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Arsberättelse 
Bestyckning och Beväpning år 1900. 

(Forts. från sid. 48.) 

En lnflcln i ng af 45 kg. cl_vilnmit upphii.ngr1os i boröring 

mod donna tana på så< lan t sätt att, liksom i föregående fall 

gjorts, <loss ogen tyngd hjälpte t ill att trycka den mot tafl an. 

Donna så upphi.ingda laddning detonoralles medob 2 st. pri

mers, innoh il.llando snmmanlagdt 5 ,o3 gram knallsats, placerade 

på laclllningons yttersida. Verkan häraf var följande: en in

buckling al G3 mm. lljup och O,a t m. diameter uppstod. Pan

sarets kanter böjdes framåt omkring 50 mm. , hvarvid bultar

nos aHasade hufvudon llrogos genom den yttersta plåten. I 

ingen nf plåtarue fauns någon spricka. Hela taflan hade fjedrat 

bakåt omkring 50 mm. 
Vi<l detta liksom vid do föregåondo experimenten, hade 

framför taflan Ji ggande tritblock splittrats, och on fördjupning 

gjorts i markon , uppgåondo nu till omkring l m. Här af 

syntes framgå, att vinkeln mellan far tygssidan och vat

tOllytan skulle komma att erbjuda gynnsammare förhållanden 

för sprf'mgi.i.nmot att utveckla sin kraft än släta fartygssidan. 

För den skull upplades horizontolt on 25 mm . plåt på träun

derlag i höjd med midten på taflan och intill densamma för 

att reprosentom vattenytan, och en laddning af 34 kg. dyna

mi t pressades v~l in i vinkeln samt detonerades medels två 

primers om tillsammans 6,6 gram knallsats. 
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EfJ'okton af la<l<lningen, anordna<l på llotta f'i.ltt, var be
aktansvi:irdt större än af den föregående större hcl<lniiigml. 
Intryckets djup blef 8!) mm. Backning med sträfning utsattes 
för betydlig skakning och påkänning. Skmlorna kunde dock 
ej i någon mån anses vitala, och tarlan lämnades sådan rlon 
var, utan reparation ståeJHle till blifvawle experiment. Den 
plåt med träunderlag, som represcntonulo vattenytan , var na
turligtvis alldeles förstörd. Plåten j bitar och tritot j spill ror. 

Don slutsats, som måste dragas fn\n dc hiir be skri l' n a 
lör::;ökons resultat, är att ett mo<lernt pansarfartyg oj li<lcr nä
gon nämnvärd skada från detonation af ganska stora Luldnin
gar bri::;ant sprängämne, om ock llotonationcn sker, ni:ir f'lll'i.lng
äm.nct är i omedelbar kontakt mod tartygets pansar. Don an
dra delen al' commanclcr Folgcrs experiment n.fsåg att utröna 
effekten af bomullskrut dcto.ncradt på däckspansar. 

Vill konstruktionen af taflan för detta exper iment var ar
sikten att <len skulle reprosentera styrkan af 50 mm . st[tlpl<U., 
på lämpligt sätt understödd. rranan hopsattes såluwla: ;) st. 
smi<lcsjärnsplåtar, merl hål liksom <le i förogåcn<lo experiment. 
am·i:lmla, föronades m c<1 hvaraudra förnlc<lclst 25 mm. bultar. 
Den på detta sätt hopkomna 3-dubbla pHUcn fastbultades till 
starka timmer 1,37 m. från hvara]l(lra. För att i möjligasto 
mån borteliminera verkan af hålen i plåten, titeldes dessa i 
mi(ltelplåtcn af G mm. stålbi tar, l1varji.lmte en dylik lmles ol'vanpå 
taflu.n, och på denna senare placeraclos laddningen . ll,a kg. 
vått bomullskrut detoneratles Wrmo(lcls 0,23 kg. torrt och 5,6 

gr. knallkvicksilfver. 

V orkan af detonationen var att ett hhl, ungelur hälften s[t 
stort som laddningens bas (178 X 203 mn1.) sloo:s ucnom alla 

<J ' ' ~ h 

plåtamo, och dessutom sträckte sig verkan omkring 0,:; m. ned 
i den ganska luckra jorden inunder. rrallnns in bockning str~lckto 
sig till timrcn och Y<tr af 1!)0 mm. maximidjup. 

Nyligen företogs på armeons skjutplats vi<l Saudy liook 
Iöljawle försök: on 30,, cm. stålgranat, laddad mecl ;)!),4 

kg. emmensitc, ställelos vertikal mod sin spets h vilande på on 
70 mm. stålplåt, som i sin ordning understöddes at på mar-
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kon lng<ln t immer , ungchlr O,!J I m. [rån Jnaramlra. F'ör att 
innesluta granat och plåt, uppstaplalles sandsäckar rullllt om
kring. Granatons detonation Jrnmbra.gtc praktiskt tagen iilgCII 
eiJckt på plåten, men samlsi.lckamo knsta<les omkring i alla 
riktningar och länga vägar. 

En dylik granat, spränglarlda<l mccl röksvagt handgevi.irs
krut och placorwl på liknande sätt, bragtes till krcv<t<l genom 
enkel antändning och åstadkom då fullt ut lika stor verkan 
som cnimensitc-gmnatcn. I intet< lom fallet blet resultatet mor 
förf'tti rel sobringan<lc än om grnnatcn \'arit ladda<l m e<l svart
krut, ntom att antalet spri.lngbitar blol' något större. 

Et f okten a[ en krc \'CraJHlc ;);) cm. stålgranat kan h il st 
bullömas o[tor det försök, som på flottan s skjutplats gjonlos i 
Maj 18\)5. 

F'ör exporimontet ionlninggjonlcs on trianguliir :;;prä llg
kammaro. Dess sidor utgjonlcs aF 2 st. 467 mm. pansarpli\.
tar, vi.igan<lc m oc l backning ungofiir 43 tons samt en 30G mn1. 
pliU, h vilken sonare ut\·ändigt stöttacles och stri.ltvados på bi.lsta 
s~ltt . Dc två förstnihnmla plåtarna voro 4,57 och 2,2~ m. långa. 
Spri.lngkammarcn tii.cktes af 3 st. 3,2 X 1,5 X O,o16 m. plåtar, 
h ntrdem Yiign.ndo 3 tons, hvilka latlos br'CllYid lwaramlm. 
Granaten, som innehöll 2-! kg. Yanligt svartkrut, lades pä en 
pi't markon midt i kammaron pbcorad :38 mm. plåt, ungdär 
1,~ <JV.-m . stor. Vicl kreYmlcn spräJJgdes granaten i många bitur. 
GO st. a[ Llcssa åtorfunnos, och bctanns deras sammanlagda 
vikt U[ipgå t ill ;;/4 af grnnatcus totala. Verkan pi't spräilgkam
marou Y ar: l: o) på en at -!3-tons sictorna hade elen ona ämlan 
förskjutit sig 2,1 m ., och elen andra 0,~ m .; 2:o) elen amlra at 
-!3-tons sic torna harle hel och hållen flyttats utåt O,s m.; :3:o) 
dc tre tnkpl[tt<trne kastades upp i luften. En hamnalle oh-an
på en ungcl' i:lr tYtL meter därifrån ståcmlc skottafh, en föllnod 
inuti och en utanrör sprängkammaren; -!:o) 38 mm.-plåtcn ha<lo 
djupa nrslitningar på hch sin yta, <lon största uppgående till 
203 mm. och ett -!06 X 152 mm. stort stycke bortslitet; 5:o) 
clc t:jocka pansarplåtarue hade på flera stiillon urgräfningitr och 
repor, mon Y oro för roston oskmlado. Tager man nu här au-
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förda saker i betraktande, sii tror jag sitkorligon, att man an
giiOllclo svi'LrlmlllJriga kanonors granater skall komma till sam
ma resultat som angående do smål.;:alibriga, niimligon att rlo , 
för att bliJva offektiYa måste göras starka nog att gå igenom 
skoppssidan, innan do splittras eller krevera, och att, om så 
konstruorallo, den kvantitet brisant sprängitmne, som do kunna 
rymma, och som torde blifva ungehir lika med svartkrutslacld
ningeu , vissorligen kommor att spränga granaten i flora bitar, 
mon om don för öfrigt skulle hafva någon större förstörelse
förmåga än svartkrut, h vilket itr tvil'volaktigt, så ilr don i allt 
fall ej så öfvorlägson, att det berättigar till svartknltets öfvor
g ifvanclo för ifrågavaraJHlo ändamål. Om granaton kreverar 
utanför pansaret, så kommor detonationen af <loss sprängladd
ning att visa sig jiimförolsovis oskadl ig, och då nu största de
len af ett modernt pansarfartygs sida är täckt af pansar, si\, 
tvingar d. otta oss att reducera l:vl< l ni ngskapacitoton hos våra 
största granater, 33 cm., till omkring 22,7 kg. En så konstru
erad granat går hel igenom 152 mm . pansar och lJlifver följ
aktligen verksam mot on li endes så go<lt som hela skoppssi<la. 
Att nu l::t<Jlla donna granat mod lJrisant i:ipriingänmo och förse 
don med detonator, skulle enli gt min åsikt oj göm (lon effek
tivare, åtminstone ej så mycket, att det Hppvi:iger clo Lli:irmod 
förenade oliigonhotenm och risken. - - - - -- - - -

Det bör här framhållas, att allt detta är on bmplighots
t'ri\,ga. Utom all fråga kmma vi ladcia vfmt vanliga granater 
mo(l bomullskrut och mocl tillräcklig f'itkorhot aiskjuta dom, 
ehuru med något 1~educerado utgångshastigheter , mon vi göra 
det oj, uteslutande emedan vi ej anse do t lämpligt, och oj där
t' ör att vi vänta på någon uppl-innaro, som skulle visa oss huru 
<lut skall gå till. Sakon iir, att nacblolarno äro större än Iör
(lolarne. - - - - - - - - - - - -

Angåondo brisanta sprängämnens användande i vanliga 
granater äro mina slutsatser följande: 

l: o) Effekten af en vanlig grauat, som, på don grund, 
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att d t.: n ej kan ge nomsEt don skopussicla, b n n triiitar, kreverar 
utombonls, är praktiskt taget = O, vare sig den är on brisans
eller on svartkrutsgranat. 

