1879.
42:e årgången.

Häfte N:r 3

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 förvånande fram steg, ytterligare i hög grad ökats, hafva
fordringarne på artilleristens duglighet i betydlig grad
stegrats. Man är nu långt ifrån den tid, då skjuthastigheten snart sagd t var den vigtigaste faktorn vid artilleriets betjenande. Det stora mål de fordua linieskeppen 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
öfver sålla sin fiende med så mycket större antal af de
lätta projektilerna. Långsamheten af fartygens manövrer 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 sårbarhet i väsendtlig mån förminskad, härigenom har man
ock måst ansenligt öka kanonernas storlek, så att endast ett fåtal lmn af hvarje fartyg föras; genom ångans införande ökas noggrannheten och hastigheten af
h varje manöver, hvarigenom åter, såväl för eget skydd,
som för vinnande af andra fördelar, distanserna undergå oupphörliga vex.lingar. Alla taktiska teorier
(giltiga erfarenhetsrön saknas ännu) öfverensstämma
11
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det antagandet, att nutidens sjöstrid hufvuJsakligeu
kommer att utgöra serier af hastigt öfvergående stridsmomenter (genombrytnin gar), Inrarunder hvarj e till
buds stående anfallsmedel måste komma till nästan
ögonblicklig användning; llen som då, af brist på öfning eller elenned sammanhängan de orsaker, icke är
beredd, drager naturligt nog det kortaste strået.
På grund af alla dessa omständighete r 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, antyder 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 uppmärksamhet åt utbildandet af förträffliga artillerist er inom
alla grader. Dervid är det målskjutningen , som ju
bör utgöra hufvucländamå let med samt afsluta lwarj e
kurs i artilleri-exer cis, samt de för e målskjutningen erford erliga förb eredande riktöfningarne , som utan tvifvel fordra den största noggrannheten och den mest
systematiska indelning af öfningsföljdern a; för så viJt
r esultatet deraf skall motsvara de vidstriiclcta fordringar som nödv[tndigtvis måste ställas på hvarje nutidens
artillerist. Så har den franska marinen, för erhållande
af ännu Mttre resultat af dessa målskjutninga r, ej underlåtit att, oaktadt stora summor derpå årligen användas, vid dess exercisskolor vidtaga åtskilliga anordningar, 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, gevärskanon) samt dels att uti de svåra kanonerna inpassa
en reffiad st ål-tub (tube-canon, tub-kanon). Med dessa
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sålunda anbringade mindre skjutpj eser 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 öfningsmateriel, sådan den användes ombord å franska mannens artilleriexercis-skolskepp "le Sottverain ((.
Gevärs-kanonen .
c.m. kanon) Pl. I fig. l och 2.
En vanlig gevärspipa (chassepot), a, infälles uti en
planka, b, af alm eller ask, som tj enstgör i egenskap
af lavett. Denna lavettplanka glider på en kursör, c,
af samma träslag, hvilken fästes ofvanpå pjesen medelst 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. Urtagningen för pipan är lika som å elen vanliga gevärsstocken. 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 glider på undre ytan en tunn korsformad jernskena, f,
hvars främre ända har ett hål, hvarigenom aftryckaren går ned; i den bakre är en ögla, g, hvari fyrsträngen hakas. Då skenan af fyrsträngen drages bakåt,
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meddelar den äfven dmma rörelse åt aftryckare n, hvarigenom skottet sålund a aifyras.
Undra delen af kursören är formad efter kanonens godsyta. Lavett och kursör fäst es till hvarandra 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. tj ock j emplåt. D ess form är
afpassad efter kanonens emell an tapparne. Den nedre
del en slutar på båda sidor om kanonen med gaffelformiga armar, som gripa om tappstyc kena. Kursören
fåstes till stödet medelst 5 nitn aglar.
Den hiir gjorda beskrifnin gen förutsätter att gevä_ret är placerad t midt öfver kanonen, hvilk et num era
iakttages i Frankrike. Pl. I fram sUiller geväret liggancle på venstra tappskifvan.
Vid skjutning begagn as pj ese11 S vanliga riktin stmment; i följd af de båda vapn ens olil'a skott vidd begagnas do ck särskild tabell för uppsättnin gen , hvilken
uppgöres med antagande att pj esens och gevlir ets kiirnlinier äro parallela. Till ankar.'> mot fast miU kan
upp5ättnin g erh ållas på följande sätt: gevärets sigte
ställ es för olika afstånd och kanonen in r iktas med
detta turvis på m~l e t, sa mtidigt hvar med korn och
uppsättnin g bringas öfverens med detsamma ; kanonens
uppsättnin g för hvarj e af de ol ika afstån den uppte cknas och användes sedan vid skjutninga rne.

Tub -kanonen.
(19, 24 och 27 c. m. kanon.)
I loppet på kanonen inpassas, med elst ett sii l'skildt
stöcl, en stiiltnb so m, pii iifverkant och paraHelt metl
axeln , har ett 40 c. m. långt ledspår, P l. I fig. 3, a, passanue in efter en motsvarande riinna i stötl et.
Tub en, Pl. I fig. 3, är till sin ime k onstruktio n
lika med 1870 års kanonmou ell, enda st meu den skil-
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n a el att det cy lindriska laddn ingsrumm et slutar med
en sty mpad k on. D ess längd är 1,15 m., diameter 20
m.m. och vigt 20,7oo k L oppet, vensterreffiaut , har
12 likformiga r effior med on vridningsv inkel af omkring 4°. Tubens bakre ändplan ligger an mot k anonens stötbotten , hvilken s:'\lunda gör tjenst som slutst ycke. T ätringen, 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 nben passar med lätt
f;.iktion. Fö r att medelst stödet noggrant kunna centrera 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 ce ntrerin gs~j ellra r , g, samt hvilar i elen del af
loppet, hv arest projehtil- och krutrumm en förenas .
Bakre hufvndet är skål fo rm allt och hvilar i krutkammaren , hvarest det centr eras mocl.elst tre starka bronsskrufvar, h. D en bakre utåtvikta kanten, k, passar in
i tätringslä get.
Tvenne ~j e d e rringar , l, af B ellev iils system, påträda" tub eu vid s k.i ntning. De h vila emellan stödets
bak,)lan
och tubens k ammarför ;;;tärlming samt afse
l
åstadkom mande af god tätning, genom att pressa tuben
bakåt till kanone ns stö tbotten. Fem t unna j ernringar
finn as att på triida efter Bellevill;; fj eclerringa rn a, för
att, då så behöfve.s, nnclerhj elp a dessa att åstadkom ma
full st~iml ig ttitning.
L addningen bt:står af en liten pergamen tspappers karclus, af samma form och med samm a märke som
k anonens, samt af särskild proj ektil, på det l addningsgreppen så mycket som möjlig t må likna de normala.
Aify ring, viskning och lachlning, äfvenso m bakladdnin~smekanismens och tätringens r engöring och sköt-
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sel, verkställas i öfrigt, der sådant låter sig göra, såsom vanligt.
Kanonens eget riktinstrument - med undan~ag
af uppsättningsstilngen, h vilk en särskild t graderas efter
tubens skjutvinklar - och . de vanliga tändrören (för
centralantändning) användas vicl skjutningen.
Projektilen, Pl. I fig. 4, af bly har trenne cirkulära urtagningar, hvilka fyllas med en blandning af
talg och vax; dess diam eter är 20,1 m.m. , längd 52,6
m.m. och vigt 162 gr. Krutladdningen består af Ripaulds krut; kardusens längd är 89 m.m., diameter
18 m.m. och vigt 25 gr.

Iche utan ett visst misstroende har man i Frankrike emottagit den ofvan beskrifna öfningsmaterielen.
l\fan befarade nemligen, att den , såvida de verkliga
målskjutningarne i följd deraf minskades, skulle komma att utöfva ett menligt infly tande på artilleristernas
duglig.h et 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;:juthastigh eten till stor del
beror, rekylen och de försigtighetsmått och arb eten,
som i följd deraf blifva nödvändiga, vidare möjligheten att på längre afstånd med lätthet iakttaga nedslagen, krutröken och knallen, hvilka äfven i någon mån
verka hinderliga och orogifvande samt derföre fordra
vana att öfvervinna.
Öfningen med denna materiel bör sålunda betraktas 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 förb ereda och inleda målskjutningarne, som genom ifrågavarande öfningsmateriel erhållas. Svårigheten vid riktningens kontrollerande, hvilket från fa st batteri går lätt nog, framträder här, då öfningen sker fri\ n farty g 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 exer cisskolorna i land meddela samt vidare försiggå på exercisskolefartygen. Vigten af att obligatoriska målskjutningar fl' ån farty g tillhöra exel'cisskolornas verksamhet i land bör ej under slmttas. lVIanskap inom alla
sjömansklasser genomgår der en fullständig kurs i artillerimaterielens hamlterande, och denna kurs är mer
eller mindre förfelad, om den ej fdr omedelbart afslut as 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 komm encleradt på
exercisskolans fartyg, sa mt dels emedan cle förberedande öfningarne och den derp å följande mnlskjutningen , för manskap under utbildning, erforcla ett så systematiskt till vägagående om någon högre skickligbet
skall ernås, att man ej får förutsätta, att hvarj e fartyg skall kunna meddela allt detta lika fullständigt
som elen skola, hviU::en gjort det till sin sär skilda
uppgift.
Någon synnerlig svårigh et 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 expedition er borde utgå
turvis för någon viss tid t. ex. en vecka, till någon
för skjutningar s vrrkställand e lämplig plats, samt hvarje
gång meclhafva en afdelning af det klassificerade manskapet - rekryter torde icke böra öfvas i målskjutnin g,
innan de förut nÅ-gon tid varit embarkera<le å fartyghvars storlek måste bero dels på fartygets storlek dels
på antalet af denna klass manskap, dock böra anordningarne göra s så att allt nyssnämnde manskap får deruti 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 väneliga grunderna. Vi veta alla huru liten öfning i skjutning 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 händelse af mobilis ering för närvarande bar eller framdeles får att bemanna. I Carlsirrona återfinnes det
svåra artille1·iet på monitorer oeh 1:a klassens kanonbåtar (Blenda-ty pen), i Stoekholm på pansarbåtar ne. Kanonbåten, som utom sin svåra kanon ~ifven föreren lätt
kanon, samt dessutom erbjuder såväl mindre kostnad,
som större trefnad för manskapet, torde v&ra att för edraga i Carlskrona, då i Stoeh:holm pansarbåten är
den enda att välja på. 1\ied dessa farty g bör följa en
eller två bestyck ade barkasser, äfven för målskjutnin g.
Skjutning från barkass öfvas flitigt inom andra mariner, oeh anser man densamma vara af högt värde
för manskapet jemförd med den ringa kostnaden derfUr. 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 målskjutningsexpedi tioner andragit det menliga inflytandet so m
ldimatet skulle medföra. s~'l torde möjligen förr varit
förh ållandet, då beklädnaden var dålig och de små kanonslnparne bärtill använ des. 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 manskap har, kan någon farhåga af nyssnämnde beskaffenhet ej vara berättigad.
Om, såsom vi hopp as, ett väl ordnad t artilleri-exe rcisfartyg i sinom tid k om mer till st ånd i Carlskrona,
hvarest allt manskap tillhörande artilleriafclelningen,
så väl i Stoekholm som i Carlskrona, får genomgå full ständig afslutningsk urs i artilleriexer eis och målskjutning, så blir naturligtvis fördel en af särskilda målskjutningsex peditioner för exercisskolo rna mindre påtaglig - · intill dess emellertid sildant varder förh ållandet vidhålla vi, att öfningar i ofvan föreslagen riktning måste an ordn as vid båda stationerna, för så vid t
vårt manskaps artilleristisk a utbildning skall vinna elen
utbredning och elen grundlighet, so m nödvändigt
måste fordras oeh som ät· möjlig att åstadkomma . De
nu pågående sh:jutningar ne feån Kungshalls batteri i
Carlskrona anse vi för det klassificiera de manskapet
böra upphöra. De medföra ej nytta för h vad de kosta
i tid oeh penningar. Riktningen frå n fast batteri är
lätt att kontrollera utan skarpa skott, oeh öfning i
viskning, laddning samt Yana vid smällen skall erhållas 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 öfningarne 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 afskjuta, så är här nedan h varje serie med de lätta kanonerna samt med fusil- och tub-kanonen beräknad till
4 å 5 skott samt med kanon af svår kaliber, då vanlig 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 fuJlständiga kurs i artilleriexercis, och derunder erhållit
särskild t hvad angår riktningens inlärande, alla de förberedande öfningar som i land kan åstadkommas, embarkerar 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 67000 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)
5-6000 fot ......... l sene (5 skott)
d:o
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 skjutningar egnas åt afstånds bedömande. Med de otillfredsställande instrument, som i elen vägen finnas, synnerligen 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 tillkännagifvande af afståndet. I allmänhet böra ej skjutningarne 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 enligt ofvan föreslagna anordningar, uppstår en lucka
derigenom att de medelsvåra kanonerna ej äro medtagna. Skälen derför äro tvenne. Först framstår svårigheten- att erhålla för dessa öfningar passande fartyg, 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 lavetter, 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 förefinnas, men i:Lr valet en gång gjordt och väl gjordt,
så anse vi att en väl ledd och fullständig öfning, koncentrerad på dessa kanoner, bidrager vida mer att utbilda skickliga artillerister, än om sa a~ ma qvantitet öfning 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 målskjutningarn e, det svåraste artilleriet äfven får ingå. Det är
detta som utgör tyndpunkten för artilleristens skicklighet, och der måste vi sluta. Vid siclan af manskapets 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 ständiga 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 sådant förhållande böra medföra större gagn än tillförene.
Då artilleriet spelar en så vigtig rol vid manskapets
utbildning, och då målskjutningarne utgöra den förnämsta 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 arrangement, öfverensstämmande med det nu föreslagna, finnes
redan , då uti förhållningsböckerna }.iro införda åtskilliga värd et ecken på manskapets duglighet.
En sak af vigt för att underhålla en gång förvärd ski ckligh et må här påpekas. D els på grund af
förgänglighets lagen, dels i följd af vårt tid ehvarfs snillrikhet böra för l:a kl. sjömän repetitionskurser i målskj utnin g 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 ny are materi e] som tilläfventyrs skull e varda antagen . D essa r epetition skurser böra återkomma helst
hvart 3:e, högst hvad 4:e år.
Med införandet af fnsil- och tub -kanonen förminsims i väsendtlig mån värdet af de slätborrade kanonernas 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 strid en kunn a fullt tillgodogöras, fordrar motsvarand e fulländning af de lavettm· som dertill användas, så måste vi ock vid våra
öfningar viJtaga sådana anordningar, att denna noggrannh et kan från början till fullo uppfattas och inskärp:t:-. D e hos oss brukliga marshall s- or.h kursörlavetter för 4",1 lutnem meclgifva visserligen stö rre noggrannhet vid hamlteranJ et än fyra rulla lådorna , men
äfven dessa mots Ya ra. do ck ej heller hvadnutiden kräfver. De äro alla tungskötta och fordra för mycket folk.

