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Flottan under sistförflutna året. 

Flottan vid 1899 års riksdag. 

Med tal om gäckade förhoppningar började vi i den na 
tidskrifts första häfte för å r 1899 återbliekon öfvor det då till· 
ändagångna året. 

}.feel resultaten af sistli<let års riksdag för ögonen l1 nh·n 
vi <'lenna gång san norlignn skä l att tala om öfvorträffado !'ör
hoppningar, ty vid riksmötets början lutmos väl icke lllånga, 
som vågade tro, att riksdagen sku lle, ?tiöfce?· h n~tl K . 1\I:t be
gärt, bevi lj a stora summor till vårt sjöförsvar. 

Visserligen kände man ju, att ansenl iga öfvcrskott funnos 
i statskassan oclt att försvarsvä nliga ledamöter at bfLLl:t kam
rama motionerat om att ou del af cl essa borde anvhnrln s til l 
påskyndad anskaffning af förS\'Ul'Smateriel, men man vissie 
också, att dylika motioner säll an krönas mcc1 framgång. 

Så hade väl oj holler denna gång blih·it fallet om icke, 
etter tirlpunkten för den kungliga propositionens framläggande, 
on försvarsvänlig svallvåg uppstått, som drot frågan till seger. 
För fle politiska orsakerna t ill donna våg vilja vi ej här rorlo
görn, vi ntija oss med att konstatera, att 18!JD års riksdag har 
gifvit 8 \·origo en Ji otta. Don början till on sådan , som åshul
kommits med de anslag, som bevi ljats af do senaste l o årens 
riksdagar, började redan , lwad do först anskaffade fartygen be
träffar, att blifva förå ldrad, och meJ bekymmer fnnno vi oss 
stående inför nöd vändighoten att repar om do n c\ h o våningar
n e, innan huset ännu var färdigbygdt. 

Anseende det rigtigast att börja nedifrån, föreslog K 1\H 
riksdagen att bevilja medel till försättanJa i fullt lidsenligt 
skick af de tre älu sta pansarbåtame, under det att för nyb?gg-
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nadsändamål endast äskades återstoden af föregående år bovil
jade anslag, med någon ökning motsvarande de förhöjda pri
serna. 

I valet mellan detta förslug och motionärernas beviljade 
riksdagen - båda. Detta >>nederlag)) för regeringen - ty så 
hafva vi verkligen sett utgången betecknas - bars förmodli
gen med jemnmod, och sjöförsvarets vänner kunna mod allt 
skäl om detsamma använda, ehuru något travesterade, kmmng 
Pyrrhus' bekanta yttrande efter slaget vid Asculum. 

Genom detta fosterländska boslut har emellertid vunnits, 
att afstånclet till målet förkortats clerhän, att det numera icke 
skymtar i fjcrran, utan måste !war man inse, att det ligger in
om vår förmåga att på jcmförelsevis kort tid nå detsamma, 
och med lugn gå nu sjöförsvarets vänner framticlen till mötes 
under full förvissning om att kommande rikselagar icke skola 
låta den till tre fjercledclar uppförda byggnaden länge stå oiull
borclacl. 

Heder åt de män, genom hvilkas kraftiga initiatiY dcnua 
stånd punkt u p p nåtts! 

Här nedan återfinnes en närmare redogörelse för ansla
gen vid denna märkliga riksdag. Sammanlagdt beviljados ii 
extra stat omkring 23 millioner kronor till sjökrigsmateriel, och 
om till denna siffra lägges den motsvarande för 4:o hufvud
titeln, erhålles den för våra förhållanden oerhörda siffran af om
kring 30 millioner kr., som utöfver de ordinarie anslagen be
viljats till försvarsändamåL 

Men hvad sjöförsvaret beträffar var det ej endast ansla
gen till materiel, som blofvo tillgodosedda, ty den ordinarie an
slagstiteln )) Flottans öfningar>> fick on behöflig förstärkning af 
150,000 kronor. . 

Ehuru denna summa var don af K. JV[:t äskade, fön·in
gas dess effektivitet ej obetydligt genom det vid anslaget fä
stade villkoret, att af detsammp jemväJ framdeles skulle ersät
tas kostnaderna för förbrukadt kanonkrut 

Nära berörande flottans intressen, ehuru bcviljadt å 4:c 
hnfvudtiteln, var det anslag af 270,000 kronor, som enligt riks-
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dagens medgifvande fick utgå af »en per mille fondom till an
läggande af ett minflankeringsbatteri vid inloppet till Göteborg, 
hvarigenom, sedan nu Lindholmens docka blifvit utvidgad, 
ytterligare ett steg tagits till beredande af en replipunkt för 
flottan på vår vestra kust. 

Vi öfvergå nu till en redogörelse för samtliga å 5:te hu[
vudtitcln för år 1900 utgående anslag. 

Ordinarie anslag. 

1:o) Riksdagen har, i enlighet med K. M:ts framställnin
gar, medgifvit: 

att det lönetillägg af 2,000 kronor, som nu utgår till in
nehafvarne af vissa befattningar, derest dc ej l1afva fiaggmans 
lön, jemväl må ifrågakomma att tilldelas stationsbefälhafvaren 
i Stockholm; 

att reservofficer, för hvilken gjorts vederbörliga insättnin
gar i kapitalförsäkringsanstalt, eger efter uppnådda 55 år upp
bära pension med det belopp, hvarrnecl den grundlagda lifrän
tan unelerstiger 300 kronor; 

att kammarskrifvarnes vid Kong!. flottan lön må efter 10 
års tjeustgöring ytterligare ökas med 500 kronor; 

att anslaget till ersättning för vakanta rusthållsnummer i 
Blekinge och Södra Möre må användas till fyllande af bellof
vet vid aflöning af flottans kårer och stater. 

2:o) Riksdagen har med hufvudsakligt bifall till K. M:ts 
förslag godkänt förändrad stat för åtnjutande af inqvarterings
biclrag. 

3:o) K. M:ts framställning om medels beviljande till upp
rättande af on poliskår för bevakning vicl flottans stationor 
beviljades, men med minskad personal. 

4:o) Med bifall till K. M:ts 
förslag uppförde rikselagen ett re
servationsanslag till rcpetitionsöfnin-
gar J ör reservo fficerare af ... .... .. Kr. 11 ,900: -

Transport Kr. 11,000: -
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Transport Kr. 11,900;-
5:o) Med bifall till Kong!. Maj:ts 

förslag höjdes den i staten uppför
da anvisningen till vikariatsersätt
ningar m. m. med 3,500 kr. och 
uppfördes sålunda anslaget till Ma-
riuförvaltningen med ........... ... Kr. 42,100: -

6:o) I öfverensstämmelse mod be
sluten under mom. 2, 3 och 4 här 
ofvan uppförde riksdagen anslaget 
till flottans kårer och stater till ett 
med 44,400 kr. ökad t belopp af Kr. 1, 773,-!52: -

7:o) Kong!. Maj:ts förslag, att ansla
slaget till ålderstillägg måtte höjas 
med 6,300 kr., beviljades af riksda
gen på det sätt, att anslaget höjdes 
med 5,000 kr. till .. ... ... ... ... ... ... ... ... 37,000: -

8:o) K. M:ts förslag om höjan
det af anslaget till flottans öfningar 
med 150,000 kr. bifölls af riksdagen 
med det förbehåll, att af detsamma 
framdeles skulle jemväl ersättas 
kostnaden för förbrukad t kanonkrut. 
Anslaget uppfördes sålunda med Kr. 870,000: -

9:o) Kong!. Maj:ts !ram ställning, 
att anslaget till sjökarteverket måtte 
höjas med 10,000 kr., bifölls på det 
sätt, att anslaget, ökadt mod 5,000 
kr., uppfördes med ............... ..... Kr. 65,000: -

10:o) Förslagsanslaget till skrifma
terialier och expenser, ved m. m. 
höjdes af riksdagen för jemnande 
af hufvudtitelns slutsumma med 75 
kr. till ................................ ~ ..... . Kr. 4 7,019: -

ll:o) Kong!. Maj:ts framställning 
~~----~----------------

Trnnsport Kr. 2,8-!G,-171: -
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Transport Kr. 2,8-!6,-! 71: -
om ett andra ålderstillägg till väblar 
har riksdugon ej bifallit. 

12:o) Beträffande öfriga här of van 
ej nämnda ordinarie anslag hade 
Kong!. Maj:t ej föreslagit någon för
ändring, utan upptog riksdagen dem 
till samma belopp som föregående 
år, eller för: 
Dcpartemeutschefen och öfverstyrel

sen utom mariufvrvaltningen Kr. 
U~:trl skrona artillerikår .................. » 

Beklädnad åt sjömans- och skepps-
gossekårerna ........................... Kr. 

Natura underhåll........................... , 
Båtsmansindelningen ...... ...... ... ... » 

Ersättning för vakanta rusthålls-
nummer ................................. Kr. 

Lindring i rustnings- och roterings-
besvären .................. ............... Kr. 

F lottans nybyggnad o. unelerhåll » 

Sjöboväringens beklädnad och va-
penöfningar ......................... Kr. 

Sjökrigshögskolan ... ...... ... ...... ... » 

Sjökrigsskolan ...... ...... ......... ...... , 
Skeppsgosseskolan ... ...... ... ...... ... • 
Ersättning åt officerare ocil inge-

uiörer vid flottan under anställ-
ning eller kommenderillg utri-
kes ......... ............................. l{r. 

Sjukvård .................................... >> 

Diverse behof.. .............. ...... ...... >> 

Rese- ocll traktamentspengar ... » 

Extra u t gifter.............................. >> 

43,800: -
293,795:-

28G,550: -
41~,870: -

26,400: -

114,000: -

33,300: 
l ,300,000: -

350,000: -
11,100: -
31,040:-

8,780: --

12,000: -
44,00.0: -
19,175:-
23,500: -
12,500: - 5,87G,281:-



-- (j --

Handeln. 
Transport Kr. 5,876,281: -

/\ nslugon upptogas af riksdagen 
i en lighet med Kong!. Maj:ts förslag 
till följande belopp: 
Lots- och fyrinrättningarna m. m. Kr. l ,500,409: --

(Anslaget höjdt med 100,000 kr., 
motsvarande beräknad höjning i in
komstm'na af fyr- och båkmedel). 
U ndervisningsa.nstaltcr för sjöfart Kr. 8G,l 50: -
~autisk meteorologiska byrån ... ,, 9,000: -
Alderstillägg ..................... ........... ,, 13,000: -

Summa för handeln .. . ............ ............... Kr. 

Summa ordinarie anslag 

Extm onlinarie anslag. 

Kong!. Maj:ts förslag till förbätt
rad aflöniug åt underbefäl vid Cm·ls
krona artillerikår beviljades af riks
(lagen på så sätt att till ändamålet 
anvisades å extra stat ............... Kr. G,200: -

1\!fed bifall till Kong!. Maj:ts fram
ställning anvisade riksdagen för full
bordande af ny krigsfartygsmatoriel , 
utöhor det af 1898 års riksdacr be-o 
viijade belopp af 2,447,000 kr., ytter- _ 
ligare 1,053,000 kr. eller tillhopa Kr. 3,500.000: -

:Med bifall till en inom riks
dagen väckt moti,on an visades till 
ytterligare anskaffning af krigsfar
tygsmateriel 13,200,000 kr., cleraf för 
år 1900 .............................. . 1 ••••••• Kr. 5,376,500: -

1,GOH,55fJ: -

7,484,840: -

Mod bifall till Kongl. 1\faj:ts fram
~~--~=-~~-----------

Transport Kr. 8,882,700: - 7,484,8-W: -
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Transport Kr. 8,88::2,700: - 7,-1-84,8-W: 
ställning anvisades till försättande i 
fullt tidsenligt skick af pansarbåtar-
ue ))Svea>>, >>Göta >> och >>Thule>> 
4,920,000 kr., deraf för år HlOO Kr. 2,500,000: -

Med bifall till Kong!. Maj:ts fram
ställning anvisades till bestyckning 
af befästningarne vid Cai·lskrona ocl~ 
batterierna vid Fårösund ............ Kr. 800,000: -· 

Med bifall till Kong!. 1\faj:ts fram-
ställningar anvis:;dcs: 
till anställande af skjutförsök ... Kr. 

>> förrådshus å Kalsholmen ... )) 
>> ny docka i Carlskrona ........ . 
>> anskaffning afbeklädnad m. m. för 

vtirnpligtigo vid Carlskrona artil-
lerikar .............................. ...... Kr. 

>> löneförbättring åt lärare vid sjö-
krigsskolan ........................ Kr. 

Kong!. Maj:t hade gjort framställ
uiug om beviljande af 630,500 kr. 
till artilleriammunition för stridsfar-
tygen. Riksdagen, som ansåg an-
slaget böra fördelas på två år, an-

10,000: -
41,200: -

175,000: -

19,000:-

1,860: -

visade ... ............................... ..... Kr. 315,500: -
Likaledes ansåg riksdagen det af 

]{ongl. Maj:t äskade beloppet aE 
241,400 kr. till anskaffning af tor
peder kunna fördelas på två år, !war-
för anvisades för 1900 endast ... Kr. l4D,500: -

Kong!. Maj:ts framställning om 
beviljande af l 00,000 kr. till min
väsendet bifölls på det sätt att riks-
elagen anvisade ............... .... ........ Kr. 75,000: -