2:o) Följaktligen måste granaton göras tillräckli gt stark, 
Llot är tjockväggarl, för att kunna genomsEt åtminstone on fian
rlos sekundära pansar ocb krevera inomborus. 

;): o) Såcl~u\a kraltiga granater, lacldado mod lJrisaut 
sprängiinmo, äro farligare att hnJl(ltora och al'skjutn, än om. do 
äro laLldaclo mod sntrtkrut, nmlor det deras förstörelseeffekt 
endast är problemati skt större. 

-1-:o) Om sålunda m'\got skall vinnas genom att anvämla 
Lri snns-granatn, måHto clot göms mod. on granat af mycket 
stor laddni ngskapacitet eller hvnd som i alln1änbet har kallats 
lu[ttorpod. 

Här uedan skall JJLl tagas i botraktande huru pass 
grundad <lon allmiint spridda :\sikten iir om don öfvorvii1di
·".<t1Hi o fört:ltörclsooftokton ]Jii ett fartyg , som detonationen af ,_, 
myd~et stom Lri sans-la(ldJJingar skulle hafva, om detonationen 
i.igdo rum emot l'mtygot ollor i blott dess omedelbara närhet. 

Min åsikt om detta ]Jar jag vid ett föregåondo Lilllälle 
uttryckt sålunda: >> huru stor förstörelson i sjiilfva verket skulle 
blii'V<l, det vota vi e:j, mon för min dol tror jag, att denna 
vorkan iir högeligen ö[verdrifvon». 

Myt.:kot mindre är i sjitll:va verket källllt angi:wnde dc 
skador, som förorsakas af detonationen af upp emot 140 kg. 
lJomullskrut, ii.n om dem som orsakas af mindre laddningar 
upp till :w kg. Experiment lmfva visat, att detonationen ui 
dessa smärre lfHlclningar förorsaka fullkomligt lokala skador, 
lllOn miihämla skulle det kunna visa sig, ntt detonationen af 
bortht 230 kg. vorkaclo på ett holt olika sätt. För att råda 
bot tör deuna brist i orfuronliot, var Jet som artilleribyrån [öre
tog de experiment med Gotlimans lufttorped till bvilka jag här 
notlan skall referera. - - - - --- - - - - - -

Antag att omkring 1--W kg. bomullskrut detonerados på 
ett afstånd ej öfvorstigando 3 meter fråu sidan på on modern 
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kryssare, så skulle (less sidor motstå gastryckot, moll hvatl 
skull e verkan af gastrycket blil'va på dess besättnin g innanför 
fartygs::;idan? Vore portar och <l y likt öppna, så skulle otvif
velaktigt på så nära håll don hota gasströmm en verka dödand e. 
Funnes däremot inga öppningar för gasen att strömma in go
nom, skull e då stöten aJ clotonationon kmma döda el ler ska\la 
folket innanför? För mig är clot allclolos otänkbart, att folk, 
skydrlaclt aJ en fast, ej genomslagen eller invriikt fartygssida, 
skull e kunna på minsta sätt skadas, mon :jag ltar Junnit det 
vara en ej alls ovanlig åsikt, aU stöten ollor dotonationsvi'Lgon 
kan fortplantas genom ott hi1Jdor, som oj ger mod sig, och 
skada folk bakom. - - - - -- - - -- -- - - -

När Mr. Louis Gothman frå n Cllicn go för (.lepartomcntet 
framlade sin ganska inventiösa uppfinning, för att ur mo(l krut 
laddade kanoner utsk:juta utomordentligt stora laddningar bom
ullskrut, så Loslöts, att samtidigt nw<l alt hans ideer försöktes, 
man också skulle undersöka, huruvida detonationen af en sh 
stor laddning verkligen hade don allmänt trorlcb, stora effekten. 

Gothmans l uft-torpod, la(ldad med 145 kg. bomullskrut, 
lades på marken emellan två skärmar. Dessa skärmar voro 
konstruerade så: 3 st. ståndare, 20 X 30 om., nodgdfdes l m. 
cljupt och stöttados utifrån af ;3 m. långa stöttor, 16 cm. i fyr
kant. På dessa ståndare fästes stål plåtar, i3,9G X 2,t3 X O,ota m ., 
förmedelst 38 mm.. bu ltar, tyå i hvarje ståndare . Skärmarne 
stodo 15 m. från hvarandra och luft-torpeden beles 4,a m. från 
don ona, 10,~ m. från elen andra. Luft-torpeden detonerades , 
och dot förnäm sta resultatet af detonationen blef ett hål i mar
ken mätande -±,s X 2,7 m. i ytan och O,JG m . Lljupt. I b vardorn 
skärmon fanns ett hål af oit minetre sprängstycke och dessutom 
märken efter flera. Plåtarne i skärmarne voro hvarkon böjda, 
r ubbade eller på annat än ofvannämudt sätt skwbdo. En dast 
några få sprängstycken kunde återfinnas, alla dessa Yoro myc
ket små, visande huru fullständigt förstörelsen af själfva luft
torpeden varit. En mycket lätt byggd trälatrin stod vid sjö-
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stranden. 28 m. från dotonationsplatsen, utan någonting emel
lan sig och luft-torpeden. Den onda skada, denna lod af deto
nationen, bos to el uti att några bräder lossnade i påspikning on. 

Det torde knappast behöfva sägas, ntt den ringa effekten 
från <l otonationon af 1-±ö kg. bomullskrut verkade som on full
komlig öivcrraskning på llo flesta närvarancla. Att on lätt 
skärm, lwars styrka ej på ni\.got vis kunde gå upp emot on 
mod ern f::trtygssicb, och ondast på 4,G m . afstånd från dotona
tionsställot skulle visa sig oskadad, dämpade högst betydligt 
entusiasmen bos <lom, som profeterat förs törelson af ett helt 
farb-w förmodels en onda såclanluft-torpod. Det invändes emel-·' o 
lcrtid, att fastii.n exporimontet visat on så inskränkt lokal effekt, 
så var dock donna effekt ytterligt förstörande på föremål i ome
\lelbar beröring mod sprängämnet, och dä afsikten ju var att 
luft-torpodon skulle detonera Yicl anslaget mot det fientliga far
tyget, så följclo oj af oxperimontet , att donna detonation skulle 
b lifvn så ofnrlig. l\lan höll fortfarande på att ingen pansar
plåt, huru stark som helst och m ed den bästa backning, skulle 
kunna motstå llotonationon hos en luft-torped i omedelbar bo
röring m ec1 plåten. Följaktligen beslöts att äfven prö fva donna 
punkt. Don pansarplåt, som utvaldes till cl etta experiment, 
var profpl[Lten Jrl8cl backning, som hade användts viu profskjut
ningen af »Koms:wge's" gördolpansar. Don var af ythfirdn(lt 
IJickolstål, fästmit till on 30,·, cm. ekbackuing mod 2 st. 12 
mm . innerskin-plåtar. Det hela vägde 28 ton, var 4,ss meter 
långt och 2,29 m. broclt. Plåtens tjocklek var 419 mm. upp
till och aftoo· til l 2-±1 mm. nedtill. Plåten, sålunda hopsatt, n 
stöddos mot on vanlig skottailas uppstöttning, utan att på nå-
got sätt försäkras till donsam ma. För att hålla inne spräng
stycken, upprostes vid lwmdera ändan andra pansarplåtar vin
kelrätt mot försiiksplåten. Luft-torpeden, som innehölll-±0 kg. 
bomullskrut, upphiingcles hori zontolt mot plåten, längs dess 
midtolliuie. Dessutom stöttallos (lon unelorifrån af ett lätture 
trästycke. Att clöma aJ såväl ljm1ct som öfriga omst1.i.nd ighc
tor, var detonationen fullständig, mon Jcu åstadkomna skaclan 
onclnst obetydlig. l'i\ on bngd ar 1 ,:; m. och tvii.rs för lu[t-
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torpodens anliggning, till on bro<lrl af 203 mm., var plå tens y ta 
skrofiig och ärrig såsom hade don varit delvis smält, och i 
närheten af de gamla h ålen efter projektil er förm tirktos smärre 
afskalningar. I marken framför ta rl an harlo längs hela plå tens 
längel upprifvits ett hål nJ O,; G m. djup. Delvis på grun d här
af och delvi s ock genom reakti onen i ställningen, lwdc pl åten 
rubbnts från sin ursprungli ga ställning, så att dess ona ända 
hade kommit 0," m. från stöttningen. Två stycken 20 mm. 
plåtar , som lågo på markon rätt um1er luft-torpeden, bl ofvo sö n
rlorsplittrado, och bitarna dels drifna u otl i marken, fl ols kr ing
kastade. Den del af torpeden, som låg mot plåten , var ut
plattad och visade tocken till börjande smältning . Dess Jorm 
korrespomlorado full ständigt mocl clon cl.olvis smälta cl olon a[ 
plå ten, fastän don oj fastnat där, utan fallit till marken. Rosten 
af torpetlen var sprängd i små bitar. 

Pansarplåtarne på sidorna voro kvar på sina platse r, och 
detonationsverkan på omkringvarande effekter, såso m t. ex . på 
on del pallningsvirke a f ok, 12 och J 5 m . från deton ations
ställ et, var mycket mindre än hvatl vorkan skulle haf va \·m·it 
af tryckvågen frå n on 3;3 cm . kanon, som aH ossa ts, och Il vars 
mynning befunnit sig där luft-torpo(lon Yar. 

