes mycket liitt. Fartygets försvar tycktes 
variJ. mindre allvarsamt, hvr.remot vi från den motsatta stranden 
möt tes af en hliftig eld . L iij t naut Zatzarevni , hvilkeu jag för de 
kloka anorclniugarue har stora skiil att berömma, an!Hnde med sina 
kamra ter i dagni ngen kL ~5 ombord till «Storfurst Constantin » der-
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vid utbringand e hmrarop , hvilk a. vi b esvarad e med Hnnu kraftigare. 
Vi YOro lyckliga nog a tt ej behMva anl it a el en hjelp som general 
Oklobjio hade skickat oss. Seclan jag sj el f öfvertygat mig om, att 

ju gen ting fattades b>ttbesiittningarn e, · anbefalcle j ag båtarnes his
sande snarast ut tijligt. I detta nu uppWcker officern ett fartyg om 
styrbord . Det hade varit ledsamt att behiifva lemna båtarne, hvar
för b esiit tninge n m[tste an striinga s till det yttersta flir att pilskynda 
deras intagand e. Då tre af dem voro på sina pl a t~ e r varskos änn u 
ett fart yg om babord . I detsamma hissacl es den f} ercle båten och 
vi sat te i gång mct.l full fart. Denna. maniiver had e endast erfor
drat 7 minut er, och ta ck vare snabbheten hvarmed den ut fö rdes, 
kund e iifven båtarna riidd as. Saclana mnntivrer som uppbringanrl et 
vid Bosforen af c e fiencl t lign handelsfartygen och dylib expedition er 
som dem till Batum , Sulina, Gagry och Soukum skulle aldrig så 
lyckosa mt kunn at utfört s, utan den synnerl iga yrkeskUrlek och goda. 
and a so m in ti ll yngsta matrosen li fn ll' min besHttr.ing. 

November 14. "Vesta" och "Storfurst Constan
tin" lemna Nikolai'ev, rekognoserande Odessa, Seba
stopol, Kertch och utgå på kryss långs kaukasiska 
kusten. Efter att uti en af c1e kaukasiska hamnarne 
hafvn fullbordat ett uppdrag, begåfvo de sig till 
Soukum och Poti, gingo sedermera ~i.ncla till Batum 
och Tn%iz.oncl samt återvände slu tligen till Sebastopol 
elen 14 November. 

November 15. Ett tnrkiskt pansarfar tyg och en 
fregatt försöka att uppbringa ett niira Eupatoria till 
ankars liggand@ ryskt handelsfartyg "Antoine och 
Theodose" . De ryska batterierna tvungo dock tur
karne att med oförrättadt ärende draga sig tillbaka. 

G. v. D. 
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Kanonsprängningen på "Thunderer". *) 

Sällan torde någon olycksh~incl else inom artilleriets 

område hafva v~ickt sådant uppseende, som den, den 

2 sistl. J annari, å tornfartyget "Thunderer " i Marmora

sj ön, inträffade sprängningen af en 38-ton kanon. Öf

verraskningen va t· så myci<et större, so m man efter 

mångårig er fa renhet, hade kommit till den öfvertygel

se, att en våldsam sprängning af en engelsk kanon , 

var en omöjlighet , ty ~innn hade icke någon enda ka

non bland de hnndra- ja tusentals, som till tjenstebrnk 

utlcmnats, der sprungit explosivt; och n~ir det vidare 

blef k~inclt, att denna katastrof inträffat , då kanonen 

varit ladelad med den minclre laddningen, 85 rfl. , och 

oladelad granat (common s hell) bl e f fårvåningen ~innn 

större. 
lVIånga voro de suppositioner , som uppkastades 

rörande orsaken till h ~inclel sen . Den dagliga pressen 

och de tekniska tidskrifterna vi~lade af autagamlen, 

möj liga och omöjliga, och med feLeraktig oti\lig het 

afvaktade man resultatet af den officiela undersök

ningsko mmission, som på engelska regeringens befall

ning genast tillsattes för att i l\Ialta, dit fartyget afgått, 

söka finna en lösning på gåtan. 