Kong!. Maj :ts framställning om 
beviljande af 210,000 kr. till uppfö-

~~~~~~~----~-------

'l'ransport Kr. 12,9ö9,7ö0: - 7,484,840:-
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Transport Kr. 12,DGD,7GU: ~ 7,-±8-±,8-±0: 
rnnclo a[ ekonomibyggnad för kaser-
norna i Carlskrona beviljados af riks-
aagen på det sätt att dertill anvisa-
des ..... . ........ ... ... ................ ............ Kr. lti6 ,000: -~-

Kong!. lVlaj:ts förslng , att riksda
gen ville nnvisa 46,800 kr. till cr
siittning för förbrukndt kanonkrut, 
bifölls c.i af riksdagen. 

Surmila extra ord. anslag ............ ............... Kr. J3,1:3-±,7GO: ~-

6:te hul\"ucltitolns slutsumma ..................... '' 20,GHJ,(j00: --

.Jemfiiram1o tabell öfvor anslagen under 6:te lmfvudtituln 
u mlcr nr.dnnnämda nr: 

J. r. 

1SDil 
18!/cl 
10!1.-, 
18!Hi 
Hm 
1S!IS 

1S!J!J 
IUOO 

Onlinn,rio (t!l- Extm ordi- Smmnn, fö1· 
:·dag nton-. 

till \in,ud cln. n:wiD anslag. ~jöföreyn,rct .. 

l 

G,a.-,:.-;,:,3 11--- ut~!J.110 ~j 7,347,G4I ~ 
f>,:l!l!l.ö!JI ,4S 1,41!/;HU iJ21 fi ,St:J,04J ~ 

~, ·I~~·~J1 ~ 1 , ~:l!!, ;l:(l - ~.20~,~01 -
D,J!--:t,t '11 ~ l,t3:l,l(,i) ~l 1,221,:>01 ~ 

>~?~·~41 ~ , (:·~~~·~(~() ,-- 11 , :1~, 1301 , ~ 
D,D.),,dj ~ b,ll<,clb() ~ 12,:3ln.l41·-

~,(:~(: ,·~(- ~(j ~ ~ ;;,r,:i!',;'~i">~-- }2:!5 ,741 , ~ 
:,,:-~,t>.2S1 - [.l,l3·l , if,() - t.I,Oil,0±1 --

Anslag till 
hn,ll(ieln. 

Fitnn1na an 
s lag för f):c 
lmfvud titeln. 

1 ,30S,r•5DI ··- S,fir>1:,2oo -
l,:jU8, 5iJ!J ,~ S)l;27,ti0U-
1,u00.i>i>!l ~ 8,7l::i,2Cll ~ 

1 , 50S,ri~>D I --. S,7%,0fi(l ~ 
1,50fl/•:'>!J -- J:UJ~7.Hi0,~ 

1/lJS,rl:,!J I-- J3,s2:;,7oo - -

1 ,508,ö5fJ ·~ 1(1, 734, 3001~1 
l,fiOS/>?>!1 , ~ 20,iil!J,COO ~ 

(Forts.) 

o 

Arsberättelse 

- - ~) -

bestyckning och beväpning 
1899. 

(fort.s. från 6~ i'ng. ) 

Skjutförsök emot pansar. 

Do under år 18DD utförda skjutförsöken bafva visat Krupp
pansarets stora öfverliigsenbet öfver do efter äldre metoder till
verkade plåtarne, och de erhållna resultaten ligg<-l omkring de 
gränser för motståndet, som i det föregående angifvits. 

F'ör att emellertid visa pansarplåttillverkningens stånd
punkt vid det ansedda frnnska verket i le Orensot må anföras 

5' några resultat erlu\l lna vid beskjutning af plåtar tillverkade 
PEter don Sclmoiderska metoden, der cementering m edelst lys
gas anviindes, men öfrign delar af Krupp-processen ersättas 
med billigare och nftgot mindre effektiva hi:irrlningsmetodor. 
Försöken, som egde rum don 3 Februari oeh 19 Maj 18D9 och 
afs:1go pröfuing af pansar till <len japauska kryssaren Azwna, 
lemnacle följande resultat: 

Profplåtens dimension er voro i båda fallon -±,5 )( 2,1 meter. 

re (}:g:~ f-';- ;:o "c:: 
~ ;<~ .-: ;:.-. r+--< ..... /· ,.._.~ 2.~ ~.r,-.- o "' ;:_g (1) 
o~ s::; s.~ w ~ cti ~ 

() .-: Verkan :l 0 ~o 
~-o s:. g:. (1) Q 

~~g ~~ t;7'c:-t-
v~ ("J C « (fQ ;o f?;::: c+"' pEt ten. - ev Q~ ,.+ 

~· ~(JQ ..... c+ ;::::.;~ ~::::: ~ § Q '-P "' ro aq <1 (l) " UJ § ,... .-: Q -: ct- "'' p ~o m 
~ ;;' '( :n 

111111. cm. kg. JJl. o /o 
Träff c:n, 4 k a) 
liber från plå-

45 
ten s kant; 

Kro~- ingen spricka; 17± 15 Holt- 5()8 12·1 1 ,s sades z er på bn,k~idan en 
upphöjning 

22 om 19 mm. 
];!5 12 Holt- 5cJ5 125 l ,R5 D:o D:o ll:o d:o 17 

z er nnn . 

Crcu ~otpan
sar. 



- 10 -

1 betraktande dcraf, att endast ett skott afsköts, kan prof
vet icke anses syunerligcn hårdt. Krupp-plåtar af motsvarande 
tjock lek borde hafva motstått anslagshastigheter af ros p. G 18 
·och G04 m. 

S:t Clmmoncls Såsom ett uevis på det franska stål verkets i S:t Chamond 
p:1nsar. förmåga att till verka cementeradt pansar efter ogen metod må 

anföras resultatet af skjutningen emot Dristighetens profplåt för 
citadellpansaret. Skjutningen egdc rum r1cn 5 Augusti 18\1!) 
emot en plåt af dimensionerna 2,o X l ,r,X0,2oo m. De använda 
projektilerna voro af Finspangs tillverkning 188!), och visade 
ånyo prof på sin förträfflighet , ehuru de naturligtvis krossados 
mot den hårda ytan. 

Boardmores 
pansar. 

l 

2 

3 

C111. kg. 111 . 

15,, 45,t 60li,o 

45,2 GlO,s 

120 

121 

llll11. 

l ,, I spil- 70 
lo r 

l, i5 D:o 83 

l 45,2 llj]2,, , 121 , ,,. D:o 

Ycrknn å 
plåten. 

l~ o l l 
f 

~ n g~n.OJllg.a?nt c· 
spncka fran 

träffpunkten ti l l 

\ 
plåten::; öfvcr· 
lmnt. 

J Ytterligare en 

l 
gcnoJ ngåendc 

::;pri c.;ka. 

]):o lJ:o 

I botraktande af den stora sprickbildningen kan detta 
"acior special de S:t Clwmond" icke -anses vara något vidare 
Iörträif:ligt pausarplåtmateriaL Emellertid blifver tornpunsuret 
till Dristigheten till verkad t efter Kru pp-motodeu. 

Ett pansarplåtmaterial, som låtit mycket tala om sig un
der år 1809, är det af firman B eaTdmore i Glasgow tillverkade 
pansaret, som kommer 4ill användning å don danska pansar
båten H eduf T'rolle. Profskjutningen af detta pansar egde rum 

slutet af år 1898 och lenmade ett ganska tillfredsställande 
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resultat, hvad beträffar plåtens relativa värde, som boräknadt 
efter 'l'residders formel nppgick till omkring 2. Emellertid har 
det i facklitteraturen med rätta anmärkts, att sprickbildningen, 
jemförd mod don vid Krupp-plåtarue uppkommande, var högst 
afscvärd. Då dertill kommer, att firmans resurser icke tyckas 
vara synnerligen stora, h vad beträffar loyoraustiderua, torde 
man knappast kunna inrangera donsamma bland pansarplåt
till verkames första le el. 

Sagda pansarplåtars förmåga att i likhot mod det cemen
terade matorielet krossa projektil erna ernås derigenom, att 
plåtarnos yta utgöres a[ hård t cromstål, hvadan man kan rubri
cera dem såsom ett slags förbättrade compoum1plåtar. 

Af do senaste årens sjökrigsl1ändolser har pansarskyddets 
värde alltmer trädt i dagen, och det är ju synnerligen anmärk
ningsvärdt att pansaret - såväl det vertikala som det horizon
tela - i slaget utanför Santiago fullkomligt utestängt träffande 
projekti ler. Till en stor del beror detta på de för projektilen 
ogynnsamma omständigheter, bvanmder densamma i regeln 
träffar pansaret under strid, omständigheter som föga samman
stämnia med do å sk :j utplatserna rådande förh ållandena. I 
främsta rummet gäller detta anslagsvinkeln. Af utförda skjut
förs(ik framgår nemligen, att den anslagslwstigbet, som or
fordras för genomträngning vid snor1t anslag, oj kan uppskat
tas till mindre än don vid normal träff erforderliga multipli
cerad mod cosoc. L för vinkeln mollan skoLtriktningen och 
plåton 1). För att illustrera uctydelson häraf må man antaga en 
anslagsvinkel al' G0°, hvilkot under strir1 torde oftare komma 
att under- än öherskriclas. Den lwstigbct, som under dylika 
förhålland en erfonhas för genomträngning, är 24 Ofo större än 
elen vid normalt anslag erforderliga. Med andra ord, de nya 
pansarbåtarnes 176 mm. Kruppansar i vattenliuien, som äfven 
på afståncl af öfver 4,000 meter Yicl normalt anslag genamskjutes 
af 21 cm. kanonen å samma fartyg, motstår beskjutning mod 
samma kanon uneler 60° vinkol äfven på 2,000 meters afståncl. 

1
) Enligt v. :-:icbratlcr. 

PanRarcts 
motståncls
förmåg:1 i 

strid. 
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När anslngsvinkeln minskas uneler G0° fordras ett oerhör!lt stort 
kraftöfverskott för att genomträngning skall cga rum. 

Ocb detta faktum berättigar i och för sig elen allestädes 

företagna reduktion af pansartjocklcken , som numera konstatc

ras å samtl iga moJerna fartyg, och som möjliggör skydc1cts 

fördelande öfver en stor aren. !lfcn månne icl.;:o detta förfa

rande iifvcn ökat dc svåra kanonamas strids\'ärde? }, tnlin 

stone inom en marin, den Italienska, synes denna fråga bo

svarats jakande. A dess båda nyaste l:a klass slagskepp, 

JJrnedetto 11rin och Beina JJ.lar_qherila, har man nemligan för

utom de 2 (4) st. 30 cm. kanonerna uppställt JO (8) st. 20 cm. 

kanoner i afsigt att äh-en under strid kunna genomtränga det 

i så stor utsträckning förekormnaude 16 cm. Krupp-pansaret, 

som lfi cm. snabbskjutande kanonen icke "rår på'-'. Och iifveu 

inom Förenta Staternas flotta hafva röster höjts, som varnat 

för borttagandet af de 20 cm. kanoner, som funnos å Iowa
klasscns m. fl. slagskepp, men som sa lm as {t elen nyasto Jl1ainc
typeu. Ja måugeu förmenar, att pansarets nuvarande öfvor

lägscn bct endast kan omintetgöras genom en ökning af det 

medelsvåra artilleriets kaliber, samt att man möjligen i en 

framtid ånyo fttr bevittna den täflau mellan kanonen.s kaliber 
och plåttjockloken, Inrars motstycke egdc rum å 70- och 80-
talcn. 

Nyare fartygs bestyckning. 

II vad bctrM-Inr de nyn re fartygens bestyckniug förete!' 

donna, i hvad angår slagskeppen, bildon af en allt större 

öfverensstämmelse emel lan olika mariner. l Jrämsta rummot 

gäller detta om de svåra kanonerna, för hvilka man i England 
fortfarand e behåller kalibern 30,:, cm. Afvcn de senaste ryska 

slagskeppen hafva kanoner af denna kaliber, under det att för

hållandet är enahanda å den senaste franska J(:.na-typen, elen 
italienska Benerletto-Brin-typeH (med nyssnämnda tillägg af l O 
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st. 20 cm. kanoner) oeh (len nyaste amerilwnslw .Zl{aine-typcn*), 

Inrarest man alltså frångått den fömt allmännast förekomman

de kalibern 33 cm. Ett undantag härifrån utgöra do tyska 

slagskeppen af Kaiser-Jiriedrich III-typen, lwilka äro bestyc

kade med 2-i cm. kanoner. Denna ö[verensstämmelso beträf

fand e de svåra kanonernas kal·iber, gör sig än mera gällande 

å sättet för placerin_qPn. Samtliga nu nämnda typer erhåll a 

nem ligan elen uppställningsform med knnoncrna instnlleracle 

parvis i !J nn· sitt torn för- och akterut, som alltseclau Royal

Sove1"eign-klassens tillkomst i England varit förherskanclc för 

deuna makts slagskepp. 
Beträffande det medelsvå-ra m· till( riPl återfin nos äfven myc

ken likhet dc olika marinerna emellan, i hvacl angår kalibPrn, 
som i regeln båller sig omkring 1:-) cm. Deremot varierar an

talet och uppstiillning.~fvrmen högst väsentligt icke blott mari

nerna siusemcllau utan ock emellan samtidigt projekterade 

slagskepp. 

Dock synes det i England ndopteraclc systemet ntt pin

cent hvarje kanon i en särskild kasematt allt mer vinna in

steg, ehuru väl tomsystemet fortfarande delvis användes i 

tyska, ryska och franska marinerna; och lwa(1 antalet kaiioner 

beträiiar, söker man öka detta till det högsta möjliga. Minsta 

nutalet (12 st.) medelsvåra kanoner vidhålles i England, och 

dess framstående chefkonstruktör Sir vVilliam White har just 

uneler sista tiden mod mycken skärpa tillbakavisat kritikou 

öfvcr dcrma suncln konserYatism. Han framhåller nemligcn, 

att s·jöduo·]io·het stor ammunitionsutrcclninz och st.or aktions-
. o n ' <._J 

radie äro ett Olll1(1gängligt villkor för framgång åt dc engelska 

slagskeppen samt att det ingalunda är möjligt att förena dessa 

*) En ligt. ett förs lag rtf >the ~and ordnance bureau > ><kulle !l e tre 

projekterade :unerikanHlm :;lag>'kC'ppen n.f Ke\1- JerRcy-t.yprn erhål la be

styckning af: 
4 c't. 25 cm. eller 4 st. 30 cm. kanoner parvis i tom. 

8 4 > 20 > 

12 ) 15 ' 
sen:atter, förutom lätt artilleri. 

> snabbskjutande kanoner i lm· 
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egensknper med en aöfvcrarmering", som visserligen tager sig 
bra ut på papperet, men som kommer till korta vid stri<lliingt 
från operationsbasen. 

Det lätta snaubslqutamle artilleriet företer ett hrobgt virr
varr af skilda kalibrar ii dc olikn ländernas stora pansarfartyg. 
10, 8,s, 7,,,, 6,5, 4,7 och 3,7 cm. kanoner förekomma om hvar
andra i bestyckningstablåerna. Uppenbart är emellertid, att 
förekomsten af en enda kaliber ehuru ur månaa S"l1I)Llllkter l b .1 

önskvärd, icke kan r ealiseras å de stora slagskeppen, der be-
styckningen i märsar och å bryggor gifvctvis måste vara af 
mindre kaliber, el. v. s. lättare än ulmfvuddelen" af det lätta, 
snabbskjutande artilleriet. För denna a huhucldel" har man 
emellertid antagit on 10, 8,s eller 7,5 cm. knnon och a ll tså 
frångiitt de förr använc1a mindre kalibrarna 

Att här ytterligare redogöra för do stora marinornas bo
styckningsåtgärdcr å de nya eller projekterade fartygen, n1re 
sig slagskepp, kryssare eller torpeclfartyg, torde icke vara er
forderligt, då en dylik sammanfattning förekommer i årets 
Naval annual äfvensom i den periodiska facklitteraturen, blnud 
h vilken tidskriften Proceerlings of the U. 8. N av al Institute sär
skild t bör framhållas för de värdefulla uppgifter, som återfin
nas under rubriken (!Now sbipsa eller ((Ships of war('. 

.Kyn. norskn. De nya norsim pansarbåtarue Norge och Eidsvold, som 
pn.nsftrbtttar. för närvarande byggas i Newcastlo, erhålla följande bostyck-

mng, nomligen: 
2 st. ~O,o3 cm. kanonor af -l-l kalibers längd , 
G 11 14,9t , s.s. n , -lG''') , 
8 , 76," mm. s.s. 11 , -10 , 
G , 47 , , , , 45 , 

21 cm. kanonerna äro uppställda för och rddor i hv~r sitt 
rörliga tom. De erhålla bcstrykniugsyinklar af 270° hvan1era. 
Det rörliga tornot har å eldfronton en pansartjocklok af 225 
mm . samt å sidorna och å ryggplåten en pansartjocklek af 127 
mm. De fasta tornens pansar mäter 160 mm. 4 af 1:) cm. 
kanonerna uppstälins i kasemattor med 127 mm. pansar å old-

' ) Kanonerna ilro icke kom;trn eradc för anyilndande af patronhylsa. 

l -
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fronten; dessa pjesor erhålla bestrykningsvinklar om 120°, dc 
förligaste räknadt från rätt för öfver och de akterliga!"te från 
rätt akter öfver. Till l1Varje kasematt hörer en 75 mm. tjock 
langningstrurnma. Återståen<le tvenne 15 cm. kanoner upp
ställas en å h var sida emellan ofvannämnde kasematter; do 
få bestrykningsvinklar från G0° för om tvärs till G0° akter 
om tvärs. Dessa kanoner skyddas af skärmar, hvilka,s tjock
lok ii eldfronten blir 150 mm. Af 7G mm. kanonerna uppstäl
las tvenne å !war sida emellan 15 cm. kanoncma och dc åter
stående 4 kanonerna ofvanpå kasematterna. 

47 mm. kanonerna placeras sålunda, att hvardera strids
märsen erhåller tvenne; åtorståonclc två kanoner uppställas å 
främre bryggan. 

Vattenlinian skyddas af ett citadellpansnr om 150 mm. 
med en total böjd af 2 meter. För och akter förenas detta 
pausnr medelst 150 mm. tjockn, tvärs öfvor fartyget gående 
väggar. 

Pausareläekets tjocklek är 50 mm ., manövertornets 150 
mm. Allt pansar franJställes af vanligt nickelstål med undan
tag af citadellpansaret, som tillverkas efter Kruppmetoden. 

En artilleristisk friiga af stor vigt, som icke alltid be- Energi-tal. 

handlas på ett fullt opartiskt sätt, utgöres af de tabeller och 
grafiska framställningar, som afse att åskådliggöra energitalen 
för olika fartygstyper. Det efter Naval Annual oftast använda 
förfaringssättet består dori, att man hopsummerar ett fartygs 

samtliga kanonors enero-isiffror (p V
02

) X antal skott por mi-
L • • b 2000 g. 

nut för erhållande af energitalot. Detta förfaringssätt är <lels 
origtigt och dels ofullständigt. Origtigt är det, emedan man 
anser eld afgifvas mod båda bredsidorna på en gång, h vilket i 
strid enelast undantagsvis kommer ifråga efter hvnd sjö
krigshistorien visar; och ofullständigt är det, enär dels det me
d elsvåra artilleriet på sådant sätt erhåller ett allt för stort 
energital och dels de olika bestrykningsvinklame ej komma att 
influera å resultatet. Ett exempel torde visa detta. De nya 
amerikanska slagskoppen nf .ll.faine-typen äro bestyckade med 
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-! st. i30,r. cm . och lG st. 16 cm. kanoner; energisiffrorna blifya: 
för -! st. 30,r. cm. kanoner GGO,OOO foot tons, 

71 l() , 15 " 71 3,8-!0,000 , " 

S:ma -!,800,000 71 , 

lwari det svåra artilleri et doltagor med ondast en femtf'rld. 
strid, el å fiunrlen hålks å ona bro(1sidau, bli fy a siffror lin å to r 
som följ er: 

4 st. 30,r. cm. kanoner 9GO,OOO L t. 
8 71 16 n " 

1,920,000 

S:ma 2,880,000 i lwilken slutsum-
ma det svåra artilleriet deltager mod en tre(Uedel. Sistnämnda 
tal är det rätta, icke det förra . Men bestrykningsyinklamu 
deltaga oj i denn a beräkning, hvadan duu, såsom nyss nämn
dos, icke kan betecknas såsom fullstämlig. Svårigheterna titt 
i (lotta hällseende erhålla exakta data om(ijliggör ome llorlid on 
dylik beräknings anställande. Derför äro i följande bori1knin
gar angåonde Östersjömaktomas och Norges kustförsYarsl'm
tygs energital, augifna do för en bredsida gällan (le talen. 

Vid dessa beräkningar hur nedanståomle skjut.lwstigltet 
användts för de olika kanonema, nemligeu: 
2ii Clll . k:tllO!l M/85: ett skott på 5 minuter; energital = ö:-10 mt. 

D:o M j80: > 3 = 1,420 ' 
D:o :II,D±: > 2 = 2,71)() ' · 
(Lika med cten ry~ka 25 cm. k:wonen.) 

24 Clll. kanon å H . Trolle: ett Hkott på 2 minnter; cne rgitn,l = 2,1] [1 1n t. 

21 d:o lHj~S: l ' l = D,5UO 
lo d:o l\1/80 : 2 ' :; (i 12 
15 d:o :\l/bil: l , 2 HUU 
15 d:o s.s. ' l\Ij!}b: l ' 1

; • = 2,(;00 > 

12 d:o l\·l jD4 : l • '• = 1,170 
S,s d:o . å ;Egir: l > •, , !JIO 
j (j mm. l 1 

'; 650 • 
m <l:o > l o 420 ' 
47 <l:o l > l'" 
37 d:o l > 

1
/ 10 

Energital för en bredsich gällaudc 
fartyg: 

2<JO > 

120 > 

för nodanstående 
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Xorge och Eidsvold......... .. .... cirka 17,800 mt. 
Dristigheten, A, B, C .... .,.,.... 1li,800 
Thule, ombestyckad .. .... ...... lli,400 
Gen. Am. Apraxin ............ .,. 12,100 
Harald Haarfagre.................. 12,000 
Herluf Troll e .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 11,000 
Thor, Niord ...... ...... ...... ... ... 11,000 
Oden .. . .................. ... ......... 9,800 
JEgi r ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 9,000 
Svea, 1898........... . .. .... . . .... .. . 5,700 ' 
Thule, före ombestyckningen 5,300 ' 
Svea, 1886... .... .. . .. ...... .... .. .. . 3,200 > 

För bättre öfverskådlighets skull äro dessa siffror, äfven
som energisummorna per ton deplacement här grafiskt tramställda. 
(Se planschen.) 

Af de anförda siffrorna framgår, att de nya och ombe
styckade pansarbåtarne erhålla en särdeles kraftig bestyckning. 