För att observera offoktan på animalt lir , h ade fy ra styc
ken kycklingar blifvit placerade ph olika ställ en. B n pit mar
kon O,a m . midt bakom pl åten. Donna kyckling var fnll sW n
lligt oskndacl, och sec1an don blol: löss läpt, visacl o cl on intet lee
kon till att llafva n ågot mo11 e fter detonation en, ~h]uJl(la g il'
vando oxpompel pl't alt folk bakom p nnsarpl ht ej be!J ö l.va fr ukta 
för on lurt-torped . - - - - - - - - - - - - -- -

Dessa experiment skull o Yäl synas vara t i Il räck l i g n, för 
att vodOI·lägga teorierna om , a tt on luft-torped sknll o kun na slå 
in sillan på ett pansarfartyg, om elen detonerad es i kontakt mocl 
donna, mon ännu on invän\ln ing har gjorls mot oxporimon
ton, nä mli gen rl en, att !u tt-torpedens anslagshasti ghot sk u Il e 
1 afse värd g md öka clotonationsvorkan mot det tr ilftmlo 
föremå let. Tanken härvidlag vore di\., att projektilens energi 
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skulle verka som on sorts fördämning på sprängämnets gaser, 
så att dessa skulle vilja fortsätta. a.tt ·verka i riktning mot mft.
lot och därigenom mot detta utveckl a större kraft, än då de
tonationen skodde från ett sprängämn e i h vila. Detta. kan nog 
vara sannt till on viss gra.cl, mon effektökningen blifver nästan 
omärklig. Om man t. ex . antager att luft-torpedens anslags
hastigh ot vore 450 m., så skulle detonationsgaserna erhålla 4f>O 
m. större utrusningshastigh et i an slagsriktningon, men hvad 
betyder 450 m . mer eller mindre, när man betänker med hvil
kon hastio-het o-aserna utrusa från detonationscentrum und er 

h h 

infiyta.mlo aE 1000-ta.ls atmosl'äror, åstadkomna af detonationen? 
N oj , rl01ma fördämningsvorkan af luft-torpedens anslagshastig
hot kan oj öka verkan af dess detonation. Do säkra slutsat
ser , som h ära f kunna dragas, äro så l u n da: 

l:o) En luft-torped af nästan hvarje tänkbar laddnings
kapacitet, som detonerar vid anslaget mot en pansarsida, är 
så godt som oskadl,ig för fartyget; och 

2:o) En luft-torped, som detonerar i luften alldeles in
vid , men oj i kontakt med ett opansrndt fartyg, komm or oj 
att göra detta någon allvarsam skada. - - - - -- - -

Mod hänvisning till ofvanståendo tonic några roHoktion or 
angi'tonde bri sans- och svartkrutsgranater vara att göra. 

Mot » 13elloislo's » aktorsket:i p riktados endast 15 cm. svart
krutsgmnatcr. J-Lir synes EörsLörolson praktiskt taget hnfva 
varit full ständig, ehuru beskrifningon i »the Enginoor » holt 
kort affärdar llensamma med orden: »att inredningen var re
ducerad till torrvodssti ckor », und er det han angående trävirket 
i förskeppet si.iger att lydi tc -granaterna sönd ers mulat det. För 
praktiskt behof tord e det förra vara minst lika bra som det 
senare. IV[öjligon till och mod att föredraga, ty om eld skulle 
uppstå, och sannolikboten för deLta är under strid, som erfa
renhoten utvisar, ganska stor , så lämnar spiintet bättre näring 

åt elden än smulorna. 
Som ett kardinalskäl för brisansgranatens införande a tout 

prix har frumdragits, att densamm a vicl krevaden i ett fartygs 
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opansrade delar skulle, i synnerhot om krevaden skedde nära 
öfver pansardäcket, slå igenom detta och sålunda göra elen 
flytbarhet, man genom pansardäcket velat tillförsäkra sig, illu
sorisk. För att förekomma detta, hafva ju till och med 
dubbla pansardäck på on del ställ en införts, och på andra stäl
len påyrkats. Ett ringa Httnl har rlock ställt sig tviflancle mot 
denna brisansgranatens verkan, och detta ej utan skäl. Bekant 
torde vara, det man genom att på en järnplåt placera en bom
ullskrutpatron och detonera denna, kan slå ett hål i plåten, men 
lägger man mellan plåten och bomullskrutpatronen ett hopvi
ket silkespapper, är detta nog för att förekomma snart sagclt a ll 
skada på plåten. På >>Belleisle >> utcblef också all skada på det 
unr!t·c däcket. Det öfrc däremot genomslogs på Hera ställen, 
oclt otvifvelaktigt torde det vara, att hade en kanon befunnit 
sig rätt öfvcr en krevaclplats, så hade denna blifvit demonte
rad. Men ej allenast hålen i det ölre diickct tillsln·ifves lyd
dito-granaterna, utan äfven en större uppbuckling af däcket. 
Frågan är emellertid, om ej här entusiasmen för lydditegra
naten fört beskritvaren för långt. Denna åverkan synes åt
minstone mig vara alltför olik brisanta sprängämnenas, till 
on ringa omkrets inskränkta, lokala verkan. J ag skulle för 
rlCJma stora uppbucklings uppkomst Yil;ja skylla på en 30,,, cm. 
granat. Alla skotten från dessa kanoner äro ej påvisade som 
träffar. Omöjligt är det sålnndct ej, att en 30,5 cm. granat 
gått in här och kreverat . Hålet efter denna är se1lan utvid
gadt och förstörd t ai efterföljande lydditc-granatcr. En så stor 
svartkrutsgranat, som kreverat i förskeppet, kan sålunda myc
ket väl hafva förorsakat uppbucklingen. Denna större verk
ningsradie står i full öfvcrcnsstämmclse med vorkan af en kre
verande svartkrutsgranat. 

En annan sak .från >> Belleislc ,, ocks{t Yiird att notera 
' ' ehuru endast nämnd i förbigående. Det säges nämligen, att 

då folk kom ombord, var hela fartyget fyllt af en ogenomtriing
Jig rök, dels från andra orsaker, dels från några lydditc-grann
tcr, sorn endc~st partiell lcr-cvcmt, och hvilkas sprängladdninga·r 
lägo och brunna. Detta visar en osäkerhet i sprängämnets funk-
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tionoring, som är allt annat än uppmuntrawle. Med anslut
ning til l detta kan ock anföras den ringa verkan, sorn cngcl<ika 
lydelitc-granater hade i kriget i Sydafrika. Den gula rök, som 
olta omtalas såsom im1ikcmnc1c deras krevad , visar, att clc c:j 
detonerat fnllstiind igt. Det gula, som färgade rö kon, var helt 
enkelt ol'örbränd, Ilnförilol nd pikrinsyrn. lVlan har försökt borL
lärklara 1lctta sålunda, att lyddito ej skulle funktionera i så 
små kvantiteter, som rymmes i 7G mm. och 12 cm. granater, 
utan Jcirst komma till sin fulla rätt i lf> cm. och större o·r:1-,., 
naLcr. J Ivn<l åtm in stone 1lc fiirm angår, så synes förklaringen 
oj här fullt hälla streck. Skullc man ;Uer vi lja påstå, att lyd 
diton möjligen vore för gammal , sh möter 1lct ohchngct, att 
lyddite oj är just så garnmal inom engelska flottan, och clil 
står man infiir ett sprängiimnc, som ej ti\1 förvaring, <lct yill 
säg·a ej iir lämpligt för krigsbruk. Lydditc: är ju ett pikrin
syrcpreparat, och livad som gäller det, gäller nog öfriga spritng
ii nmon af <lotta slag, s{tsom t. ex. mol i nit. Vl\tt bomullskrut, 
det veta vi ju från erfarenheter vid torped- och minvapnot, 
fordrar ständig umlcrsökui11g. 

Me<l anslntning till den ofvan citcnulc professor Alger 
och med stö1l a[ försök, för flera år smlan gjorda hii.r i landet, 
och från hvillm erfarenheterna till full o stämma med hans, 
kan den frågan framställas: är det skäl att för brisans-grana
ternas miust saQ·<1t tvifvelaktiaba ö[verläo·scnhct frånaå dut o·amln '--' • b h h ., , 

pålitliga svartkrutet? Våra bcst.iimmamle myntligbetcr l1nfva 
bittills och, som det synes, med fullt skii.l bosvarat elen frågan 
nekande, en sak, som naturligtvis oj himlrar, att frågan bör 
l'öljas mml största uppmii.rksamhct, och att hvarje uppslag, som 
lol'var w]got positivt, bör UJHlcrknstns förnyade f(irsök, hvilka 
ej l1ällcr torde utcblifva . 

Eu annan nnmärkningsvänl omständighet iir att på >> l~o l

leisle >> ej syntes min sta spår af antändning. ErnelJcrLid har 
liknaml e crl'aronhct gjorts hiir homma, <luls ph skjutbanan och 
dels virl tillfällig beskjutning af vrak. 11'Jcra förklaringsgnm
clor hiirtill ha[va försökts, men utan att synas tilllrcilsställamle. 
Ett siitt att förklant saken har \'arit frånyaron a[ (lntg, bero-

1'idd.:1·ift i Sjöviisendet. l:J 
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ende därpå, att det boskjutna förendtlot legat stilla och oj , så

som de vid Jalu och S:t Jago antända fartygen, varit under 

o·å1w. Detta förklarar visserligen , att O]. elden vorkligen bröt 
h h ~ . 

ut, m on ej att intet spår till börjaiHle antändning kuucl o mfir-

kas, som do t uttryckligen anmärkes Y i el » Bollei slo '' . En annan 

Iörklaringsgnmcl är, ntt de i o[van anförda [all antän(la l'arty

gen under en längre tid varit oafbrn to t uppo!<lacle , h vi l ko t 

åsta<lkommit, att do varit så i grund upphettade, att den min 

sta oldimpuls varit nog ntt få triiYirkot att fhmma npp i full låga. 

Mig synes don sonare l'örklaring~gruiHlon lwl'va do bästa skä

len för sig . » Belleislo » var visserligen under boskjntni n gen 

påoldad, men icke haclo bon lc,!2Jit nägoiJ längro tid motl ånga 

uppe, så att hon i lika grad som clo ol'vun niimiHb fartygen 

blifvit gononwännd. 

Don amerikn.uska orl'menhoLon Jrån u ndorsökningen al' <lo 

spanska fartygen efter S:t Jago, att brinnande krutkorn frfm 

sprängladdnin gen plöja sig in i trävirket och iistadkomma an

tämJnin g, har så tillvida bekräftats vid försök bär h omma, att 

man vid sådana f::\11 märkt början till antämluing vid liknan

de iuplöjningar, utan att detta dock varit nog att åstallkomma 

eldsvåda. 
Någon mor ingåoncle utrocluing angåondo vorkan pi\ hn

tygssidor vid detonation af stora kvanti teter ]Jrisanta spräng

ä mnen , än den af prol'ossor Alger företagna och lttir ohan dol

Yis citerade, har jng m ig oj bekant, och synes don gifva vid 

hamlon , att man i allmänhot skattat vorkan af de s. k. 

luft-torpoderna mycket för högt. Do stora kvantiteter, itncla 

upp till l-Hl kg. brisant spriingämne, som vid do af honom 

nnförda experimenten detonerats, utan någon vital verk:an på 

(lo använda målen, visa med tydlighet, att en Juft-torped ej 

är ett så dödligt vapen som man velat tro, för ett motlamt 

pansarfartyg, äfveu om don träffar. Tager man så i botrak

tand e elen riuga utgångshastighet, med hvilkon elen u tkastas, 

och ti ll följrl clärai don ringa triiffsannolik!tot, i synnerhot mot 

ett rörligt mål , så blil'vor dess värrle än mer problematiskt. 