Den 13 F ebruari hade komiteen afslutat sina ar

beten, och häpnaden hos allm~inheten blef knappast 

mindre tin för u t, el å amirali te te t genom pressen till

kännagaf elen pr t elegraf anHin<la ui1derrättelsen, att 

*') Anförande vid K . Ör\ogsmanna-slil\skapets sammanträd e den 

26 .Mars 1879, af kaptenen och ridd. G. E . Ulff. 
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kornitens enhälliga domslut (unanimous verclict), rö

rande orsaken till olyckan, var: 

il att seelan kanonen vid föregående skott, som af

fyrats med elektricitet från kommandotornet mecl alla 

kanonerna på en gång, klickat, och denna klickning 

icke hade blifvit observerad, blef kanonen ånyo lad

elad med full laddning och olaeldad granat, under det 

att högsta laddning (battering charge) och Falliser

granat ännu voro i kanonen.'' 

lVIan frågar sig, huru var det möjligt, att ett klick

skott kunde tagas för ett verkligen affyraclt skott, då 

kanonen ju ej rekylerade, och huru kunde viskning och 

laddning på nytt ske, utan att laddarue skulle obser

verat, att den gamla J adelningen ännu fanns i kanonen? 

J ag skall med stöd af kornitens r apport söka att 

lemna ett svar på dessa frågor och i öfrigt bringa 

Idarhet i det dunkel, som hittills omsväfvat denna sak. 

Rapporten börjar mecl en redogörelse får beskaf

fenheten af fr~imre tornet å "Thunderer ", der kanon

spriingningen intriiffade, hvaraf framgår , il att tornet, 

som är 31 fot 3 t um i diameter och med sina kano

ner väger omkring 40~ tons, svänges genom en sär

skild ångmaskin utanför tomet på batterichi.cket. Tor

net iir försedt med två portar öfver kanten af bröst

värnet eller öfre chick, genom hvilka portar kanon

mynningarne bringas ut, då de skola skjuta. Ome

delbart under dessa två portar äro två andra portar 

med tillhörande tuber, anbr ingade genom tornets pan~ 
sarvägg i nedåtlutande rigtning, så att då kanonens 

kammare höj es och mynningen dumpas, dessa rör eller 

tuber bilda en förlängning af kanalen. 

De yttre iindarn e af de lutande t uberna äro strax 

nedanför bröstväm et eller öfre däck, och öppna inåt 

battericläcket, som är uneler öfre däck. 
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Det är från detta batteri-däck, som kanonerna lad
das genom att föra kardus, proj ektil och förlacluning 
uppför de lutande tuberna in i loppet. Utom dessa 
2:ne lutande tuber eller portar, finnas i tornet 2:ne 
portar, genom hvilka tillträlie erhålles till tornet från 
batteridäcket, och två andra portar, hvilka inrättades 
för ammunitionens transport till lmnonerna, då det 
var bestämclt, att främre tornet skulle varit bestyckad t 
med 2:ne 35-tons kanoner, laddade för hand inuti 
sjelfva tornet. 

För att elen hyurauliska lalldningen icke skulle vara 
beroende af en enda apparat , och för att förekomma nöcl
vänclio·heten af att nmler vissa omstän(1igheter röra :::> 

tornet efter affyrn ing en större del af hela cirkeln, 
innan laddningsställning för hydraulik kunde uppnås, 
och likalecles för att frå n fienden vända kanonportame 
under laddning, hade två laddningsapparater blifvit 
inrättade 33° på hvardera sidan om fartygets micl
skeppslinie. 

Hvarje hydraulisk ladelapparat best år af en verti
kalt sig resande platform, på hvilken är anbringadt 
ett underlag, hvilket uppbär i lämplig lutning projek
tilen. Då man rör en häfarm, upplyft es denna ptat
form af vattentryck, so m verkar på en piston under 
densamma, så högt , att projektilen ~ir omedelbart fram
för en af de lutande ladclningstuberna. Omedelbart 
bakom denna platform och i förlängning af densamma, 
då den är upplyftad, är f~istacl en hydraulisk cylinder, 
innehållamle en viskare och sättarekolf, som vid det 
att en annan hiifarm röres, drifves ur cylindem och 
för projektilen från sitt underlag uppför loppet i ka
nonen. Afstånclet från projektilens spets, då elen lig
ger klar för laddning framför mynningen, och till stöt
botten ~tr omkring 21 1, '2 fot, hvarföre det icke är möj
ligt att finna tillräcldigt utrymme för en sättare af 
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hela denna längd, utan har den måst göras i 2 läng
der som gå elen ena inuti den andra t eleskopiskt och 
är på detta sätt i stånd att innehållas inuti en cylin
der af blott halfva den Hingel , som annars vore erfor
derlig. Yttre ~imlan af ytt.ce Hingelen eller delen af 
den teleskopiska siittarest ången, bär sj elfva sättare
kolfven, som tir omgifven af viskarebeklädnaden och 
har i sin främre tincla en liten ventil, hvilken hålles 
stängd af genom stången ledt vattentryck Denna 
ventil har likvbil en utstående klack, so m vid införan
det af viskaren trycker emot stö tbotten och derigenom 
öppnar venti len, så att vatten utsprutar vid sjelfva 
viskningen och rengör kammaren . Efter fullbordad 
viskning och secbn viskaren blifvit utclrage11, införes 
kanins, projehil och förladdn ing, so m tir en skifva af 
papi er-mach e, samticligt i kanonen. 