Den öfverlägsenhet, som, ehuru obetydlig, förefinnes å de nor
ska pansarbåtarne NortJe och Ei1lsvold, uppkommer genom det 
lätta snabbskjutande artilleriets större energisiffra och bortfaller 
derest bestrykningsvinklarnas storlek medtages i beräkningen. 
Utan tvifvel är 7G mm. kanonen, hvaraf 8 st. förekomma i de 
nya norska pansarbåtames bestyckning, afsevärdt kraftigare än 
57 mm. kanonen; den förra har nemligen en mer bestrykande 
bana , och dess projektil har ungefär dubbelt så stor kapacitet; 
och då 7G mm. kanonen vinner allt mer och mer terräng, sy
nes det vara lämpligt, om dess införande i marinen toges un
der ompröfning. Visserligen vore det en fördel , om enheten i 
det lätta snabbskjutande artilleriet kunde bibehållas; men på 
samma gang 37 n1m. kanonen införts såsom båtbestyckning i 
vår marin, lmr denna. enhet måst del vis uppgifvas, och det kan 
med skäl ifrågasättas, om ej G a 8 st. 7G mm. kanoner tillika 
med 6 a 4 st. 37 mm. snabbskjutande kanoner i trots af den 
iugalunda obetydliga vigtökning, som deraf uppkommer, vore 
fördelaktigare bestyckning för de pansarbåtar, som framd eles 
byggas. 

'l'idshift { Sjövii.sendet. 2 
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Artilleriets användande. 

Huru omsorgsfullt clc tekniska anordningarne vid bestyck
ningen å ett fartyg än må utredas, blifver det dock artilleriets 
användande under striden, som afgörandet tillkommer; att 

trt~ffa förblir n.llticl artillerieldens första mål. För ernående af 
detta mål är en omsorgsfull utbildning i skjutning och eldledning 
det enda effektiva medlet, och i detta hänseende spelar artilleri
exercisreglementet och skjulinstruktionen en väsentlig rol. Det 
förra har under år 18\:J9 utkommit i en ny upplag<:t af syn
nerligen tilltalande innehåll. Då det icke torde tillkomma före
elraganden inom denna vetenskapsklass att redogöra för detta 
reglemente, må endast nämnas, att det i all sin korthet inne
håller dessa klara , koncisa bestämmelser om striden äh·ensom 
de noggranna slcjutreglc1', hvilkas omdömesmossiga tillämpande 
äro i hög grad egnade att befrämja artillerieldens effektivitet. 
Inför detta faktum synes det, som om de rletal;jerade exercis
bestämmelsernas bortfallande knappast vore värdt ett bekla
gande. 

Ny skjutinstruktion torde snart vara att förvänta. 
Riktningsan- Emellertid kan det icke förnekas, att en del af de tekni-

ordningar. ska anordningarna å don n1oderna materielen i alldeles sär
skild grad utöfvnr inflytande å utbildningen i skjutning. Detta 
gäller i främsta rurmnot riktmedlens anordnande. För de svåra 
och medelsvåra kanonorna fordras nemligcn, att kanonkommen
dören sjelf såYäl hÖjd- som sidoriktar kanonen och af'fyrar don
samma medelst rattar och handtag. Detta är gifvetvis långt svå
rare än den riktning och Hffywing, som tillkom kanonkommendö
rerna vid den äldre materielen. L'Om Yåra sjöartillerister" ~ 
säger en engelsk sjöofficer i don Armstrongslen firmans tjenst ~ 
"'hade tre händer, vore riktandet och uffyrandet af de moderna 
·knnonoma en lätt sak. l\fen huru skola kanonkommondörema 
mecl två händer kunua sköta två rattar och ett a:ffyringshand-
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tag?" Såsom on konsekvens af elylika tvifnlsmål har man 
mångenstädes försökt att uppdda riktumlet ocl1 affymingen på 
tvenne nummer af kanonbetj eningen, antingen så att elen ene 
enbart sidoriktar under det att don andre höjdriktar och af
fyrar, eller ock så att a:ffyrningen skor på kommando a ~ don 
riktande. Det förra af dessa alternativ nöd vändiggör siktonas 
sa m man kopplande. 

Den uneler 1899 års skjutskola vunna erfarenheten om 
utbildningen i skjutning med 12 cm. snabbskjutande kanoner 
Mj94 pekar i ofvan antydda riktJJing, och särskildt unrler sjö
gång är riktandat förenadt med svårighet, om någon afsevärd 
del af kanonens skjuthastighet skall tagas i anspråk. 

Å Dristighrlrns 15 om. kanoner förefinnas emellertid så
väl höjd- som sidoriktningsrattar å båda sidor af lavettaget, 
hvadan det· här icke möter någon svårighet att viJtaga nyss
nämnda uppdelning af handgreppen vid riktandot. 

Afven å siktmedlen måste stora fordringar ställas för att 
snabbelden må blifva effektiv; och i samma mån som de af
stånd, å hvilka elden börjar, ökas, erfar man bebohet ni ett 
sikte, medelst hvilket målet kan skarpare urskiljas än med 
blotta ögat. Bland förbättrade sikten är det egentligen tvenne 
slag, som tillvunnit sig allmännare uppmärksamhet, det ena 
benämnes Hsil.:tet, det andra teleökopsiktef. Det förstnämnda 
förekommer i många olika variationer. Antingen bostår det af 

en mellan tvenne smala ståndare spänd 
H- -'-'~~{~t harizontal tråd , å h vars mi d t det såsom en 

• ~ f • oirkolskifn1 sig teende kornet skall be-_, .-'4'XOI. 'W\.N""""'~.. '" 
{! finna sig. Eller ock är det, såsom tyska 

marinens sikten (se fig.), konstrueradt i 
fonn af en ram , emellan ln·ars sidor iiro 
spiim1a duls on horizoutal och dels tvenne 
vertikala tråLlar; kornet skall vara på den 
hori11ontala och miclt emellan de båJa 
vertikala trådarna. Samtliga dessa sik
tens fördelar ligga dels dori, att målet är 
synligt såväl UJHlor, som öf\'Cl' och på 

~iktrncdrl 
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båda sidorna om siktlinicn, och dels deri, att iniärandet af 
kornets och siktets rätta inbördes läge är mycket lätt. 

Teleslcopsilctet, som är ttlhnäut 
införd t i 11 ören ta staternas marii1 
och användes under senaste kri
get, och som för närvarande lärer 
vara under pröfniug i tyska ma
rinen består af en med hårkors 

' försedd långkikare. Ofvanpå den-
na finnes vanliga visirpunkter för 
den ungefärliga riktningens in
ställande. Man bar emot detta 
sikte anfört den under spansk
amerikanska kriget gjorda erfa
renheten, att objektivet lätt ned
smutsas af krutröken, hvarjemte 
man ansett synfältet vara för litet. 
Men den förra olägenheten synes 
bortfalla vid kanoner, som skjuta 
med röksvagt krut, och den se
nare hörer till de tekniska detal• 
jer, som kunna förbättras. 

De nuvarande tubkanonerna 
underlätta utbildningen i skjut
ning högst väsentligt; men på 
grund af sin ringa träffsäkerhet 
å afstånd öfver 500 meter kunna 
de ej åt de förberedande strids
skjutningarne gifva den rätta ka-. 
raktären, som först då uppnås, 
när elden kan utsträckas till af
stånd af 2000 a 3000 meter. På 
arund häraf har man inom tyska b . 

marinen infört ett slags tubkanon, 
som benämnes Abkommlcanon 
(se fig.) För kanoner af 12 cm. 
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kaliber och clerutöfver har donna tubkanon 57 it -17 mm. kal. 
och för 10 och 0 cm. kanonorna 37 mm. kaliber. 

Till dessa tubkanoner kan 57 mm. resp. 37 mm. ammu
nitionen användas. De finnas i regel endast till halfva anta
let modelsvåra kanoner, uneler det att samtliga de svåra kano
nerna äro denned fön;orlda. 

Det torde vara ett erkänd t faktum, att de årliga skjut- Skjutsk~cldig-
. . . beten mom skolorna i hög grad befrämja skJutsbckhgheten inom vår ma- svenska ma-

rin. Såsom ett bevis härför kunna anföras några under år rinen. 

189!) vunna resulbt. 
Å skjutskolan företagen tätlingsskjutning och stridsskjut

ning, har utfallit sålunda: 

Iii;flingsskjutning med 12 cm. snabbslr;jutancle kanon .M]94, 
stillaliggande emot större pointtafian; afstånd = 1200 meter; 
måttlig rullning och gir; stillt. 

Antal skott. 

1 kl. sjömän ...... { 3 

Art-matroser...... 3 

2 kl. d:o 

D:o 

18umrna point. l Tid. Pris. 

10+ 10+ lO= 30 l m . 45 s. l pris och skjutmcdalj. 

10+10+10 = 301m.4Ss.2 d:o d:o 

10+10+6 = 2G O m. 51 s. l d:o 

10+10+6 = 2G l m. 23 s. 2 d:o 

10+10+6 = 26 l m. 30 s . 3 d:o 

Ti~jlingsskjutning mecl 57 mm. snabbskjutande lcanon M/92, 
uuder gång; fart 12 knop; mål torpedbåtstvärsektion; afstånd 
= 1,000-600 meter; vindstyrka 3 a 4. 

Antal 

l 
Antal 

l 
Tid. 

l 
Pris. skott. träff. 

l kl. tak el matroser .. . ............... 3 2 12 s. l:a 

2 cl:o d: o ········· ········· 3 2 14 s. l:a 

' > d:o .................. 3 l 16 s. 2:a l 
Af desssa resultat Ltller den ringa skjuthastigheten med 

12 cm. snabbskjutande kanon M;94 genast i ögonen. Den 
beror emellertid på de mindre stränga bestämmelserna i detta 
hänseende för erhållande af pris, på grund hvaraf någon sär-



skihl anledning att forcera skjutningen ej förefunnils för 
olevcrnn. 

Å skjut:::kolnn företogs jcmviil on stridsskjutning under 
gi'mg mecl kanonbåten Urrl. ~lålet utgjordes af en torpcdkry:o
sare 1 1

/ 3 storlek: farton Yar 5 knop; afståndet 2,G00-1,200 
motor; skjutningen utfördos så väl um1er gång emot som från 
målet. Inskjutningsskotten äro medr~Lknn,de i "antal skott". 
Rosnltntot lramgår af nedanståonde tablå. 
-1 ----

l K:uwn. 

12 cm. ~s. kanon _::.r; :H .. ·l 
12 kanon ?1[/81 ... .. ... . 
ö 'i mm. ss. kanon l\1/\J:! .. . 

Antal 
. ~kott. 

10 
B 

58 

l 

TrMf· l 
procent. 

_.~_\_ntnärkning . 

GO l Det t!Migtt rosnltatot vid 
o 12 cm. kanon i\ljS l torde 1\1 

33 tillskrifvas exereisam mu-

30 M/8L. G G7 n iLionens beskaffenhet. 

j:2,:, ' f)·rp . kul~p. M/77 72 10 

Resultaten frän kusteskadoms stri(1sskj utning föreligga i 
llOL1nnsUtc1Hlo tablå. På grund af råc1ande sjöh iiJuing m. m. 
kun<1e tridTbildorna oj exakt nftecknas, byadnn resultaten få 
anses som approximativa. Farten v nr om kr. 8 kuop. 

Slrid.ssl.:j 11tninq mer l kusteskadern 18(J.rl. 

L: a kl. pansarbå!:tr 
]):o 

D:o 
Tnrpc<lkrysH:trc 

]):o 

l ::1 kl. ktmonb~\tar 

D:o 
D:o 

Kanonernas 

~~ kaliber. 

Gl:25 cm. l\I/D4 
lG 12 , ss. , 
:30 ;,7 mm. 1-'S. 

± 12 Clll . ss. 
8 t>7 lJllll. t:;S. 

2 ll'• em. 

2 12 
~ ~ ;,'j mm. ss. 

Trilfi'· 
procent 

Afstånd 

3,000-1,700 li7 17 39 
d:o 33 25 30 

3,500- 2,000 ti3 Bl 42 
2/>00-1,800 40 :30 :20 
3,0()0-1,800 ;j;) 10 q•• 

~<> 

2,tl()0-DUOilU :w BO 
Ll:o l) U () 30 
d:o 140 3\l U ii 

;\Jålcts be
skaffenhet 

m. m. 

Pansarbåts· 
sektion :tf 

storl eken 
3x8+3x15 
m. och kanon· 
lxltssektion . 
Inskjn tHings-
skotten mod r. 

d:o Ll:o 
d:o cl:o 

Det torde yara obeL1öHigt tillägga, att skjutningen företogs 
öppen sjö. 
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Sioclclwlms-afdelningens stridsskjutning 1899 egue rum den 
14 Juli i Stockholms yttre skärgård. fliälet utgjordes af ett 
gammalt vrak från ett mindre barkskepp; vraket var under 
skjutningen delvis skyrnut af ett framför liggande lågt skär. 
Resultatet anföres här: 

K:tnonernas Träffprocont l 
F:trtyg. Afståncl . 

~ l g l ~l s ~ kalibor a~· aq ~ () 

e. w ~ e-g. 
~ ~ ~ 

2" "'h 3oc klM' P"'"·" l n svåra 12,800- 2,100 G7 33 [JO "' 
[ b[ltar samt o 

(j modelsn\ra 3,000- 1,300 50 30 37 
10 57 mm. 3,000-1,100 so 40 70 

(a kl:tss kanonhat 8 25 mm. kulsp. 1,600--1,100 73 15 50 

Slutligen må anföras resultaten af 1898 års kusteskaders 
stridsskjutning i Stockbolms yttre skärgård; under skjutningen 
rådde någon sjöhäfning och väderleken var ganska ogy11nsam. 
rl'räffresultaten erhöllos genom de verkliga triiffbildoruas af
tecknande. 

Kanonornas Träff. 
procent l\fålets beskaf· Fartygscert 

~l 
Af~tåml 

~ l ~7 1~ fenhet m. meter. Jll. 

kaliber CJQ. aq o. 
00 ~;!.. 
~ ~ g_ 

l :a k l. pansarbåtar ~ ~ ~; cm. kan. 2,G00-1,200 50 20 40 Pansarbåtssek· 
D:o cm. ss. k. 

" 
50 5 28 tion af climensio· 

D:o 415 cm. kan. 1,200-2,000 92 92 92 norna 
D:o 21 57 mm. ss. k. 2,G00-1,200 92 GO 78 B x s+ 3 x 15 l 'l:orpeclkryssare J 1 svår 1,G00-1,400 67 67 G7 meter. 

l oct1 1:n, !;:l. kanon·~ 7 medelsvåra l U:i00-1,200 37 30 35 
b a tar 10 lätta 

" 
90 23 35 

I betraktande doraf att samtliga de under stridsskj utnin
garne använda målen varit relativt små samt att exercisladd
ningar användts för samtliga svåra och medelsvåra kanoner, 
hvarigenom kulbanorna blifvn. betydligt mindre bestrykande, 
än om stridsladdning använd es, torde de erhållna resultaten 
kunna anses såsom goda. 
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För att dessa stridsskjutningar skola blifva i möjligaste 

mån instruktiva synes det emellertid, som om målen borde 
vara mora naturtrogna, än hittills i allmänhot varit fall et., och 

helst bestå af bogserade mål, hvilket i betraktande af de stora 
kostnader, hvartill ersättningen för den förbrukade ammunitio

nen uppgår, vore väl motiveradt. 
Dessutom vore det lämpligt om det toges i öfvorvägande, 

huruvida icke delvis en viss ti<l borde anslås för det snabb
skjutande artilleriets oldgifning, i afsigt att erhålla ett uttryck 

för den ådagalagda skjuthastighoton . Detta sker inom don 

engelska marinen, der en minut är föreskrifven såsom längsta 
ti<l för de snabbskjutande kanonerna för h varje " passage". 

Stoekholm i November 180U. 

J . A. 11 • Grahm. 
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Pansarbåtarna A, B och C. 

I donna ti<lskri[ts G:o häfte a[ föregåondo årgång ro<logör 
föredragandon i bestyckning och bevii.pniug inom Kong!. Ör

logsma.nn asällskapot för dessa J'artygs bestycknings- och be
pa.nsringsförhållandon. Vi skola !JiLr lonma några kompletto
nmde nppgifter om fartygen i öfrigt. 

Do tro pan~arbåtarne, hvilka blifm hvara.ndra. alld eles 

lika, byggas, en (A) vid Finnboda af Borgsunds mekaniska 
verkstad , on (B) Yicl Lindbolmon af Motala och Lindholmons 
mekani ska verkstäder gemensamt samt don tredje (C) vid Koc

kums mekaniska verkstad i Malmö. All a tro skola vara klara 
till sjösättning inom 18 månader, samt ti ll besigtning och ar
leverering, beträffande A och B inom 2G samt C inom 24 må
mtder efter kontraktets nndortccknand o (elen l 2 Oktober 180\J). 

Fördröjas arbetenas fullbordan utöfycr dessa tider, och visar ej 
leverantöron att sådant skott utan han s fönåll ande o·ör han ,,.., 
sig förl'rtllcn till ett vite af löO kronor för llVarJ· O söckend:w 

. "'' 
som fartygets sättande i f'jön fönlröj es, och af 300 kronor för 
hvarjo söckendag, som arbetena i sin helhet försenas, dock så 

att vitesbeloppet i sin holh ot icke må öfverstiga 300 kronor 
för hvarj o dag, so m arbetet försonats . Skullo arbetenas full

bordan l'örsenas utöfver ö månallor, skall det Y ara Kong l. Ma
rinförvalLningen obetaget att anse kontraktet å kronans sida 
förfa ll et . 

Fartygens bostyckni ng b litvor :';') 
2 st. 21 cm. kanoner; 
ö st. 15 cm. ss . kanoner; 

'" ) En noggrannare redogörelse för bestyckningen återfinnes i 62:a 
årgången, sid. 450 o. v. 



10 st. 57 mm . 

2 st. 37 mm. 
2 st. 45 mm. 
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btllOlWl'; 

d:o; 
unden ·nttOJ! SLnbcr (fn.sta) ror torped. 

.F'artygcns Llimcnsioucr m. m. bl if va: 
Längd i V. L. på stäfvarnes yttorlmntor... ... ... 87 ·" meter. 
Största bredd i \T. I.1. på pansar....... .............. ... 1ö,u2~ )l 

Djup rrån K. V. L . till kölplåtens öfvorkant ... G,o 
Rollkryss-spantarea p [t spant ..... ..... ....... . ... ........ 67 ,~7 m. 2 

V. L:ns area på spant .... .. ... ... ... ... ... ... .. ... .. . ... ... !l±6,s ,, 
Deplacement på borrlläggning ............. ... .. ........ 3,G50 rn .s 
Spantelistans ...... ........ . .. .......... .... .. .. .. .. ........... ... ... 5D3,s mm. 
Citadellets längd å pansarets ytterkant........ . ..... 60 , 1;~ 111. 

D:o pausartjocklek .... ..... .. ... .. ... ... . .. . ......... 175 nnm. 
Styrtorncts';') d:o .. .............. .............. ·:· ... ,, n 

Kolförråd ............ ........ . , .............. ... ...... 01nknng 370 tons. 

Pansarbåtarne skola fram chifvas af tvenne genom vatten
kLta skott skilda maskiner, som skola, utan forcerad eldning 

mcu, om så bchöfvcs, mcrl ett blästertryck i pannorna af 16 
mm. vattenpelarehöjd vid ett mediumångtryck af 14,7 kg. per 

(-IV.-cm., kunna utveckla 5,500 iml. h. -kr. samt gifva fartyget , 
nocllastadt till ett mediumdjupgående af -±,n m. umler minst 

3 timmars oafbr utcn gång en mediumhastighet af J 6," knop , 
lwarvitl bränsleförbrukningen icke får öfvcrstiga O,sr, kg. kol 
pr timme och hästkraft. Tota la vigten af maskineriet för far
tygens framdrifvancle, jemto tillhörande axlar, propellrar, pan
nor, ängpumpar rn. m. får ej öfverstiga -±30,000 kg. 

Pannorna blifva af Y arro\\·s konstruk tion, 8 till antalet, 
förd elade på tre oldrurn och med en sammanlagd eldyta af 

minst 1,450 m. 2 och rostyta af Jo m. 2 H var och en af pan
noma förses mod en liten sjelfvorkancle hvisselpi.pa i eldrum

mcn, som börjar blåsa vid 16,5 kg. ångtryck. 
Rodret bliher ett s. k. balansroder och kan manövreras håu 

styrhuset å bryggan, från stridstornet äfvonsom från ett nmler 
detta anorclnaclt kOtnmunikationscontrum medelst rattar till äng-

*) Beträffamil) öf riga bepansringsförhållanden ~e G:hlra å !"gångcu, 

~>id. 454. 
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styrinriLttn ingen, och skall rodret medelst Llcssa rattar moll LLtt

]J et kunna manövreras af on man äfvcn om alb Iedningarne 

äro tillkopplade. Under full gång skall rodret medelst ånga 
kunna läggas dikt styrbord till dikt babord och härtom på 

en ticl aJ högst 20 sekunder. För om st.vrmaskinon finnos så
som å värn öb·ig<t pansnrbf,tctr en ratt fC>r styrning med lwnu
kraft. · 

S lil1 gerkölar kom11Ja att anuringas, 35 m. långa och 0,1 

m. breda. 
olikbot mcc1 hvml solll förr varit fallet äro samtliga 

elektriska in stallationer intagna i lmfvmlkontmktet, on åtgärd , 
hvars fördelar ligga i öppen dag. 

Tro generatorer skola finnas, en om 200 ampere för glöcl
lampl>clysningcn , en om 400 an1pero för strålkastare och en 
om 600 mnpere för motorerna, allt vid 70 volts spänning och 

nwd en hastighet ej öfvorstiganclc 400 hvarf pr minut. Den inre 
bolysJ1ingcn åstadkommmcs af 281 st. glödlampor, hvaraf D-± 

st. 10-ljus, 181 st. 16-ljus och G st. 25-ljus. För den yttre 
belysniugen komm er att finnas -± st. DO cm. strålkastnrc af 

Solmokerts tillverkning eller annan konstrukticn, som Kongl. 
J\ilarinlörvaltningen godkänner. De blih'a placerade såsom å 

senast byggda pansarbåtar, men komma cventuelt dc båda 
mellersta strälkastarcplattfonn ernn att med elst en förbind elsc
brygga förenas savä] ll1Cl} kommandobrygg;.t, SO lll mod aktra 
kanon plattformen. 

-:\'tot brännbarhot improgneradt trä komm or å dessa far
tyg för första gången hos oss ti ll användning, i det att trä