Do spoku lationei', h vi l k a allt som oftast upp< ly k a i <len dagli ga 
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såväl inh emska som utländska pressen, att med luft-torpotl

kunonomas l1 jiil [l åstatl komma ott cffokti v t och billigt kustför

svar, torde diirför än si\. länge få hänföras t ill dc from ma önsk 

ningarnos områ<lo. J\1öjlig·on knn l'ramtirlciJ bära annat i sitt 

sköte, lll0!1 än 1111 förhl i fl' O!' do t bästa försvaret fl f egen ku st 
C!! stark fl otta. 

Nya kanone1·. 

Under år J \)0() l1nfva af nyn i_ypor till flottan levcromts 

dels 7 st. i37 m m. ss . k. M /!!R, do l s <lon första af v hm nya Jf> 
Clll . ss. k. M j~J'd. 

Boho[vet af on gran:ttskjutan<le kanon i stii ll ot för 25 

mm. kulspmtan har on tid varit kiinclt, liksom ock önskvänll Jo

ton af att orbålla on pjos, so m kuntlo ställas upp i land, för att 

vi<l bevakningen af ett sund eller dylikt åstadkomma oilok

tivaro old mot fientliga torpcdblUar, som skulle vi lj a tritng<l, 

l'ram genom detta . För åstaclkornmandc a[ en het i såviil ka

nontyp som nnunnni tionsntrodning ansågs det önskviinlt, att 

f'ör <l essa olil.;:a iinllanuU ett pjcsslag måtto kunn a användas, 

och har i fi.iljd hiiraf 37 mm. ss. k. ]\[/98 t ill kommit, dels s[t

som båtknnon, dels såsom aisodd ti ll bestyckni ng på torpcd

b ittar och dels såsom bcvnkningskanon. 

Vitl konstruorantlet af donna kanon måste hänsyn tagas 

dels chrti ll , att dess granat bleive bå<le kraftig och af möjligast 

stora ladllni ngskapaoitot, dels att kanonen blefvo så lätt som 

möjl igt för att vara lätt-tmnsportabol och oj trycka ångslupar

no flir m ycket samt dels, att fmst ningen på underlugnt blof\'o 

don minsta möjli ga. Då kanonen ju oj kunde tänkas komma 

ti ll användning på långa lit\11, s[t ausågs rltiromot, att man oj 

bchöl'<le oftersträfva nfl.gon vidare stor uto'åno·shastio·l!ot. 
u b ;:-, b 

Ballistiska data för kanonen äro V0 = :)00 m. Stålgra-

Ilfttons v ik t = O,s kg. mod on sprii.nglad(lning af O,ot:J kg. jagt

krnt. Basperkussionsrör "'.l / H0. 



- 172 -

Projektilen lämnade l D-- l 2 märkon efter spränghitnr . 

Rekyllängel = 18ö mm. 
Kanonen väger med rokvlmantcl och skuldorstycke 108,,.,, 

kg . Pivotlavetton mod tappiHvoriaU 10,2 kg. och konen mud 

Histning -U,, kg. eller hela ensembl en HiG ,4.,, kg. 

För uppställning i land bostilmrlo man sig orter försiik 

för en vid artilloridepartementot i Carlskrona kon struora<l tre

fot, som kunde sömlortagas i 3 delar . 

Vid utförda försök visade clot sig, att on ångslup ti ll 1 :n 

khssons pansarbåt mycket väl silsä l bar kanon en , utan att d:i.r

at tryckas, som ock nthänlndo pilkänuingaroo Yirl skott loss

ning. Samma resultat visallo ock profskjutningarna metl bestyck

ningen på de nya torpoclbåtarne Orkan, Bris och Vincl , so m 

ha f va fått donna kanon. 

Sedan den kommi ssion, som i Carlskrona pröfvat <Jon nyn. 

kanonen, inkommit mod siu rapport om försöken , hvari <l en 

bland annat förordade, att on tre-fot aJ don k()Jl stmktion , SOJ II 

försökts , måtte antagas till unelerlag vid kanonens uppställan

de i land såsom bevakningskanon , boslöts att kanonens lämp

lighot för bevakningsändamål samt tre-foton skulle pröfvas un 

J er kusteskadoms öfningar, och utlämnados dessa citekter diir

för till pansarbåten Thor. Högste befälhatvarens rapport om 

Jessa försök är mycket gynnsam, och är därför ock tro-fot al' 

försökt modell fastställd för bovakningskanonen. 

Don första 15 cm. ss. k. l'II/gs ansköts vid Bofors den ~ 

sistl i<lno Juli och profsköts don :3 sam ma månad. 

Utdrag nr skjutprotokollot, upptngall<lo do tro i koiitmktrt 

bostämda :~ skotten mod blifvando tjänstoladdning. Proj ol-::til : 

pro!'skjutningscylinder af -Hi kg vikt. 

l er: 
Krntlruidningem; 

l 

~c p: ::o 
Y:~ C1astrnk i ~..,q 
•• l~ ..... . ~ :::2. 

kam1;1arcn nq - ao ,., 
~ ~ 

~~ p::;. 
,7! N Jag l vikt. l ~00 

k,g·. 

l 
at m. 

l 
lfl . mm. 

4 l NK., i>XIOX120 mm. 1 (), , 2 Hi1 74fl, •; 2% 
l 

l 
211>7 

l 
7r)3,r. 2~J7 r, l d:0 d:o ' 

ö l d :o d:o l » ~~2J 7C.2, < ~ !)(; l 
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Vie! llrol'skjutnin go 11 anvilll<le~ ::J<llnmn ladcluing oc l1 pro

.i cktil::;lag, oc!J beder jag a ngåon<lu densanmm få citera följaudo 

utdrag ur kontroll o l'fi ccron s rappor t : 

»Före h varje series början milttes al'stänclot frå11 kano

nen::; bakpla11 till <len m od Lvl dningo u ansatta projektilens, och 

visade sig , att nnsiittuingon l1i ir vid bld lib god son1 motl s ~ir 

skild ansöttaro. 

L'rojukt il orna voro uppstillida på ett bonl stmx bakom 

oclt nitgot till väm;tcr ont pjusO il , laddningnrno upld~1gclu i nilr 

lleten. 

Horvi sen utgjord es al' fyra man: on riktade och ai-'fyrndc, 

on t' kötto mekani smen och inWnlo Uindpatroncn, on inl'önlo 

od1 ansatte proj uktilorna, en frambar laddningarna. 

Under det att koutmktut fordrar såsom motloJtal uf båda 

:;c:ric rn a on nmximitid af GO sekunder [rån siui:illun al rlet 

l'i.irsLa skotte t till smällen af det sista, blol' resultatet för första 

surio1 1 -±-+,r. sokumlor och för el en andra -±O,s, eller i modultal 

-+2,:; sekund er. 
------ -)) 

Serierna bostoclo af G skott hvardem, och lJar sälunda 

kanonmekanismen visat sig me<lgi[va ou mycket ti l!h-o<lsstäl

l<wclo skjutkrstighot. 

För n tirvarande h id la kanonerna på att i Uarlskrona nn

durgit tlds inskjutnin g, dels försökas ombord i fartyg. 

Från Bofors har ock under l \:JOO lovorerats till armcon 

L re stycken ~-± om. kanonor i sjiilfsän ka~Jc1 e la vcttuge för Oscar-

11'rctlriksborg. Dessa lmnoncr hafva lika mukanism mod för 

flottan beställda 2J um. kanoner, af bvilka don första , när 

1letta skrilvos , är anmäl<l till bosiktuing och <len andra tonle 

inom <1on nilnnasto tirlen följa . 

.\nskjutuingen af 2-± cm. kanonorna skedde deu 25 i\laj 

- 2 Jnui. Proj ektil en var profskjutningscylinder vägande ~15 

kilogram. 

lVlau hade bostämt sig för NK4 krut i röriorm, och var 

profhut me(l on tjocklek på rörvägg<trno af 3, 3,; ocb el rnm. 
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bestiLllclt. ~\J Jossa lli monsioncr visade sig el et af 3,:, t mil. 
tjocklek vara det länipligasto, o<.;h an l.öres hänne<l uLLlrug ur 
skjttiprotokollct, upptagamle dc 3 ::Jkott mc<] detta krut och 
liimplig hulduing, so m sklitos med kanonen N:o l. 

Km tuts 

slag vikt 

J..: g. 

7 NK• 1 r,,,, x fl ,r. x 1::0 UI!Tl . ±O 
l"' , ) d:o d:o 
l± d:o d:o 

(;[I~Lrvck i 
kaillll_;arcn 

aLm. 

2105 

2201 
:!IJJ:2 

m. 

(i~IO,u 

lit;:\., 

()t);),l 

l 
111111. 

l 

l liliri 
](jf{i 

lem 
Ur koutrolloUiccren::; rapporl 1Lilg[wnde unskjutni·llgon mii 

n n !"öras följamle: 
((-

l) lbllistiska resultat. 

Don lämpl igasic rörviiggstjock lolwJL (af kl'utot) är sanno
likt i3,7 mnJ., lllctl hvilkon det i<.;ke synoc; vara omijjli.:..>;t att 
n1od en något ökad hvldning crl!åll a on utgångshastighet at 
7UO 1n. od1 ett tryck, som ej är högre än :cllOO atmos[ärcr. 

Det tmdor sk j ut ni n ge u u ppnåJda gynnsam mas to re:::nl ta
Let har varit mod en lad<llling ar 40 kg. :3,5 mm. krut, hvi l
koll uti kan ouon N:o l i metleltal nJ skotton N:ris 7, 13 odt 
l+ g ifvit V0 =GHG,s m. och p=211i3 at111. med störstavaria
tion för V0 a t 7,5 m. och för p af Hl U at m. ; sam t uti kanonen 
N:o 2 skott N:o l mod V0 = GHG,o m. od1 p = 204!J atm. 