-
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slutligen må framhållas, att, af sam ma skäl som
vi ej ansågo målskjutning behöfva utföras af hvar man
med alla de kanon er och lavetter hvaraf materielen
består, så anse vi det ej heller vara skäl att, vid exercisskolorna i land, splittra öfningarne p:'t för många
lavett- och kanontyper. Den profkarta p:'t lavetter
som f. n. finn es i exercisskolornas batterier t orde hafva
sin hufvudsakliga betydelse som teoretisk und ervisningsmateriel; ty på exer cisen 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 batterier lika; denna inredning bör, i någon mån, r ätta sig
efter elen materiel som finn es 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 händelse af krig har att lösa är stor; vi måste derföre
genom ökad duglighet söka ersätta hvad oss brister i
Först genom ett noggrant afvämateriel styrka.
gande af den nytta hvarje praktisk öfning medför;
genom att tillgodogöra oss de af nutidens uppfinningar, hvarhelst de må återfinnas, so m 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 bäst a
möjliga resultat, kan och skall detta blifva oss möjligt.
H - r.
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Chinesiska sjöarsenalen vid Foo-Chow.
Som beka nt 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 åtskilliga större och mindre, såväl pansrade som opansrade, 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 landets egna resurser skola säkerligen inom kort, hvad
anskaffandet af sjökrigs materiel beträffar, göra landet
oberoende af den europeiska industrien, likåsom man
snart skall finna det i besittning af ett ganska aktningsbjudande 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
läng re finna ett på sjöförsvar blottadt China.
Till de anmärkningsvärdas te föret eelserna, i fråga
om skapandet och utvecklingen af det chinesiska sjöförsvaret, hörer tvifvelsutan upprättandet af sjöarsenalen vid Fo o-Chow. Grn ndlägga r~n af detta etabliss ement, dess nuvarande föreståndar e, franska marinofficeren 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 erätt else öfver detta etablissements uppkomst och verksamhet: och hvarur vi anföra följande utdrag .
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Arsenalen vid .B'oo-Cl10w är
icke, såsom benämningen tyckes tyda på, ett etablissement för tillverkning af vapen och ammunition. Den
består af en samling stapelbäddar och verkstäder, ämnade för fartygsbyggnad, i förening med hvilka finnas
uppfördt ett valsverk. Ändamålet med denna arsenals
grundläggande har varit att förse chineserna med krigsoch transportfartyg, att lemna dem tillfällen till undervisning 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 anläggande af skansar, och några tiotal mil högre upp
blir floden så smal, att passagen kan fullkomligt stängas, 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 kolstationen på Formosa icke var så långt aflägsen, och att
arbetare kunde erhållas mot billig ersättning.
.Arsenalens ändamål.

Öf'verenslcomrnelse angående cwsenalens anläggande.

Giquel hade gjort bekantskap med en framstående mandarin, 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 CheKiang. 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 godkänd förr än emot slutet af år 18G6, då kontrakter
unelertecknades af 1\f. Giquel och den chinesiska regermgen.
Grundläggnings{örslagct innehöll följande:
l) Anläggande af verkstäder för maskintillverkning och lämpliga stapelbädtlar för fartygs byggande.
2) Inrättand·e af skolor för utbildande af konstruktörel', officerare och maskinister.
3) Antagamle af ett tillriickligt antal europeer för
att leda arbetena och undervisa chineserna.
4) Nedläggande af en uppltalningsbädd, efter Labat's system, lik den uneler arbete vid Bordeaux för
'
fartygs reparationer.
5) Anläggande af ugnar och maskiner för till verkande af stänger och plåtar af tackjern frlin den fören1imnda provinsen.
Arbetets bör"jan. Vid början af 1867 företogas några förberedande arbeten, såsom uppförandet af bostäder för personalen och förrådshus m. m., men arbetena 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 förskaffat sig nödiga materialier och biträden.
Innevånarne i Foo-Chow uttrycka ännu sin förvåning öfver den förändring de ödsliga risfälten undergått 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 maskinerier. '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 fortskridit , att föreståndaren, med vanliga festligheter, lät
sträcka kölen till ett transportfartyg.
Under denna tid påskyndades verksamt fyllningsarbetena 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 Frankrike. Dessa verkstadsbyggnade r finnas ännu, och arsenalen för eter derföre det vanliga utw_)enclet vid nya
etablissementer s anlägg ande neml., att byggnacler, i hast
uppförda, stå vid sidan af sftuana som blifvit synnerligen omsor gsfullt byggL1a af rle b~is ta materialier och
prydda mec1 fullkoml ig lyx.
Vet·kstäder och ar·bcten . Det följande är en fört ecknin g på verkstäder oeh faldor ier etc. ek
J en werkcn (usine m ~tallnrgifJ.ue), nt i hvilka de
stora smedjorna och va.l sverl\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 enk elt ve d mm1e och mindre. D er finnas sexton eldstiider
för st örre smide, och sex s m ~iltug nar. Detta fahtori
har, till närvarande tid (Febrnaei 1874), t ill verkat nio
fartygsma skiner af 150 hästkraf~.er, deru ti in beg ripne
propeller axla r och vefstakar. Afven bar derst:ides
blifvit förfärdigade större pjeser, såso m bogankare på
3024 lt., och båtdävertar.
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Vals ver-ket (a telier des laminoirs) har sex ugnar
och fyra appar ater: en för j ernplåt , en för groft- och
vinkel-j ern, en fö r j ern af minclre dim ensioner , 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 kopparsmedj an (chauclronnerie)
har en ångmaskin på 15 hästkrafter. Förutom de
fortgående arbetena för arsenalen, uppsättandet af pannor, som kommit från Europa, utrustandet af fartyg
etc. , har på denna verkstad blifv~t komplett tillverkade
14 ångpannor, h vardera med fy ra a fem eldstäder j emte
nödiga tuber, afseelda för maskiner på 150 hästkrafter.
Utrustningsver kstaden (ajustage) använder en maskin 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. T olf till femton ton
gjutgods, såso m cylindrar, konclenso t·er etc. till 150
hästkrafters maskiner, hafva blifvit verktälda under
en vecka.
Kron ome ter-ver-kstaden (chronometri e) är delad i
tre afdelningar , en för till verknin g af kronometrar, en
för optiska instrumenter och en för kompasser.
Sm edj an (petites forges) har fyrtiofyra härdar och
tre ånghammare.
L åsRmedsve1·kstaden (serrurerie) upptager en yta
af 1800 q v.-fot.
D er finnes äfven en ångsåg, en modellve1·kstad och
en snielca1·everkstad. Äfvei1ledes finnas der tre byggnadsbäddcw under skjul och en stor mallvind uti hvilken skeppslinierna kunna, till full storl ek, uppdragas.
Mastkranar, hvilka kunna lyfta fyratio ton 1 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, skolbyggnadet· och bostäder för etablissementets tjenstemän, hvilka sistnämnde utgöras af både europeer och chineser.
Arsenalen jemte dess byggnader upptager, i sin
hela utsträckning, en yta af 1698840 qv.-fot. Der finnas tre fransyska skolor, nemligen: skeppsbyggerislcolan, ritskolan och sTcolor för elever. Der finnas äfvenledes 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 biträde af några engelsmän; captain R. E. Tracey som
först hade befål på öfningsskeppet och sedermera aflöstes af P. P. Luxmore, C. B. De europeiska tjenstemännen 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, oaktadt de stora svi\righeter som lagt hinder i vägen, är
ett fr amst 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 tjo ckt lag gyttja, betäckt med ett annat tunt
lag af nästan flytande lera. Platsen var så ofördelaktig 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.
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Svärt var, att vid början af detta krig kunna
förutse, hvilken uttiträckning J et skulle taga; om det
i hnfvuclsak skulle utag eras på och vid Donau, eller
om öppna hafvet ~ifven skulle erfor dras, för att bevittna
seger och nederlag. Härpå berodde naturligtvis huruvida själn-igskon st en skulle komma i tillfälle, att,
genom strid er såväl i öppen sjö, enskildta eller föremtde fartyg emellan, som ock ifrån användandet af
minor, kunna inhemtct några för sjökrigsyrket nyttiga
och erforderliga lärdomar.
Genom pariserfördraget inskränkta till de anordningar som ryssam e redan vid krigets utbrott vidtogo,
kumle måhtinda lätt nog det antagande göras, att äfven uti detta h:rig, frågan om öppen strid fartyg emellan skulle blifva olöst. Krigets gång har också besannat 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 omdömen, låna vi ur l'Anm\e Maritime skildringen af
dessa sjökrigshiindelser i sin helhet, hvarjemte vi samtidigt blifva i tillfälle 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 italiensktösterrikiska kriget, har sjökrigskonsten icke varit i tillfälle 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, reducerade sig detta till en följd af skärmytslingar och
öfverra slmin gar, hvilka, ehuru ofta nog med dj erfhet
ntförda, lik väl salmade stra tegiskt värde, och kriget
karahteriscras i allmänhet endast genom de lokala förhållandenas lämplighet föt· angrepp eller försvar.
Om sjötaktiken emellertid af dessa higshändelser
uti sin helhet ej fått tillfälle att best ä mma n~gra nya
principer, så kan den måhända begagna sig af den
erfarenhet, so m med minor och minb litar vunnits på
Donau och de krigförande makternas lmster. Uti elen
lilla revue öfver dessa krigshändel ser , som vi nu ämna
framlägga , skola vi uppmärksamma enda st dem , hvilka
för sjötaktik en kunna vara af något värde.
Krigsförb eredelser. Turkiska flottans åligganden
lmnde i korthet sammanfattas sålunda:
l :o) att, genom kryssningar utmed europeiska turkiets kuster, förhindra alla försök till bombardering
eller landstigning Ii ryssarnes sida, och i all synnerhet
förekomma trupptransporter från Svarta hafvets norelliga hamnar till Donau;
2:o) att blokera, och , i händelse af behof, bombardera 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 derigenom 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 ryska kryssare.
För att kunna upp fy Ha dessa åligganden, fördelades turkiska flottan, under H obart pacha som högste
befälhafvare, på följ a1~de sätt:
l) Uti S varta hafvet. P å europeiska kusten:
Pan sarfregatten "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.; skrufkorvetten "Musapha " 800 t., 150 h.k., 16 k. och avisoerna "Rethymo ", "l smail", "Cartal Suaya".
På asiatiska kusten : pansarfregatten "Mamudieh"
422 L t ., 900 h. k., 16 k., bärande all).iral A chmet pachas amiralsflagg; pansarkorvetter "Avni-lllah ", '1Monin-i-Zapher 11 1,399 t., 400 h.k. , 4 k., 11Assar-i-Chevket" 1583 t., 350 h.k. , 5 k.; träfregatter "Azzia 11 11 Moohpir 11 och avisoerna '' Talia" och 1'Schavber'1.
2) I medelhafvet:
Pansarfregatter: 11 Messoudieh" 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.; 11 Hudavendighiar11 2897 t., 600 h.k., 41 k.; skrufkorvetter 11 Liban" 800 t., 150 h.k., 16 k.; "Sinope 11 800 t. , 150 h.k.,
12 k.; avisoerna 11 0ttavil 11 , 11 Feva1d 11 och "Hania".
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Till dessa fartyg hörde dessutom 3 transporter mecl
utrymm e 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" 5 13 t., 100 h.k, 7 k., 1'Sei'fi "
513 t., JOO h.k. , 2 k., ''Lufti-Dj elil " 2500 t., 200 h.k.,
5 k.; pansarbåtarne "F eth-ul-Islam", "Semenclria ",
"Bekvirdilen", "Iscodra ", 11 Podgoritza", hvar och en,
408 t. , 80 h.k , 2 k , och med 45 mans besättnin gar.
Dessa fartyg, und er Dilaver pachas befcil, hacle till
större delen engelska officerare ombord.
4) Uti Skutari och Albanesisk a farv attnen: bevakningsfartygen, "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 kri gets börj an försatt dessa uti försvarstillstånd. 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 do ck tvenne medelstora fartyg var a tillräcldiga. P å min(lr·e A.siens kust
i::;tånclsattes kol- och provianterin gselepaten H er aclee,
hvilken i strategiskt afseende för t mkiska marinen är
att jemfö ra med Sinope, rrrebi;>;ond och Batnm . Det
stora :mt<tl fartyg, som i och för kustförsvaret erforclra.des, tillät ej Turkiet att för annat krigsbruk disponera 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 opansra de fartyg, disponerade de turkiska amiralerna icke des to mindre öfver en ganska
aktningsLj udande 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 turkarnes afsigt att i öppen sjö uppsöka fienden och der
erbjuda honom batalj; men ryssame voro försigtiga, de
afstodo neml. från strider med pansarfartygen och opererad e 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 tidningskorresp ondent säger
neml.: att om det gälde, så)mnde de visserligen underhåll a strid ensl;:ildta fartyg emell an, men om signaler,
taktik och allm änna 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 t orpedern a och deras anfall, för att påföljande morgon återtaga 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. Ryssland uraktHit heller aldri g att, för hvarje gång som
det lyckades något af dess fartyg att undgå de fie.n dtliga kryssa m es vaksa mhet, då med ironisk ton låta
dett a cirkuler a genom hela europeiska pressen.
.Rysslan d, som k~inde sin materiella underlägsenhet, 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 o ner , so m refHade oc h bandade stålka n o uer, :ifve11 som af reft1 ad e o~ h haml ade bakladduin gsmi.i rsarc, hv il-
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mål utrustades alla kanonbåtar och kustfartyg, samt
fördelades vid torpedstationer och Mriga svaga punkter. 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 stationerad 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 såsom, ''Livadia", "Elberons", "Hericlick", "Argonante"
samt ett tiotal af slupar och minbåtar.
Den under kontreamiral Boutakoffs befäl, vid krigets utbrott, · i nordamerikanska farvattnen stationerade 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 tjenade till underlag, som kanonserviserna, hvilka bet.jenade dessa nya
lavettmodeller, vor9 mera i skydd , än de voro vid de äldre lavettkonstruktionerna. Noggrann riktning kunde ernås ända ti1120°, motsvarande en portee af 8500 metre. En hydraulisk maskin upphMde kanonens rekyl och satte den ögonblickligen till valls; sjelfva
lavettkonstruktionen underlättade riktningen och medgaf en reducerad servis.
*) Rysslands eamtlige stridskra.ft~r till sjös, stäides under amiralgeneralen, storfurst Constantin, som högste befålhafvare; befHlet öfver
Svarta hafsflottan anförtroddes åt genemladjutanten Arkas, som hissade sin flagg ombord på « Elborous» . Åt kontreamiral Tchitchagof
uppdrogs, att med två popoffkor och niidigt antal små fartyg, sjöviigen organisera försvaret af Odessa. Dessutom hade kustarmeen
under befiil af general Semeka, i specielt uppdrag att bevaka turkiska 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 Fonsmos 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 overksamma. 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:
Ton.