beklädnadon för och akter om skärmamc kon11ner att bestå 
af dylikt trä . En annan nyll et, dock på clet estetiska områ
det, är, att såväl för- som akterstähen kommor att försos mod 
förg5·lda omamenter enligt godkänd komposition. 

Kostnaden för fartygen, sådana. dc af vcrkstädcrua !'kola 
levereras, utgör för pallsarbåten A 2,679,000 kronor, för 13 
2,698,000 kronor samt för () 2,309,000 kronor. Medräknns 
kostnaderna för artilleri- och pansarmateriel m. m. som frän 

annat håll anskaffas, torde priset för hvarj e fartyg uppgå till 
omkring 4,500,000 kronor. 
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Våra torpedbåtar. 

Enär våra torpedbåtar under sin utvecklingsperiod genom

gått nästan samma stadier som do danska torpoduåtama, hvilka 

finna s beskrifna i senaste nummer af denna tidskrift efter on 

artikel i dansk Tidskrift for S0v::csen, så vilja vi hä r i korta 

drag vidröra dc olikh eter , som förefinnas mellan våm båtar 

och dc danska, samt framlägga några rofi cktioner i torpedbåts

frågan. Härvid komma vi att för lättare öfvcrsigts skull göra 

jcmförelserna under samma lmfvudrubriker, som i <1en om

n ~~mnda artikeln finnas angifna. 
I don amerikanska tidskriften "Transactions of the Society 

of Naval Architeots and Marine Engiuccrs '' för 1897 finnes en 

artikel "Torpedo-Boat Design'' återgifvando ett af Naval Con

struetar H . G. Gillmor hållet föredrag samt donderpåföljande 

diskussionen, i hvilkon bland andra äfven den kände torpcd

båtsbyggar en Yarrow deltog. 
H err G. utgår ifrån att torpedbåten skall göras så li ten 

som möjligt i don mån sådant kan tillåtas utan att åsidosätta 

dc för båtens verkningsfält erfor(lcrliga egenskaperna. 

Af föredra get synes som om torpedbåtsfrågan hade fått 

den rätta gången för sin lösning. 
Sedan det blifvit visadt, att tvmme typer torpedbåtarvoro 

bc!Jöfliga för de :Förenta staternas marin: dels den för öppen 

sjö afseelda båten , som skulle vara i stånd att hålla sjön un

der alla förhållanden, och dels don till hamn- och kustförsvar 

afseelda mindre torpedbåten, öfvorgår föredraganelen ti ll fram

ställandet af de villkol', som dessa typer bcböfva fylla. 

För hvardera typen uppställas 5 villkor, hvilka äfven ut

förligt motiv eras, 

Öppensjö-båten skulle ega följande egenskaper: 

1. Kraftig torpcdbestyckning. 
2. Ett tillräckligt kraftigt artilleri för anfall på andra 

torped u åtar. 
3. Hög fart. 
4. 'J'illräckligt kolf(irråd. 
5. God manöverHirmåga. 
E!Jnru föredragand en synes gå väl långt i siu sträfvan 

efter minimigränsen för dessa båtar i det ban såsom sådan 

angifycr en båt af 100 fots (30,s m. ) längd och 60 tons de

placement - våra andra klass båtar - föreslår han dock, så

som lämplig "see-going" torpcd l>åt, en typ af följ and e utseende 

och bestyckning : 
L ängd i vattenlinien ...... ...... ........................ .. 1-U ' O" (43 

Längd öfverallt.. ............................................. . 
Maximibredd .. . ...... .... ..... .... ... ... .. ...... ... .. .. ....... . 

Djupgående akter ....................................... . 
Deplacement (profturs) ...... ...... ..... . ........ .... ..... . 

Fart ... ... .... .................... ...... ...... ... ................. . 
Torpedtuber ......... .. . ........ .... .. . ..... ...... . ........... . 

Artilleri , 3 pounders (-!7 mm.) .. ............. ... .. 

Maskiner. 

148' 5" (45,2 
1 5' G" (4,7 

7' ö" (2,2 
127 tons. 

2G knop. 
3 st . 
3 st. 

En fyr-cylinder trippel expansions-maskin. 

m.) 
m. ) 

m.) 
m.) 

Cylinder dim . 20" X 29"X30"X30" (60,7X73,5 X 7ö X 7G cm .) 

Slag ................................................... : .. . 18" (-i5 cm .) 
Omlopp ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 400 

Indikerade hästkrafter ........ ...... ...... ...... ...... ~,700 

'l'vå yattcnrörpannor. 

Rostyta för båda ....................................... . 

I{olförråd ..................................................... . 
110 fP (10,n m .2) 

-lO tons . 

Då af proftursdeplacementet endast 26 tons representerar 

utrustningseffoktcr , förråd , kol m. m ., m en enbart kolförn'tll ct 

här oh an angifvos till -!0 tous, torde deplacementet af båten 

fullt rustad blifva cirka 150 tons''') 

*) Det i tabell en angifn:t depl:tcementet (02 tons) för Komet-kl a~scns 

båt:tr innefattar fu lla fö rn1d. Deras proftur"deplaccmen t är = 75 tons. 



Torpedbåten för hanmförsv >u· sk ull e ega: 
l. Kraftig torpedbostyckning. 
2. En lätt artilloribestyckning. 

3. 1\'Iinsta möjliga djupgåentlo. 
4. God fart äfven på gruJH1t vatten. 

5. Gocl manöverförmåga. 
Förslaget till en elylik båt upptager: 

Längel ....................... ................................... . ~lO' 

Maximibrecld ................................................ .. 11' 

Djupgående akter ....................................... .. 5' 

Deplacement (profturs) ............................... .. 35 

Fart ............................................................. . 22 

Torpedtuber ................................................. . 2 

Torpeder, -!5 cm., 5 meter långa .. ........... . 2 

Artilleri, maskinkanoner ............................. . 3 

~Maskiner : 

En trippel expansions-maskin. 

O" (2 7' 13 m.) 
3' ' (+,o:, m.) 
O" (l ,f>2 m.) 
tons. 
knop. 
st. 
st. 
st. 

Cylinder dim ........................ R" X 13" )< 21'' 

Slag .......................................................... 15" 
(2UXi32 X ö8 cm.) 

(:38 cm J 
Omlopp .................................................. .... .J-26 

Indikerade hästkrafter .............................. G 50 

En ya ttemörpnnna. 
Rostyta ..................................................... 30 Ft.~ (2,7s m.?) 

Kolförråd ................................................ 11 tons. 

I proftursdeplacement för donna båt representeras utrust

nitw bcsättnino· förråd kol m. m. aE onciast 10 tons, hva<lan 
b' . bl ' 

deplacementet för Låten fullt rustncl torde uppgå till omkring 

50 tons , då enligt förslaget enbart kolförrådet utgör 11 tons. 

För att få en s. k. "stnmlarcl" inom do antagna båt

typerna tro vi det yara nörlvändigt att mnn, liksom o[\·an bli[

vit visadt, fOrst bestämmer alla dc hnfvuc1egenskaper, som bå

te ll skall uppfylla, och cloreftcr konstruerar båtarna. 

Att endast fästa sig vicl Yissu bchöHiga ogenskaper och 

låta do öfriga egenskaperna blifva hvad t1o kunna, ollor nwicra 

för mycket inom griluscnm för [ordri n gama, tro vi ej v n ra 

fördelaktigt . 

'forpeclbåtarnas indelning i två klasser har l. Danmark 

berott på de olika ända.mål, h vartill båtarna Yarit afsec1da: 

l: a klass, att uppträda på egen band; 

2:a klass , att tillhöra ett fartyg eller en hamn. 

Sedan man ej längre använ<1er torpedbåtar ombord i tlo 

större fartygen, och då Danmark saknar en skärgård motsva

rand e vår, torde denna senare klass torpedbåtar så småningom 

försvinna och uppgå i patrullbåtarnas kategori, hvilket äfven 

synes framgå af det förhållande, att någon 2:a klass båt ej 

blifvit byggcl på de senaste 10 åren. 
Något motsvarande skäl för indelning af våra båtar har 

ej förefunnits, då Yi aldrig haft torpecluåtar afseelda att kunna 

tagas ombord å större fartyg. Deremot torde en lämplig in

delning för våra båtar vara: 
l:a klass båtar = öppensjöbåtar, afsedela att medfölja 

eskadrar, samt för mera sjclfständigt uppträdande 

2:a klass båtar = inomskärsbåtar med operationsbas i 

hamn , fästning eller vid verkstadsfartyg. 

Den faktor , som nu bestämt indelningen i klasser, synes 

varit kostnaden. Gränsen mollan l:a och 2:a klass båtar är 

sålunda oj precicerad, som inom den danska marinen, der 

ingen 2:a klass båt är öfver 40 tons och der deplacementsskill

naden mellan klasserna är öfvcr 20 tons. (Se tabellen i förra 

häftet.) 
Hos oss bar 2:a klass båten småningom så att säga vuxit 

upp till s. k. l:a kbss båt, men ännu ej rigtigt hunnit yäxa 

i sig. Från torpedbåten N:r G l på .J-0 tons till Komet-klassen 

på D2 tons se vi en skala aF 45, .J-(5, .J-9 , 58, G5, G7 och 8G 

tons båtar. · 

Våra !)2 tons bittar kunna ej kallas för l:a klass b;\tar 

- enligt ofvan angifnn fordringar - ty do kunna hvarken 

reda sig sjelfständigt någon längro tid i öppen sjö ej heller 

medfölja en eskader, som under litet svårare förbiUlanden Yill 

förflytta sig från en plats till en annan. För att kunna fylla 

dessa uppgifter tro Yi Llct vara nöclvändigt ntt taga str·get ut 

till circa FiO tons. 
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Den hos våra 92 tons båtar bristande manövorförmågan, 
hvilkon gör dem mindre himpliga till att fylla skärgårdstätens 
tjenst, sÖker man af!Jj elpa på de till byggmtd anbefallda båta ma 
medelst akterskarpets aftagande. 

l " 3 k l t a" 11o·•t oc l1 1,-1··ok1. Q:," 11assn-Mod våra s <ärgaruar, ' !Ula er , r ,c ~" 
ger, torde en 2:a klass typ på cirka 50 tons vara lämplig. 
~ ~1 o l·l höo· fart o·od manöverförmåga och 0 1 viss sje!Lständig het 
l\ b ' b . . . 
i uppträdandet, skola dessa båtar, Inrars c_genskaper v1 JU_ 1 
viss m ån redan pröfvat, blibra ovärderliga v1d försvar at skar
o·årdar och hamnar. Genom att hafva denna storlek skulle 
båtarna utan olägenhet kunna passom våra kanaler och slu s
sar samt transporteras på jornväg till hotallo kustplatser ollor 
deras n ärhet. 

Redan 1877 tnwsporterades en delnybyggda torpedbåtar, 
som hade 23 m. längel och 3 m. brod<l och cirka 25 t~ns, från 
S:t Petersburg till :Scbastopol; och den onda anordmng som 
gjordes var, att skorstenama aHyHades. . ... 

Efter resan , som räckte en yccka, sattes dc ogenast l S:JUll 

och o·i1wo till allmän belåtenhet sina profturer. Ar l 900 torde 
b b b "t det ej vara någon svårighet att på jornväg transportera en a 

på cirka 50 tons. . . 
Liksom oTänsen mellan våra båtars ton-tal eJ vant prc

ciocracl, har äfven båtamas verksamhetsfält nitstan blih·it !len 
samma omvcxlando skärgårds- och öppensjötjonst. Att sm å 
haverie'r å torpedbåtarna ofta inträffa, hvilkas följder kunna 
blifva svåra nog, är allmänt beka nt, och just derför kan n:~1~ , 
i de m ånga fall der båtarna nJ on eller an nan orsak bhfv1t 
anYii.ll!la utom sitt passliga verksamhets fält, skrifnt på slum
pens konto, att båtarna ännu stå på fartygslistan. 

Gene1·eL bPsk1·ijning. 

I motsats till dc nyaste dansim båtarna sker öppnandet 
och stängandct af stäUn ekoma på samtliga våra båtar inifrån 
torpcdrummet. . . 

På våra båtar äro torpoderna förvantele 1 botten pa torpcc1-
rummct, på älrhc båtar i rännor, hYilka medelst paralollrörelsc 
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upphissas till lämpligt läge framför tuben, m en i båtar ar 
Komets klass förvaras de i vagnar , som på tviirskoppsspftr i 
botten kunna föras från borelvarts till midskepps, hvarifd\.n 
torped mod vagn upphissas till en travers, till h vars vagn tor
peden med sin vagn kopplas och transporteras antingen till 
stäftubon ollor till rläcksvagnen. 

Våm torpedbåtar hah·a hvardora tvenne tnber - mccl 
m1dantag af N:r G l , som endast har on - och dessa tuber, 
mod samma kalibor inom samm a båt, äro antingen placcra<lo 
häda i s täEvcn, eller en fast i stälvon och en rörlig på aktcr
<läck. Do till byggnad anbefallda l :a klass IJåtama skol u föra 
tvenne rörliga däckstuber , en förut och en akterut. 

På planschen ölvor Havornen synes don nya anonlningon 
merl kommandoplats ofvanpå tornet. \ ' i anse detta vara en 
högst fördelaktig anordning. 

Inuti tornet torde numera ingen chef v ilj a stå vi!l anfnll, 
yare sig vitl dager, eller än mindre, uneler mörker, och d[t är 
äfvcn tornets tillvaro med ratt, tclogrnJ, affyrningsanordning 
m. m . obohiiflig. Såsom stöd för kommandobryggan och sky!l
dad n odgång till torpcdrnmmot bör dock ett mindre torn bibe
hållas. 

Navigoringen af båten är det Yigtigastc vid donsammas 
uppträ<lande, och derför bör äf\·cn chefen pft sin brygga lwf,·a 
auorrlningnr härför, kortlåcla, kompass, ratt, J1HtSl{intelcgrai 
m . m. , m en yara befriad från kanon, hvi lkcn kan placeras i 
tornets n ärhet, äh-on om bestrykningsområdet skulle minskas 
ett eller annat streck . 

Horsmannen har på sin nuvarande plats svårt att höra 
kommandoorden, och i hftrrlt väder eller mörkor kmi. 1)[\n oj 
se att stym, oeh kompassen bär är oj så känslig, som man 
kunde önska. Chefen kan ju på den nya bryggan dessutom 
sjelr taga ratten vid vigtigare mauiiHar, och l1 a r hela t id en 
fri ö[vorsigt af tonängcn . På denna brygga blir nog kom
passon mora pålitlig. 

Vi vil:ja hoppas, att tlenna anon1ning al kommandobryggft 
efter clanskt m önster, blir accepicra<l för clc nyasto båtarna, L1cr 

1'-idsh-ift i 8Jövii.sendet. 



hvarje förminskning af tornet dessutom torde vara önskvärd i 
och för den främre rörliga däckstu bon. Bifogade plansch vi
sar den föroslagna bryggan samt tvenne 37 mm. ss. k. apterade å 
torpedbåten Blixt. Dessa tvenne kanonor väga tillsammans föga 
mer än hälften af nuvarande -J. 7 mm. kanon (so nedan unllor 
Artilleriet). 

Skrofvel. 

Byggnadssätt och materiel i våra båtar är i hufvudsuk 
lika med do danska båtarna. Fyllighetskoef'ficiouton för cle 
senaste byggda båtarua är = 0,433, för de äldre omkring O,s9, 

och förhAJlandet mollan längd och brod cirka 10. Spantaf
ståndet är 0,:, m. öfver allt, såloc1os äfven i maskinrummet. 
Några förstärkningar långskoppsvägen lmfvn vårn båtar ej, 
hvarkon på si<lomn, i kölen eller uiHlor däck, med unelantag 
af de tre under byggnad varande båtmua, som ofvan kölpltl.
ton fått tvenne långskepps gående vinkol-jornförstärlmingur, 
och hafva dessa förstärkningar tillkommit hnfvudsnkligast för 
stöttning, när båtarna stå upphalade. Häraf synes, att do dan
ska båtarna äro betydligt starkare än våra samt byggda mod 
hänsyn till de stora frestningar, som en öppensjöbåt får mot
stå. Ytterklädseln på våra senasto båtar är cirka 4 mm. mid
skepps samt minsims för och akter öfvor till 3,;, mm. utom dc 
öfre stråken, som är 2,;, mm. 

Eöntäjt-en. 

1'orpedbiitar, byggda före 189-±, hafva stäfanordning i lik
het med torpedbåten af 2:a klass N:r 10 (se planschen i föreg. 
nummer.) Komet har rund stäi1ucka, som vrides rätt upp vid 
skjutning, och öfriga båtar hafva stäfinekor anordnade i likltet 
med Havrwnen, ehuru do röra sig kring en horizoutel axel och 
vridas rätt upp vid skjutning . 

.Alcterstäjven och rorkonstruktion med förror är nästan lika 
på alla våra båtar och närmast påminnande om aktern af 2:a 
klass torpedbåt N:r 2 1879 (äldre Hajen), ehuru den till ror
stocken gående skäddan på senare båtar fått en mera sluttande 

) 
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rigtning. Komet har balansror, hvilkct äfven blir fallet med 
dc nya 1:a klass båtarna. 

De mot för-roren i den danska artikeln anförda olägen
heterna, hvilka iöranledt deras borttagande redan 18SU, hafva 
ofta hos oss blifvit påpekade, men dessn ror kunna oj bort
tagrrs, sålänge man OJ vill ändra akterskarpet eller anvämln 
dubbel-ror. 

På de till byggnad anbefallda båtarna skall dock nu akter
skarpet aftagas närmast i likhet med Havornen. 

I Juninumret 1899 af dansk tidskrift for S0vmson finnes 
en artikel, som bland annat kriticerar <lo två sidororens lämp
lighet. 

Artikelförfattaren, ingeuiör Vogt, framhåller, att dessa ror, 
i konstruktivt hänseende, äro förkastliga samt borde ersättas 
af ett bnlansror, såvida man ej vill lägga hufvuclvigten pa siclo
rorens förmåga att sidovägen skydda propellern, ty, säger han, 
om man tänker sig båten gira b.b . hän , kommor b.b. roret 
del vis framför propellern och hindrar vattnets tillströnming till 
detsamma, och rorbladet tjenar mera till att hejda båtens fart 
än till att svänga densamma. St.-b. roret påverkas deremot 
delvis af propellervattnet och funktionerar som ett vanligt ror, 
ehuru sämre än ett l>alansror, placeraclt rätt akter om propel
lern, emedan roret på donna senare plats skulle dels arbetn 
på en längre häfarm, dels mera påverkas af propellervattnet'''). 

Mot dessa anmärkningar frambåller Red . af den danska tid
skriften, ntt orsaken h varför sidororen bibehållas, oaktadt teknici 
förmoda att dylika skulle förminska båtens hastighet, är den, att 
dessa ror gifva båten on utomordentlig manöverförmåga och 
'" litlig styrning under back samt hindrar propeller11 att släppa 
1rattnet i sjögåug så att masbnon ej beböfver regulator. Här
till kommer, att roren skydda propellern sidovägen, och då 
man å danska båtama i 13 år pröfvat egenskaperna hos dessa 

*) Har man ej genom praktiska rön garanti för att dylikt föresla
get balansror kan uppfylla de goda egenskaper, som dnbbclrorcn v·isat sig 
egrt, tro vi det vara en vinst för dc danska torpedlxltarna att ft"t belHHla 
sina dubbelror med deras fe l. 
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tor samt fortfarande apterat dem på dc senaste båtama, så sy

nes det, som om fördelarna skulle bctyr1liot öfvcryäga o]äacn-• ,., b 

hetorna. Ofta händer, att praktiken kullkastar en stor del af 

dc Yid ritbordet gjorda fina kalkyl erna. 

I ofvannänmda danska artikel kriticeras fifyou akterskar

pets form, och författaren framhåller, aU den Tbornycroftska 

aktcrus konstruktion ovillkorligen skall hindra farten, i det 

den breda formon ej tillåter vattnet att släppa aktcrpartiet, 

hvi lket verkar störande p å <l en lämpliga yåghi ldningcn samt 

ökar friktion. Den konkava hvälfningen, som finnes i aktern 

öfvcr propellem, anser författaren älven vara olämplig för <lo 

danska förhållandena, cmeclan clenna form , som i sjögång skall 

bjelpa till att håll a propollom i vattnet, mera passar för utlaii

tcrsjöarna än för rlen krabba S]. ön i våra fanattcn. ltwenit>r 
• b 

V. föredrager ett akterskarp m ocl kml\'Ox form, som lättare 

släpper vattnet, men på samma gång oj gräf\·cr ner fi'•rskcp

pct. I en artikeln bil'ogarl plansch Yif:lns on föroslagen b:tt

form. En dylik båt sknllo, framiltdles det, borm sitt förskopp 

genom <len krnhba sjiin, hvilkcn <lcref'tor skulle yjr] <lot rylliga 

micltolpartict höja hela båten , och när samma sjö so(lnn kom 