'l'ill följ e nJ a t t den bakre längt'lea af den tele
skop iska s iittares t~nge n af vattnet drifYes npp i lop
pet af lmnonen , innan frii.mre Hin gden börjar röra sig, 
är det omö.iligt att genom blott iakttagelse förvissa 
sig om, hnrn långt siittaren har gått in i kanonen. 
För att förekomma cl<'llna svårighet, är en visare an
bringall, so m på verkas af en lina, fästad till s~ittare

kolfven; denna visare kommer dock ofta i olag, hvil
ket oekså in t riiffade (len 2 J an. 

Den som sköter l1äfarm en fiir siittares tången (lad.
daren) kan likviLl gnnska v~il på ljwlet af 2:ne slag 
höra, om siittarestången iir inn e, det ena flirorsakadt 
när den friimre delen af st ången lupit nt till sin 
hela liingd. ur elen bakre Llelen, det andra orsakallt af, 
att kolfven antingen slår emot stötbotten vid viskning 
eller mot laddningen vid ladclning. Vidare om, vicl 
viskning, en betydlig qvantitet vatten kommer ut, mera 
än som kan härröra af utpressad fuktighet hos viska
ren, så ligger deri ett ytterligare vittnesbörd, att den 
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varit inne till stötbotten. Vanligen kommer likväl e.J 
mycket vatten vid laddningstuben, derför att rännor 
äro anbringade i denna tub för att lella vattnet i en 
cistern innanför tornkanten och sålunlla, såvida icke 

viskarekolfven har varit något längre i beröring med 
stötbotten, så att en betydlig vattenmängd har utgju
tits i kanonen, så rinner icke vattnet vid viskarens 
utdragande med fart ut ur tubens mynning, utan kom

mer helt obemärkt ned direkt i cisternen . 
H vad beträffar att laddningen är på sin plats, har 

man dessutom alltid clet sedvanliga, att med rymnålen 

känna kardusen genom fänghålet. 
Kanonerna ligga i smidjeruslavetter af Sir vV. 

Armstrongs konstruktion och äro fö rsedda med hydrau-
. k l l' d 0 0 

) bot "D ' ii 
0 

h ska re 'Y cy m rar, sasom pa mnon a en 1sa , sa 
att kanonerna både t illbordsättas och inhalas geno m 
rörande af en häfarm, hvarvicl vatten påsläppes p;'\, 

främre eller bakre ändan af de i rekylcylindrarna sig 
rörande pistonerna, hvilkas ändar ii t·o fästaLle vid la
vetten. Denna tillbordsättning och inhalning iiro lik 

väl icke de enda funktioner , som förr~ittas med detta 
hydrauliska arrangement, utan stoppas clerme(l ~ifven 

r ekylen på följamle sätt: 
Bakre delen af cylinuern är fö rseJd mecl ett an

tal säkerhetsventiler (6 äro här· använda), belastade 
med fjeclrar till ett tryck, som 1ir högre än det i hy
drauliska maskinen, som arbetar mecl 750 rlif., så att 

då vatten med detta tryck begagnas för att sätta ka
nonen till borels eller hala in densamma, ventilema 

icke öppna sig, men då kanonen kommer in genom 
rekyl, frambringar hastigheten ett tryck i cylindern , 
så mycket öfverskjutande det vanliga trycket, att ven
tilerna öppna sig och låter vattnet r inna ut, till dess 
rekylen stoppas af det mot3tånd, som detta tryck 

erbjuder. 
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Det torde här böra nämnas, att öppningarne, ge
nom hvilka vattnet går in i cylindem för att sätta 
kanonen till bords eller hala in densamm a ~iro så små, 

jemförcla med arean af säkerhetsventilerna, att de icke 
praktiskt taget inverka på rekylens storlek, om äfven 
häfarmen skulle vara stäld för att underlätta rekylen , 
eller ock för att rent motverka densamma. 

Kanonens tillbordsättning verkställes alltid genom 
hydraulik, likasom också inhalning vid kanonexercis, men 

då kanonen affyras ~ir första delen af förflyt tningen 
bakåt orsakad af r ekylen, fullbordandet deraf dock 
alltid verkstälclt af elen hydrauliska cylinderapparaten. 