Rossta .. . . ........ . 4200
~
Voeta ..... ... ...... 1800
SkrufVIaelimir ..... ...... 1600
ångare.
Storfurst Constantin 1480
Argonaute . . . . . . . . . 616
Batzuska ........ . . 220
215
Se~trica .. . .... .. . .. 215
Knkun ............ 215
Boltun ............. 215
HjulBratec ..... . ....... 212
ångare.
Matuska .. ......... 212
Akkerman .......... 110
Docka ............ . 130
Vnoutchek . . ........ 72

'Rodimyi .... ...... .

H. k Kan. Mörsare.

280 lO
130
4
160
4
160 4
160
4
60.
60.
60.
60.
52.
60.
60.
35.
50.
35.

2.
5.
4.

4.
4.
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\ Meteor . . . . . . . . . . . . . 53
25.
Goeletter 1 Le bed . . . ... . . ..... .
) Outka .. . ....... . . .
{ Vorone . ..... . . . .. .
Af alla dessa, med k anoner och torp eder 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 fästningar, 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 kanaler. Den svagaste punkten på försYarslinien, mellan
Odessa och Nikolai'ev, var P en\kopsnäset, men för att
kunna erhålla något skyeld uppkastades här förskansningar, hvillra dessutom Les tyckades med artilleri.
Södra kusten af Krim befästades äfven på ett
kraftigt sätt, och på utvidgade arbeten med Sebastapols 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. Takkiehviken försågs äfven med ett försvarssystem af torpeder.
Kertch skyddades, genom på östra ändan af halfön
Taman, på höjden af T akil, till och med vid K ertc h
och vid J enikale, uppkastade befästningar.
Slntligen voro på Kaukasiska kusten följande befästningar de förnämsta: Djemi.'eer, Novorosusk, Gele-
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njik, T enpiusk, Lazarev, Golovinsl.;, Dukha, SoukhumRale, Ilori, Redut-Kale, Poti och Nikolaia.
Ryssarne, hvilka förutsågo att politiska förvecklingar möjligen skulle kunna föran leda ett ingrepp
uti striden från Englands sida, sysselsatte sig mycket
med att sätta Sveaborgs och Wiborgs, äfvenso m Dunarnundes (vicl Riga) Histningar uti försvarsskick.
Ryss~rnes förniimsta militära syfterniil uti detta orientaliska 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 transporterades en hel flottilj kanonslupar och minbåtar
öfver land, oc.h gjorde dessa,, som vi skola se, de turll:islm monitorerna ett hårdnacka dt mot.stånd och bidrogo väsen dtligt att försäkra trafiken pii denna gränsflod . D en rum~ini s ka flottilj en, so m borde deltaga uti
ryssam es operatim1 er, bestod af
Hjn] ångam e "S tefano-al-Mare" 12 kan., 60 h.k. ,
60 man, "R~omama
. " 4 l;:an. , 4O h.k, 40 man; skrnfångaren "Fnldscli ernl" 2 kan., 20 man; torp edbåten
"Ruut1imka", bes t,yckad med en Gattl ings mitralljös .
Efter att rl.iplomrttien förgäfves hade användt alla
försö k od1 bemö!landen till fred och förlikning , förklarades slu trgen kriget nf Ryssland ll en 24 April 1877.
Tlirningen var så ledes kastacl, och recl an d~n 25 afreste Rysslands ambassad och konsullat-p ersonal ombord på "Argonante" ocl1 "Hericlick ".
Hänv isande till den genom pariserfördraget bekräfta de intem ationela. sjöri:i ttens g runder, utfärdade
höga Porten den l Maj följand e aktbeslut, hvaruti
tillika bestämdes elen tid, inom hvilken ryska fartyg
borde hafva lenmat turki ska farvattnen:
P å grund af Rysslan ds krigsfö rkl ari ng, bar turki ska regeringen
fatla t följande beslut;
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A1·tikel f. Åt alla ryska fmtyg, hvi lk a den 24 April 1877 be .
fnnno sig uti kejsardömet s ha mn a r, bevilj as, i och för att lemna dc
turki ska far vattnrn , fem hela daga r, riikn udt fr ån den dag denna
förordning på de olika ortern a lir kun gjonl. Till den iindan skola
de, pil egen begii ran , genom respel< tive tullmyndi gh eter , erhålla
pass för att h egifva sig till niirm asle ry:;ka ell er ne utrala hamn, utan
riittighet likviii at t derför passera sund en fr ån l'vi edelhafvet till Svarta
hafvet, eller t viirtom .
Artik1-l 2. Turkiska regeringen förkl a rar 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 fi end tliga han delsvaror, med undantHg
af krigskontraband .
3) Neutrala hand elsvaror, med und antag af krigskontraband, iiro
under fi endtlig flagg icke konfiskabla.
4) Blokaderna böra vara bindand e, d . v. s. genom en ti ll riicldig
styrka hållas fulh effektiva, så att tillgång tili fi eudtligt område
kan förhineras
A ·rtik el .J. F<•r att f, ,rhindra krigskont mband, begagnar turkisb1.
regeringen sig af riittigheten, att, såviil i i>ppna sjliu och i turki sk:'
farvatt en, som ock vid passage genom ~und e n, vi sitera neutrala fartyg med destination till nngon rysk hamn , ell er till någon plats pit
af fiend en besatt ku st, samt aH, i hii nd else af misstanke , lifven pit
sådana h vilka iiro destin erad e till u ilgo u turki sk eller neutral ham11.
A•·ti/,el 4. Föreskrifterna i ofvannämnd e beslut skola omedelbart triida i kraft. . De skola medd elas all a deruti intresserade, såväl
genom officiela skrifvelser till de friimmand e magtemas i Comtantinopel varande ministrar, som ock genom tillkiinnagifvand en uti
kejsardömets officiela tidningar, sa mt gtn om t elegrammer till huf·
vudorterna i provinserna.

Såsom tillägg till denna förklaring utfärdade Turkiet, under den 3 Maj, en note tillkännagifvande ryska
svarta hafskustens forsättande i blokadtillstånd .
Ar ti/.:~: l f.

Tmkiska regeringen förklarar blirmedelst i blokadtillstånd hela ryska Svarta lutfskuste n fr ån och med Tchonruk-sou,
på asiatiska kusten, ända till Ki li a m y n~inge n pit europeiska Turki et.
A1·tikel 2. Denna sålunda a nordu ade blokad skall triida i laga
kraft den 5 nHstkommand e Maj , och underhållas af en dm·till, tillriickligt stor turkisk flotta.
A rtikel J . För alla de hand elsfartyg, hvilk a önska att löpa in
uti någon af den bloke~ade kustens hamnar, iir ett anstånd af 3 dagar, och för dem, hvilka önska lenma en dylik plats, ett anstånd af
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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 frå n någon af dessa blokerade ha mn ar, kommer att såsom
fiendtligt behandlas.
A t·tikel 4. Betriiffande åter sådana fartyg hvilka nu äro under
resor, och derför muhiinda o~e tande om blokadtill stllnd et, skall turkiska 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.

l

l.