till akterpartiet skulle detta skäm igenom sjön och ej hnfva 

nog bärigbet f(•r att gräfva nor för:;koppot. 

Med on llylik konstruktion har man dock fri\.nsagt :;ig 

'rhornycroftsbfLtamas eftersträf vad e egeuslmper smnt åtorf[ttt 

don olägenhet, att propellern släpper vattnet och roterar fritt 

i luften till skada för maskin, h Yilken olägenhet tonlo vara 

stö?'re än den problornatiska hastighetsökningen i don föro

slagna konstruktionen . Vi hålla före, att den nuvarande kon

struktionen på do danska bft.tarua äfvon torde lämpa. sig fiir 

krabbsjö, i det att sjöns förmåga att häfta. vid akterpartiet 

motarbotar båtens benägenhot för clufning, rlorigonom att aktom 

ej tillåtes höja sig ur vattnet. Don ringa fartförlust, som frik

tionen m. m. hos Thornyerafts konstruktion möjligen åstad

kommer, torde fullt uppvägas af den fartvinst man erhåller 

derigenom att ängpåsläppningen på maskinen kan hållas mora 

konstnnt, till följ<l af att propollom oj slitpper vattnet. 
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Våra l:a klass båtar, Blixt m. fl., hvilkas förskopp äro 

ovanligt skarpa ända upp till däck, haha denna benägenhot 

att gräfva uer förskeppen. När dessa båtar gå i sjö, klyfva 

de vissorligen sjön lätt, mon Q:räfva äFvcn samtidiot nor stäf-
~ b 

von och taga sjön m od sig ända till tomct, samt lmfva m ed 

si tt plana fördäck svårt att befria sig från sjön. 

Till följd a[ clet ringa motstånd förskeppet åstadkommer, 

kan en sjö under dot ganska bäriga akterskoppet utan Yiduro 

hinder höja aktern och pressa n er förstähon , och då aktor

skarpets fonn gör att detsa m ma lätt ~:~li.ippor Yattnet, kommor 

prouollem att rotera Iritt i luften. Mod utsvällamlo sitlor upp 

mot däck skulle förskoppet erbj uda motstånd för neclprossni11g 

och såltmda äfvon bi<lmga att qvarhålla propellern i vattnet. 

Med ett kullrigt däck fömt (wlwlolmck) - cl or oj rörlig tub 

finnos - skulle båten liittaro befria sig från en på förskeppet 

befintlig sjö. Någon invcrknn på farton knmle denna ~Lndrudc 

l;onn på l'ör:;keppct ej harva, el å ändri n go n oj inwrkado på 

fartygets skarpa [orm vare sig i :;jollva vattonlinion eller dos:; 

n ärlwt. 
Att borttaga elen UIHlor propellern gåenclo skälldan tro vi 

ej kommor att lwlsn.s m od tillfrocb~:>tiLilobo af torpoclbåt:;clwfor, 

isynnerhet ej ur doni , hvilka hatt donna. :;kvddamle ram att 

tacka hir såv~il propeJloms som rorets räddau;lo . 

lllrtsl,;in"F uclt pwuwr. 

J\lod undalllag al' en mimlre lyckad rörpnn11a i torpcd

båLen N:r 77 (Iö\Jl) lw[nt vi Lill lr\\JS am·iintlt lokomotivpan

nor mod arbetstryck al' \J-J l kg. (N:r \J ocl1 N:r 11) por 0111 .2, 

mon sonare bi''ttm äro försedda mod YalTo\\·-rörp<.mnor mocl 1-+ 
kg. arhot:;tryck por cm.~. 

Ut s l, j lttnin.!J8apparatcJ·na. 

Hvad torpccltuhomas höjd m. m. betridrar samt olägen

:Jeterna vid skjutning uneler hög fart, lw[va vi gjort samma 

Iakttagelser som clanskama, och ämna, mocl liknande medel 

som de, söka häfva dessa fel. 
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Till samtliga däckstuber använda vi enbart krututskjut
ning och vid stäftuben är moningen att använda högtrycks
utskjutning jemto krututskjutning. 

Artilleriet. 

Vår[t 2:a klass båtar samt do mindre l:a klass båtarna 
äro l'örsoclda mod 25 mm. kulsprutor, de ti ll IJyggiutd anucfalld a 
l:a och 2:a klass båtarna skola förses med 37 mm . ss. k. 
Öfriga l :a klass h åtar hafva 4 7 mm. ss. k. Denna sena ro 
kanon väger 37-± kg. och har en längel af 2,672 mm. mellan 
äwlplanen, under det att motsvaraudo uppgifter för 37 mm. 
ss. k. IJlifva !H,:, kg. och 1,368 mm. Då projektilens genom
trängningsförmåga för 37 mm. kanonen ännu på 2,000 meter 
är ganska god, torde <lorma kanon såsom torpedbåtskanon för 
våra relativt små båtar blifva lämpligare än den skrymmande 
4 7 mm. kanonen. 

-±7 mm. kanonens enhetspatron viLgcr cirka 2,G kg. mot 
ly, kg. för 37 mm. kanonen. 

Elektrisk strålkastare fumcs ej å våra Låtar, men då en 
rlylik i många fall är behöfiig, torde de ufskaffaclo elektriska 
strålkustarne, hvilka kräfde ou l1ol del tunga och svårskötta 
anonlningar, snart ersättas af kraftiga acotylonproiektöror, hvilka 
redan nu visat sig vara enkla och praktiska. 

PatndlMtcw. 

Ehuru dessa bittar torLic yaru a[ största vänlo, såvLLl vid 
minpositioner som hanmförsvar, sakna vi nlldolos denna båt
typ. Våra f. d. stångtorpedbåtar skulle måhända hli[va ganska 
användbara7 om de t. ex. finge öfverbyggnad akter och för, 
blcfvo bostyckaclo med 37 mm. ss. k. samt fiugo styr-ratten flyt
tad för öfvor. 

Båtar, sitrskildt afseclrla till patrulltjonst, till storlok och 
form närmast liknaudc dc danska båtarna, synas dock yara 
beböHiga . 

K. P:n B. 
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Arsberättelse i minväsende, elekt1·oteknik 
och sprängämnen 1900. 

Minväsende. 

Inom fasta minförsvaret torde något nytt af vetenskapligt 

intresse ej vara att anteckna -- såvida man ej hit bör räkna 

do m·l.leten, hvilka, i för våra förhållanden ganska stor omfatt

tJing, utförts af don s. k. kontraminoriugskomiton, som enligt 

Kongl. l3rc[ af don 2-l Januari 18\)7 är tillsatt. 

Då dessa arbol.en emellertid ej ännu hunnit afslutns, och 

till [öljd häraf ännu inga definitiva förslag framstiUlts, torde 

till ett nästa år· få uppskjutas med redogörelsen för undorsök

ningarna och dc dcrur härleclcla resultaten. 

De m·beten, som annars utförts, ha afsedt att förbiittra 

och fullkom11<1 reclnn befintlig materiel samt att ordua don

sam ma, för att möjliggöra än SJJabbaro minering. 

Rå llal"nL uneler sommaren försök gjorts mod lwmlrninor 

för ntt kunna utan ulägenhot utbyta den lrinderliga vatten

bromson mot annan lämpligm-e Lii.i.mminrilttning, l!vilka försök 

lilra krönt:-; merl den framgång, att denna liinge såsom önsk

ningsmål fram hållna förändring kan anses möjlig att genomföra. 

\'id härvarande station haJva åtskilliga nyl>yggnader för 

fast:1. minförsvaret ogt rum, ltnu·emot inköpet af Ifön, der 

laddade handminor skulle komma att förvaras, ännu oj af

slutats. 
2:a klass kanonbåt ''Gunhild" har omändrats till s. k. 

lJanchninefartyg, meu torde svårligen kunna .anses uti sin nya 

funktion motsvara de ganska afseyärda kostnader , som blifvit 
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JlC(1lagtla pä IJCllllC. ~[cd sin låga rart torde hon oj allti<1 
kutuut yara att i tid påräkna i och för en tillfälligtvis bchöf
lig spärrning, !Jvartill kommer, att hon genom sin li tenhet 
];:nuppast kan hafva utrymme för ti.llri.ickligt at porsoual och båtar 
för arbetets suabba bcdrifvanclo. 

Bohofvet af s:'tchna fartyg, helst om tlo S<lDJticligt kun(lc 
tjcnl:ltgöra som verkstadsfartyg mod tillriiekligt stor besättnings
styrka för att kunna Yid on tillfällig ankarplats upprätta n ö
(liga kommunikationsledningar samt doltaga i bovalmingen af 
positionen, torde emellertid vara så allrnänt erkäll(lt, att man 
knu hoppas , att försöket oj hännod kommer att afstanna. 

l!nder expeditionen mod Gunhild sistlidne sommar spräng· 
des inför den vid Elfsborg liggande eskadern tvenne bandmi
nor, förankrade på 30 motors afstånd från hvarandra. 

Stn·ängningarna lyckades fullständigt, och afsttmclot visade 
sig Vtlra fullt tillräckligt för att oj sprängningen af <lon första 
minan skulle skada den tttcrståomle. 

Slutligon må såsom för fasta minförsvarets utveckling sii.r
dolos betydelsefull omnämnas den komite, som f. n. är SttnJlad 
i ocb för orduandet af det fasta kustförsvuret under förutsiiU
ning aJ: att fasta miuförS\'arct ingår i detta och att hela kust
förf:lvaret öfyorlomnas ut ilotkm. 

l >emm komito torde ha fått ett synnerligen s värt och 
graJmluga uppehag sig anl"ö rtrodt, och då, resultatet a[ komiLens 
arbeten torde komma att utöfva ett långt i.n i. frmntidon gå
omlo inf-lytande p ä alla hithörande frågor, iir det natur! igL att 
clctl:l<Ullma mod li.fligasto inLrosso afvaktas. 

Torpedväsende. 

rnom torpcdväscmlot har hos oss lif1ig vorksalllhot varit 
ri\,dando. 

~<1 har torpoclutrcdningon fullständigats gcmom inköp af 
nya torpeder. Nyn. torpedbåtar ha byggts och äro uneler bygg
mtd. Krututskjutning har alltmera kommit till användning, 
och Y åra nyaste l :a klass pansarbåtar förses med bredsideun-
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dorvattcnstorpedtuber, i lmfvudsak lig öfvorensstämmolso mod 
de till de norska pansarbåtarna levererade. 

En torpedskola har inrättats och varit i verksam het de 

två senaste somrarne . 
Obry's gyroskop har intörts, bvarjemto sprängningsförsök 

u tf örts mod stridsapterad sjoHgäondo torped. 
Dessa senare försök harva fört till det lyckliga resultat, 

ntt antii.ndningsanorclningarno å våra torpeder nu kunna sägas 
vara pröfvado, hvarjemto do dervid ållagalagda bristfälligheter 
genom nya konstruktioner afhjolpts. 

Försöken kommo till stånd på den grund, att sådana här 
hemma förut oj företagits, och a1wändes till desamma i fördtd 
bdintliga endast till öfning användbara torpedor :,1 / t;O. 

Initiativet härtill togs af tygmästaren vid bärvarand e sta
tion, som sedan försiagot af Kong!. Marinförvaltningen gi llats, 
don 25 Maj 1888 inkom mor1 nännare dotaljcradt program l:ör 
försöken , dervid han uppclolar dem i tvenne hufvnddelar, nom

ligan: 
l. Pröfning af pcrknssionsanon1JJingen och pistolen; och 
II. Pröfning af stridslatldniugons kraft och egenskaper. 
Don första delen at profvon skulle omfatta: 
a) nmlorsökniug n [ det arbete, som erfordrhdes för att 

mod siLkorhot afklippa säkerhetsstift ollen· säkerhotl:lbricka; 
b) undereökning al: porkus::;ionsanordningens Iunldione

rando samt primorus förmi'tga att bringa den i patronhylsan 
l iggancle delen af laddningen till explosion genom att utsätta en 
mod primer och laddad patrou hylsa apterad pistol för åverkan 
af don genom föregående försök bostätmla kraften; 

c) undersökning af perkussionsanordningens tunktioncramlo 
vid olika anslagsyinklar genom att mot snedt stående mål af
skjuta torped, förseeld mod stukbar kon, pistol och primer. 

Stridsladdningens kraft och ogenskaper skulle undorsökas 
genom att afskjuta stric1slac1dad torped från 200 m. distans 
mot ett af jornplåt konstruoradt och under en flotte upphängdt 
mål, å och omkring hvilket tryckmätare (Ekermann's konstruk

tion) upphängts. 
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Under sommarens öfningar vid torpedskolan utfördes elt 
sprängningsförsök mot den nästan lodrätt stupande bergväggen 
å en ö i Stockbolms skärgård, hvarvid dock explosion utcblef. 

Förhållandet und ersöktes af sakkunnige (kapten A. Falle
nius, torpedingeniör A. Söderström och professor A. \V. Cron
quist) hvilka dervid kommo till i korthot följande öfvertygelso, 
nemligen att orsaken till nteblifvnndet af sprängningen vore 
att tillskriEva: 

att knallhatten saknade stöd under den del, der tändnå
lens anslag träffade, till följd hvaraf någon kraftig krossning 
ej kunclc ega rum; 

att tänc1satsen möjligen nrit något fnktig, hvarigenom oj 
fullständig detonation inträffat och lågan blifvit för svag att 
slå igenom det något för tjocka vaxlagcr, som skyddade svart
krutsatsen i primern, samt 

att tändnålens spets nedträngt uti och åtminstone del vis 
tilltäppt eldkanalon. 

Sedan tygmästaren vid härvarande station inkommit mccl 
förslag till förändring af stötbottons form, tändhattens kon
struktion och tändnålens spets samt ånyo föres lagit anordnail
de af försök, tillsattes en kommission för utföramle af dessa 
samt för in kom man do med förslag till äudringar. 

Öh·or den första delen af försöken , rörande perkussions
mJOrdningens funktionerande, afgnfs rapport aon 23 Mars 18\J\J, 
enligt h vilken k: om missionen funnit: 

att anslagsarbetet vid träff (2,000 kg.) Hr m{mgdubbciL 
större än clet bohöfliga för säker ufklippning a[ säkerbctss!.iH 
och bricka; 

att tle fasta anslagsliomeii äro att föredraga framför pro
pellern; 

att a.fklippuiug och anLäiHlning ogdo rum vid anslags
vinkel ned till elen minsta möjliga, eller 1iJ0 ; 

att afståndet 1110llau tändnålens spets och stötbottnen är 
onödigt stort, så att tiindnålon, om den vid snodt anslag brin
gas ur sitt rätta läge, skulle kunna slå på sidan om knall
hatten; 
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att tändröret (primorn) bragts till explosion hvmjo gång 
knallhatten exploderat, samt 

att primern egdc förmåga att bringa patron och tiinrl
kolfsladdning till full ständig explosion. 

Samtidigt föreslogs ny konstruktion af pistol, lämplig för 
alla torpedmodeller med undantag för M/sG, der laddningsko
nen måste något ändras, och vid hvilkon föreslagna kon
struldian anmärkta brister afhjelpts, sa mt af hylsor till fönra
ring af pistol och tändkolf. 

Härefter vidtog skjutförsöken, hvilka den 19 Maj 1898 af
slutades mod torpodons sprängning mot det utlagda målet . 

Den 30 sistnämnda månad fastställeles de föreslagna än
dringarna äfvensom ritningar till förvaringshylsor~ 

Rörande utländsk torpedmateriel kan nämnas, att i Tysk
land från Maschine n ban-A ktien-Gosollschaft i Berlin, f. J. 
Schwartzkopff, utgått ett nytt gyroskop af Kasclowsky's patent, 
h vilkot utmärker sig särskildt Iör ou ny anordning af igång
siiJtni n gen. 

Donna bostår dori, att fjedorn och det drifvando kugg
segmentet borttagits samt ntt oroglorad komprirnerad luft från 
ett par diametralt mot hvarandra liggande utströmningsrör får 
under 0,2 sekunder utrusa på gyroskopets svänghjul, som för 
ändamälet gjorts betydligt bredru·e och i någon mån liknancle 
en turbin. Svänghjulet lär härvid erhålla en initialhastigilet 
af 20,000 hvarf pr minut. 

Genom denna anordning skulle erw\s, att elen igångsättan
de kraften verkade jonmare och uteslutande till rotation, då 
den här utgöres af ett kraftpar. Det hårda slaget af kugg
segmentet vid igångsättning undvikes ocksft, hvarjemte man 
vinner fördelen af att gyroskopet oj behöfvcr särskildt uppdra
gas utan kan verka helt och hållet automatiskt. 

Utom den anförda finnas fl ere skiljaktigheter mellan 
detta gyroskop och Obry's. Så gör en olikhet i slidens kon
struktion elonsammas tillverkning och reglering enklare, lwar
jemto som en ytterligare ej oYäsentlig fördel för Kaselowsky's 
patent kan anföras, att slidens eftoneglerin g kan ske utan att 
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uttaga gyroskopet ur torpeden, ondast genom att vriaa ett tand

hjul. 
Ett eller ett par sådana gyroskop lära vara föreslagna till 

inköp i och för jamförande försök. 

I Fiume har under hösten till verkats och utförts skjut

försök med ett par nya torpedor för japanska regoi'ingon, 

hvilka utmärka sig för Jioro egendomligheter i konstruktions

väg. Undrr det att clou ona ntmLirkor s ig för sin ogon

r1omligt stora diameter, är don andra anmLLrkuingsvärd för sin 

längc1. 
So !JLLr några uppgitter angåenr1o dirnensiouer etc., h vilka 

jag blifvit satt i ti!Uällc att rodnn nu meddela: 

Den förstnänmdo (elen tjocke) har en diamotor al' 700 

mm. och on längd af 5 m. 'J'rycket i luftkärlon (aocumulato

rerna) uppgär till :300 at m. Luftkärlot är blott ett skal, som 

innelulller 18 st. accumulatortu ber, h vanlera af 21 l i ters ry m<l 

- i allt således 378 liter. 

Den är förscLlcl rn ell W oohrich-sLjcrt och 2 tro-bl:..td iga 

propellrar sarnt gyroskop. Vigton uppgår till l ,500 kg. oc h 

lacld11ingon till l 00 kg. 

På 3,000 meters distans lär den lm gjort en fart af mol

lan 23 och 25 knop samt ghtt um banor. 

Don anses dock på gruwl a l don li'cga fnrt.en sitsom all

dolos 111isslyckad. 

D en senare (den lhnge) lwl' en diumctcr af ..J.ö() ntlll . och 

en längd at G,G m. Trycket i luftkärlet LLr lrJU atm. 

Luftkärlet är tillvcrkadt i twl delar ocb medelst on ::> krut

ning skarfvaclt på miclten, emel lan maskiner då ej funna::> Iör 

ti Il verkning at sit Hm g a luftkär l. - N u läm sitdana maskiner ' 

vara nnskaff<1L1o. 

Lu[tkärlets rymJ är 510 liter. Don är försedd med Wlli

tehcacls-stjcrt med 2 fyr-bladiga propellrar, 3 oljecisterner och 

gyroskop. Vigten = 850 kg. Laddningen var ursprungligen 

D5 kg., men balaneoras torpeden nu orn för att få iu J 20 kg. 

Gjorde på 2,000 m. 28 knop . 
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Rätt mycket har här hemma talats och skrifvits i tidnin

garna om en af ingeniör Orling och öfverstelöjtnant Brauner

bj ohn gjord uppfinning att från afstånd utan sammanbindanr1e 

ledningstråd styra on under gång i vattnet varande automobil

torped. 

BeLlan uppfinningen förevisats på lanrl och inomhus ocl1 

donsamma afgiftsfritt ställts till snmska statens förfogande, ut

ycrkado uppfinnarnc åt sig tillstånd att med stationsbefälhaf

varens bogifvanclo få utfö.ra förs(ik å Yarfyot i Stocklwlm med 

en del genom varfvets försorg till <leras förfogan<1 c ;tälld 

materi el. 

Dessa försök måt,te emellertid ej lta fullständigt öf\·orty

gat när vamnde sakhuminge om nppAnningcns praktiska viirdc 

i den fonn <len elit lJacle, ty vi<laro har från vår sida oj åt

gjorts. 

Ett S\'C.'nskt sy nc1ihLt liir lm bildats för Lillgodogöram1c af 

uppfinningen, och ingenior Orling befinner sig f. n. i Eng

land, der uneler vissa förutsättningar, fråga lär vara om att 

öfvortaga patentet, dock e:j såsom torpc<1styrningsanorduing, 

utan .i ocl1 för signaleringsändamiU. 

Idc\on mod uppfinningen synes mig yara så godt som 

absolut densamma som vid den 1\lnrconiska tologmfcringen utan 

tråd - skillna<1on ton1o endast förefinnas i olika konstruktion 

af elen-id m1viindn apparater. 

Af bifogade ritningar torde anorL1niugcn temligen tyd ligt 

framgi't. 

Från straw1on ntsiin<las meclols en reflektor långa elek

triska vågor, er lJållua genom urladdning från ett 25 cm. in

duktorium. 

Dessa vågor tridia on troligen ntanp~'\. torpodon anbragt 

"Cohoror", . h vilkens mycket l10ga led11ingsmotstånd då minskas 

så att ledningen från en torrakumulator till ett första elektro

magnetiskt relä slutes. Detta sluter då i sin ordning ström

mon från on andra a.kumulator genom ett andra relä, som in

ställer en strömvcxlnrrulle så, att strömm en från en tredje 