2) Mekanismen har funktionerat synnerlicrcn tillfrmlf'stiil-
., "' 

Jando, od1 har tätningen under hela tiden varit god. Vi<l alla 
skott har anviindts en lllollanläggsskifva. 

Arven efter skotten m ed högt tryck (p :33()0 atm. max. ) 
kunde lllckanism on Öj)pnas mc<l häfarmen onsa lllt , och i det 
H~innaste lika hitt som efter skotten mecl vanligt tryck. 

- - - ·- - - - - -- - - - -» 
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Slutligon må här erinras om tillverkningen at on kanon 
i K i lll ber l e y nmlor dess belägring af boorna. Kanonen tillver
kades i en där befiutlig mekanisk verkstad, efter en skizt~ , som 
mmt fann i ett exemplar af den engelska ingeniörticlskriftcn 
>> the Engincer » och t1öptes till »Long Cecil». 

Några uallistiska data föreligga naturligt nog icke om 
dem1a kanon, men den gjorde r1ock tjiinst, och uågm1 olyeks
ldnrJclse med elensamma har oj försports, !1 vaclan mnn ju kan 
säga, >>att det är vndzort så ». 

E n annan anmärkningsvärd tilldragelse från kriget i 
Syrlal'rika var , att det lyckades elen engelske skeppschefen 
Cc1ptain Scott, biträdd af en ar sina fmtygsingeniörer, att 
med därute befint li ga hjiilpmcdol konstmera en hjullavett 
för tjänst i land till engelska flottans 12 cm. ocb 76 mm. ss. 
kanoner, hvilkcn lavettkoustruktion, oaktaclt den var proviso
riskt tillkommen, ej allenast visade sig där på platsen tjänst
unr ntan så fältmessig, att engelsmännen använda Hora af 
sa mma lavetter i Kina, diir jag senast spårat dem i Peking. 

Me\1 a l"seendc på fartygsbestyckningar må här ou das t 
uiimuas , att årets riksdag gaf sitt gillande till föroslagen ändring 
och OJnbcstyckning af två st. 2:a klassens pansarbåtar. Dessas 
bcstyd<ning skall komma ntt bestå af två stycken 12 cm. ss. 
k. Mju±, hvilka uppställas i tornet på samma sätt som nu bo
fintliga 24 c1n. kanoner, <lock så att hvarjc kanon få en egen, 
mindre, af tornot obcrooucle sicloriktningsförmiiga. Dessutom 
erhåller den ona punsttruåten B stycken 67 mm. ss. k. od1 don 
allClra B st. -± 7 Lll m. ss. k. l\1 /!15. Dessa senare kanoner iiro 
abcelda att tagas från do -l Hirsta klassens torpedbåtar, som 
där111e<l äro l.Jostyckallo, och skola dc diir ersättns med 37 mm . 
SS. k., hvarig9nOill vinnes fl>rdelcn a[ en Jitttare hm011 för 
dessa b[ttar ocb enhet i bestycknin gen för torpollbåtarnc. 
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Skjutföt·sök mot pansat·. 

Sedan ti<lo JJ l"rl'tn l" i_i rL'ghen<lo ä rsheriLUelsu hal'va rö!jaJHle 
p<tiJ t-;arförsök aJ' lliCl' allmiLlit iJJl.J'C S::lC ]'(jr o~s ii.gt l'lllll. '') 

Pur suenskn (lollan : 

Prol'::;kjutning ar pctliS<tl'd till >> lhi ;;t.igiJdeiJ S>l l'n sla tom 
l' ii ro Logs i f-3: L Cl Jatnoll\1 den -± sistlid 11 0 ,\pr il. l'rojekti !c rna 
yum bnrlasLadu lrl <.:111. pnlJsargran:tter J\l föö t.ilh·urkade vid 
l~illS[IO Jlg 1 ('):-\ !) ar (;I'O IIl SL[L i. Prol'pl [JLe ll f' tlillJUilSiolll:r \'Oro: 
l ,x X l ,K )< O , ~oo m. J>ru[pl;Uen [il~te~ ti ll 011 innerskilt al' L~ liJlll. 
pl i'Lt nwd el:-t :!:) st. bullar. 

Träffarne placerade 1 on triangel i plti.Lom; 111iL1t. 

'fl >-o ~ 
"-'~ -. ::r•, 

3: §_~ 
o ~::::-- 2D 6 

~~ "' m 
·~ $ ~ ~·o ~ ~ 

;:::; ~ r. <+ (!Q ;o --a. 
~ ~ ~:::..; 

,_.,.,.. 
;:7 (1~ 

~ t..,..~ (D (D rf (D 

00 ::; <"'' a; ~ o w 

Clll. k g. Il l. o /o 

:1 d :o d:o ii():-i ,s !:JU 

\' l· rlmn å 
pro.kkLill'll 

tl :o 

d :o 

!Hill. 

ti7 

J<: j 
111ill· 
!Ja r 

tl:o 

l
lll ~l' ll ,.; pricka. !•:n rk•l af 

dl'n l~:"trtlrt yt:tn al'xkal:1.tl 

rnndl trilffp11nkl.en. IH· 
i>llcklingc11 p:'i lm kxid: tll """' 
1;) 111111. 

ll :o d :o. U ti>uck l i n gen 

IJ>it J>:tkKid[l.ll = f) 111111. 

l 
En yerlikal nilxl:tn till l 

ltr•l :t lil11gden .c:·on<>nlg·:l,•nde 
,.;prir·ka l'dm kaJ>L (,iii h111L 

uppkolli geno111 t rii ITp1llll;t 

l Ol'it :!. 

''' ) ]){r i ci'lcrl'iilj:llltle rcdogiirul ,;u prujr)Jd,ilellH natur ej ~ii, r,;k ild~ lliirn-
1\ ('H, tnenn:-:; alltid lm.rlat--:tad panMargranat af Ht fll . 
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Som fnwtg~tr a[ å rsbc rilLLeisllll fi!r l'öreg[tenrle ftr , tillvor 
k<IS allt [l<LJl snr l't.ir· pansarbäLarno A, H ur.; lt C l10s Kmpp mod 
llJHlaill:tg al' pansm et för J i) Cll1. fasta tornen, hviJkot tillver
kas vi<l Bofors, unrler det att al lt dot nya pansar, so m ~lr be
!Jöfligt [ör do pansarbå tar, so nJ ä ro anbcJ'allrla till Wni.JHlrin.~, 

ti llverkas hrJ:-; Cammell. JOO-mm . pansaret för dessas J:-> <.:m. 
l'a::;tu torn ska ll \'am så knll udt K . N . C. (Krupp non cm uon
Led ) pl åL. Und er deL Bol'ors-tomen gj uLus hela, kolllm a de l'rå11 
( 'atllJJl C'll att best Et at tre sognwnt. 

J\lnn bar h ~l ri vol:t t so on fördel l'ör Bo l'ors-malerielet, och 
sit ~:~ kttlle otvi[vol:tktigt vara l'iidli'tllanrlet, l'ör el en ltiiJHi eb o pan
t~a ro t i öl'rigt yore ni\.gct så 11 iir lika Jn otsU'tltllsk mttigt. Sii är 
CJJJ Ollertid ing<lillJJda fiirlJ ållandeL. Krupp har ilfven i al'seeu
do ptt <l ossa Ltmna oj eementem•lo pl åtar lyckats åstadkomilla 
eLL belum<lliugssiltt, som gör materialet siLnleles moti:itiiwlskrur
ligt, ja man kan nästan siiga i otrolig gm<l. För att kun 11a 
l'i\. en ;jilmlörelso till stånd mollan il'r tLgavanmde slag ut lJo
pan::;riugsmateriel , lJ os tälltles l10s Krupp, samtidigt med den 
öl' ri ga bepansringsmateriolen, en profplåt af K. N . C. st[tl. 
]'li\,lcllti rli111 ensio:JOr VO!'O: l, r,Xl,:.X O,Joo 111. och var pl<'iten 
bockall eHer l,:. lll. nvlie. l 'l hton var uli:ied<l att anvi.lnrlus till 
skjutrörsök, 111 etl h vilka u[s ikten yar dels att erhålla jäm[örclso 
JJJed Bol'ori:i-nw( cri olet., dels aLL komma till gränsen a[ pl:H.ens 
utotstå JHlsför m<'t.ga, dels att se lmru tlon förhöll sig vicl bc
skj ut n i ng med va n liga spriiJl gladdade gra nater och dels IIL1ru 
lll' ll sku lle Iörlt :'i.lla sig mol sl'rängbitar a[ tyngre projektiler. 
Han tti<l igt ::;kull e ot:k Dofors-to rn et pri.'Jlyas i de två SO Lmre lJiin
sccJldcna. Grttil SC ll för Bofors-tornets molsti\,ncl::;fönlJ[l.ga kan 
nnsl'S yara uppnhdrl i det klr Jlerlan anfö rc1a femte skottet, 
tl ii.J' projektilen l'astnado i pansaret m e<l sin bas i plan mml 
lu rn oL::; yttre y ta , ty si.lkcrligen ilade här enll<tst bolJöfts 3 iL -t 
n t. il iigrc anslagshastigh ot Iör att drifva projektilen Hott igenom. 

Yid skjutningen Yisutle sig emellertid K. N. C. plåten 
si\, o\'iintarlt motsUJHbkral'Lig, att gri.lilSOil J'ör dess motståncls
l'i!rm[tg:t oj nppn i'Ltl<los, oaktudt man 1110d oladdad J:? cm. pan
sargranat .!\I / !H gir.;k upp till en anslagshastighot motsvarande 
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14li proc. af don hnstiglJCt, som enligt de Manes lorrnol :;L:ullo 
boböfvas flir genomträngning. På grund hiimf sköts intet 
skott med vanlig sprängladdelad granat, och gjordes oj hällor 
iörsöht mod motst{mdsförmågan mot sprängbitar, utan det 
Ij~irclo skottet sköts med sprti n gladelad och med hasrör lYI ~~ ~! 

förseeld 15 cm. pansargranat af tackjern lVI /ö4. 