Den för handelsfartygen bestämda tiden, inom hvilken de borde in· eller utlöpa uti eller från någon af
de blokerade hamnarne, var väl kort. På kabinettens
i Berlin, Wien och London fram ställningar 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 räknadt 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 någon 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 riket s kuster, isynnerhet inloppet tillDardanellerna.
Dessa åtgärder delgofvos de främmande sjömagterna,
i form af foljande föreskrifter:
Alla uti seglinge n på Dardanellerna intresserade magter och
marin er und errättas hiirm edelst om , att minor derstildes komma
att anbringas, hvarför intet fa rtyg hädanefter mft vara berättigadt
att ankra p å de här nedan angifoa ställe n :
l: o) Cap Nagara inom gränserna af två paralleJa linier, hvaraf
den ena skall dragas frå n cap Abydos till de11 på motsatta strand e n
i nord från detta cap beliigoa udde, och den a ndra 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
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slottet, ii n da till batterie t N a masieh.
3:o) Vid cnp Kepher, inom griln serna af två liuier, af hvilka
elen ena fr ån L eplu z går i norelv est till motsatta strand en, och
elen andra fr ån b oj en vid ud den ilud a ti ll en p unkt b etigen något
u ordtigare ii n ank arplatsen vid Sowandreh.
4:o) Vid Sed il-Bahr, ino m grii osern a af de liui er som förena
bojen vid Morte med norm tom et på slottet. Mend ereh och SeclilBahr med östra pynten af byen I~onm-Kal e h.
Ankarplatserna vid Na.gora, Ch anok, Keph er, Sori, Sigles Bay,
Mort e Bay och Sedil-B arh ilro icke iuL eg rip na ut i detta förbud ,
h varför fartyg, ut a n att Hipa ni'ogon r isk, kunna som vanligt a nkra
på dess a platser.
D essutom erinras alla navigerand e om att Hfven vid inloppet
till S myrna viken komma min or a tt anbringas, mon som dessa blif\·a
elektri ska, medföra de för trafik erand e Pj nfogo n fara.
D essutom komm a stö t minor att föo·silnkas i nii rhele n af a lla fyrar.

F ustningarne Sultanieh oeh Koum-Kal{l'h på Asiatiska kust en och Sedil-Bahr på den Europeiska raserades delvis, och ersattes med tidsenliga j ordutan verk.
Södra batteriet på Sultani.eh fic k en Krupps j ättekanon och Nagorabatteriet fick äfven en Krupps kanon
af stor kalib er.
De mellanliggande befästningarne 1\fedjidieh och
Kasebburan armerades, den förra med 18 sky eldade
kanoner , och den sednare metl 11 st. Krupps.
P å europeiska st raJHlen egde Kilid-Bahr 18 st.
Krupps kanoner och Jika antal metallkanoner. Batterierna Dekirm en-Tabia, Tschan-'rabia och MamasigiaBurnu-Tabia försågas med inall es 30 kanoner. För att
fi)rsvara den svagast e punkten i hela sundet , neml.
inloppet till Danlanell erna, uppfördes i närh et en af
Sedil-Bahr fl era st ranclbatterier, bland lJvilka de betydligaste vor o Schabin- 'l' a bia och E skisarlik-'rabia.
Turkiet stadn ade icke vid detta. För att förekomma
alla öfverraslmingar, förbjöds all in- och utgång nattetid i sunden. Fem fy rar uti Dardanellerna släcktes,
och endast dem på Cap Helles, Koum-Kaleh, Petit-Bahr,
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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, Tourde-Leander, d'Anatoli-Feuer, Roumili-Feuer fortfarande lyste. I öfriga delar af riket inskränktes ej
fyrames tändningstider, men de militära myndigheterna hade rättighet, att, om försvarsåtgärderna så
fordrade, göra det.
Äfvenså underkastades fartyg till _ankars i sundet vid Dardanellerna, vid inloppet till Svarta hafvet,
i Smyrna hamn och på ön Kreta de strängaste föreskrifter. Ankarplatser fingo neml. endast på följande
ställen intagas: vid Nagara, Hastakane, hospitalet nedanför Nagara, Kepher, Pointe-des-Barbiers och nedanför 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 rumäliska, 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 enikaleända till sjelfva inloppet i hamnen. Vid Kreta, der
fartyg icke kunde ankra 'på l mils afstånd från hamninloppet, var endast sjelfva inre hamnen dertill
upplåten.
Å sin sida återigen vidtogo ryssame liknande
mått och steg. 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 intressanta beskaffenhet, förtjenar det att uppmärksammas, bvarför vi här il.tergifva detta aktstycke i sin
helhet .
Med anledning af det mellan Ryssbn d och Turkiet intriiffade
krigstillståndet, a nbefaller H. M:t alla militiira och civi la myndigheter och embets rniin att, und er pågåe nd e krig, med afsee nd e på
fiendtliga, iifvensom n eutrala mynd igh et er och und ersåter , stiilla sig
hlir nedau gifua före~kril'ter till efterrätte lse :
I . Turkiska undersåter, bosatta i kej sardöm et, tillåtas att ä fven
under kriget dPr få qvarsladna., samt att, i skydd a f ryskH. lagm·,
fo rtsil t ta med utlifvandet af fr edliga yrk en.
IL För turki s l~a hand elsfartyg, som vid krigs furldaring eu befinn a sig i ry ska hamnar eller å ryska ankarplatse r, iir sådan a nord ning vid tagen i kraft h var:o~f dylika fartyg iiro b eriittigade att e fter
erford erli g la stningst id för alla hand elsva ror, utom krigskontraband,
obehindradt utlöp tl från sina hamnar eller ankarplatse r.
III. N e utrala 1nakters un dersåte r kunna u laD hiu der fortsätta
sina h a nd ebfö rbi ndels,, r m ed !'yska stiid er och lutmnar, d ock med
iak tt 8 gancle af rike ts lagar och de intemationela föreskrifterna
IV . De mililllra myn d igheterna äro, så mycket som krigshlin delse mas gång medgifva, förpligt igad e a tt, för b etryggaodet af
n eutrala makters riitt mcit iga lmnd ebfurbi ndelser , vidtaga a ll a h iirför
erford erliga i'ttgiird er.
V. I kraft af pariserfördrage t af den 16 April 1856 b e traktas
kaperi såso m afs kafhlclt, och utilirel a nd e t af kapart bre f ~om förbjudet. I öfvereusstiim m else m ed samma fördrag böra, med afsee nde
pi't n eu trala makt crs haudcb fu rhålland e n, följande r egler iakttagas :
l: o) Neutral flagg sl; ydda r llend tli g handelsvara , med unelantag
a f krigsk ontrab a nd ;
2.;o) neutral h a n dclsvam, med u ud aDtag a f krigskontraband, lir
und er fi e ndtlig flagg oantast lig;
3:o) för all bi okader skola va ra fullt gi ltiga böra de äfve u vara
fullt efl:'ektiva, och till d e n iiudau utföras med så tillrä cklig styrka,
att allt ti lltriide till fiendt.lig kust förekommes.
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D essa parise rfördrage 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 ntrab a nd an ses :
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 , patronhylso r , krut, sa lp eter och svafvel;
materi el och a rnuni tion fiir explod era nde ma skin er, såsom: minor,
torp eder, dynamit , pyron il iue och andra explosiva Urnnen;
Artilleri- och iugeniörsrnateriel samt t.ross, såsom: lavetter, krut·
och am1mition svngnar, fillt s medjor, m a rk eten terier, pon t oner m. m.; unif omu;ldii der och utrednin gspersc dlar , s•'\som: patronviiskor, conou ch er,
rän sla r , hamesk, s>tpprecbkap, trumm or, sadlar och seldon , ldiicl csp ersedlar, tiilt m. m. stll nt i all 1niinhet allt so m kan hiinförn s till la ndteJler sjötrupp~rs ut r ed ni ng:''') An t riiffas 11tl go t af lwad .hUr uppl'iiknats
ombord i n eut ra la makters fa 1·tyg, med d estinatiou ti ll fi e ndtli g hamn,
kunn a d e uppbrin gas och konfi skeras, me d förb c hall n f så stort fiirråd
som det fartyg, genom hvi\k et detta b es la g ntfiirt s, bchöfvc r.
V U. S:lso m krigskontraband an ses, iif'ven fiiljande för ne utrala
makt e r förbjudna åtgörand e n: tran sport af så vii l I'iencl ens !ruppm·,
som ock a l' d ess depesch er och brofvexling, ilfven som af för dess
kri g, farty g e rforderlig materi el. D e n e utrala fartyg hvilka pil bar
gerning ertappas 111ed d y li ke~ krigskon t rabancl , kunna efte r o mstu.ndigh et cm a uppb r in gas samt till och med koufiskcras.
VJ.li. Und e r p i'tgfte ncl e militllm op e rationer pf1 Donau oc h dess
striind er eger h ögste b cfiilhtd'varen fiir d e n aktiva ryska a rmeo n att,
efte r sin fiirmågfl gö m allt, för alt pi'~ d e nna flod nnd crliilta d e n fJ r
n e ut rala mak te r till:l tn a navige ri ng och hanclelsfiirb indelse, samt att
enrlust, ulir i<ri gs hUncle l scrn:~ s[~ ford ra, 1icllaga tillnil liga in ~ kriink
nin gar; burande dock dylika ln shiin\;nill ga,· upphiit\-as snaras t moj\igl.
:'vli lilii rH my nJighek r uppma nas d erj e 111 lc a tt i s itt sy nIX
nerliga hiign inn es luta al la pe rson er, byggnad s- och arb etsfö re lag

·$) På tt>l om h villuot so m krigsk r•n t raband kau a nse s, åtcrg ifva
f,iljande:
Då vid c·lt ti llfii ll c e n bptc n Ad a kale h lagt e rnbargo på ett
österriki skt fartyg , hvilket med en last af 50,1:00 ce ntn er j ernviigsskeu or var dcst in :; racl t till Y cr cc ie rowa , ti lls tili de vrei'vc Z ichy d e u
turk iska rege ringe n en p1·otcst mot uel.la fiir faringssiitt. Eft er en
Jån g und crsi ikning nilde por tcu det nt slug, att)< 'l'l/('((<j sskr'/701'1/fl , !J ri//.·a
ro/'(} fä, ·r//q, al l lri'.'J.'/ ''" /fl , skulle si\wm higskont.mband an ses, och
ti ll d en ii n dan fö rvams ini i \l kri ge ls sln t. Porlen h ade verkli ge n få tt
veta att b ~ m ii l t e j ern viigssk c nor voro afse dela fl•r anltiggand et a f e n
Vl

militii1j emviig 111 ellan B ender och Galatz.
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under neutral flagg och serskildt und er denna kommissions.
X . Likmätigt GeniJV e-konventionen af den 22 Augu sti 1864,
äro de kri gf1irande armeb efHlhafvarn e förpligti gade att ~tälla sig denna
konventions föreskrifter, an gående oanta stligheten af fiendtli ga hospital er, ambul a nser och sjukvårdspersonal, till efterrätt else, do ck med
viikor af lik artade garantier å fiend ens sida.
A n märkn in_q. Enär turki ska regeringen, med Rysslands samtycke,
f'ör sinn hospilaler och ambulauser, utbytt den vanliga Geniwe-flaggen
med röda korset mot en sersltild flagg, anb efalles arm ebef'ålhafvarn e
att vidtaga niidiga mått och steg för att, i öfverensstämm else med
Geu(w e-k onvention en, tillfursiikra d e unel er denna fl agg furekommancl e
etablissementcr och personer !:lödigt skydd, om nem!. clessu för eskrifter iifven 1lf turkiska myndigheter iakttagas.
XI. P å grund af P ete rsburger fi irclraget den 11 December 1868,
är använclauclet af projektiler, ladel ade med brännbara och explosiva
Hmn en, med mindre vigt ä n 400 gram , helt och håll et förbjudna
XII. För att mildra krigets olyckor, och för att så mycket
som m<ijligt låta higets och mensklighet ens fordringar lämp P. sig
efter hvarandra, skall, und er ömsesidigt antagande, d e miliHira myndi gheterna i sina åtgörand en stlilla sig de genom Brusselkonfe rensen år 1874 faststäida föreskrifter till efterr;itt else, i den mån
dessa fiireskrifter iiro tilHi mpliga pil Turki et och i öfrigt lilta förena
sig med det lindam ål nu pågående krig afser.