aknmulator passerar genoln lindningame till den ena olkr an-
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dra af de två små elektromagneter, h vilka inställa en roder

servomotorslid för gång st.-bord eller b.-bord hiin. 

Anordningen, tooretiskt enkel nog, verkar tcmligcn kom

plicerad, hvarjomte det nog oj torde bli så liitt att finna ut

rvmmc för alla dessa apparater. Största svårigheten torJ.o \· äl 

a"ock i praktiken vara att kunna så från land hålla torpol1cn 

under kontroll och leda don så att elen ej i förti(l löpor ut sin 

luft och ej heller vicl sina manövrer i ett kansko trltngt far

vatten gör , ]lyad den inte bon1c, så länge ej någon anordning 

ilnnos, l1varigenom maskineriet kan stoppas och igångsättas 

e tter bohag. 
Anledningen h varför försöken hi L r hem ma ha l\" a miss

lyckats, tonle nog yara att söka i använda apparaters ofull

ständighet och ringa känslighet. 
Det skulle ju kunna låta tii.nka sig, att, om apparaten 

kunde fullständigas och bringas att sii.kCt·t funktionera, <lon 

kunde bli till stor nytta vid det fasta kustförsvaret. 

I och för anviLndning från fartyg torde <len <lock Yäl 

näppeligen kunna komma i fråga. Såsom inhemskt patent cgor 

llun <lock flllti<l lwrättigadt anspråk på intresse. 

Sprängämnesteknik. 

Inom sprängämnestolmiken torde det intressantaste, som 

inträffat uneler don sonasto tiden , vara ryske professorn 1\lon

delceff's utredning om olika naturer hos rökfria krut, hvilkon 

i öfversättning af löjtnanten vid Förenta Staternas marin Bor

naclou återfinnos i Procoe<lings af U. S. Nava.l Institute för ;\r 

1898. 
Mendclcoff uppställer för sig frågan , hvilket slag af rök

fritt krut är det lämpligaste, samt hmuvida n1an ej i en fram

tid kan yänta sig upptäckandat af nya än lämpligare formor , 

och för hosvarandet häraf undorkastar han de sannmmsättnin

gar af ämnm1, som lämpa sig för framställning af rökfritt krut, 

en ingående un<lersökning hån följande punkter: 

1) att de oj skola lenma något fast residuum efter för-
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bränning, och att do bil<lacle gaserna ej få haha någon skadlig 

inverkan på motallen i pjosen; 

2) att (le <PJ. få umlorQ:å förhnclrin!:r vid ll\,no·yari()' förv::l-
• < .) ~ -' h b 

ring ollor innehålla fl)rktign. ingroclionsor, samt 

3) att do lätt sko la kunna fmmställas i väl tillriLckliga 

qvantitetor fö,: praktiskt bellof. 

'l'ill oivanståonc1o villkor liiggor hau ännu ett, nomligan 

att krutet icke får detonera utan skall vara un(lorkastadt on jomn 

progrcssi v förbränn i ng. I ocl 1 för be<lömamlot af do olika 

krutens rclati va kraft, tager l1an uteslutande hänsyn till den 

gasmängel do utveckla pr kg. Han anför såsom grund för 

detta tillvägagångssätt att, elmruväl han fullkomligt inser, att 

icke ondast fö rbränningsproclukternas volym utan äh-en deras 

temperatur mäste tagas mc<1 i ridmingen Yid on fullständig 

analys, han dock föredrar att hålla sig till enbart volymen, 

icke ondast derför att Llot är enk lare och i dirokt öfvorons

stämmolso mod orhi'tllna balistiska resultat (enligt anlörda skjut

försök), utan äfvon J.erför, att vid nutida metoder för beräkning 

af temporaturen vid explosioner det är nödvändigt att göra en 

hel <lol ganska ovissa a ntaganden, under det att vid boritknan

clet af volymen mau har den kemisim sammansättningen så

som bestämd utgångspunkt - och om man dervidlag bchöf

ver göra några antaganden alls, så röra do ondast fördelnin

gen af syret mellan i sammansättningen ingående kol och 

väte , lwilket, i hvad yolymon angår, är aJ ringa .betydelse. 

Genom att enligt dessa grunder unelersöka sammansätt

nin~en och egenskaperna. hos alla ämnen , möjliga till använd 

ning vid framställningen af rökfria krut, kommor han till föl

jande slutsatser: 
l) Endast sammansi_Lttningar innehållande q väfvo, kol, 

väte och syre kunna, såsom nöclviindigt för rökfritt krut, full

ständigt förvandlas till gaser, h vilka icke in verka på motallen 

i pjesen. 
Hämf följ er , att alla andra oxplosi vämnen (knallqvicJ.::siH

ver, klorqväfvo etc.) innohållan<lo haloidor, metaller , fosfor etc. 

äro olämpliga för !lllYändning som skjutmoclol (krut). 
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2) Att, då kolets förbränning ger upphol till C02 (kolsyra), 

en minclro gasmängel bildas än då CO (koloxi<l) uppkommer, 

och att, då don förra reaktionen fordrar mera syre än don so

nare, en ökning af gvantiteten syre ollor qväfve (om såsom 

vanligt syret ingår förening mod hj elp af elementen i salpe

tersyra) är skadlig i stället för nyttig, ehurn full förvandling 

till gaser ogor rum, såsom nödvändigt för rökfritt krut. 

3) Att ju större elen qvantitet väte är, som ingår i kru

tets sammansättning, ju större blir, under föröfrigt lika för

hållanden, don gasmängd, som svarar mot förbränningen, och 

att till följd hämf ämnen bitrlec1da från elen mättaclo serien a[ 

kolhydrater lämpa sig bättre till rökfritt krut än ämnen från 

don aromati ska s01-ion. 

.J.) Att icke 11ågot a[ cle exrlosivämnen, som icke innc

hi\Jiu kol (såsom N3 f-I, NH,1~02) och lnrilku utveckla stora gm;

mängdcr samt sönclonlelas vid antändning, är sårlant att det 

icke Jotonorar, d. ii. utvecklar gasmängdon så hastigt, att den 

sömlorsprilngcr pjoson - hvarl'ör det också är lönlöst att bo

trakta dem s[tsom iimnon liimpliga till framställande af rlik

fti tt kr u t. 
t) ) Att åtskilliga ämnen innohiUlamlo enelast litet kol och 

mycket Yäto kunna synas lämpliga till anyäwlning i röldria 

krut ollor krutblundningur, vid förbränningen ub'ocklnndc stora 

gasmängcler. Mon att, så vidt kändt, de alla äro antingen 

liyktiga ollor honägna att spontant sönderdeJas och detonera, 

eller också framställas de med svårighet från sparsamt före

kommande blandningar, så att det för närvarande icke torrlo 

löna mödan att blaml dem söka efter materiel för åstadkom

mande af rökfritt krut. 

G) Att nitroglycerin sjelf utvecklar endast en liten gas

mängd (V1000 = G3,!J), då den innoltåltcr syre i öh·orskoit.. Den 

kan användas i blandningar för att bilda rökfritt krut, och 

dess blandningar m ed nitro-cellulosu, sådana som c01·dito och 

ballistitc, hvilka från fysisk synpunkt äro praktiskt homogena, 

utveckla gasvolymor, VlOOO> obetyL1Jigt mindre iin dc, SO!ll Ut

VOoldas af pyrokollodium, (ehuru dessa blamlningar angripa 

loppet i pjosen. ) 

- Ml 

7) Uollulosa, n CG H 10 0 5 , är ett i naturen Yida ntbroclt 

iimne och af allmän anviindning iuom industrien; genom 

dess bostänclighot, olöslighet, varaktigbot etc., och genom elen 

lätthet, hvarmocl den kan nitreras (då den innehåller nwekot 

väte), utgör den en öfvcrlägsen bas för rökfria krnt. · 

8) ll>land alla slag af nitro-ccllulosa, hvilka kunna bringas 

till rökfri förbränning , motsvaras maximum af gasvolyrn (V
1000

) 

af sammallsättningen C30H 38N120 19 (12,H % qväfvo), hvilkcn 

iir pyrokollodium, för l1vilket V1000 = 81 ,,, och hvilket äe möj

ligt att fullstiindigt golatinor·a i on blandning af ether oc: lt a lko

ltol , i hvilken form det är fullständigt fritt från h varje bonii

genhet att detonera. 

I första rummot är det don lii.mpligasto n[ alla nitro-col

lulosorna och i det andra det rationeJasto och lättast framställ· 

bura slag af rökfritt krut, bestämdt att uttränga icke ondast 

andra rökfria krut , utan också genom sin större homogenitet 

och sammanställningen nf sina öfriga egenskaper, orsiittn uuclm 

pyroxylonkrut. 

I afseende på pyrokollocliums företräc]o såsom r~ikfritt 

krut framför s. k. nitroglycerinkrut silger han: 

"Don komiska homogenitoton ltos pyrokollodinm spelm

on vigtig rol vid förbränningen, ty <lot linnes måttgn. skäl aLt 

tro , att vid förbränningen af <lessa fysiskt , mon icke komiskt, 

hom ogena sammansättningar såe1ana som nitroglycerinkrut 

(balistitc, cordito etc.) nitroglycorinon söndcnlolns först oclt nib·o

collulosan dm·oftcr i ett olika lager af krut. 

Horrar T. M. oc!t P. M. 'l'cbeltsow's experiment vid eld 

vetenskapliga och tekniska laboratoriet vis n, att för en gi l\ cH 

ladelniugstiithet sammansättningen af do gaser, som ntyecklns 

af nitroglycerin km ten Yariem i förhållande till ytan af kornen 

(tjockl eken af tråclnrno): ett fenomen, hvilket i;ke kan iaktta

gas vid förbränningen af pyrocollulosakrnt. Det gifvos enllast 

en förklaring på detta, nomligan att nitroglycerincn,' hvilkcn 

eger on högre förl.n·i.lnllingslw stighct (Bortholot), fön :;önLlercle

las än don cleri lösta nitro-ccllulosan. Detta är skälet ltvar[ör 

Tidslc?·ift i Sjöviiscndet. 4 



n1trogiyeerinkruten förstöra de inre ytorna af laddningsrummen 

så hastigt. 
I enligbot med ofvnnståondo lär den amerikanska flottans 

rökfria kruL vara ett pyrokollodium, möjligen med någon min
dre tillsats af Barium- och K alium-nitrat, dervid det förra in
går med 4 gånger så stor mängd som det senare. För an
vändning i handgevär klippes kollodiet i 0,2o mm tjocka qva
dratiska korn mec1 ungohi,r 2 mm. sida, hvillm poleras med 

grafit. 
Den amerikanska armen och kustförsvaret lära deremot 

använda ett rökfritt nitroglycerinkrut, och afgjordt lär väl ännu 

eJ· vara åt hvilket bör gifvas företräde. 
• ? • L l I vår marin har, såsom också af föredraganelen 1 uestyc ,_ 

nincr och beväpning anförts, särdeles jemna och vackra resul
tat"' uppnåtts med Nobelkrut, h vilket också antagits för tjen-

stebruk. 
I afseende på brisansladdningar till granater tyckes man 

lika litet vara ense om något visst sprängämnes absoluta före
träde. Under det åtskilliga länder använda vått bomullskrut, 
såsom i 'l'yskland, Italien, Amerika m . fl., gör man i Frank
rike bruk af melinite, i England af lyddito o. s. v. 

Här hemma har i sommar försök gjorts med ett af pro
fessor Cronquist sammansatt sprängmedel, den s. k. coroniten. 

------ ------

Elektroteknik. 

Inom marinerna i allmänhot har elektrotekniken alltmer 
gjort sig bemärkt, och elektriska anordningar Iör koinmunika· 
tiouer och belysning äro numera de vanligast förekommande. 
Men icke endast härtill har elektriciteten inskränkts; den tages 
allt mer och mer i användning i sin egenskap af clrifkraft för 
elen massa hj elpmaskiner, hvarmed ett modernt örlogsfartyg är 

utrustad t. 
Äfven inom vår marin har den i denmt sin egenskap 

kommit till användning i ständigt större och större utsträck-
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ning. Så ha våra två senaste pansarbåtar "Thor" och "Niorcl" 
försetts med icke mindre än 13 elektriska motorer mot "Odens" 7. · 

Anmärkas bör också, att vi i åtminstone en användnino
af elektriciteten lära stå framför alla andra nationer nemlio·e~ ) b 

ifråga om ankarspel. 
I vetonskapligt intresse erbjuda dessa tillämpningar dock 

ej så särdeles mycket att taga vara på - så mvcl~et mera 
synes mig detta deremot vara fallet med de prakti~<;lm försök, 
som under sonasto åren pågått hufvudsakligen i Italien och 
England med s. k. telegrafering utan tråd enligt Sicrnor Mar-

., b 

c om s system. 
Dessa försök förtjena säkerligen sällskapets uppmärksam

samhet, då dc redan torde kunna anses ha fullt tydligt ådnga
lagt metodens au vändbarhot såsom, åtminstone under förut
ning af sakförståndig installation, absolut lika pålitlig, som den 
sedan så länge existerande telegraferingen och telefonerin
gen genom land- och sjöleclningar, och då elen nu med all 
sannolikhet i en nära framtid kommer att för marinemu och 
till militära ändamål i allmänhet, äfvensom ock icl~e minst för 
sjöfarten i sin helhet, medföra resultat af oskattbart värde. 

Inom italienska marinen lär metoden ha varit i bruk nu 
öfver ett år, och talrika statiouer lära finnas upprättade längs 
kusterna; i Spezzia finnas tvenne sådana. · 

I England hade i Mars förlidet år ett par stationer varit 
i konstant arbete öfver 14 månader. I rrysklnnd är professor 
Slaby i Berlin metodens målsman, och t. o. m. i vårt lilla men 
v_akua nnboland Danmark, hafva försök donned gjorts inom ma
nnen. 

Då detta allmänna intresse tydligen. lägger i dagen de 
stora förväntningar man af metodens användning hyser, skall 
jag i korthet redogöra för hvad jag om densamma har mig 
be1~ant . 'l'y välT kan jag dervid ej stöda mig på personlig 
er arenhet, då jag ej varit i tillfälle att närvara vid uåo-ot för-

"' sök med densamma. 
Såsom torde vara bekant, stöder Marconi sitt systom på 
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Hertz's upptäckt, att oscilbtoriska urladdningfiX frambringa 
elektriska vågor i den omgifvanJc etern, hYilka kunna reflek
teras och brytas i enlighet med optikens lagar. 

Om de äro långsamma nog, kunna de långa vågoma 
fortplantas till oerhörda afståml och genomtränga snart sagdt 
ull a ämnen och mellanliggande föremål, med undantag, enligt 

d:r Lodge, kanske endast för jcrn. 
Marconi frambringar sålcllelcs . såLlana långa vågor i korta 

eller långa perioder. Dessa vågor så att säga u p p fattas p[t en 
mottagningsstation af en "ColJOrcr'', genom 11 vilke11s förmed
ling korta eller långa telegraftocken framställas. 

Marconi gifvcr sjclf i ett af hemom i l\hrs sistlidna hr 
hållet föredrag i Lomlon inför '' the Institution of Elcctrical 
Enginecrs" on beskrifning på dc af honom använda appara

terna, hvm·ur :iag tillåter mig hemta följande: 

AfsiindningsappaTalen. 

Då signaler skola sändas öfver långa afstånd och dft <lct 
C] är nödvändigt att sända dem i endast en riktning, använ
der jag såsom afsändare den anordning, som synes af fig . I, 
vid hvilkcn två sinå sferer, konnektera<l.e till den seknmlära 
lindningen af en induktionsrulle, äro förenade, den olla till jor
den och den andra till en vertikal ledare, hvilkcn jag vill kalla 
"luftledningen'' (aerial conclnktor). Skulle det vara nödvän<ligt 
att rikta ett knippe strålar åt ett visst håll, föredrar jag att 
använda en anordning, liknande en "Righi oscillator", pincc
rad i fokal-liuien af en cylindriskt-parabolisk rot-lektor. 

Afsändaren verkar på följande sätt: 
Då nyckeln (b) uecltryckes, verkar strömmcu från batte

riet (a) på "gnistrullcn' ' (c), hvilken laddar Highi-oscillatorns 
sferer (d, e) eller den vertikala ledaren (W), som i sin ordning 

urladdar sig öfver ''gnistmellanrummct". 
Denna urladdning är oscillatorisk och systemet af sfcrcr 

och isolerad ledare bilcia en racliator (ntstrålnre) af elektriska 

vågor. 
Det är lätt att förstå, huru man, genom att nedtrycka 

c 
c 
c 
' ., 
" 
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nyckeln liingre eller kortare tid, kan utsända en lång eller kort 

följd af vågor, hvilka, då dc träffa mottagningsapparaten, å 

densamma verka en längre eller kortare effekt, beroondo på 

deras varaktighet, och på detta sätt åtorgifva Morse's eller an

dra signaler, öfverförda från afsändningsstationen. 

Motlrtgningsapparaten . 

.En af lm[vuddclarne i min mottagningsapparat är det 

känsliga rör (Coherer eller radio conductor), hvilket uppfanns, 

tror jag, aE professor Cal;~,occhi Onosti från Formo och förbätt

rades nf Bra.nly samt modifierades af professor Lodge och 

andra. 
Den enda form af cohoror jag funnit säker och pålitlig 

för arbete på långa håll är en, konstruerad af mig sjolf, och 

som visas i fig. 2. 
Den består af ett litet glasrör, 4 cm. långt, i hvilkot två 

små polstycken af motall äro tätt insmälta.. De skiljas fråu 

byarandra af ett litet mellanrum , hvilkot delvis är fylldt med 

eu blandning a[ nickel- och silfvcr-filspån. Denna coherer ut

gör on del af on strömkrets, som innehåller det lokala elemen

tet (g) och ett känsligt telegrafrelä (n), åverlmndo on andra 

ström, hvilkon i sin ordning verkar på on "tremblcr" ()J) eller 

clocollerer (tapper) och en skrifapparat (h). 
I dess nortna la tillstiincl är det motstånd, som utöfvas af 

filspånon i röret oändligt eller åtmistono mycket stort, men då 

clo ii,yorkus af elektriska vågor, häfta (lo ögonblickligen vid 

hvarnndra och röret öfvorgår till att bilda en jemförolsevis god 

lod,tre, då dess motstånd faller till mellan 100 och 500 ohms. 

Detta tillåter strömmen tn\n det lokala olementet att åverka 

reläet. 
Don ena änden af röret iir förena<l till jorden och den 

andra till en vertikal ledare lika <1en vi<l nJsäudningsapparaten; 

om ref-lektorer nyttjas, föronas hvardera änden till en kort 

kopparskona. 
Längelon af dessa kopparskenor måste noggrannt afpas

sa.s, clå goda. resultat icke kunna uppnås, om de ej äro af en 
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sådan längd, att de äro i ton eller "syntoni" meJ do öfver

förda oscillationerna. 

Alla elektromagnetiska apparater i mottagaren äro shuntade 

mod icke ind~cerando motstånd (S. p 1 p 2 q) på så sätt, att 

det icke uppstår någon gnistbildning vid kontaktorna och att inga 

häftiga rubbningar ollor knyckar orsakas af lokala batteriets 

ström i närhoten af röret (coherer'n). 

Jag har funnit, att "tappern" och telegrafinstrumontcn, 

d<'t do icke äro rätt slmntacle, framkalla störande verkningar, 

ltvilka förbindra ooboror'n från att återfå sin känslighet efter 

mottagandet af elektriska oscillationer. Intet sådant störande 

ogor rum, då lämpliga shunts användas, och jag tillskrifvcr i 

mycket stor grad deras verkan den framgång, som nåtts med 

detta system. 
Små ''strypmotstånd" (cltoking coils k') äro insatta mol

lan coherer och relä. De tvinga den oscillerande strömmen, 

som härrör af do elektr iska vågorna, att passera genom cohe

rern, hellre än att uttömma sin energi på den alternativt an

dra väg, som reläet erbjuder. 

Oscillutionorna, hvilka gouom strålningen från oscillatorn, 

iuducoras i kopparskonorna eller i elen vertikala ledaren (luft

ledningen), h\'ilken tjcnstgör som resonnator, åverka det bins

J iga röret. Denna vorkan på röret består, såsom redan nämnd t, 

i on stor ökning af dess ledningsförmåga, hvarigenom strörn 

krutson slutes oclt sålnLHla ti ll åter strömmen från lokala ele

mentet att verka på reläet. Reläet i sin ordning släppor clot 