I fr~imre tornet med hydrauliska lavetter äro 10 
personer, neml. officern i tornet, torn-kommendören 
(Captain of the t ueret), de 2 kanonkommendörerna och 3 
man t ill hvarje kanon. , 

Kanonkommendören har ~ l och de 3 öfriga till 
hvarj e kanon, .;W. 2, 3 och 4. För jemfcirelses skull 
mecldelas, att i aktra tornet, med 2 st. 35-tons kano
ner , som manövreras fö r hancl, äro 22 man i tornet. 

Vid skjutning t illgår så, att sedan kanonen blifvit 
hydrauli sld ladda(l och detta genom signalen "gun 
loaded" fö r dem som äro i tom et , på en visare-tafia 
tillkännagifvet, sätter :'Captain of the turret '1 med en ratt 

inuti tornet, ångmaskinen i rörelse, s;'\, att tornet vri 
des i hvilken direkti on som iinskas. Uneler det att 
detta gcires, eleveraL' .itf. l kanonen från dess dumpade 

laddnin gsställning, och sedan detta bli fvit gjordt, sät
ter .;l'f. l , genom att röra hydrauliska häfarmen, ka
nonen t ill bords, h varefter kanonen d everas fö r an be
fal d t afstånd. Sedan kanonerna genom tornets kring
vridning blifYit lagda på målet , a:ffyras skott et af 

Captain of the turret eller ~ l , såvida ej skottet 
a-a:yras mecl elektricitet från kommandotornet. Så snart 
kanonen är afskjuten, går elen in af rekylen och af 
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verkan af den hy drauliska cylindern, satt i rörelse af 
._iW l, som omkastar hydrauliska handtaget. 

Förloppet vid sjelfva olyckshändelsen var enligt 
chefens å Thunderer, captain Clmtfield's vittnesmål 
följ ande: 

Sedan "ställning till d1·abbning " för målskjntning 
blifvit slagen den 2 J an. f.m., blefvo de båda kano
nerna i främ sta tornet och båda i aktra tornet, hvar 
och en, laddade med högsta laddning (battering charge) 
110 rli. och en oladdad Palliser granat. I främre tor
net begagnades förladdningar, men i aktra, h varest 
voro kanoner om enelast 35 tons vigt, som voro 3 fot 
kortare än i främre tornet, och h vilka laddas för hand 
inuti detsamma, begagnades icke förladdningar, allden
stund det var temligen stillt och sålnm1a ingen rörelse 
på fartyget Seclan alla fyra kanonerna blifvit försedda 
med elektriska rör och ledningarne sammankopplade, 
för att såsom en elektrisk bredsida aftyras från kom
manclotornet, inträffade, att då tändknappen nedtryck
tes för att antända denna bredsida, röret i ak tra tor
nets högerkanon antändes af elektriciteten, men icke 
så laddningen, h varföre det är konstateradt, att clmina 
kanon kliclmcle, och har komiten kommit till elen slut
sats, att venstra kanon i främre tornet, eller elen soin 
sprang, också klickade i detta skott. 

Efter denna breelsiLla anbefaldes "eld oberoende" 
med oladelad spränggranat och full (85 rfi.) laddning. 
Båda kanonerna i främre t ornet laddades sålunda på 
nytt. Högra kanonen affyrades derpå "oberoende" och 
så den venstra, hvi lken sprang explosivt, dödande torn
officern och 8 af de 9 man hvilka voro i tornet, men 
lemnande en man v.icl lif, ehuru sanslös och illa ska
dad. En officer och en man, hvilka voroutanför främre 
tornet på battericläcket, blefvo också dödade samt 35 
man sårade. 
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Vid sin undersökning gjorde komiten åtskilliga 
försök med den oskadade kanonen i främre tornet för 

. att utröna: 
1. Huru stor benägenhet bar en olaeldad granat 

att åka ut, då den ligger i kanonen och· denna har en 
depression af 11 112 °? 

2. Om kardusen, då kanonen står i laddnings
ställning, har någon benägenhet att åka framåt, vare 
sig den är ansatt för hand eller samtidigt med pro
jektil och förladdning medelst den hydrauliska sätta
ren, och om det icke finnes en sådan benägenhet, hvad 
kraft erfordras för att röra kardusen nedåt under så
dana förhållanden? 

3. Att förvissa sig, om det var möjligt att med 
sättaren draga ut en förladdning hel och hvad kraft 
derför erfordrades? 

4. Att utröna om sättaren alltid vore pålitlig att 
föra in laddningen till sin plats. 

5. Om, då visaren (indikatorn) vore i olag, det 
visade sig på sättaren något, som oundvikligen gåfve 
tillkänna för elen som sköter densamma, att en ladd
ning redan vore i kanonen? 