Skjutningcn mot Boforstornot företogs däremot mo<l spritng
laddade vanliga 12 ocl1 1:) cm. granater iiJvon sorn med on 
sprängladdad och me<l basrör förscdu lö cm . pansmgranat al' 
tackjärn Nr/s4, som bragtes till krevad genom en spräugplåt, 
hvilken var placerad 3 motor framför tornet. 

Skjutningamos resultat framgå af uodansUte:ndo tablåer: 

Profskjutning af 15 cm . fasta tomen till pansarbåtarile 
J\. , B och C, företagen vid Hofors den 27 Januari 1\JOO. 

m y 
~ [;TVi g 6 

~ ~ 3.~ -~ 
~ ~·o 

K'~ ·:Y~ m (1) ~ c+-· 

·~ 
..., ~ '" (/1 ~ 

o w 

nn. kg. 

12 21 
2 
n 

" 
4 

;] 

m. proc. 

e~au,, 102,a 
400 100,, 
Mll,a 102,.; 

400,a 102,:: 

40\J,a 104,,; 

Verkan å 
projektilen 

Hel 

~pet".RCll 
lJrilckt 

llllH . 

l DO 

lt):l 

J :J l 

320 

Ve1·kau :l pliHen 

Amn. Vid jilmförolso mollan hastighetssil'froma oc \1 pro
conttalet kun här förefulla som skulle det senare yam oriktigt, 
mon hemr detta skenbara fel otlrpå, att tornots tjocklok inom 
de tillåtna toloransemn varierade mollan l 03--1 Q() mm. enligt 
efter skjutningen företagnu mätningar, och iixo dessa siffror 
lagda till grund för beräkningen af den orl'ordorliga lmstighe
ten och oj uniformt 100 mm . 

F'örs(iksskjutJJing 1not L5 om. fast tom l'rlin Bofors, vork
:-;tii llcl i Uarlskrona don 20 J nni 1000. Tornets tjocJclok = 
HJO mm. 

(;lll. 
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jilrns
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20,u ],g, 
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J 
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·l ~ priing- f 
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IIJlll. 

(j() 

:c[ 
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V crb1n å pH ten 

Fym 1nindro spriGkor 
11ppkon11UU. 

I ngen Hpricka. 

f 
l livard em af föm

g[lem\e (rilfl':~'; npJ>I':n n 

\

en spnGka. Io rnet l< J!'· 

sköL sig bakåt vid pass 
l:!() Jnlll. 

U tom af s petsen 4 
mindre intrvek al' 
sprängsLyGkeu~ Rundt 
om trid'[un af 3:c slwt·l 
Lct en spriGk:t. l'tt tor
nets illltersida 2 spric~ 

kor bakom t>petsem;l 
triiff. 
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Försöksskjutning uJ ot 100 nuu. Ljoul' K . N. C. l"!·tnt Krupp, 
verkställd i CarJsl.; rOJm den 28 ocl1 2\J J uni S<lllll de11 2 Juli 
L \JOO. 

ö 

cm. l 
l 1:! 21 J;g . 
:l 

3 > 

21 kg. 

l
lll . 

0/o 
~( Jt-;,, l()(j 

·lli7,, 125 

5ti l ,, J .J(i 

i395,J 1104 1 

\' orkan tt 
prnjekLilcu 

1\:ro~~ad 

d:u 

d :u 

St)I'H,ll g"det--: 

l lllll. 

~3 

IG 

45 

l J l 

\ " e rk :t ll il pl itlen 

Ingen Hp ri ck:.t . 
l l:o d :n 

( En l"llllil gftu iH k Hp ri c
l ka. J~n d:o kring fi lre
l giicnd c Hlw t t. l 'i\ pl:'i.-
1 Len s IJakHid a en li np
l i>m;klin g i h vilken LY:! 
lHprickor J l m111. IJJ"eda. 

f 
8 lntlriiLa ~priL· k u r 

k ring Hkottct l Ol' h ~ 
jl 'i't hakHitlan en upp
llm c kliug m ed :; pridwr. 

f Ingm1 1:-i pri l'ka, nligo 11 

llnppbuckling l"\ ]J:tbi -1 
dan. l 

Det femte skottet lt~lr sköts W r aU pröfva lnuu vida ,·id en 
träff nära fogen m cllau tvenne pl[Ltar n i'1.go n svaghet skull e 
rörcfinnas, genom hvilken det hclgj ntmt Bofms-tornot sknllc i 
detta bi.inscondc visa sig öfvorlägset . 'l'räfipunktcn bestämdus 
d~lrför si\. n ära kanten som med plåtens uppsUillu ing och öb· iga 
förhttllamlcn vm möjligt. Den kom 130 mm . frii ll p låtkanton . 
Det vill säga projektilen s spets. R~iknnr man frå n projcktilen i:i 
omkre.ts blir det sålunda till niirmnsto pl fttkant end ast 70 m nJ. 
För att komma så n äm m[tstc dock det nunstyuko, som här 
stöLtndc plåten, borttagas och ersättas med en ekb<.llk, i ltvilkcn 
on urskttrniug fö r projeklil cu dessutom urtogs . PJ [Ltcn vn r här 
sälunda mycket svagt stöttad . Denna bcstoLl <l ock detta ]Jrol' 
utomordentligt väl. Detta framträder i synnerhet om man jänJför 
detta skott moLl det sista vicl pro[ningcll på norors skjutnn . 
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l'roeont-tnlct för \le bå(la skotten är pntkti skt likn , J 0-J.,r. och 
J 0-t, mon Llär ilr man, såsom förut a nm itrkts, uppe i Hofors
materi elots motstån(1s förmågn, unrler det K . N. C. plåten ännn 
sy nes besitta ett enormt öfvcrskott. Mo(l dessa data för ögo
nen kan man ej nncl gå att hoppns, att det nuvarande Bofors
material et ej v i!lnrc måtto komma till anviimluing sftsom be
pansringsmatcri cl på d\ra strir1sfnrtyg. Vikten, och i följd 
(li\,raf tjockleken af pansaret ii.r ju begränsad, och rl i't synes (let 
vara en tYinganrlo n ii<h ä n<lighct att viin<la sig elit, r1är deL 
ell'cklivnsto sky(ld ct sti\.r nLt e rh ål la, ä[ ven om det sorgligt nog 
måste ske i nt lancl ct. lVWjligt och troli gt ii. r ju <lock, at t Bo
rors ell er annan inllcmsk yerkstrvl skall genom J(rnppskn m c
t()(lC il S tilbm p n i ng p:'\. (]et inh emska materia l eL kunna u p p nå 
lik a go(la rosu ltnt, ocl1 sålum1a åter [ttmin stonc !Iot tunnare 
pnnsnret loverems inom lan<lct. 

Profsk:jutning a f eitn<lcllprmsarct till pansarbåtarna A, B 
oeh C vi(l Mop pen den 2!J Mu j J \100. .Plåten, Krupps cemen
tera< lo, ollor, som han sj äH benäm ner don: >> Nickelstall l platte 
mit g;chiirtotor Yonlcrseito », hncl o följnn clc dimension er : 2 X l ,5 
)( O,m. m. Den var mc<l () sL bultar l' iistad till en ckbnek
nill g' 2 X :30 om. P rojekti ler: l CJ cm. pansargranat i\l / H8 af Ji'in 
spongs cromst i\.l. 

('lll. kg. 111. o/o 

H> ;Jri ,IC. (j tJ(i ,ll 141 

2 , 4lJ,., (i2!J ,• l :\H 

3 

Verkan :"t 
projc kt.il on 

d:o 

d:o 

mm. 

Hl 

\ 'r rkan :"t pl :"il.cn 

Ingen Rp ri eka . Ytan af- · 
R l;; d ad p:"t en om k rrt.::< :tf: 

l . ilOO 111111. Ph bak"id:w c• n 
l nLbu l' kling al' 3!J n1m. 

f Lika [iircg:'wnde s kott. 
\ Uthw:kling - 24 mm. 

f 
l 

A r~kalning J flO 111111. rlia
mr tl'r. Utb u('k lin g - i\0 
111111. 
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Profskjutning af pansarm atcri clcu till pan s:-nl>iUame A, 
13 och C: 21 cm. torn, företagen i Moppen don 27 Juli HlOO. 
Profplå tens di lllonsionor v oro: l ,s X l ,s X O,, ~o m. Don Y ar bo c· 
kaLl till 1,7!, m. radio och mo<l 26 bultar fiis tac1 till ett inn OJ'
ski n af 12 rnm. tjockl ek. Projoktilornn , för än<lamålot ti lhor
kaclo vi el Bofors, voro l 7 cm . pnnsmgranatc r aJ stål : 

{fl 
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V erkan ft "' ::: 
projektil Pil [~ 

::; 
':JQ 

llJJ11 . 

krossad 45 

d :o 

d :o r, o 

\ ' c rkn.11 :1 p itt te n 

In gen Hprickn.. i\ i'Hkal -
ning p{t yUw ~GIJ X2~() 

l n~lll. Utl;t~,ekl in g p:1 bak 
Fndan = 2;, llllll. 

J):n d:o d:o cc= 17 111111. 

D:n d·o d:o = 20 mm . 

Utliimlslm fijrsiilr. 