större batteriets ström genom "tapparn" eller afbryta

ren älvensom genom olektromagnotlindningarne i skriiappara

ten. Tappern är så inställd, att den knackar på röret och om

skakar filspånen deri. 

Om i det ögonblick dessa vorkning,u egdo rum, do elek

triska osci llationerna i rosonnatorn hade upphört, skulle den 

stöt ollor skakning, som tapperns hammare gifvit röret, ha 

återställt detsamma till dess normab tillstånd af högt mot

sti't.nc1 oclt Morse-instrumentet eller skrifmaskinon skulle ha 

gjort en prick på papporsromsan - mon om oscillationerna 
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fortfara mod mycket korta mellantider, förstöre5 den förvärf

vade ledningsförmågan enda sJ· för ett ögonblick genom tapparns 

slag och återställes omedeluart genom de elektriska strömnin

garna, och derför åvorkas återigen tappern och skrifmaskineu 

o. s. v. till dess oscillationerna från radiatorn (afsändaren) 

upphört. 

Det praktiska resultatet är, att mottagningsapparaten å ver

kas under lika lång tid som den, uneler hvilken nyckeln hål

Jos nedtryckt på afsändningsstationon. Vid hvarje signal, den 

må vara hur kort som helst, göra armaturerna hos relä och 

tapper några mycket hastiga vibrationer beroende på hvaran

dra, ty det är reläets rörelse, som sätter tappern igång - un

der det att tappern genom sin rörelse afbryter reläets. 

Då armaturen på en Morse's skrifapparat är temligen 

tung och eger jemförelsevis stor inertia, kan elen icke följa de 

hastiga vibrationer, som göras af reläets tunga, utan förblir 

nere hela den tid, under hvilken mottagningsapparatens snabbt 

intermittenta verksamhet varar. 

På detta sätt åtcrgifver skrifmaskinens armatur praktiskt 

taget noggrannt nyckelns vid afsänclningsstationen rörelser -

streck blifva streck och punkter punkter." 

Angåonde pålitligheten bos oohorers säger Marconi i ofvan 

anförda föredrag : 

"Fömtsatt a t t en cohcrer är konstruerad så som si o· bör 
b ' 

och använd på on lämplig mottagningsappamt, är don precis 

lika säker i sin vorkan som l1 varje annan ololctrisk apparat, 

som t. ex. en elektromagnet ollor en glödlampa. Jag l1 ar co

horers, hvilka gjordes för 3 år sodan, och bvilka uu äro full

komligt lika bra, om ej bitttro, än vid don tiden, och vi 

hafva haft rör i arbete umlor måuaclor vid do vigtigasto in

stallationer, utan att de någonsin förorsakat besvär. 

Vid don station, som anordnats vid Sonth Foreland's fyr 

och hvilken som bekant uppehåller förbindelson med East 

Gooclwins fyrskepp, uppsattes cohorcrn på mottagningsappara

ten, då vi först började i December förlidet år (detta sacles i 

Mars 1809) och har hela tiden sedan dess gjort sin tjeust på det 

mest tillfredsställande sätt". 
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Om den vertikala ledaren sitger han, att tack vare detta 
tilhi.gg till apparaten hafva vi blihit i stånd att telegrafera öfver 
afstånd hittils ouppnådda, tror jag, af något annat slag at 

"Rymd-telcgTafi ''. 
För dc omständigheter, som ledde honom att sätta så stort 

y~lrcle på denna vertikala ledare och på föreningen med jorden, 
redogör han på följande sätt: 

'"'Då J. a er utförde nåara exrJerimcnt i Italien 1805, be gag-
b b 

tmdc jag en oscillator, som med ena pol m var förenad till jor· 
den och mod den andra till en kondensator. Mottagnings
apparatens vertikala ledare var också förenad till jorden ocb 

till on liknande kondensator. 
·Kondensatorerna voro vid detta tillfälle kuber af jern

pli'tt mod 30 cm. sida, och jag fann, att då dessa voro plttco
m<lc p<"t toppen af en stå.ng, 2 meter hög, kunde signaler or
ltållrts p[t iW meters afstånd från afsiindaren. Mod samma 
kuuer på -1, meter höga stänger orhöllos signaler _lJå l 00 me
ters afst:tlHl -- ocb placemdo 8 meter högt - mod lättltet på 
-WU meter. Med större kuber om 100 cm. sida placerade 8 
meter ltögt knndc pålitliga. sigualcr or hållus hela viLgcn rnnd t 
på :2,-WU motors aJstånd, moLsvarmH1e ungefär 11

/ 2 mile. 
Dessa resultat tycktes antyda, att ett system at: afsänd

ning:->- och mottagningsappamtcr, konstruerade i enlighet med 
iig. d. v. s. en radiator af elen Hertz'ska typen, mod den 
ctm polen förenad till jorden och den andra till en verti
kal ledare eller till en stor kondensator och resonnator, bestå- . 
ende a[ on lämplig mottagare, likaleclos motl en sluttrrtcl före
Jwc1 till jorden och elen au dm till en vertikal ledare, bilda ett 
system, hvilkct kan gifva verkningar på långt större afstånd 
i\.u do vanlio·a svstemGn at Hcrtz'ska "radiatorer'' och ''reson-

b ,; 

natorer'' . 
De resultat jag omnämnt visa också, att det afståncl, från 

hvilkllt signaler kunna erhållas, varierar approximativt med 
qyadrateu på kondensatorernas höjd öfver jorden eller möjli
gen med q vadraten på elen vertikala ledarens län gel. Den n a 
lag har seelan verifierats genom en serie noggranna experi-
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ment och funnits korrekt och har gifvit oss ett säkert oclJ på
litligt sätt att beräkna lilngden af elen vertikala ledaren, be
höfiig för att erhålla resultat på ett gifvet afstånd . 

Det är lugnt att veta, att nämnda lag aldrig felat att 
gifva de väntade resultaten öfver ett fritt afstånd i nåaon in-

b 

stallation eller vid något experimc-mt jag företagit, ehuru det 
vanligen tyckes som om den erhållna distansen skulle vara 
något större, än bvacl man skulle väntat. 

Jag finner, att med öfriga förhållanden lika en 20 fot 
li'tng vertikal ledare vid afsämlnings- och mottagningsappara
terna är tillräcklig för meddelanden på l mile, - 40 fot 
vid hvarje ände - 4 miles, 80 fot - Hi milos, o. s. v. 

( . . , . f höjd i fot ) ~ . . 
. h = 20 V aist. \ afst. i miles Skulle det bh nödviinclrgt 

att rigga upp en installation för ett afstånd af 32 miles, som 
distansen ungefär ii.r mollan Folkestone och Boulogne, är det 
lätt att finua, att en vertikal ledare, 114 fot hög, vore tillräck
lig för ändamålet. 

Donna lag är dock pålitlig endast då lämpligt konstrue
rad apparat användes. Med apparat, i hvilkon n[tgon förb~itt

rad detalj är utesluten, finner jag det alldeles omöjligt att er
höJla närmelsevis ofvannämrHla resultat. Om t. ex·. strypmot
stånden uteslutas, blir, med öfriga förhållanden lika, afstånclct 
redneorad t till nästan hälften af dess ursprungliga vilrcle". 

Angående det binder mollanliggande föremål skulle åstad
komma mot telegraferingen yttrar han: 

"Med hvarje annan form af Hertr.' afsändare och mot
tagare, med bvilkGn jag experimenterat, har jag funnit det 
fullkomligt omöjligt att erhålla några resultat, om en kulle, ett 
berg eller något stort metalHöremål på något sLltt kommor emel
lan de två stationerna. 

Jag har mig icke bekant, om tillfredsställande resultat 
harva erhållits at någon annan, der sådana föremål kotmnit i 
vägen, men då systemet med vertikal ledare användes, blir 
det lätt att telegrafera mellan stati01wr, skymda från hvarandra 
nf berg eller jordytans krökning. Vid sådana tillfällen synes 
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det vara en tydlig fördel, om lu[tlodaron är tjock ollor om 

en kondensator föronas till dess topp. Jag är i någon tvekan 

angåonde den rätta förklaringen på donna verkan. Jag före

ställer mig, att der kan råda bra litet tvihel om don fullkom:

liga ogenomträngligheten för elektriska vågor af ett berg, 3 

milos tjockt eller af, låt oss säga, åtskilliga mi los af hafsvat

ten. En lösning af gåtan skulle man få, om man kuuclc till

skrifva sådana resultat verkan af diffraktionen hos så långa 

vågor som dem, hvilka utstrålas af eu 100 fot hög ledare -

men i så fall får man svårt att förklara, h varför andra former 

af Hertz' afsändare och mottagare, hvilka också gifva långa 

vi~,gor, ej verka clå sådana föremål mellankomma. 

En väg ur svårigl1 eten finnes, om man antar, att de elek

triska oscillationerna öfverföras till jorden genom jordlednin

gen vid afsändaren och utbreda sig öfver jordytan i alla rigt-

)1incrar tills de träffa mottacrnin o·sinstrumentets J·ordlednings-
. b ' h o 

t råd och genom att följa den sistnämnde till coberern sålunda 

komma denne att verka. 

Detta var den första förklaring jag kom till vid mina 

tidigaste experiment. J ag vill dock icke säga, att jag håller 

helt och hållet fast vid denna åsigt för närvaranc1c, ehuru jag 

ännu icke funnit någon annan tillfredsställande förklaring af 

fenomenet." 
Vid samma föredrag redogjorcle l\1arconi för dc p rakti

ska resultat han under de senaste åren uppnått, och hur be

nägen nutn än må vara att i det längsta tvifia på u ppfinuin

gens praktiska användbarhet, tala dock dessa, synes clet mig, 

på ett öfvertygundo sätt för systemets pålitlighet. 

I . början af 1898 upprättades vid Alum-Bay på ön Wig!Jt 

en statiou med en andra station i Bornemouth på 14'/2 mil es 

afstiirtd från hvarandra. Stationen i Bornemouth Hyttades so

dan till Poole, hvarigenom ufståudet ökades till 18 mi les . 

Dessa stationer ha hela tiden sedan dess varit och äro, s;\, vidt 

bekant, fortfarande i verksamhet, h varvid dagligen ett m edeltal 

af fullt 1000 ord sändas hvardcra vägen. Vid båda stationerna 

användas 120 fot höga stänger, hvilka uppbära de vertikala 
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• 
ledarna, slagna af 7 st. N:o 20 B. 'iV. G. koppartrådar och 

isolcrucle med kautschuk och tape. En 10 incl1 (25 cm.) induk

tionsrulle användes vid hvardcra stationen, åvcrkad af ett bat

teri af J 00 Obach element, modell M, h vilka lemna en ström 

af omkr. H volt och G--9 amperes. Gnisturladdningarna cga 

rum mellan trenne små sfercr omkr. l tum i diam., och har 

denna form af afsäuclare befunnits mer effektiv än den Rio·hi-
.ll . b 

osc1 ator, som förut användes. Gnistans längd afpassas till om-

kring l cm., och då detta är en mycket kortare gnista än 

apparaten kan lemn a, ger det ett godt öfverskott af kraft för 

tillfällig orogel bundenhet, som kan förorsakas af ström brytaren. 

Sfererna poleras icke, då resultaten syuas bestämdt bättre 

m od matta sferer än m ed polerade. 

De första försöken gjordes mellan ön Wight och en 

ångare, bvars masthöjd var ungefär 60 fot, då afläsbara signa

ler erhöllos på ett afstånd af 18 miles. 

Marconi säger om det inflytande olika väderlek och luft

elektricitet kan utöfva på telegraferingen, att erfarenheten från 

öfver 14 månaders kontinuerligt arbete hvarje dag, har leclt 

lwnom till den slutsatsen, aU det ·viider icke finnes, som stoppaT 

eller allvanamt hindTar arbetet mellan säda11a statt:oner. 

Experiment och försök göras dagligen mellan d0 båda 

stationorna och har förbättring af apparaterna numera till åtit 

att reducera stångent; höjd till 80 fot. 

Tilläggas kan att, då Marconi den 15 Nov. 1809 på väg 

håu Amerika å ångaren S:t Paul till sjös pass0rade Poole och 

Alum-Bay med en fart af omkr. 20 knop, meddel,ldc han sig 

obehindraclt med dessa båda stationer. 

. På begäran af Lloycl 's upprättades i Maj 18!18 signale-

nng mellan Ballycastle och Hathlin Island på ett afstånd från 

hnwmdra af 71
/ 2 milos. \'id Ballycastle flck den vertikala 

lodaren höjd af 70 fot och på Rathlin Island, der den uppbars 

nf fyrtornet, 80 fot. Sedermera har höjden vid Ballycastlc 

ökats till 100 fot, då närheten till fyrtornet på R~;tb lin .Island 

tycktes miuskn don stationens känslighet. 

I Juli samma år rapporterades fortgången af en kapp-
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segling vid Kingstown från on ångare, som modföljde båtarna. 

Höjdon på ångarens vertikala ledare var 7 5 fot (vid ett. sonare 

oxpRriment 80 fot) och å landstationen 100 fot. Med 80 fots 

höjd å ångaren kommunicerados upp till ett afstånd af 25 

milos. Öfvcr 700 telegram sänc1cs och mottogos, utan att n[tgot 

enda behöfde repeteras. 
Den förbindelse, som upprättades mellan Royal Yacht 

Osborne och Osborne Housc på ön Wigllt är af intresse, då 

don lemnade tillfälle att unelersöka effekten af mollauliggande 

berg och kullar. 
Vid denna installation användes en induktionsrulle om . 

endast 10 cm. gnistlängd vit1 båda stationerna. Höjdon af den 

sthng, som vid Osborne House uppbar den vertikala lodaren, 

var 100 fot. 
Ombord i yachten hängde lodaron från stortoppen på 83 

fots höjd från däcket och fördos ·nod mycket 11ära on af skoi·

stonarne mellan on hel del jornstag -- don bestod af 7/ 20 sla

gen koppartråd vid hvardora stationen. 
idståndet mollan Osborne House och yachtens ankarphtt~ 

i Covcs bay var 131 ( milos, ocli do två stationorna v oro oj i 

sigte a[ h varandra, då kullame bakom East Cmves lågo emellan. 

Konstant ocb oaJbruton förbindelse upprätthölls mollan 

stationorna under 1G dagar utan något som helst missöde. 

1ö0 telegram siinues, af hvijka många iunehöllo öfvcr 150 ord. 

l\Jedellmstigheicn var ungefär 15 ord i minutalL 

Yachten utgick flere gånger såsom till Bombridge San

dmm, 3 miles ntau[ör Nccdlos etc., uneler hvilka färder för

bindelsen oafbrntct ]Jibohöll s. 
Fdtn Osborne House sändes äfven met1clolandon till sta

tionen i Altuu Bny, ehuru HmH1on Hill, Golden Hill och öfver 

5 miles land !ägo emellan stationerna. Afståndct var 81
/ 2 mi· 

les och Readon Hill 45 fot högre än toppen af den verti kula 

ledaron vid Alnm Bny samt 31-! fot högre än don vertikala 

lodaren vid Osborne House. 
Mellan Sonth Forelanrls fyr och East Goodwins fyrskepp, 

på 12' afstånd från hvarandra, upprättades Jörbindclso. Appa-
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raten tördos ombord i en öppen båt och riggades upp samn1å 

e. m. samt arbetade omedelbart derefter utmärkt. Sednn dess 

har förbind elsen varit i arbete utan afbrott under alla HHJ8 

års stormar, l1vilka varit anmärkningsvärda såsom ihållande 

och svåra. 

Don vertikala ledarens längd omborJ är 80 fot. Maston 

är till 3
/ 4 af längdon af jern mod resten af trä. Jernstng etc., 

mellan h vilka trådon är neddragen, synas oj ha någon skad

lig effekt på resultaten. 

Som vanligt användes ett induktorium ar 25 cm. gnist

längt! och ett batteri om l 00 torrdemon t, h vilket lonmar- on 

ström af G-R amperes och H volt. 

Angående försöken inom Italienska nhtrinen säger NLn

coni, att systemet då (i Mars l l-l9D) varit i bruk öhor ett åY 

och att förbindelse mellan ijrJogsfartyg åstnclkommits på af

stånd nf öfver 19 milcs, ehuru man anser, att 10milesär mer 

än tillräckligt inom en flotta. , 

Professor J. A. Fleming, University Colleo·e London 
. b) ' 

skrifver i ett bref till Times om telegraferingen öfver kanalen 

mellan South Forclnnd och Boulogne, att under de dagar han 

vistades vid S. Foreland oupphörligen ntbyttes signaler, gratu

lationer och skämt mellan de bada sidorna, hvilket allt auto· 

matiskt trycktes på vanliga telegrafpappersremsor mod vanliga 

telegraftecken och med en hastighot af mellan 12 och 18 ord 

i minuten. Icke en en<la gång förefanns någon svårighet eller 

dröj smål i att erhålla omedelbart svar på en afsäud signal. 

Han anser, att detta sätt att telegrafera, såvidt expori

ment bittills ådagalägga, nu står i afseonde på säkerhet i ar

betet och lätthet att sköta lika högt som något annat sätt för 

elektrisk förbindelse, <1er en kontinuerlig tråd användes mellan 

de hå stationerna. 

Vidare säger han, att apparaten är "ricliculously simple 

and not costly·'. Med undantag för ståno·en och 150 fot 
. b 

1solerad ledare kan on apparat för att sända och mottao·a med
b 

delan.den öfver 30, ja 100 eng. miles långa afståncl rymmas på 

ett htet köksbor<1, och kostar ej öfver 100 :f, hvarjemte "no 
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state of the atmosphere and neither darkness nor storm inter

rupts so far as yet found the freedom of communication". 

Från raden uf de triumfer Marco1~i's system redan firat, 

böra ej heller uteslutas de medd elanden han på uppdrag af 

N e w Y ork Hera l d lemnade från sistlidne hösts kappsegling om 

''America Cup", och hvarigonom tidningens upplaga i Paris 

sattes i tillfälle att minut för minut under pågående segling 

meddela de täHantles olika lägen. 
Med sådana resultat för ögonen torde det yara lätt att 

inse clou ofantliga nytta sjöfarten i allmänhet kan ha af upp

finningen, äfvensom af bvilken betydelse den kan blifva vid 

militära operationer, vare sig till sjös eller lands. 

Sannt är nog, att den tinnu lider af ett ganska anmärk

ningsvärdt fel, det nemligen att ej kunna begränsa det områrlo, 

inom hvilket signalerna kunna afläsas, tifvensom att ej yru·a 

skyddad från det inflytande andra i närheten varande, liknan

de upparater kunna utöfva, och den liknelse, som anföres ar 

S01ninemmster J esperson i Dansk Tidsskrift for S0vmson, är 

onekligen väl funnen, då han säger, att systemet kan liknas 

vid två personer, som befinna sig på en öppen slätt, och som 

med hög röst meddela sig med hvarandra . Finns det någon 

i närheten, så kan han höra, och genorn att skrika värre, 

öfverrösta dem, så att de ej förstå hvaranda. Men en vanlig 

telegrafledning kan också "tappas" och afklippes betydligt lät

tare än Marconi's öfverröstas. 
För öfrigt torde det ej ligga utom möjlighetens gränser 

att så afskänna eller koncentrera och rikta de elektriska eter

vågorna, att dessa endast inom ett mindre område eller i en 

viss riktning kunna uppfattas - eller störas. Redan Marconi 's 

första apparater voro försedda med en slags reflektorer, och 

fortfarande göras . försök med ''syntoniska" reflektorer, hvari

genom uppfinnaren tror sig. åtminstone inom kortare distan

ser, kunna för praktiska behof tillräckligt noga rikta strål

ningen. 
Så har det enligt hans uppgift visat sig vid ett försök, 

som gjordes på en distans af P/,1 milos, att. signalerna oj kun-

c1 e alls uppfattas på ett afstånd från mottagningsstationen af 

50 fot på sidan derom. A p paraten var då försedd med on 

Righi oscillator och en rotlektor af paraboliskt-cylimlrisk form 

i stället för vertikal ledare. 

Med mottagningsapparaten anordnad på liknande sätt, 