Som förut är nämndt hade Ryssland vid sina kuster utlagt en stor mängd torpeder, i afsigt att med
dem försvara inloppen till hamnarne; för att förebygga
häraf möjligen uppkommande olyckshändelse r för neutrala makters fartyg, tillståldes dessa makter en så
lydande note:
Sedan und er den 24 Ap ril krig förklarats, till åtes fartygs ut- och
insegling från och till Odessa, Liman, Dnipper, Bug, sund et vid
l( ert ch sa1nt Sebastop olsv ikeu endast und er ned annHmnda vilkor,
h vilka, fastUn de icke fureko m ma i de in tern ationeJ a sjölagarne dock
under detta krig komma att tiWimpas af orsak , att ha mnarn e äro skyddade med elst minlini er mellån hvilka passagerna b<ira hemli ghållas.
l:o) Hvmje fartyg skall vid sitt ann alkande lUgga bi utanfur
minlinierna och der mottaga en rysk officer, h vilken, eft er att hafva
öfvertygat sig om sl<eppsdokumenter uas 1·iktighet , tager beflilet öfver
fartyget och med tillbjelp af sitt eget medhafela folk manövrerar
detsamrna in i hamnen.
2:o) B efälh afvaren på ett dylikt fartyg skall skriftligen förpligtiga sig till, att, under fartygets insegling, hvarken sjelf, hans
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bes;\ftning eller passagerare få upp ehålla sig på d;ick, äfvensom att
inge n af dessa upprilknad e person er ge nom någon sorts portar eller
venti ler får se nt och på så sUtt flirsöka följa fartyge ts v;ig.
3:o) San, nHt fiir eskrift skall ;ifve n vid fartygs utsegling nog~
iaktt.ngas, hva1j e mte , i enligbet med mo m. l , befälet öfver fartyget
under utgåo det ufve rtages a f rysk offi cer me d sitt folie
4:o) F<ir den händelse a tt något örlogsfa rtyg Hr i sigte på så nölra
hall att ifrån d etta skulle kunna iak ttagas fartygets nt- eller ineegling,
förb ehåll er sig ryska myndi gheterna detta örlogsfartygs aflHgsnand e nuder så lån g tid som fordras att manö vrera hand elsfartyge t ut eller in.
Änd a lill dess denn a formahtet up pfylles, till åtes intet fartyg att uteller ingå. Men pil samma gång böra befälhafvarne ä ifrågav ara nde
huud elsfartyg vara förb eredd a på, att fiendtl igt örlogs fartyg kanske
ej sa mtycker hiirtill utan måhii nda omedelbart biiljar fiencltli gheter,
i dyli kt fall beröfvas de inuti hamnen liggand e fartygen möjligheten
af att löpa ut Mvenso m de u tsätta sig för hela fiendtli ga elden.

Kr-igshänclelse ma på Donau. Det mål ryssame
redan fr ån fiendtligh et ernas början sökte ernå var
tillförsäkrande t 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 stränder 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 kontingent sjöfolk för att bemanna dessa båtar, äfvensom
för att utgöra pontonier serviser.
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 mening 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

-

196-

-

anordningar får öfvergång vid Nikopoli, der Donau framrinner nti en enda arm, utan minsta bugt eller krökning.
Vid nedre Donau utfördes dessa arbeten utan synnerliga 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 armeen på detta stiLile öfver floden. Vid andra öfvergångsstället försvåradei:l anordningarne i början betydligt, 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 e n 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 lmrtcscheld 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 afdelning ingeniörlrupper.
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Denne avancerade mot monitoren och utkastade en mina, men
ledtråden afklipptes af knlor och «Schontka» n1idsakades att retirera med några mindre skador, samt med 3 matroser sårade. Löjtnant 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 beslijuta våra slupar, fattat posto p>\ turkiska stranden . Sluparne
åt skiljdes äfv en snart; fem af dem under befäl af kapten-löjtnant
Tourler gingo nedför Donau, och de fem andra under befiil af kapten Novikow >mgade uppfi>r floden. Alla våm sinpar lyckades att på
d etta 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 uni, voro nästan alla ångsluparne samlade vid Flamunda; de hvilka qvarlemuats vid J\lalu -de-.Joss hade landväge_?
transporterats till denna plats.
Inseend e fåtal et af våra ångslupar samt dessas stora anviindbarhet vid flodöfvergången, besUimcle kapten Novikow sig för att
spara ciern och att utföra det. svåra stängselarb etet 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. Turkarn e, som först mot slutet uppmärksammade
dessa våra arbet en, hunno ej få sina tiraljörer utkastade fötTlin minorna voro förankrade och båtarne borta. Nästan samtidigt forskaffade 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 tilldragelse undgick dock icke befälhafvarens vid Flamunda, general-major
Leonow, uppmHrksamhet; han lät omedelbart derom underrätta vår
miuafdelning, och l;it dessutom und Pr stabskapt en Kolomeitsows befiil . fyra kanoner af 15:e hästbatteriet köra fram. Af kanonbåtarue
funnos vid Flamuuda endast fem för tillfället niirvarand e, och af dessa
hade tre erhållit skador. De 2:ne i tj enstbart ski ck varande kanonb åtarue gingo, trots en ganska liflig kartesch- och handgevärseld, det
oaktadt mot rnonitoren.
Kadett Arens, ombord på «Mina» började första angreppet; men
so m ledtråden sö nd erslets af en kula och b åten i öfrigt hade få tt vidkännas en del skador, nödgades den snart draga sig tillbaka. I ordning dereft er 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 blirund er tre r evolverskott på chefen; hiirvid träffad es båten om styrhord nedanom vattenlien , af en sprängbomb. Monitoren vänd e och
afliigsnade sin förstäf fr ån vår mina; kadett Nilow styrde då babord
hän, men i halfsjunkande tillstånd och med sakta fart kund e det
ej lyckas honom skada monitorn, hvilken skyndade sig att upphinna
Nikopolis.
För dessa modiga handlingar dekorerades officerskadett Nilow
med 3t. Georgskorsels 4:e kl ass och kadett Arens med milititrordens
medalj. Elden från 15:e hä stbatteriets fyra kanoner med verkade i
väsendtlig mån till monitorens flykt.
De tre första kanonskotten voro de enda som ej nådd e målet,
hv aremot nästan alla de följand e gr:wa terna sprängd es pil dä ck; skorste nen söndersköts. Den 24 J uni på aftonen, utgick på nytt en
monitor från Nikopolis och styrde denna gång uppför Donan, men
i:(fversållad, so m den blef af elden fr ån våra batterier, återvänd e el en
straxt till Nikopolis.

Som redan förut är nämndt, har detta krig i orienten 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 artillerield från den ena stranden till den andra, och det
enda som förtjenar att uppmärksamm as är några tillfållen då monitorerna uppträdde med en något afgörande hållning. En tilldragelse af särdeles intresse är
den af Robart pascha djerft utförda reträtten.
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"Rethymo", ombord på hvilken denne befälhafvares flagg blåste, låg till ankars nära Rutchuk då turkiska myndigheterna erhöllo underrättelser om, att
ryssarne besatt Galatz och att de redan placerat minor 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 förklarade, 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 fullständigt 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 besättning, då en från rumäniska stranden uppkastad
raket tillkännagaf för ryssarne, den turkiska amiralens annalkande. Flera raketer följde nu nästan utan
afbrott och man hörde officerarnes kommando, trumpetstötar och trumhvirflar kallande kanonbetjeningarne
till sina kanoner. Robart pacha väntade sig att antingen 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 afgörande 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 derigenom för ryssame att rikta sina kanoner på honom,
dii dessa nemligen ej kunde gifvas den härför behöfliga elevationsriktningen.
Fartyget som gjorde 20 knop genombröt sålunda
passagen och var snart utom skotthåll. Så snart chefen 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 anlände 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 pausarfartyget 1'Lnfti-Djelils'1 sprängning i luften.
Den 6 Maj, säger Engineer, visade sig detta fartyg utanför Bralla och kastade i riktning mot jernvägsstationen 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 bombardera staden, gifva sina kanoner den fördelaktigaste
riktning. Ett ryskt batteri af reffiade kanoner öppnade då, på ungefär 576 meters afstånd, eld mot detsamma med 6 tums (15 c.m.) granater. Ett annat batteri 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, åtföljdt af en ungefär 6 meter hög låga, utgå från monitorn och derefter ett moln af svart rök och ånga

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 "'LuftiDjelilu, och bland annat har det äfven talats mycket
om de ryska mörsames vertikaleld mot fartygets svaga däck. Efter berättelse af den ende öfverlefvande 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 anledning att förmoda, emedan det härför visade sig alltför
litet både lågor och rök och i öfrigt alltför litet buller; 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 Oceankompaniets 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, deplacement 2500 ton; maskinen 200 hästkrafter. Dess
bestyckning utgjordes af: i för-tornet två 9-tums Armstrongs kanoner; i aktra, två 7-tums dito; i bogen, en
40 {i., att jaga med. På sidan var pansarets tjocklek
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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 "LuftiDjelil ", 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 löjtnant 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 bildad eskader till ankars i Matehingrenen och något
nedanför denna stad. Vi återgifva de officiela handlingame öfver dessa mycket intressanta tilldragelser,
hvilka förtydliga minornas förvånande kraft.

0,15

Min ~nfallspl a n , stiger löj tnant Dt1baso ff, var denna: Efter att
hnfva lemnat BraYla, bord e de under mitt befäl ståe nde fyra ång sluparne, vid ankomste n till Matcbinbugten, med 40 meters afstån d
från h varandra, bilda kolonn i följande ordnin g: först «Cesarew itch »
(15 mans besllttning) und er mitt befii l; derefter «Xen ia» (10 man)
und er bef;il af löj tnan t S bestakoff; seda n «Djiguit» (9 man) und er
beflil af kad ett P ersin och slutligen «Cesarev na» (10 man) befälhafvare, kadett Ball. Afdelningen borde smyga sig fra m långs st mnd en
och vid annalkand et till fiend en sakta farten. D erefter borde d e,
form erad e på två anfallslini er stäfva mot mi d ten af flod en; «Cesarewitch» och «Xenia » i första linien, «Djiguit » och «Cesarevna»
i andra.
För att så mycket som möjligt förekomma buller fr ån maskinerna och köl vattnen, 'borde båtarne, från att de voro inne uti Matchinbugten , och tills sj elfva anfallet, gå med sakta fart. Vid annalk and et till fiend en borde farten ökas. Omedelbart följd af She stakoff bord e j ag angripa, und er det att P ersin i händ else af behof
skulle håll a sig klar till undsilttning och Ball hålla sig i reserv. Om
det fnrst angripna fartyget sprängd es, skull e löj tnant Shestakoff, u n d erstödd af P ersiu, anfall a det andra i ordniugeit, under det att Ball
bord e 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 ~se rli ge n mnleu, men
tack vare man ske net ej helt och håll et mörk. Från norelvest blåste
en liten nii tt b ris lwi lket fM fi en <len kuude l'i>ja vår gång, men icke
desto mindre, så, med undantag af «Cesarew itch», avaucerade flottilj en ganska t.yst. Från höjdema långs med fl odst.rau den hade vi
upp tiickt fi ende ns stiillnin g vara:
I midt en «Se'ifi », till höger och friimst långs bnd «Fe th-ulIslam» och till ve uster d',;ilidj-Ali». I det j ag nal kades n.dd en vid
hvilken (]ottilj en låg förankra d otiing ue 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 mou itom (S e'ifi), som befan n sig
på ett a fstånd af 130 meter.
Moni torn hade ånga nppe och dess (,23 c. nl) ska nska non på öfra
däck, kund e gl\ra oss mycke u skada. J ag beslöt derföre att a ngripa
akterifrå n, O(·.h at.t på så sii tt skada rodret och prop ellern . J ag gaf
befall~in g om att ledtråele n skulle vara i orc\oi og, att kondu ktö1·en när
so m h elst skull e kun na tiinda , sa mt a tt hva.rj e iigonblick kunua sluta
strömm en. .Min fijrmodan hesaunades fu ll komligt. I samma mån vi nalkades fartyget, började dess akterkanon gifl'a eld. Tre projektiler
afsknto s utan trii lf, och in nan den fj erd e ha nn att affyras passerade
jag al<t er om honom, gick upp på han s bab ord ssid a 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 torn s sid or och
fyllde helt och hullet min bttt . E n d el spl in t kastadt>s på en h öj 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
till och med till ojclfva diicket. Akterskepp et, so m ehurn långsamt,
iindock sjö nk 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 in g, men som mio fark o~t hade riitat på sig, heslöt j ag
mig for att retire!·a, och lät slå a n ångp u1np en 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 ga f 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 end en någo t akt.e1· om tornet , i
sa m ma ögonLli ck so m de nne a fsköt si n a ndra p roj ektil.
Det. bci r nn miirkas, att innan 1!\j t nant. Shestakoffs båt nådde
mou itore n hade bans minn t riiffat fartyget und er kul en , på ungefär
6 <n eters afstånd fr ;'m förstäfven. För så vidt man kunde döma al
alla de ~p i llr o r , hvilka kastades vidt omkring, och till och med föllo
ner i «Xe nia », så måste verkan af d enna stöt, vara liksom af deo,
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första ganska betydlig. Monitorens besättning, s om efter denna an dra explosion var urståndsatt att anviinda sina kauoner tillgrepo sina
gevär och skickad11 oss med oförskrlickt mod fl era salfvor. Huru
gerna vi än skulle velat, kunde h varken Shestakoff eller j ag så liitt
befria oss ur denna vår b e!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 pytsar och kärl.
Under hela denna tid riktade Shestakoff sin handgevlirseld mot
fiend en. Ända från vårt fön;ta a nfall mot monitor eu, uuderhullo de
båda iifriga fartygen, en ångare och en moni tor en oupphörlig eld
mot oss, hvilken do ck serskildt hvad ångaren, som sannolikt var bestyckad med slätborrade kanoner, betriiffar serverades båd e långsamt
och utan precissia u. Efter sekonden s p å rnanitore n utsago, var detta
fartyg närtnare oss, än på 130 meter och han s däck var öfverfyldt
af vatten, hvilket måhända försvårad e kanonern as serverande. Monitaren, so m var långt fordelaktigare placerad, kunde med lätthet
rikta sin artillerield mo t oss. D ess projektiler slogo ner p å litet
afstånd akter om oss, och niir vi sedan droga oss tillbaka gingo de
öfver våra hufvud en . U nd er hela tiden som vi uppehöllo oss i niirheten af dem, äfvensom und er återviigen till Bra"ila, uud erhöllo dessa
båda fartyg en oupphörlig ha ndge värseld e mot oss.