6. Om, då man försökte att viska, med en ladd
ning redan inne i kanonen, vattnet som utrunne, skulle 
ovilkorligen låta den, som skötte sättaren, förstå, att 
der redan vore en laddning? 

7. Att utröna hvad tid erfordrades för att sätta 
till bords och hala in kanonen med hydraulik. 

8. Att utröna kanonmetallens tension äfven sedan 
den varit underkastad explosion. 

De olika svaren på alla dessa frågor finnas be
svarade i det till komitens rapport bifogade appendix 
och äro till en del berörda i det följande af rapporten, 
der de olika antagandena för kanonens sprängning af
handlas. 

I o 



-222-

Vid undersökning af de återstående delarue af ka
nonen fann man, att på de bakre ändarue af de 3 när
mast kammaren varande bitar, som återfunnas af stål
tuben, fanns intryck, (se Pl. III fig. 3) som måste hafva 
förorsakats, 'när dessa bitar icke längre bildade delar af 
kanonen hel, utan sedan de hade blifvit lössprängda, och 
derigenom bildande en slags konisk figur med kanonens 
bas framåt. Detta visar sig icke blott genom den 
vinkel, som intrycken göra med bitarues yttre yta, 
utan äfven till följe af 2:ne andra omständigheter. 

Den forsta är den, att på de delar af ståltuben, 
som äro qvar i kanonen och till hvilka de bakre än
darue af dessa bitar passa, det icke finnes några mot
svarande märken eller intryck, som det måste hafva 
gjort, om dessa intryck blifvit gjorda, då kanonen ännu 
var hel. Den andra omständigheten är, att främre än
dan af kammarstycket, som sköt ut framför det ställe 
der tuben hade blifvit afsliten, hade blifvit afjemnad 
genom tryckningen på densamma af bitarue 1, 2 och 
3, då den låg i lutande ställning. 

Intrycken å dessa 3:ne bitar äro icke sådana, som 
kunde hafva blifvit förorsakade genom att dessa bitar 
efter explosionen hade kommit i beröring med någon 
främmande kropp, emedan de äro regnliera och sam
manhängande intryck eller märken, och visa, att de 
måste vara en följd af en projektils passage öfver 
dessa bitar, h vilken pro,iektil derför måste nödvändigt
vis hafva varit bakom sjelfva brottet, då kanonen sprang. 

ståltuben befanns hafva sträckt sig från 12 till 
126/ 10 tum i diameter till en längel af 18 till 20 tum. 
Det visade sig ock vid undersökningen, att sprickan 
började ungefår vid midten af mellanbandet (1 B coil) 
(se Pl. III fig. 1) framför tapparne, eller omkring 7 fot 
från stötbotten och 1 fot framför märkena af intryc
ken på bitarue 1, 2 och 3. 
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Innan korniten slutligen kommer till bevis for att 
kanonen sprungit på sätt som ofvan omnämnts, upp
tar den alla de olika orsaker, som uppgifvits, till ve
derläggning under 5 särskilda punkter - för hvilka 
skola här i korthet redogöras: 

1. Att kanonen sprang, derför att den till sin 
konstrttktion var för svag. 

Med afseende härpå erinrar komiten, att bredvid
stående kanon, som blifvit ytterst noggrant undersökt, 

. icke visar några tecken af att hafva lidit af de 78 skott, 
hvilka med densamma skjutits; att med en likadan 12" 
kanon hade af the Committee on Explosives skjutits 
65 skott, hvarefter elen utborrades till 12 1/ 2 tum och 
sköts med densamma ett stort antal skott med olika 
laddningar, hvarefter tuben, som var full med hål för 
att emottaga "crusher gauges" ersattes med en annan 
tub, uppborrad till 12 1

/ 2", och utlemnades kanonen se
dan till tjenstebruk; att ett stort antal 38-ton kano
ner blifvit tillverkade med 12 1/ 2 " kaliber och profskjut
na med 130--150 {i.;s laddning samt projektilvigt 800 
{i. och har intet fall inträffat, att någon af dessa ka
noner dervid blifvit otjenstbar; att bland dessa med 
en kanon skjutits 271 skott med 130-170 {i.:s laddning 

med en annan 217 
med en tredje 503 med laddningar ända till 200 {i.. 
Då detta gjorts med 12 1

/ 2 " kanoner, följer att en 
kanon af samma vigt med mindre kaliber ej kan vara 
inneboende svag. Vid de seghetsprof, som gjordes med 
stålet i tuben i sprungna kanonen fann man detta vara 
öfver 48 tons pr qv.-tum. 