skulle man, exempelvis · i tjocka , kunna ganska noggrann t pejh 

on fyr, som utsände sådana signaler. På fartyget finge då an

tagligen finnas uppställd en apparat med en vertikal ledare, 

för att från alla håll mottaga signaler. Saclan sålunda upp

märksamhoten blifvit fäst på dessas tillvaro, kunde en reHok

tor inkopplas i elen vertikala ledarens ställe och vridas till 

dess signalerna , hvilka vid omkopplingen naturligtvis upphört, 

ånyo tydligt uppfattades, då reflektorns ställning angåfve rikt

ningen till afsändaren. 
Man hade ju då så att sii.ga lyckats att genom tjocka se -

och af hvilket praktiskt värde detta vore, ligger ju uppenbart. 

Många andra metoder för s. k. telegrafering utan tråd 

hafva försökts och försökas fortfarande. Marconi's system tyckes 

dock, om man får döma efter de uppnådda resultaten, ännu 

så länge gifvotvis vara det pålitligaste, på samma gång man 

mod detsamma uppnått distanser, med hvilka de öfriga systo

mens ej ens närmolsovis kunna jemföras. Härjemte eger sy

stemet den ej oväsentliga fördelen a[ stor prisbillighet och 

onkelhet i anordningen. 
Ensam orn upptinningen tycks han dock icke få vara. 

Så har i Amerika uppträdt en professor Amos C. Dolbear 

från Tupts College i Massachusetts, hvilken påstår sig vara 

den förste uppfinnaren af metoden att telegrafera och telefo

nera utan tråd, äfvonsom att han redan 188G fått patent der

på. Han säger sig ej vilja lägga hinder i vägen för Marco

ni 's experiment i Europa, men i Amerika ämnar han ej tåla 

några ingrepp i sina uppfinnarerättigheter. Möjligen förestår 

någon patentstrid på grund häraf. 
Uppfinningen har äfven ledt till on del biuppfinningar 

och tillämpningar, hvarvi<l man sökt att såväl i mottagaron 

som i aJsti.ndaron a.nvitnda telefonen. 
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Så lär inom Italienska marinen en af mariuingeniör Ii.usso 

d' Asar uppfunnen teleronapparat utan tråll kommit till använd

ning, hvarjemte Schäfer & C:o i Budapest, i Fiumo, Triost, 

Venedig och senast i Dover lär ha uppvisat ett system, genom 

h vi lket telegrafering utan tråd skulle kunna ske genom att tala 

i on telefon. Notisen härom tillägger, att fackmän t illrådt re

geringen att införa systemet i England. 

Från Amerika kommer undenättelsen, att professor Fesen

elen och hans assistont professor 1\..intner ha f va medelolat u ni vor

sitetat i Pensylvrmia, att det efter långa försök lyckats dom 

att åstadkomma en mottagningsa.pparat, 2000 gånger känsli

gare än Marconi's, och som skulle göra det möjligt att med 

stänger aJ 200 fots höjd telegrafont öfyer A.tlant011. Det säges, 

att ett stort bolag rc(lan bildats för att tillgodogöra sig upp

finningen. "Det skulle i så fall vara (let femte bolaget, som 

inom några få yockor bilJats för bogagnanclet af patent på 

telegrafering utan tråd'', tillägger notisen. 

Ehuru uppfinningen såleJes ännu torcle vara mäktig af 

kanske långt gående vidare utveckling, synes det dock kunna 

fastslås, att den nu trädt ut ur llet första exporimcntela sta

diet för att ställa sig i det pmktiska lihrets tjenst. 

I Danmark hafva, såsom jag förut omnii.nmt, försök utförts 

af Somiuukorpset på örlogsvarfvet, men delvis åtminstone 

misslyckats, såsom anföres, på gnnHl af Je öfvcrallt hvammlra 

korsande telefon-, telegraf- och belysningsledningm·no derstä1lcs. 

Skullo inom Yår marin försök demte(l komma till ståncl,. 

torde Yi här i Carlskroua mo(l kringligga1Hle [ort samt Utklip

pan, hafva ett härför utomordentligt Yi.ll liimpadt cxpcrimcn

ta lfält. 

Carlskrm1a i Januari lDOO. 

N. E. Andersson. 
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( ln.,ilndt.) 

Uvem styr öfver Flottans }lemlion~Jnlssas 
g·ratia.lfond? 

Enär on stor del af tidskriftens läsare torde nna <lcl ogar c 

i ofvan nämnda gratialfond, må clct icke anses op;rannlnga att 

vördsamt anhålla att få förfoga öfvor on liten del al' utrym 

met rör ett spörsmål rörande sag1la fon(l. Mera än andra pn

blikationcr tonlo ti<lskritten lämpa sig såsom l'onnn i <lotta nr
seende. 

Den såsom öfvorskrift framställda fr;'igan har JJ~irmast för

anlodts af det nyligen utkomna n.\'a reglementet för Flot.ta.ns 

pensionskassa . Sagda reglementes § l stadgar, att kassan "stfu· 

under styrelse af delogame genom fullmäktige". Dertill iir 

emellertid fogadt ett litet tillägg, som vid första ögonblicket 

l'örefaller holt oskyldigt, men som i sjelf,-a verket innebär en 

holt annan princip för styrclsosättet. Det heter nem ligcn de r, 

att fullmägtige cga förordn a om kassans fön-altning " i den 

ordning detta reglemente stadgar". Jemföres denna bestäm

melse med innehållet i § -!5, finner mau visserligen, att full

miigtige kunna bPsluta om allt tänkbart, som rör kassans an

gelägenheter, mon att dessa beslut, då dc icke hålla sig inom 

on trångt angifvon ram, blifva ''slag i luften", flerost de icke 

Yinna fastställelse n.f - Kong!. Maj:t. Innebär nu detta för

hållande behörig säkerhet för att ofvannämnda af (lelegares 

egna medel hufvuclsakljgen sammanskjutna fond kommer att 

föryaltas på ett dclegarncs ' önskningnr motsvaranC!c sätt? 

J omföres det nytillkomna reglementet mod de af clelcg·ar

nes fullmägtigo dci1 21 sistlidne April till Kong l. Ma:j :t afgifnu 

försing till nya rcglemontsbostämmelser, så finner man, att 

1'-idslwij't i SJöviisendct. f) 
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f{ongl. Maj:t tillmötesgått de tlesta framställningar rörande 

gratialfonden, men visst icke alla. Så t. ex. har Kongl. Maj:t 

icke funnit skäligt bifalla framställningen rörande utbetalande 

af gratial till en k a efter den, som stupat i krig, h vadan så

lunda kan inträffa, att om tvenne clclegaro samtidigt falla ifrån, 

don ene på grund af i krig erhållna sår och den andre på 

grund af sjuklighet, som icke haft gemenskap med kriget, så 

erhåller enkan i senare fallet gratial, men i förra fallet endast 

det s. k. matematiska värdet af de gjorda inbetalningarna, 

bvilkot förefaller vara en princip, som icke rätt väl passar 

ihop med en krigsnwnskassa. A.nclra vidtagna ändringar-i full

mägtiges förslag att förtiga. 

Man hyser ju icke minsta tvi[vel om, att Kong!. Maj:t 

vid dessa ändringar haft kassadologarnos bästa för ögonen. 

Men det ligO'er uån·ot för deleg·arne otillfrousställancle uti, att 
b b 

sådana beslut, som c1et nyssnämnda angående gratial efter don , 

som stupat i krig, kunna utfärdas emot fnllmägtiges utan re

servation afgifua framställningar och utan att fullmägtigo, som 

ju enligt § l förordna om kassans förvaltning, ens få t illfälle 

att yttra sig öfver hvad Kong!. Muj:t kan hafva för afsigt att 

besluta. Och som Kongl. Maj:t icke behöfver gifva skäl fiir 

sitt handEngssätt, så få delegarne icke ens kännedom om hva?"

för deras önskningar icke kunnat bifallas. Som Kongl. Maj:t 

derjemte kan tänkas icke fatta mot fulhnägtiges (d. v. s. del

egarnes) önskningar konträra beslut, utan att inhemta råd af 

sakkunnig eller för frågan intresserad person eller myndighet, 

så frestas man tro, att Kongl. Maj:t dm·vid möjligen bogagnar 

sig af något för delegarne okänd t organ. H vilket allt till on 

nullitet reducerar bestämmelsen om att gratialfonden skulle 

stå "under styrelse af delegarne genom fullmägtige''. 

Att kassans pensionsfond förvaltas på sätt Kong!. Maj:t 

finner för godt, ligger i sakens natur; men nästan lika mycket 

ligger det i sakens natur, att kassadelogames sjelfbestämnings

rätt icke bör mera än nödigt kringskäras , då det gäller för

valtandet af gratialfonden. I detta afseeil.de hade det varit 

önskligt, att det nya reglementet uppdragit olika gränser för 
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full mägtiges befogenhet beträffande de båda fondernas förval

tande, tillmätande dem större frihet beträffande gratialfonden än 

beträffande pensionsfonden; liksom det äfven hade varit en 

klok gärd åt rättvisa och billighet, om det nya reglementet 

kommit att upptaga bestämmelser, som förmedlat representa

tion inorn fullmägtige af alla kassan tillhörande delegareklasser. 

Den 12 December 1899. 
Kassadeleg are. 
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ljittcrntm·. 

Af Norges Frihedssaga yod Jacob B. Bull. 'L'i l Norges 

J Ln u g Flaa<le. Forsto del. Under hem me el Scepter. 

I nysknndinavismuns ti<l , då i nonlen on sträfvan för

miLrkes att genom studerandet af brödrafolkens litteratur fastm·o 

F:ammanknyta föreniugs· och slägtbm1<1cn, sync,; det för s \·en

sku il ottans och bilrons män gifvas ett utmärkt tillfälle härtill 

genom att öka sin bokskatt m ed ''Norges Ji'rihodssaga" och 

icke blott en utan mänga gånger genomläsa dossn af foster

landskä rl ok glö<lando sfmger från Jon tid, då Norge låg under 

friimmnncle ok i niLf:itan OLlpphörliga stritler med Sverige. Ty 

det ii.r icke blott Norges historia och historif:ika perf:ioner , som på 

ett gripande sätt för Of:iS framställas. Nej. Sveriges hi storia är, 

umlur <len tid boken bobandlar, med Norges så nära Lörlmndon , 

alt i niisiau l1vat'jc f:iång möta vi v[trt egot land. 

J. L. l ·~nnebcrg har i sina oclö<lliga ·'ll'ämik Stål::; Diig

ner" p i\, vint eget modersmål tolkat \'fl.rt folk::; stricl med gran

nen i (ister. 

J. n. Bull qvitdcr på norska och <lchi s på svenska om 

s b m l i n a\' i:-;ka folkeils inböl'(l l'S krig. 

Doi linnes m[mg<t l i kli eter i dessa hö.cla di ktan::s sånger, 

o<.:h norska pressen lwr ooksii betecknand e nog kallat '·Norges 

Jl'rilw<lssaga" sitt folkR " Fänrik Ståls Sägnor" . 

Det iir ett hjeltudädots, lidelsens och nö<lons epos. 

I klangfull. likso111 nr i\orgos fjäll mejslad vers, tolkar 

Bull s itt lolks nötl- och stridsår. 

)Ut då siwgorna sjclfnL tala . Tala ;;itt m itktiga , ofta 

ordkarga m en allti<l m ananclc, ja , hämycknnrlo spritic 

Hoken iuiccles med en ''.F orsuarssany", som redan i do 

första strol'ema anslår grundtonen till alla de 22 dikterna. 

.. - G!) -

"Gamle Norge, olskte Lautl 

bodste Von i Vordon 

for clin Fred vi Mand ved Mund 

gaar til Leding fmrden . 

. I ''D_anske_uatto11s" fyrahundmåriga mörker, lyser rl et fram 

~tJo: ·nor , _ tJ Jl hv1lka Norges nutidsbarn kunna blicka upp . Det 

ar JUst 1 mörka qvalfulla tider, som store män födas, och ''af 

sorg är sång upprunnen" . 

Genom hela bokc11 Q:,·'> r· el t l t · f' 
~ " o on une ors rö m u · s mg och 

li.lngtun. 

Sorg öfvcr broderkrigets förhiirjclse . Längtan efter fri

hotons dag. 

Vi möta i clossa sånger krigarogostnlter, folklijcltar och 

frocl eJ:s ap~stlur. Lifs lofvawle stå cle för vår syn. Afven på 

don hdou fanns det miin i nordanland . Der funnos mäu som 

i~ l skaclo att. se freden herska i nonJen. 1.Iiin sådana som " ,Gnf

fci~fclrlt 21aa J.l1unlcltolmcn'', der han s nart i 30 ;,\r valldrat sömn

lös och blind i sin gyllene bur. 

"Stor var hans BrfJdo. Til Dodcu han lod 

q vnl for do nordiske R. i ger; 

he nido at lrc:nke do Villldyr, som stro<l , 

sammon til Ji'rolso og sammon til Fred, 

8la!!bJ.orn oo· Love oo· Tio·cr· " 
...... b h h . 

"Helli,q 8ta.tfcn'' Yandrar getlOlll ({öta land , bartota g:\r han 

"li'm Stod til Stod 

for Lnnde fred 

ut bode fra Gud over NonlcJ J ned ". 

I syner ser !Jan hur 

"Der staar et Hkrig 

af Kamp og Krig" 

m oll n n kommgame Kristian och Kn r! , m ollall danskar oc!J 

svenskar. ·- Han Yanclrar genom CWta land m ed blödanrle 

fötter, frecllös och sinnosrubbad 

".i\[en Krigen, som 

han yarsled om 

lig vildesto Varg over N orcle~1 kom 

imollcm Kong ]{arl og Kong Kristian". 



- 70 -

''l(jelcl Stub", prosten, som "i Sommere seks og i Vintore 

fem'' stod "for Norrig paa vagt''. 

Det är i denna sång, den under danslut oket trälande 

norske bondens sinnelag gent emot Sveriges folk, får ett full

tonigt uttrvck : 
"At gan go mod s vonsken till Leding i Le el 

Slet intet vi kunne og ville. 

Vi havde fra fordum med hannem kun Fred, 

og Fred vil vi have for Fromtiden med 

don Mand, som gj0r Ufred mecl ham, slaar vi ned 

men Gmmsevag~ - den vii vi still o". 

"Provst Bagges Bon". ''Guldoulov" (Ulrik Gyldenl0ve) hade 

intagit Karlstens fästning och lät ringa till tacksägelse med 

Marstranels alla klockor. 

Prosten Bagge bl of med . fara för egot lif befalld att hålla 

bön för norska hären 
"at stadig den Scier maa fristo 

Svenskorne slaa til det Siste!" 

P ä predikstolen talte prosten så : 

"Bedja jag skall, och bedja jag mä 

Med all den förmåga jag egor: 

Skydda vårt fosterlands läger l 

Kung Karl och do gossar blå 

Gud gifvo dem seger l'' 

"Z:oer Huitjl'lrlt, 10:do Oktober 1710." 

Do t var vid slaget vid Kj0gebugt. I ve r H ni tielclt }J å 

' 'Danebrog" attackerados hårdt af trenne svenska örlogsmän , 

och då striden var som hetast började "Danebrog" att brinna. 

"Da ropto halvfemte Hundred Mand: 

Snart gaar h u n till V eirs! Hold af mod land! 

- Lad Ankeret fald e l - sa Huitfeldt han". 

"Og saa blev der still e paa "Danebrog". 

De stykker sig selver aiskj0d , 

og Ilelen stod h0i over Mast og Skrog; 

Men Gutterne blev, som han b0d. 
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Han s~od dem i blandt og saa sig om; 

saa b01do han Knro, den Herre from. _ 

Og Skuden fl0i dicl , hvorfru Flaggat kom". 

"Tonlensl~jold i Dynekilen." Karl den tolfte belägrar Fre

drikslwlcl. 
"Ir . \.Ongen stm·er Sycl oo· undror 

b - , 

ln·i ei Flaadon kommen er" . 

' 'Modens Svorigs Flaadc taaer 
o 

Rast bag .Dynckilens vold 

gjenncm Sundet ''0rnon" jngor, 

skarpen Klo bag mden Flod. 

Paa Fregatten 
staar i Natten 

Tonlonskjold" . 

"Den or farlig, Dynokilen , 

Borg og Braat paa alle Hold, 

smevert Vande mor end Milen 

Skjror og Braadyp tusondfolfl. ' 

Dicl indoYor 

En kun vover -

'l'ordenskjold ''. 

"Tapre Knape''') Sveriges Svanor 

roper opp tnl blodigt Slag. 

Bag do stolte gul-blaa Faner 

glimter skarr)t do alntto L 
to ag. 

Gamle Sv er' ge 

faar sig vr.ergo 
kYast i dag". 

"To! v te Karl paa Fiaaden bior; 

Flnaden kommer aldrig from! 

'') Olof Kn:tpc. 
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Svorigs stolte · Svanor tior, 
'l'ordcuskjolLl har talt med dem. 

'vV essels Torden 
tvang fra N orden 
Kongen hj om '' . 

"Storre Daad er aldrig m·et 
under Danabroges Folcl; 
Storre Mod or aldrig provet 
ond hint Dogn bag Dynas Yold . 

Saa(lan Soior 
En knn oier: 
Tordcnskjolc1". 

Så diktar Bull om Olof Ramm, T01me Huitroldt, Klokko
ron paa Id, Pec1or Normand, Oberst Krusa , Gamle Koss och 
hans son, Hans Kolbjorn sen, t;jensteqvinnau Olaug; om Stjom
sköhl, Stake, Horn, Lars Kngg, groh-o Wachtmoistor och många 
flere, men han når högst i såYäl kraft som kil usla i den sång, 
som afslutar samlingen, nemligen · 

"Anufelt paa 1'yr7alsjjPldene" . Armfelt är shtll(l pit ii.tcr-
t:l.g öher dc ölle vid(]oma. Snöstormcu bryter löst. 

"Lig et H aY 
lwirvlcr viltart, 
yrt og iltcrt 
Snoens Kav; 
s:dkvass ind i 
Yil,trcns Lin 
pi skor 'Viml i 
IIui og I hin ; 
svart ug hann! 
Bygcn gaar; -" 

- - - ---
"gnmle Karolinors Skare 
anor DoLl og oincr Farc; ' ' 

-------- -- -
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Forste Nat og anden Dag 
vrerre Storm o a vrerre Jaa· 

b "'' 
Men ved Essands frosne V oye 
der fik Svenske-hmren so y e· 
Fire Tusend gik til Ro; ' 
vaagned bare Tusend to. 

Og da Armfelt muste Daa b 

bod Reveillen slaa til Slag, 
stansed han i sin Befalen, 
slagen, ligbleg, Generalen. 
T hi hans stolte Veteraner 
lystrer ingen Ordrer mer 
sideler stumme, mens de~ sner 
frosne i de hvide Faner. 
Kompagni ved kompagni, 
Alt i Orden, Skik og Pli; " 

"Monstertrop af Mcmsterhrer. " 

Den dikten bränner sig in i själen. 
Länge skola dessa sånger lefva . 
Länge rninnet af dessa män! 

"Mindet staar l 
Fader vor --

til evige 'l'icler, Amen." 

' 

L . K. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och kri:;sveteuslmpliga 

tidskrifter. 

Kon,rd. l>rig·~,·cten~knp~akailcmicns Jmmiling·ar oelt titl~krif't. 21:<1. 

och 2:J:a hUfiPnrt. :hslJeriittclse :Lf fiircrlrrrgandcn i kri!!~WtTflltn in~. triing· 

och :-<j ub·i'trcl~l·iiscnrl e . 

2:l häftet. . \.kar1cmien~ täfiing~älllll(' ll fiir år 1~JOO . IIvilkrr liro rl e 

fijruärnst rt hriH(Cl'lla inom Yih arme'? 

Artill<'l'i-'.l'itlskri ft. 3:e och ±:e häftmm. Fcltarlil !C'l'iets inrli rek te 

skytlning. i-ipanjoremas ~i~tn, kamp om Kuli:\. 

5:e häftet. :Betänk[l.nde [tf sYCn>'k-norslm artillerikolllitt6cn i .Juli 

18!)~). Rapport öf1·er skjuti'ör~uk ntfönla vit! Yaxl1olm~ och O~c::n-Frc· 

drikshorgs fästning m oll automatiska kubprn tor 1 8~J!J. 

Xorsk 'l'itlskrift for Sm·msen. S "\:wgang:-< 2:t hcEtc. Den spanHk

rtmcrikrm;o;kc krig. Lidt om torpedobaa<ls!jeneste. 1\[askinsk.vts. Krono· 

mctcret. 
Tidskrift for SHYmscn. (Dansk.) December. 2\ fftrin cm: Aelling. 

A.dmiml Cen·era~ bre\'e. Frn, den \"II in tema! ionale Uc<)grai'-Kongre::; . 

Medclelebcr frlt Kunl- og ~)~ tersomarinerne. 

Jannari HJO(). \"or FJ[tades Til:-;tn,ntl ycd . \arhunclrc<lets Slutning. 

\·ore Fan·:tndc~ Afm:crkninl!'. Medrlclcl,;cr fra );ord- ng l/J;;tl'r~umarinerne. 

Jiiittheihmg·cn aus dem Gebietc ties Sccwe~cns. );:o l. Bcitl'iige 

zur Geon1ctri tles Aufkläruug:;dien~tes zur Sec. Pltr:-<on~ D:tmpft11rbiuc. 

])ccentrali:-<ation der CommandoflUmmg auf Sch lacltt-scliiffcn. Ncuc Krieg~

f-<thiff~bautcn . Der Nicder!Hmlitielte ~1arinclmt1gc t· \"man~ t' h lag fflr 1900. 

Der :Jahresberi cht <le~ Chefs filr die .Ki.istcm·ertlwicligtmg der \'ereinigten 

Rtaaten von Nord-.\.mcri lm. 

lUnrine RmHlsclwu. :J ammr 19il0. ]) Bona,nico · Die Leh re YOn 

der Recmacht. Das Re!tm1g:::'IH:~en an den Kiisten Emopas. Einigcs i.iher 

Erfflltrungen mit engrohrigcn \\"a,;~c rrohrkesseln . Sprieilll'örtcr etc. );or

delbisch-DHni~cltcs. Stati sti~('her Sanität::;beri eht i.iber die cngli;,che 2\Iarine 

18~)7. Hanitätsbcrieht i.lbcr die 2\Iarine der Vcrcinigte 8taaten Hir clas Jahr 

11:;97 uml den ;l,citmum dei'J KriL•gei'l mit Spanien im .fahre 18!18. Rnnitäts

herieht i.ibcr die kaisedich japanische 2\lnriue 189(i . E lektrischc Hilll',;ma

Rchinen 8. ).f. S. )Egir. 