Den sålunda förstörda Se!fi, var en med två propellrar försedd kanonbåt, bygd i Prankrike år 1868
och afsedd för Donau. Dess dimensioner v oro: deplacement, 380 ton, längd 30 meter, bredd 7,50 m.,
höjd 3 m., djupgående 1,90.
Å andra sidan återigen, omnämnde högste befälhafvaren 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 h ögre upp, på vår sid a låg «Se"ifi» och
bevakade vägen från Matehin till Pot-Bachi, och slutligen låg ångaren «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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U nd er dylika nnonlnin gn r Yar drt, so m, p å natten mell"an den
25 och 26, tY !l ryska ftn gslnpar korr11no i sig t ~, i riktning mot PotBachi. S:hiil c• Se"ifi ,, som de :w dm fi1r tygen buJj:tdc at t skjuta pit
d e ~s a b i'tt ar , lH de n Qn e, Yid annal karlil et till «Sc"ift,, niira h enn es
rod er , ntkn stad e l'lt fi;r em[d Solll, f<ll"lnnclt lil<t. en li.sk, tyckt es vara
· en minn . F artyget triiffa<l rs doek, ej af dettn. rr dskap , hvaremot
båten fi ck sinn grundskott. IUt.er alt hafva ntk astar. en lllina,
som triiff'a.d c «Se."ifi », tyc kt es c\ " n andra :"mg>dn p en :'\ terige n vilj,1 afliigsna sig. On• edclbart hiirefte r fyllles "Sei"fi , af ,.,lite n. d ''et.h-ulI slarn » cch " J\ ili llj -Ali ,, h villm vara under ånga , skynda de t.ill undsiittnin g och ly~kodcs iif1·c n riidrla "lviil 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 berätteber tillägga, att ryssarn es, mecl mycken snabbhet
och beslutsamh et , väJ utförda angrepp icke sii alldeles
oförmoclac1t öfvenaskade tnrkarne. Tack vare ångsluparnos tysta gång, VOJ'O de ganska nära den lilla eskadern, innan post erna gjorde alarm. Äfven itr det kanske trollgt1 att om ry ssame ej gynnats såväl af nattens
mörk er , som flenelens oerfar enh et hade de måhända ej
sluppit undan för så goclt pris.
Skulle ingen af all a de sammandrabbninga r, som
egde rum på. Donan, förbig ås, skulle vi få en mängd
små episoder att h it' återgifva. Vi skulle då i detalj kunna beskrifva de milnga artilleristrider, som egde
rum mellan ryska eller turkiska batterier och fiendtliga monitorer , såsom t. ex. turkiska kanonbåtames
bombarelementer på Bmi"la, Kalafat, Reni och Oltenitza.
Att återgifva elylika krigshändelser , hvilka i hufvadsak äro h varandra nästan lika, skulle dock vara endast 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 handlingar och berättels er 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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e farfarhå ga röran de säker heten för det angri pand
edel.
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att,
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.
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-208~rån Tchesme utkastades med mycken skicldigh et en mina,
nt&n att dock kunn a sprlingas, eniir ledtråden indrogs i dess propeller .
Pil fregatt.e u och pil r edelen gjo rd es larm, kartesch och h andgeviirseld burjades ge na 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 n dr' tid igt denna morgon li1l
Poti uran att hafva nngon ]warke n dö d eller sfr rnd i «Storfmst Con stan tm » och d e öfri ga bfrtame in t riifl'acle \ltan himkr i Od essa.

Maj 15. F em turkiska pansarfartyg beskjuta Pitsunda och hamnen Soukum-Kale i Kaukasus, samt
fursöka en landstigning, h vilken dock afslås.
Maj 20. Från Konstantinopel afgå, med bestämmelse för de upproriska Tscherkesserna, fyra stora turkiska transportfartyg, fyra fregatter och en aviso ri1ecl
10000 man, 5 batterier, ammunition och 500ll0 gev~\r .
Maj 25. Turkiska fartyg bomhanlera ställen belägna å kusterna från cap Adler till Otchemtchir.
Maj 2ti. Fyra turkiska pansal'fartyg lu·yssa utanför St. Nikolas, i sy d fr ån Poti.
Juni 9. Natten mellan den 9 oeb 10 J11ni angripa
ryssarne, med sex minbåtar, tle i ~ulinaviken till ankan; liggande turkiska fartyge n.
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. llO g:-f' t':l()ps) f'd'u1 01lrss:1. 1 i
riktnin g mot rm Fcclopo;;i, p:T hi;jclcn a f h vilke n ii rl P tn rh slm fa rtyge n

und e r n atten l:"rgo och kryssa<l c .
E1ter att hnJva id'v0 rtygat ~ig Olll 1 :lit d1~ si ~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 an snrfnrtyg, ett under gilng oc h 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 fjcrclc so m ej var frJll st>incligt bepansrad t Ya!' « Can tal Snayn» . Bogso rtiigen
k as tades lo ss p>"t ungcfiir G mils afstlind och biclamc gingo fram plc
t vå nnfallslinier. Efter en ol'lt e n 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 esrn 8», 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 d et
att båten n:o l, under befiil af liijtnaut Puscbschine , stiifvade mot
midte n af hamn e n, tog L>jtnant Bodjestven ski rned b iLten n:o 2 monita ren «ldjali r.h» , som l:lg honom nUr rwt.st , till sitt mål. P il. det
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att, i ngn lju s mftlte synas utifrån, öfvertiicktes maskin - och kajutkapparn e med p r essc un ingar, hvarjemte, f<ir att furekomma onudi gt buller, 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 rki ska posterna an och omedelbart d er efter öppnades en
htiftig handgeviirscld mot el en ryska båten, so m icke desto mindre med
ukad fart fortsatte si n Ylig och liit si n 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 on e r att skjut a, men skotten gingo öfver minbåten, hvilken half med vatten sökte att afliigsua sig. Bandgeviirselde n pågick fo r tfaraude .
I detta kri tis ka ögonb li ck mHrker liijt.nant Rodjestvenski att hans
rode r, på hvilket fing erlingame af vattnets tryckning sprungit, beh iifde ist lindsiittas.
Fcir att befrias fdm alla man iiverhinder sysselsatte sig liij tn anten, med tillhjelp af en man, att laga rodret nncler
det d e iifriga genom alt afhugga tråden fö 1· minans kastapp arat frigjorde d ensamma. Mon itorn 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 upphan ns vid dager, hvareft er
_den_ ryska flottil j e n, me d undantng af Wjtnant Puscbschin es båt, löpte
m !Jll OdeEsa, der båten n:o 2 dockades.
Båtens undervatt enskropp var hetyclligt skad a d , h varaf man
drog den sint satsen att ha n stött emot något hårdt för emål. De
t mkislia pan sarfartygen vor o till försvar omgifna af en gördel, sammansatt af kcttingnr och kablar, hiir och hvar uppburna af tunnor.
Vi d uppWmandet mot detta hinder, hade löjtnant Puschschine låtit
minan sp ringa, utan a tt likvisst få se n ågon effekt: b åte n åte rige n
som till h Ulftcn fyldes me d vatten, blef af fiendens 'kulor ytterligar~
rampon erad . Flera 1yska ma troser hvilka gingo öfv erbord från båte n
blcfvo af t urkarna tillfångatagna.

Juli 9.
Eupatoria bombareleras af turkiska
flottan .
Juli 15-21. Ryssames expedition mot Kilia.
Juli 23. ''Vesta" upptäcker under sin kryssning
på Rum eliens 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 reträtte n till
la nd . 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 p å « V esta » med en kanon a f svfi r kaliber. «Ves ta »
hissade rysk fl agg och svarad e med sim1 backska non er. Jag lät
h r>ja ångtrycket, vände och ladr! henne i N. { V. för a tt hindra
fiend en från tvHrskeppssk jntnin g p å «V esta », älv ensom för att kunna
skjuta med mint\ tr e st. ö tum s mörsare och min !l tum s skan skanon . H Urvid trodd e jag mi g knnna bchel'l'ska fi end en med min
öfv erlägEJm 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 affyringsapp arat , kunna förstöra fiend en
eller tvinga honom att gifva sig. Snart nog upptuckte jag emellertid att vår fart, ehuru upprlrifven till 12 kn op, ick e var hans öfve rliigse n, ULa n tvi'irtom Y3r!rt fiend en. p å OSS betydligt , St' att inom kort
gick skott en fr å n vår, för 12 kab elliingders afstånd riktad e 9 tur.n s kanon,
öfver mål et. De båda far tyge n voro snart på ob etydligt afstånd från
hvarandra. D !'t jag såg den fie ndtli ga rannnen nalka s, och såg huru de
fiendtli ga kuloma och luutescherna sö nd ersleto tackling, bastingeringar och ma ~ kinlu c k o rna, gaf jag öfverste T chernof i up pdrag att
j ~ m le l öj l uant ]{odj est.ve nsl<y, a lfyra ett lag med konce ntrerad rik t ning.
Tv å lng voro redan förut afs kju tna . D e turkiska proj ektil em a , h vilka
alt. döm::\ af skiir!'vor na tyckles vara a f 11- och 7 -tums kalib er,
trUtfade vi'trt akterskepp; gigge n ran1pon erad es, dit eket genom sköts
och en bomb sprau g deh·is p il mell a nd iicket och delvis å öfr e diick.
Samma bomb [tsla<lkom nere i h!tl en eldsvåda ofvanpå krutdmk eu,
och p å d ii ck voro dess ve rkni ngar fö rfiirliga : cHieke t b etii <..ktes med
blod, en af min·;;arn e demont ernd es, på Davidofs app arat afklipptes
alla lwnduktörer na , två a rt ill eriofficcmre, h vilka skö tte vå ra kan oner ,
folio på sUill et; p å kad ett J ac ovi ef' bortslets en del af halsen och
hi;gra axel n ; öfverstWj tnnnt T cheuof, skju le n t ill di• d~, ha nn endast
ntropa: «Farvlil! skjut med styrbord s skan skan on, den ;;r riktad ,, och
nedföll derefter lifl i;s. D it jag red an innan detta lag, in såg vådan
af att liingre fort sil l ta med vftr ma növer, som besto d de ruti a lt undandraga vår breds;d a och a tt ge nom att vii ud a ak te rskepp et till , låt a
fi enden glf\'a skott på skolt , och jag dessut om in såg den förd el Iurkarne
had e, genom at t kunna b egagn a sin ramm , beslöt jag att io rdningstlilla
en torp ed på back en, att fursolm en ii ntring, samt att om fi end en drog
sig tillb aka h;irför, med to rp ede r sö ka sli nk a honom . F ör dett a ii ndam >tl kallad e jag till mi g på brygga n minoffice m , löjtn ant 1\li chel
P en\leschine, och bcf'ald e hon om att. eft erse det miuk oud ukt,; rem a vo ro
i ordning och torp ede rna kl ara ti ll ulslittuiu g. Pereleschin c för eslog
mi g, att låta houorn och löj tnant Jere bko-Hotmi stre ddk o med t.vå båtar
gå ut oc h nla ce m miuornn under fiend tli ga fart yget. Trots den under full dage r hiirrn ed för enade risken , skull e jag det oak ta dt be vilj at denna fram st.iilla n, om icke sjön had e gått för högt för att
båtarna kun de reda ~ ig. Jag trodd e mig derföre b öra neka. Liij t-
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nau t P en\leschin e h ade emellertid knappast huunit ner från kommal.!dobryggan då e~ bomb kreverad e på d;icket och med en af sina
skärfvor afslet ena b enet p å hon om ända upp vid ljumsken; ehuru
p !L detta vi s sårad upp man ade denn e officer mig det oaktadt att
anvi.inda minbi'Ltar.
Striden fort sattes linda till dess att explosion en af en bomb
kom tur kiska fa rtyge t i sin ordnin g att taga till flykten.

t

11
Augusti 6. Ryska fartygens Constantin" och
"Herielich '' expedition till P enderaclee.
Fyra ryska minbåtar angripa
Augusti 12.
de vid Soukum-K ale till ankars liggande turkiska
fartygen.