2. "Att kanonen icke hade inneboende svaghet, men 
hade blifvit skadad genom föndvarande sprickor, så att 
den slutl-igen blef för svag att tåla 85 {i. laddning." 

Korniten erinrar härvid, att den längst bakåt va
rande sprickan är 57 tum från stötbotten, hvilken plats 
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är emot all erfarenhet och borde naturligtvis förvän

tas, att om någon spricka uppstår, den bör vara der 

högsta trycket är eller just framför krutkammaren. 

Undersökningarna visa, att det icke fanns den ringaste 

spricka vid fånghålet eller början af reffiorna, uer 

sådana. kunnat förväntas. . 

3. Att kanonen sprang till följe af att JH'Ojektilen 

kilat sig i kanonen . 

Korniten anför, att både i armen och flottan be

gagnats en slags förladdningar af trä, s. k. '' wedge 

wads ", som kilats fast mellan projektilspetsen och ka

nalens väggar, utan att något exempel af olägenhet 

uppstått af dessa förladdningar, och korniten anser i 

betraktande af styrkan hos de materialier, hvaraf ka

nonen är sammansatt, att en enkel träkil ej kan göra 

den någon skada, långt mindre en af papier-mache, 

som icke alls är inkilad mellan kanalens väggar och 

projektilen. 
lVIen äfven under antagande, att det vore möjligt 

för en förladdning att kila projektilen, så bevisar i 

detta fall kanonen sjelf, att icke sprängningen härrörde 

af uenna orsak. Intrycken på tub-splintema l, 2 och 

3 gjordes af en passerande projektil och dessa intryck 

äro långt bakom det ställe, der kanonen sprang, och 

må:,te, hvad tiupnnkten beträffar, h:1fva skett efter sedan 

sprängningen egt rum framför proj ektilen. 

4. Att sprängningen förorsakats af att ett torm·um 

lemuats mellan kardusen och stötuotten, eller mellan kar

au~en och 1J1'0jektilen, ett sådant tomnon orsakadt an

tingen af att laddn ingen icke bli fvit ti llräckligt ansatt, 

clle1· af att projektilen å !c t fnun cle~före , att förlaclcln in g 

sal~nats, eller bli(vit ~dclragen , elle1· va1·it olämplig {ö1• 

ändamålet. 

Hvad först beträffar tomrum mellan kardus och 

· stötbotten, så är det tydligt, att sådant icke fanns, 
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derigenom att skottet gick af; hvacl vidare beträffar 

tomrum mellan kardus och projektil, derigenom att 

den senare skulle åkt fram af brist på förladdning, så 

intygas af vittnen positivt, att förladdning blef trädd 

_på sättaren. Hade ingen förladdning begagnats och 

projektilen satts an emot kardusen, så vet man genom 

. försök att af dess fjedring projektilen fått en rörelse 

("start"), som otvifvelaktigt låtit den af sig sjelf komma 

ned för kanalen. 
Komiten utvalde bland 100 förladdningar den, som 

hade minsta skifva och införde den i kanonen, för att 

se om sättaren vid utdragningen skulle eller skulle icke 

föra den med sig ut, men förlaudningen fastnade qvar 

på sin plats. Korniten är derför öfvertygad, att för

laddningen, en gång ansatt, aldrig kunde hafva lem

nat sin plat:;. 
Men äfven antaget, att det hade varit ett tomrum 

mellan kardus och projektil, så är korniten af den 

åsigt, att med den begagnade laddningen af pebble-krut, 

det icke behöft spränga kanonen. Tomrum måste 

uppenbarligen minska trycket på projektilens bas. 

Detta är bevisaclt genom elen lägre initialhastighet, 

som projektilen får med ett sådant tomrum. 

Slutligen vill korniten ämm en gång framhålla 

märkena af intrycken på spiinterna l , 2 och 3, hvilka 

. visa att sprängningen egde rum framför projektilen, 

och att derföre ett tomrum, som var bakom densamma, 

icke kunde hafva orsakat sprängningen. 

5. Genom fel i laddningen, nentl. att kanonen hade 

blifvit laddad med en oladelad granat och fu llladdning 

och hade det blifvit utrönt med rymnålen, seelan kano 

nen ufifvit lagd hori.?ontel, att laddningen icke var 

intill stötbotten, hvcuföre kanon en äter bringades i ladd

ningsställning för att ansättas på nytt, men clå den 

enda synl1'ga signal mellan de som äro inuti tornet och 
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utanför detsamma på batteridäcket, var "viska och ladda", 

blef denna signal bokstafligen åtlydd och en .2:a granat 

införd i loppet och ansatt, under det att första laddnin

gen änntt var i kanonen. 