Don 10 November lS~lD företogs ph Armstrongs skjnt
pbts viLl HidsLlalo prol'skjutJ,ing mot cita<lcllpansarot för do 
norska pansarbåtarna Norge och lSid swolLl. Pansarp låten , 
Krupps ccmcntcnulc, vm· tillvcrka<1 hos firman J . Brown i 
Schcffiold, och l tado följande dimensioner: 2,H X l ,s B X O,Jr,o n1. 
Don var medel s 8 st. bultar fästad på en backning af GlO 
mm. ek, mcr1 ett innerskin a[ 32 mm. plåt. Projekti lcma voro 
tillverkaclc hos Annstrong i EJzwick efter Whcolcr Stcrlings 
mc to< l. Kontraktet bcstitmdc 4 skott med om kri11g GOU meters 
anslagshastigb et, l1vaclnn dc båda sista skotten voro utom kon 
traktets bcst.ämmclscr . llcsnltn.tct synes aJ' nc<lanståcndo labl i't. 

c:lll. k g. 111. [ 
0/o 

Hi 4(; ,,, rJ7~J,, 143 
:! 5% ,R [ L1:') 

i1 [>fJH, 7 147 
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4G,cl ()lii"J , t ]lifJ l 
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Ve rkan :"t 
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\ 'C' rkan å plåten 

~~l . .. ] ngcn ge no rn g:le1111C sp ri c ka. 
~'\' D:o d:o d:o 
!Jl , , D:o d: o d:o 

l OS f D:n, Ramt pi't baksidan ra-
\ d i C' la 8pri\'kOr. 

lil;} lrJO'en p;cnom g:\Pnd e spricka .. 
125 l r)~ o cl:o d :o 

Don ;> l•'obruari 1\100 företogs å Nettle ett offic iellt prol' 
m ol on hos Camn1 cll för engelska regeringen till\· crkn<l l ,G2 X 
l, :.~ x O, too m. K. N. C. pHU. Detta prof utfiirdcs med en J 2,7 
cm. kanon och kok i l1hii.J'(lar1o tackjcrm;projcktilcr, och affynll1Gs 
mot pl å ten :3 skott. Plåten uthii.rdade denna bcskjutni11g så 
väl, att det beslöts utsiitla elen för starkare prof, och uLJ'önles 
dessa clou 12 Mars på \Vhnl o Is1am1. H.csultatot [ramgi\.r nf 
tablån. 

e111. kg. !Il. 0/o 

GBfl 1B8 

:1 : l : l ~~~ Il ~s 

VNkan å 
proj e ktil en 

k rossac l 
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d: o 
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llllll . 

fl n gen g<' nmn gåcntl c Rprickn .. 
\ ! Ttbnck lin g p :"t lmkHid:tn. 

J):o tl :o 
D:o d:o 
D:o cl:o 

Plåtens motståndsJörm åga måste här beteckna s såsom sär
clclcs god , isynnerh et om man tager i botra.ktanclc, att plftten 
blifvit skakad al' fiircgåcnde beskjutni ng: Profvet Yisa r att 
Camm cll Yäl tillägnat sig Krupps m etod och cl'tcr <lon tillver
kar lika goda plåtar som han, en f;ftk , som bör vara af sär
skilrlt intrcs;;c för oss, fl å, som ofyan n i.i.n1nts, 16 cm . fa sta tur-
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non för tlo föritnc1raclo pansarbiUarn o tillvorkas af l 00 111m. 
K. N. C. plåt hos Can1moll . 

Till sist mtt anföras ett skjutförsök pit Whal o Islancl , för o
tagot den 3 .Juli 1000 mot on pl å t, son1 1·ar tillvcrka<l vi1l 
Openshaw, lVIanchestcr, efter en spec iell meto1l. P lit tons di 
m en sioner voro 2,1 X l ,r. 2 X 0,1 r,o m ., och den var medels S hul 
tar fii.stml till en 1 , t m . tjock oldJn ckning . Proj ektilen m vo ro 
nJ Holtzors tillverkning. 
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1
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l 
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l 
In ge n Hprickfl.. 

Hpri<·k:i. . l 

l 
D onna sonare skjutning iir af spc('i ollt intresse il iirfiir ntt 

genom don n a i nLrii.1l cr firma11 i\ rm stnmg \V hiL\I"ortlt & C:o i 
pa.nsarfahrikuntern as lod , oelt synas \l O mod on n[ 1le111 sjilHva 
invente rn<l proccsr:; harva hunnit IläsLnn lik:t li\. ng"L so ill l(rupp . 

Artillet·iets användande. 

U neler !\.r ots lopp har en ny 8kjnLinstruktion l'iir mt illeri ct, 
utkommit och faststii.llts . A ngfte n1lO nyh eter i <l onsnmma m il. 
ki.I' ondast anl'öras, att i tl onsaHJrna sbul gas, det ombo r<l h l":lr
tyg uneler on ö[ningsox p editi on on s tridsskjut n i ng skall fijr eLn
gn s med an\'än\1n.ndc nJ stri<l sla<ldningn.1· till al la pj0sor. 

Därjämte har som m ;\l nnbol':~llLs iih'cn en ball ong III Od 
l ,r. m. fliam etor. 

i\l od el en alltm or i"dm(le fiirm [tgan af v iii skju tnin g hos det 
moderna art.ill oriot bah·a ook f"liljL iik:11l e an sprftk pit ka non ko m-
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mondörens fönn il.ga att göra gällande såvä l donna som ock 
pjesernas förm åga af snnbbel<l. D etta hm i s in ordning le\lt 
<lärhän, att man siikt underhjälpa kanonkomm endören s arbete 
genom konstruktionen a[ nya \·isirpunktor. In om el en engelska 
flottan kom sålun<la H-s iktet liirst till anvämlning, och (hirpft in 
om <len tyska fiottan elen moclirikation a[ detta sikte, som fin 
nos omtalad och afbilclail i föregåomlo årsberättelse. Dctt.n 
sikLe, där li: ets öfre stolpar itro förenad e g<mom en båge, ocl1 
som i midton är försedt med t venne ve rtikala trå <lar, komm or 
att i <lot l"iiljanrlo bonii.nmn s » fönstorsiktot>' . Inom amerikan 
sk a li ottan har ock ett teleskopsikte kommit till a nYii.ndning. 

!~'ör att utre<1a frågan om utseenelat af do för sjöbruk 
lämpligasto s iktpunkterna, äfvonsom af andra i san1bnn cl h ii.r
med st:\ onde frågor, tillsatte K ongl. marinförvaltningen on kom -. 
miss ion bestående ni el1ofcn för art illerirl epartom ontot i Stoek
liolm , äld ste mtill orioffl ceren därstii.rl os samt i Kong!. mnrinl'iir
YalLningcn tjänstgörande offi coreu kapton F. Urahm. 

Biktkommissionen upptog till jäml"örolse me(1 vårt nuva
r and e sikle tro am1ra, nämligen H -siktet, fön s torsiktet och cl ot 
i bruk varand e nattsiktet. Vi ssorligen äro p ft rl otta sonnrc vi 
sirpunktoma lika mod dem på det nuvarand e, men <l en olii.· 
genh et , som an ses våll as af de på <l o nuynrancl o siktona bo
fintli ga h omen , flnn os ej här. 

Virl cl o l'örsök , som i Jan(l [öretogos, blan<l annat me<l 
dc olika s iktenn npl.oraclc på olt kontroll sik to , vi sade ock natt
siktet öf,·crlägsenh ct , m on kan rlot bero dels tli1rpå a Lt s:hii.l 
Il - so m föi1s to rs iktot fordra eLt arstå nd af minst f'>OO mm . l"iir 
at t oj trådam e skol n. trötta ögat och < lärigenom sk i m ra f ii r 
<l otta samt sålunda borttaga skärpan . Dossnlom torde folkeLs 
l"ö reg:\cnd o nt.bilclning , särs l.:: i Id t mod kar bi n s iktet., g i [ya n n Lt
siktoL en \i[vorlägsenhet h~i.rvi cllag. 

P :"t kom m issionon s förs lag a nbe[a Ilel es o ek pröfn i ng a f 
siktenn, såväl på i\.rots skjutskola som pft Saga och !1'r oja . D iir 
s iktet apterados p å sn a bbskjutand e pjosc r , Yi <1togoc; ock anorc1-
ningar [ör att [å det lii.mplign nfstå n(1 ot , 1uinst GOO mm ., m cll<tu 
kanonkommomli.irons öga ocl1 s i ktot . 

Tidslc1-ijt i S)1Juiiscwlct. 13 
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Saclan rapporter öl'v'Cr detta försök inkommit, bar sikt

kommissionall sammanlört <lom och därvid kommit till do re

su ltat, som framgli af nodanl'tåemlo ntr1rn.g ur Joras sist n.f

gil'na utlåtande. 
»- -- -- - - - - ~ - - - - - - - - - - - -

För att kunna a[ ifrågavarande rapporter (rapportornn 

från skjutskolan , Snga och Freja) utröna, mod lwilken kon

struktion på siktet do bästa skjutresultaten i verkligheten m·

hållits, ha lva bifogade tablåer, bil. l och 2, blirvit uppgjorda, 

angi["vando medeltalen af points och tic! för <lo vid skjutskoln.n 

ocl1 på korvetton Saga skjutna sm· iorna, hvarvicl cle Jn erl v:m

li ga siktet orhållnn rosetitaten satts = 100. 

Al' do sålunda erhålln a point- o<..:h tidtalen synes oss fram

gå, att v id do å skjutskolan utförda Iörsöken (so bil. l) fönstor

siktet gifvit de bästa resultaten, när skjutningen skott uneler 

gång, hvarvid mod detta sikte erhållits 5 proc. högre poi nttal 

per serie på 13 proc. kortare tid än med det vanliga siktet, 

under det att nattsiktet och clet vanliga siktet varit fönstor

siktet öfverlägset, då skjutningen skott stillaliggande, bvilket 

senare förhållarHle antagligen berott <lärpå, att de riktande un

der dc första serierna, bvilkn utförts med fartyget stillaliggan

tle, voro ovana vid fönsters iktet, men att så snart de riktande 

erhållit tillräcklig öfning med sistniimncla sikte, detsammas 

egenskap att m edgifva större skärpa och större synfält kommit 

till sin rätt. 
Vid de på korvetten tlaga skjutna scrierua (se bil. 2) !mr 

därem ot det vanliga siktet gifvit det bästa resultatet, hvilkct 

tonle hafya berott <lii.rpå, att i\. detta fartyg eleverna ej, såsom 

å skjutskolnn, imlelats i aJdclningar, hvilka ständigt fått ö[va 

sig med sannna sikte, och att cliirtörc förcgåencle utbildning i 

skjutning mod vanligt sikte gifvit detta sonare en viss fönlcl. 

Enligt dc omdömen, som i ofvan berörda rapporter ut

talats, beträftandc de försökta siktkonstruktionerna, framgår 

dessutom följan<lc: 

l 

,. 
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N attsilet et. 

Vid skj utskolan har llctta sikte ansetts vara fönlclak t iot 

och på 11' rcja det lämrligasto, un<lcr det att mnn på Saga a~
sctt dctsalllma und erl ägset rlc iifriga pi\. gmncl af lJristanilC 

kiinsl i gliet. 

H-siktet. 