L öjtn a nt Ma ka roff ökrifve r hHrom i sin rapport :
E fter att fr >ut ed ers exce llc~!R hafva m ottagit ord er, att i och
för und erstöLl a f kolo uue n 1::\helkov nikoffs op erationer, med «Storfur sl Const::w tin » b egifv;1 mi g till K aulmsusku sten , beslötjag mig fiir,
a tt om omstiiudi gheterna det så medgaf, und er natten angripa fiend en och afl HgsnP. den från stra nd en und er dage n. För detta Undamål
u tsiind es und er na tt en, mellan den 6 och 7 Augusti , minbåtarne p å
r ek ognoserin g, ut an a tt do ck p åtriiffa något fartyg. Vid daggryninge u niirm a de jag mig in om sy nh åll för redd en vid Gagry, och lyck ades ge nom mina manövrer att få sigte på ett der till ankars ligga nde turkiskt p a nsa rfartyg.
u n der t vfL tinuuars tid förföljde detta fartyg «Storfnrst Consta ntiJH oc h va r detta tillrU ckligt fö r att riidda en a f öfv erste Shelkovnik ofl's kolonn er, h vil ke n annars troli ge n blifvit upprifveu af fiend ens eld. U nde r natte n mellan den 7 och 8 gin go, trots ovUdret
o~ h deu höga o;j ii n, miubå tam e å nyo ut på rekognoserin g, hvilkeu
iifve n atl öptc ut an framg[mg. D :'i mftn eu vid denna tid gjorde nättema a llt fiir lj usa , begaf j ag mig p:'\ aftonen till No vorossusk i afsigt
al t b egagna mi g a f mörkre t innan dagningen, för att återupptaga
dessa försö k. Ehuru öfvertygad om att inlopp et till Souknm hamnen var sp;irradt, beslö t j ag m ig icke desto mindre för ett anfall p å
de fi eml tliga far tyge n, alltid tH ukand e, att om det lycka des att sHnka
dem, ku nd e man efte r lui get u ta n svårigh et ånyo upp taga dem .
U nder n al te n ti ll den 11 in träffade j ag på htijd en a f Sonkum och
satte ut minbi\tarn e pit fö lj and e sii tt bema nnad e : «Sin ope " med
Wjtna nt P i.- ~o revsk i, kadet t P od_i a P olsk i, lotse n Belikoff och fem
m atrose r; «'.l'chesme" med Wjtuant Zatzarevni, lotse n Maximo vi tch
och in ge ni ör N ago rski; «Min er " med löjtnan t Corolioff, kad ett Nel·
son-Hirst och fem matroser; «Na varin " med löjtnant Velmevski och
fem matroser.
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Dessa båtar , stiilda und er löjtnant Zatzarevni m·der, intogo so m
vanligt. lini eform erin g. Mttlet var att fiirst spriin ga minorna som
spiirrad e inlo ppet och seelan samtidigt anfalla pansarfartygen. NHr
må nsk enet slu tade liipt.e håta rn e in i hrtrn nen, det· de , vid skenet
a f eldsvådor från saviil ett stort h ospi tal, so m från el en uiirligg ancl e
skogf!n, up ptHeide ett prtnsarfar tyg, a f type n Chev ket., till an kars.
På b efallnin g rtf ltijtnau t Zatzarcvni ginp;o de med W hitehoaels tor p eder försedela b åtarne i orch.in g efte r 11Varanclra fram till anfall
mot d et fi encltliga fartyget, l1Yilket togs om styrbord . H var och en
af dem vi sste sig vara åtfnljd af en Hnnu kraftigare kamrat, klar
till uncl sUttni ng. Vid första anrop af ntkik arn e iippnade pansarfar tyge t en hand gviirselcl, hvarj emt e vi fr~n strand en möttes af ett kul och kart esch t·~gn. Båtarne gin go i följand e ordning: först «Sinope»
derefter «Navari n» och «!'<liner », hvi lka kund e krtsta. sina to rp eder sard
sist «T chesme» med ltij tnan t Zatza rev ni , som höll sig fiirdig att nn derstudja , hvarh elst hj elp behöfcles.
H a ns b åt h efann ·sig plötslige n bhud en hop af spillror och från
p au sarfartyge t upplwmm et hvirfvelvatte n, samtidigt som han erfor
en a f exp lo sionen orsakad hliftig stöt. H an var lycldig nog, att
utan vi dare skad or und slippa. F em minu te r efter angreppet voro
tre af b ätarne ptt betydligt afstäncl fr ån a nkarplatsen; «Min er» en dast fat tad es. Llijtnan t Zatzarevni, med sin snabbgåe nde båt, satte
i gång med att uppscika denna. b ål och antriiffade hon om ufv en
snart. Secl an al b biltame säl u n da snml nts, pil s~elfv a mötesplatse n,
sattes kurs p å «S torfurst Cousta.u li n ». Vi erforo då, att «Sinop e»
had e sa mm a ndrabbat med p ansar fa rtygets Larkass och att en dolk strid had e u ppko mmit, under hvilken tmkarn e med en åra had e
slagit Wjtn ant Pissare,·ski i hufvud et och seda n med tillhj elp af en
<h arg nii sta n lycka t s att dra ga honom ur sin b åt.
Han s beslittnin g h ade dock lyckats att b efri a honom och med
t illhj elp af en vlil rik tad han dgcvii rseld lyckades de afliigsua el en
fi encl tliga b åte n. De tre min explosionern a h ade lyclmts full stuncligt ~
"Si nopes» had e furorsakat en svallv[tg af sva rtaktigt vatten , h vilken
fHrg sannolikt h>inörde från kolstyckcn, so m blanclades hUrmed; «Navarins » 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 öfv ertygad om att pama rfr. rtyge t sjö nk. Hvmje explosion
åtföljd es af de a nfalland es hurraro p . F örfUrliga rop hörd es fr ån
pansarfartyget och alla b efall ningar hvilka i a.llmiinh et g:lfvos med
mycken bestämdh et, urskiljd es mycket liitt. F artygets försvar tycktes
variJ. mindre allvarsam t, h vr.remot vi fr ån d en motsatt a strand en
möt tes af en hliftig eld . L iij t naut Zatzarev ni , hvilkeu jag för de
kloka a norclniu garue 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 hj elp som general
Oklobjio ha de skickat oss. Seclan jag sj el f öfvert ygat mig om, att
ju gen tin g fatt ades b>ttb esiittningarn e, · anb efalcl e j ag båtarnes hissa nde sn arast ut tijligt. I detta nu upp Wcker officern ett fartyg om
styrbord . D et ha de varit ledsamt att b ehiifva lemna b åtarn e, hvarför b esiit tnin ge n m[tste an striinga s till det ytterst a flir att pilskynda
deras inta gand e. D å tre af dem voro på sina pl a t~ e r varskos änn u
ett fart yg om b abord . I d etsamma hi ssacl es den f} ercle båten och
vi sat te i gång mct.l full fart. D en na. maniiv er had e endast erfor drat 7 minut er, och ta ck vare snabbhet en hvarmed den ut fö rde s,
kund e iifven båtarna riidd as. Saclana mnn tivrer som up pbringanrl et
vid Bosforen af ce fiencl tli gn handel sfarty gen och dylib expedition er
som dem till Ba tum , Sulina, Ga gry och Soukum skulle aldrig så
lyckosa mt kunn at utfört s, utan den synn erl iga yrk eskUrle k och goda.
a nd a so m in ti ll yngsta matrose n li fn ll' min besHttr.ing.

November 14. "Vesta" och "Storfurst Constantin" lemna Nikolai'ev, rekognoserande Odessa, Sebastopol, 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 sedermer a ~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 @ ry skt handelsfartyg "Antoine och
Theodose" . De ryska batterierna tvungo dock turkarne att med oförrättadt ärende draga sig tillbaka.