Korniten finner intet skäl antaga, att ett så

dant misstag egt rum, så mycket mer som vid öfver

räkning af antalet granater ombord icke någon blifvit 

bortskjuten på detta sätt. 

6. Också genom fel i laddningen eller att spräng

ningen orsakades af att högsta laddning och Pallt'ser 

granat ännu voro i kanonen , tillfölje af klickning vid 

en med elektricitet alfyrad bredsida, och att det oaktadt 

i kanonen infördes fttll laddning och granat, kvarefter 

kanonen afslcöts under "eld oberoende", sålunda med 

dubbel laddning. 

Detta var kornite-ledamöternas enstämmiga åsigt 

om sprängningen, och, enligt hvad i parlamentet blif

vit tillkännagifvet, hade denna åsigt blifvit af hvarje 

ledamot skriftligen affattad och till ordföranden fram

lemnad, utan att ledamöterna dervid öfverlagt med 
h varandra. 

Under ett sådant antagande af sprängningsorsaken 

upptog högsta laddningen (battering charge) 28 tum. 

Palliser granaten med förladdning 36 n 

Mindre laddningen (full eharge) 22 n 

som sålunda skulle vara 86 tum från stötbotten. 

Antaget att ett skott afskjutes under dessa om

ständigheter, så skulle "battering charge" antändts af 

röret och lågan af denna, innan ännu gas-checken tätat 

genom sin utvidgning, nästan ögonblickligen antände 

den mindre laddningen. I detta ögonblick skulle likväl 

den antända "battering charge 11 hafva drifvit Falliser

granaten framåt, (se Pl. III fig. 2) våldsamt samman

pressat laddningen framför densamma, och sannolikt 

drifvit den något framåt i kanonen, och skulle såltmda 
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}l:ögs.ta trycket af den exploderade laddningen (full 

oharge) varit just i midten af mellanbandet (.1 B Coil), 

(fig. 1 Pl. III) neml. 90 tum från stötbotten. 

En explosion af 85 lt. sålunda sammantryckt krut, 

J30ID hade en granat framfår sig, skulle ovilkorligen 

:vara tillräckligt för att spränga kanonen. 

Det är äfven en ann,an omständighet, som stämmer 

öfverens med denna slutsats, att vid sprängningen en 

Pallisergranat fanns i kanonen. Man har nemligen 

hittat en framknapp till en granat i tornet, hvilken 

visar sig hafva tillhört en Pallisergranat. Dertill kom

mer ännu en omständighet, hvilken enligt min åsigt 

.är alldeles tillräcklig, för att bevisa sanningen af detta 

.komitens antagande, att neml. då kanonen sprang, der 

måste hafva varit vida mer än 85 lt. krut i kanonen, 

ty våldsamheten af rekylen var så stor, att lavetten 

slog mot buffertarne, så att dessa trängde igenom kam

markolfven, och detta egde rum, oaktadt hydrauliska 

cylindern var i full verksamhet att stoppa rekylen, 

ja borde haft ännu större mottryck genom den ökade 

hastigheten. Äfven efter sprängningen arbetade hy

drauliska maskineriet. 
Vid Q.et förhållande att olika vittnesmål afgifvits, 

huruvida båda kanonerna i främsta tornet, vid den 

elektriska bredsidan, a:ffyrats eller ej, i det att chefen 

och en underlöjtnant samt en signalman, · de begge 

senare från märsen bestämdt förklarade sig hafva sett 

3 skott från den ifrågavarande bredsidan, men 4 å 5 

man från samma märs förklarade, att de endast sågo 

2 skott, och då afståndet endast var 400 yards, ansåg 

korniten att på detta afstånd de senare vittnena, hvilka 

ej begagnade kikare, voro bättre i stånd att bilda sig 

ett säkert omdöme, än de som voro inskränkta till det 

begränsade synfältet af en kikare, helst kulans nedslag 

på denna distans sker inom en sekund. 
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Hvad beträffar, att man borde sett och hört, att 
skottet ej gick af med främre tornets venstra kanon, 
så är det af hvar och en af vittnena erkändt, att det 
är omöjligt att med säkerhet säga vid afskjutande af 
en genom elektricitet affyrad bredsida, om ljudet och 
skakningen härleda sig af, att en eller båda två ka
nonerna afskjutits, och med afseende på rekylen, måste 
man ihågkomma, att en ·del af rörelsen bakåt alltid 
göres med hydrauliska apparaten för att få kanonen 
tillräckligt in för laddning, och att N:o l, om han var 
en flink karl, sannolikt skulle kastat om hydrauliska 
häfarmen genast då han hörde knallen. 