G. v. D.
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Kanonsprängningen på "Thunderer". *)
Sällan t orde någon olyck sh ~incl els e inom artillerie ts
område hafva v~ickt sådant uppseend e, som den, den
2 sistl. J annari, å tornfarty get "Thunderer " i Marmora sj ön, inträffade sprängnin gen af en 38-ton kanon. Öfverraskn ingen va t· så my ci<et större, so m man efter
mångåri g er fa renhet, hade kommit till den öfvertyg else, att en våldsam sprängning af en engelsk kanon ,
var en omöjligh et , ty ~innn hade icke någon enda kanon bland de hnndra- ja tusentals, som till tjenstebr nk
utlcmnat s, der sprungit explosivt; och n ~ir det vidare
blef k~inclt, att denna katastr of inträffat , då kanonen
varit ladelad med den minclre laddningen, 85 rfl. , och
oladelad granat (common shell) bl ef fårvåningen ~innn
större.
lVIånga voro de suppositioner , som uppkasta des
rörande orsaken till h ~incl el s en . Den dagliga pressen
och de t ekniska tidskrift erna vi~l ade af autagamlen,
möj liga oc h omöjliga , och med feLerakt ig oti\lig het
afvaktad e man res ultatet af den officiela undersök ningsko mmission, som på engelska regeringens befallning genast tillsattes för att i l\Ialta, dit fartyget afgått,
söka finna en lösning på gåtan.
Den 13 F ebruari hade komiteen afslutat sina arbeten, och häpnaden hos allm ~inheten blef knappas t
mindre tin för ut, el å amirali tete t genom pressen tillkännaga f elen pr t elegr af anHin<la ui1derrät telsen, att
*') Anförand e vid K . Ör\ogsman na -slil\skapets samman träd e den
26 .Mars 1879, af kaptenen och ridd. G. E . Ulff.
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kornitens enhälliga domslut (unanimous verclict), rörande orsaken till olyckan, var:
som afil att seelan kanonen vid föregåen de sk ott,
alla
mecl
dotornet
komman
från
tet
fyrats med elektrici
klickning
kanonern a på en gång, klickat, och denna
icke hade blifvit observer ad, blef kanonen ånyo ladelad med full laddning och olaeldad granat, under det
att högsta laddning (batterin g charge) och Fallisergranat ännu voro i kanonen .''
lVIan frågar sig, huru var det möjligt, att ett klickskott kunde tagas för ett verkligen affy raclt skott, då
kanonen ju ej r eky lerade, och huru kunde viskning och
laddning på nytt ske, utan att laddarue skulle observerat, att den gamla Jadelningen 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 dunk el, som hittills omsväfv at denna sak.
Rapport en börj ar mecl en redogörelse får beskaffenheten af fr~imre tornet å "Thunde rer ", der kanonspriingningen intriiffad e, hvar af framgår , il att tornet,
so m är 31 fot 3 t um i diameter och med sina kanoner väger omkring 40~ tons, svänges genom en särskild ång maskin utanför tomet på batteri chi.cket. Tornet iir förs edt med två portar öfver kanten af bröstvärnet eller öfre chick, genom hvilka portar k anonmynning arne bringas ut, då de skola skjuta. Omedelbart under dessa två portar är o två andra portar
med tillhöran de tuber, anbr ingade genom tornets pan~
sarvägg i nedåtlut ande rigtning, så att då kanonens
kammar e höj es och mynning en dumpas, dessa rör eller
tuber bilda en förlängn ing af kanalen.
De yttre iindarn e af de lutande t uberna äro strax
nedanför bröstväm et eller öfre däck, och öppna inåt
battericlä cket, som är uneler öfre däck.
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Det är från detta batteri-däck, som kanonerna laddas genom att föra kardus, proj ektil och förlacluning
uppför de lutande tuberna in i lopp et. 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 ick e skulle vara
beroende af en enda apparat , och för att förekomma nöclvänclio·heten
af att nmler vissa omstän(1igheter röra
:::>
tornet efter affyrn ing en större del af hela cirkeln,
innan laddningsst ällning för hydraulik kunde uppnås,
och likalecles för att frå n fiend en vända kanonportame
under laddning, hade två laddningsapparater blifvit
inrättade 33° på hvardera sidan om fartygets miclskeppslinie.
Hvarje hydraulisk ladelapparat best år af en vertikalt sig resande platform, på hvilken är anbringadt
ett underlag, hvilket uppbär i lämplig lutning projektilen. Då man rör en häfarm, upplyft es denna ptatform af vattentryck, so m verkar på en piston under
densamma, så högt , att projektilen ~ir omedelbart framför 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 kanonen. Afstånclet från projektilens spets, då elen ligger klar för laddning framför mynningen, och till stötbotten ~tr omkring 21 1, ' 2 fot, hvarföre det icke är möjligt att finna tillräcldigt utrymme för en sättare af
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hela denna längd, utan har den måst göras i 2 längder som gå el en ena inuti den andra t eleskopiskt och
är på detta sätt i stånd att innehållas inuti en cylinder af blott halfva den Hingel , so m annars vore erforderlig. Yttre ~imlan af ytt.ce Hingelen eller delen af
den teleskopiska siittarest ången, bär sj elfva sättarekolfv en, som tir omg ifven af viskarebeklädnaden och
har i sin främre tincla en liten ventil, hvilk en hålles
stängd af genom stången ledt vattentryck D enna
ventil har likvbil en utstående klack , so m vid införandet af viskar en tryck er emot stö tbotten och derigenom
öppnar venti len, så att vatten utsprutar vid sjelfva
viskningen oc h rengör kammaren . Efter fullbordad
viskning och secbn viskaren blifvit utclrage11, införes
kanins, projehil och förladdn in g, so m tir en skifva af
papi er-mach e, sa mticligt i kanonen.
'l'ill följ e nJ a t t den bakre längt'lea af den teleskop iska s iittares t~ n ge n af vattnet drifYes npp i loppet af lmnonen , innan frii.mre Hin gden börjar röra sig,
är det omö.iligt att ge nom blott iakttagelse förvissa
sig om, hnrn långt siittaren har gått in i kanonen.
För att för ekomma cl<'llna svårighet, är en visare anbringall, so m på verkas af en lina, fästad till s~ittare
kolfven; denna visare kommer dock ofta i olag, hvilk et oekså in t riiffade (len 2 J an.
Den so m sköter l1äfarm en fiir siittar es tången (lad.daren) kan likviLl gnn ska v~il på ljwlet af 2:n e 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 bet y dlig qvantitet vatten kommer ut, mera
än som kan härröra af utpressad fuktighet hos viskaren, så ligger deri ett ytterligare vittnesbörd, att den
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varit inne till stötbotten. Vanligen kommer likväl e.J
mycket vatten vid laddningstub en, 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 utgjutits i kanonen, så rinner icke vattnet vid viskarens
utdragande med fart ut ur tubens mynning, utan kommer 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' ii , sa
h.ska re k'Yl cy l'm drar, saso m pa mnon baot en "D 1sa
att kanonerna både t illbordsättas och inhalas geno m
rörande af en häfarm, hvarvicl vatten påsläpp es p;'\,
främre eller bakre ändan af de i rekylcylindrarna sig
rörande pistonerna, hvil kas ändar ii t·o fästaLle vid lavetten. Denna tillb ordsättning 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 antal säkerhet sventiler (6 är o här· använda), belastade
med fjeclrar till ett tryck, som 1ir högre än det i hydrauliska maskinen, som arbetar mecl 750 rlif., så att
då vatten med detta tryck begagnas för att sätta kanonen till borels eller hala in densa mma, ventilema
icke öppna sig, men då kanonen kommer in genom
rekyl, frambringar hastigheten ett tryck i cylindern ,
så mycket öfverskjutande det vanliga trycket, att ventilerna öppna sig och låter vattnet r inna ut, till dess
rekylen stoppas af det mot3tånd, so m detta tryck
0

0

0

)

erbjuder.
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Det torde här böra nämnas, att öppningarne, genom hvilka vattnet går in i cylindem för att sätta
kanonen till bords eller hala in densamm a ~iro så små,
j emförcla med arean af säkerhetsventilerna, att de icke
praktiskt taget inverka på rekyl ens storlek, om äfven
häfarmen skulle vara stäld för att underlätta rekylen ,
eller ock för att rent motverka densamm a.
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 do ck
alltid verkstälclt af elen hydrauliska cylinderapparaten.
I fr~imre tornet med hydrauliska lavetter äro 10
personer, neml. officern i tornet, torn-komm endören
(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 kanon er , so m 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 so m äro i tom et , på en visare-tafia
tillk ännagifvet, sätter :' Captain of the turret '1 med en ratt
inuti tornet, å ng maskinen i rörelse, s;'\, att tornet vri des i hvilken direkti on so m iinskas. Uneler det att
detta gcires, eleveraL' .itf. l kanonen från dess dumpade
laddnin gsställning, och sedan detta blifvit gjordt, sätter .;l'f. l , genom att röra hydrauliska häfar men, kanonen t ill bords, h varefter kanon en d everas fö r an befal dt afstånd. Sedan kanonerna genom tornets kringvridnin g 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 kanonerna 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 tornet 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, alldenstund 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 elek trisk bredsida aftyras från kommanclotornet, inträffade, att då tändknappen nedtrycktes för att antända denna bredsida, röret i ak tra tornets högerkanon antändes af elektriciteten, men icke
så laddningen, h varföre det är konstateradt, att clmina
kanon kliclmcle, och har komiten kommit till elen slutsats, att venstra kanon i frä mre 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 tornofficern och 8 af de 9 man hvilka voro i tornet, men
lemnande en man v.icl lif, ehuru sanslös och illa skadad. 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 laddningsställning, har någon benägenhet att åka framåt, vare
sig den är ansatt för hand eller samtidigt med projektil och förladdning medelst den hydrauliska sättaren, och om det icke finnes en sådan benägenhet, hvad
kraft erfordras för att röra kardusen nedåt under sådana 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 laddning redan vore i kanonen?
6. Om, då man försökte att viska, med en laddning 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 besvarade 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 afhandlas.
Io

-222-

Vid undersökning af de återstående delarue af kanonen fann man, att på de bakre ändarue af de 3 närmast kammaren varande bitar, som återfunnas af ståltuben, 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 ändarue af dessa bitar passa, det icke finnes några motsvarande märken eller intryck, som det måste hafva
gjort, om dessa intryck blifvit gjorda, då kanonen ännu
var hel. Den andra omständigheten är, att främre ändan 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 sammanhängande intryck eller märken, och visa, att de
måste vara en följd af en projektils passage öfver
dessa bitar, h vilken pro,iektil derför måste nödvändigtvis hafva varit bakom sjelfva brottet, då kanonen sprang.
ståltuben befanns hafva sträckt sig från 12 till
12 6/ 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 intrycken 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, upptar den alla de olika orsaker, som uppgifvits, till vederläggning 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 bredvidstående 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 sedan till tjenstebruk; att ett stort antal 38-ton kanoner blifvit tillverkade med 12 1/ 2 " kaliber och profskjutna med 130--150 {i.;s laddning samt projektilvigt 800
{i. och har intet fall inträffat, att någon af dessa kanoner 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 varande sprickan är 57 tum från stötbotten, hvilken plats
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är emot all erfarenhet och borde naturligtvis förväntas, att om någon spricka uppstår, den bör vara der
högsta trycket är eller just framför krutkammaren .
Undersökninga rna visa, att det icke fann s den ringaste
spricka vid fånghålet eller början af reffiorna, uer
.
sådana. kunnat förväntas.
Att kanonen sprang till följe af att JH'Ojektilen
kilat sig i kanonen .

3.

Korniten anför, att både i armen och flottan begagnats en slags förladdningar af trä, s. k. '' wedge
wads ", som kilats fast mellan projektilspetse n och kanalens väggar, utan att något exempel af olägenhet
uppstått af dessa förladdningar, och korniten anser i
betraktande af styrkan hos de materialier, hvaraf kanonen 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 karau~en och 1J1'0jektilen, ett sådant tomnon orsakadt antingen af att laddn ingen i cke bli fvit tillräckligt 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 {ö 1•
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 proj ektil, 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 förladdningen, en gång ansatt, aldrig kunde hafva lemnat 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 initialhastighe t,
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 f u llladdning
och hade det blifvit utrönt m ed rymnålen, seelan kano nen ufifvit lagd hori.?ontel, att laddningen icke var
intill stötbotten, hvcuföre kanon en äter bringades i laddningsställning för att ansättas på nytt, men clå den
enda synl1'ga signal m ellan 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 laddningen änntt var i kanonen.

}l:ögs.t a trycket af den exploderade laddningen (full
oharge) varit just i midten af mellanband et (.1 B Coil),
(fig. 1 Pl. III) neml. 90 tum från stötbotten.
En explosion af 85 lt. sålunda sammantryc kt 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
Pallisergran at fanns i kanonen. Man har nemligen
hittat en framknapp till en granat i tornet, hvilken
visar sig hafva tillhört en Pallisergran at. Dertill kommer ännu en omständighet, hvilken enligt min åsigt
.ä r 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 kammarkolfven, 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 sprängninge n arbetade hydrauliska 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 underlöjtna nt samt en signalman, · de begge
senare från märsen bestämdt förklarade sig hafva sett
3 skott från den ifrågavaran de 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.

Korniten finner intet skäl antaga, att ett sådant misstag egt rum, så mycket mer som vid öfverräkning af antalet granater ombord icke någon blifvit
bortskjuten på detta sätt.
6. Också genom fel i laddningen eller att sprängningen 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 kanon en infördes fttll laddning och granat, kvarefter
kanonen afslcöts under "eld oberoende", sålunda med
dubbel laddning.

Detta var kornite-leda möternas enstämmiga åsigt
om sprängningen, och, enligt hvad i parlamentet blifvit tillkännagifvet, hade denna åsigt blifvit af hvarje
ledamot skriftligen affattad och till ordföranden framlemnad, utan att ledamöterna dervid öfverlagt med
h varandra.
Under ett sådant antagande af sprängnings orsaken
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 omständigheter, 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 Fallisergranaten framåt, (se Pl. III fig. 2) våldsamt sammanpressat laddningen framför densamma, och sannolikt
drifvit den något framåt i kanonen, och skulle såltmda
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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 kanonerna 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, kastade .;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 användande 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 målskjutning 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 tornet, 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 omkastandei samma ögonblick, som skottet gick af, kommit i rörelse 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 elektrisk eld.
2. Kanonens inhalning med hydraulik, hvilket
misstogs för dess verkliga rekyl, föranledt af folks benägenhet 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, hvilket ock lar komma att utfaras, <~att , för att återstalla
det rubbade förtroendet till kanonerna, den 2:a 38-tonkanonen 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 öfvertyga d sprängde venstra kanonen i "Thunder ers"
främsta torn."
Man kan efter studerand et af denna rapport ej
underlåta att göra den reflexionen, att det ligger san..ning i det gamla ordspråke t, att "för mycket eller för
litet skämmer allt".
Genom ett långt utsträckt användan de af mekaniska hjelpmedel, anbringad e för att med största lätthet handtera dessa tunga pjeser, ja, nästan göra dem
oberoende af någon mensklig kraftanstr ängning, har,
synes det, man lupit forbi målet och framkalla t en förfårlig katastrof midt under det mekaniska snillets triumf.
Man införde den hydraulis ka laddningen, for att
göra den svåra mynnings laddaren lika lätt serverad
som bakladdar en, ja, man laddade snabbare med den
forra, än med den senare, men det är ej osannolikt,
att det nu blir denna samma hydraulis ka laddning,
som kommer att ge mynningsladdaren i England dödsstöten, och äfven der bana väg for bakladdningskanoner - med hvilka en dylik katastrof, foranledd
af sådana orsaker, är och blir alldeles otänkbar.