Till bevis derpå må här 11ämnas, att då korniten 
lät betjeningen vid högra kanon exercera för sig, ka
stade .;lJ. l om sitt handtag i det ögonblick röret 
brann af. 

Med afseende på den tid, som var erforderlig för 
kanonens inhalning med hydraulik, fann komiten, att 
den skedde på från 8-13 sekunder, under det att 
halfva ·denna tid skulle vara tillräcklig för att röra 
kanonen genom rekyl. Dessutom upplyser komiten, 
att främsta tornet i ''Thunderer" har det första an
vändande af hydraulisk in- och uthalning i engelska 
flottan , att det manskap, som utgjorde kanonbetjening 
der, hade kanunit ombord sistl. Oktober månad och 
hade blott vid 2:ne föregående tillfällen sett målskjut
ning ombord, hvarför all deras föregående erfarenhet 
måste hafva gifvit dem den öfvertygelse, att om en 
kanon rörde sig utan kraftigt arbete å deras sida, så 
måste det ha skett genom rek y len. 

Dessutom är det antagligt, att emedan man sköt 
till lovart, och det måste ha varit en del rök från den 
.kanon, h vars skott verkligen gick af, torde uenna hafva 
till en del dolt den venstr·a kanonen för officern i tor
net, hvars plats är på platformen till höger om högra 
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kanonen. Korniten säger sig med anledning häraf icke 
kl1nna fästa stor vigt vid antagandet, att frånvaron af 
rekyl borde hafva observerats~ 

Det är sålunda ganska antagligt att den kanon, 
som klickat, genom hydrauliska häfarmens omkastande
i samma ögonblick, som skottet gick af, kommit i rö
relse nastan samtidigt med den andra kanonen och 
dymedelst vilseledt de i tornet varande, att kanonen 
verkligen affyrats. 

Vidare är det konstateradt, att visaren, för att 
tillkannagifva att sattare- och viskarekolfven var inne 
till stötbotten, var i olag, och att vid viskning andra 
gången vatten ej kom ttt, emedan sidan af viskaren måste 
röra vid stötbotten för att öppna kran, ej andan af 
densamma som nn träffade spetsen af projektilen. 

Orsakerna kunna således tillskrifvas: 
l. Klickningen, hvilket ofta inträffar med elek

trisk eld. 
2. Kanonens inhalning med hydraulik, hvilket 

misstogs för dess verkliga rekyl, föranledt af folks be
nägenhet att handlöst rusa på, såsom det i allmänhet 
tillgår vid en långt drifven exercis. 

3. Bristen på tillförlitligt satt att för laddarue 
tillkännagifva den punkt, till h vilken viskare eller 
sattare hade kommit in i kanalen. 

4. Bristen på tillracklig kommunikation mellan 
de, som voro inuti tornet och utanför detsamma. 

Sedan korniten framhållit, huru enligt dess åsigt 
dessa olagenheter för framtiden skola kunna häfvas, 
framställer elen slutligen det rationela förslaget, hvil
ket ock lar komma att utfaras, <~att , för att återstalla 
det rubbade förtroendet till kanonerna, den 2:a 38-ton
kanonen i samma torn skulle sandas till England, der 
underkastas en serie af prof och slutligen laddas och 
skjutas med en likadan clubbel laddning som korniten 
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är öfvertygad sprängde venstra kanonen i "Thunderers" 

främsta torn." 
Man kan efter studerandet af denna rapport ej 

underlåta att göra den reflexionen, att det ligger san

.. ning i det gamla ordspråket, att "för mycket eller för 

litet skämmer allt". 
Genom ett långt utsträckt användande af meka

niska hjelpmedel, anbringade för att med största lätt

het handtera dessa tunga pjeser, ja, nästan göra dem 

oberoende af någon mensklig kraftansträngning, har, 

synes det, man lupit forbi målet och framkallat en för

fårlig katastrof midt under det mekaniska snillets triumf. 

Man införde den hydrauliska laddningen, for att 

göra den svåra mynningsladdaren lika lätt serverad 

som bakladdaren, ja, man laddade snabbare med den 

forra, än med den senare, men det är ej osannolikt, 

att det nu blir denna samma hydrauliska laddning, 

som kommer att ge mynningsladdaren i England döds

stöten, och äfven der bana väg for bakladdnings

kanoner - med hvilka en dylik katastrof, foranledd 

af sådana orsaker, är och blir alldeles otänkbar. 