V icl skjutskolan har det befunnits ofön1clnktigt att vi<l 

s iktningen bohöfva bringa öfvcrcns s iktets tråd och kon mc(l 

motsvammlc punkter på komet, äfvonsom att tråden är ömtå

lig ; ptt Freja hnr med detta sikte och svag bcl.)rsninQ· svårio·-
.... , b 

het uppstått att urskilja tråden, h varemot n1an på Rag·a ansett 

sik tet lilyeket go<lt., ehuru synfältet \"oro \'ä] lil.et. 

Pvnstcrsiktet. 

Vi<l skjutskolnn har Onllast anmärkts att trfL<lcns skim

ring fönwårar s iktn ingen, och på Frcjn. har det förefalli t tl cn 

rikta nde svårt, att v id fartygets rörelser h ålla målet mollan 

sik tets trådar, un(lcr <lct att man på r:laga vissorlig~n har an

märkt, att dc vertikala trådn.rne vore nftgot tröttamlc för ögat, 

och ansett en vcrtiknl trft<l tillriieklig, m en för öfrigt ftnmit 

att sik tet mcdgi[vcr stort syn fä lt, oeh att siktli nicns rörelse r 

blifva myekct ty<ll iga. 

Dtt nu sistniimncla för fönstorsiktet utmärkande egonska

per sa m lll<tnsUill as med det fö rhållandet, att detta si k to, sär

skild t vi<l skjlltning under gång, gifvit de bästa resultaten, R.)'

ncs clct svårt att, oaktarlt dc för öfrigt ganska m otsitgan

dc Omllömen, som rapportorna innehålla, komma ti ll annan 

slutsa ts i:i.n att fönstorsiktet i praktiken blifver det lämplignstc. 

Bil. l. Tablå angi fvancle medeltal a[ point och ti<l I ör 

de vid skjutskolan m o<l oJ ika si k ten sk j ut n a serierna, då dc 

mod vanliga siktet erh l\. llna medeltalen sättas = 100. 



Mc<lclt:cl af dc serier, som skjntit>'< l 
med tubkanon, still:cligg:cndc .. . .. . 

Meddtal :11' dc serier, R01
0

1.1 skjntits l 
mer l tnhk:tnon under gang .. . ..... . 

Mcdclt:cl af rlc seri er, som skjutitR l 
med pjcscns (12 ,cm. och 57 mm. 
k.) egen :unmunition, under gång 1 

7 anligt Natt- l Il- IFiinstcr-j 
sikte _ sikte _'~'t:_ ,;ik_t:_ 

----

?l :J [ 1 ~1 ~ljl 
'U l~ ~ ;J.. ~ n.. [ c 

c+ 

l()() JOO 113 11 2 07 124 UO 100 

10011001 !121 !Is l :JHI1221 107 1102 

l l l l l l l 
too1101L jl12sl ~mi 104 1 1021 7;) 

M~,~~,l~a~ .. -a~ .. . a.ll ~ .. S() ri ~l--l~a-. -1~,-~d~~ l wolwol !1411121 % 111311 051 ) 

Mndcltal af :el h se ri erna ~å väl stilb- l l l l l l l l 
ligg:cnrle son1 unrler gång ...... ... JOO 100 100 118 % 117 HIO !l! 

Htl. 2. 'I'ablc'l angifvandc moddtal af point och tid för 
tlo om Lord å konJ('ttcn Sagc< ·moJ olika sikton skjutna sor iorna, 
cH't do mod van li g:t siktet erhållna mod oltalon sättes = 100. 

l Vnnl igt l Natt- l li- l Fönster- j 
s1kte s1kte s iktet si k tl't 

- - ------
'U 

l 

bl 
l 

"C 

l 

H 

l 

i-C 

l 

t:3 i-C 

l 

:j ~ o 8. s. 
;:l c ~ 5.: ;:l c ;:;. c ,... ,-+ ,-+ 

i\fedcltal a[ dc scri~r , SO!ll skjntits 

10011001 

l l l l l 
wulc1· gäng ... .. ... . .. . ... ... .. ......... . ~l[J [ t34[ !l5112R[ ~:Hi[ws 1 

skjntits l l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
Medeltal af dc Nerier, SO JU l 

tiåV~tl stilfa(iggmlde som wulc1· 
o 

l ( ! - ' Ii . . . gang ..... . ........ . ............. . 

- -- - - - - - -- ->>. 

Siktkommissi.o11en förordar vidare försöks anstiillando mo<1 
tclcskop-sikton, och har ti.fvon oU så(lnnt inköpts l'ri\.n firman 
Arlllstrong Whitworth & C:o. 

.. 

)>· 
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Dessutom föreslår dun siktmedlens ft11Lringandc enligt dot 
fri\ u England komna, där benärn]J(la >>b m aml d rum -systemet.>> 
Detta består <läruti, att sik tmodlon anbringas på on ann (tllo 
bar), hvilken vid inställanclot :tf uppsättningen gifves en lut
ning mot kanonens kämlinio lika mod elevationsvinkeln. Detta 
system är dock strängt taget ingen 'nyhet "inom iiottau , allclcn 
stnnd closs princip är tilliinlp<id vitl siktanordningen på ?'>7 mm . 

ss. k. l\l/fl2 

Uppsättningens storlok alläsos på en cylinder (the clrulll). 
Bland andra: fördelar , som (lctta systom har, iLr clon, att 

ott teleskop-sikte här är my<:ket liLtt att anbringa, elll ocluu man 
ondast bc!Jöfvor fästa toloskopet på siktarmen mod teloskop
axoln parallell med armen . 

21 cm. k. M/!)f:l och 16 cm. ss. k. ;\l (DS lörses nu med 
siktmedlen anordnade cftor donna princip. 

Skjntskickligbeten inom flottan torclo kunna ganska v~il 

bedömas genom hii.r nedan anförda skjutresultat frän so nnua
rcns öfningar. 

Hos u !ta ten af kustaskadoms (pansarbåtamo Thor, Ollen 
och Niord samt torpedkryssaron Örnen) striclssk:jutni11g synas 
at nodanståomlc från högste Lcfälhafvarons genoralrapport bä m
taclo tablå. 

l'je~emas ~lag . 

25 cm. kanon ......... 
12 e ni . ss. kanun .. . .. . 
57 Hllll. ~" - kanon ... 

Antal 
skott. 

Hi 
~JO 

Bil O 

Antal 
trMfar. 

~l 

45 
138 

Triiff· 
proc . 

[j() 

50 
4 1,s 

l Medeltid per skulL. 

B n1. 5)1; s. 

35;e ::;. ' 
17,o s. 

Afätåndot varierade mellan 2260-- HlOO m . . och farton var 
7 knop. 

Jämföras tiderna por skott mellan do olika fartygen så 
skall man rinna, att för 26 cm. kanonorna har Thor 2m. 32 s., 
ou för våra förlJ[Lll:tndon anmärkningsvärrit kort tid, mot Oden 
3m. 63 s.; lör l 2 cm. ss. k., Niord 18,uot s. mot Örnen -17 s., 
h varvid dock don senares tri.iJfprocont är något högre; för 57 
mm. ss. k.: Thor \J ,75 s. mot Niorcl 22,-t s. 
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Mi\.len utgj ordes af stridsskjutningstaf-lor , al'set1da att mar

kura pausarbåtsscktioner, od1 kunua närmast beskrifvas solll on 

UIHirc rektangel af J+ 111. längd och 3 m. liöjll, mod en n1in

<lro roidangol af 7 m. längli och 2,5 m . höjd sttilld miflt olvan

pä d on förre . 

Från kusto::; kadoms skolskjntningar m od artilleripjosor iir 

on dast att untoekna skjutning nattotid m od f)7 mm. snabb

skjutall!lo kanon. Af::;tåndou harva varierat mollan 700- 1 OOU 

m. , och mål en utgjorts af ballonger, såväl större som nJindro. 

'J'riiffprocenton i ballongerna variera frå n Nionl 33 proc. till 

Oden J] proc. 

l tosnltaton af Rtoc kl1 ol ms-oRkn<1erns stridssk_jut11i 11g synas 

n l' hi i r n edan Hl iförda tablå, Il ii m tad från bofi.iJ J m[ va rons för 

donna eskader gonm·ul rapport . 

J>jcKcrn at:; ::\lag. 

:H ,-m. k. lVIjt;!.J .. .. .... . 

15 t.:lll. k. M jt\:1 o. iVJ /S~J 

l :l cm. 8~. k. l\1/!.14 0<.: h 
;\l/81 .......... ... ... . 

Antal 
R kott.. 

(j 

15 

15 

A nt:tl 
tridhr. 

2 
.J 

.J 

IU 

Träff
proc:: . 

2G,, 

l

lfl7 111111. ~~- k. ... ........ . 

:l[) 111111. fyrp. kul;.;pr. J 

~r /77 ...... .. . ......... 1 2!18 l ~ .i u ppgi [y et. 

för !tub ~kjut
lllllgen. 

III! IL 

Målet utgjo rdes a[ ett trilvmk, -W m. lit11gt oel1 J nr. 

h(igL. ].i'arten var mHlor sLörsta delen af skjutuingon = O. 

.Hståml = ~;->00-000 m. 

Eskntlon:hcfon anmärker till sk ju tn i ng on att vid llJHlcr

sökuiug nf vraket syntus intet spår till antändning, onktaclt dt 

10-tal granater kreverat inne i skro[vct ocl1 rökpolme synLos 

uppstiga d iirifrå.n. Donna iakttagl'lse stämm e r emell ertid ' ' iil 

öfvcrons, de]:; m od tidigmc er l"aronhot Vill beskjutning af Jik

JUliHle mål och <lols mod erfarenbeten från beskjutningen af 

» Bolloislo>>, som omnämnes på ett annat ställe i denna å.rsbo

riittelse. 

skolskjutning uneler mörkor med . 67 mm. ss. k. synes 

cuLlast lwfva ägt rum fråu Jolm Ericsson och Urcl, aJ hv.ilka 

.. 
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don l"iirro lmdo O proeent trLll"far i hallollg'l'lt oeb dl'll ~l'lia1'C' 

;):3 procent. · A l"::;t:\n<l ;->;)0--1-00 111. 

Rlutligon mrt hilr anlöras fGljando frim clidens l"ör i\.rut::; 

skjutskol<t gonoralmvport. Fyra styuken stri< lsskjntningar ntel1 

pjosern as egen a mmunition äro dill' omtala(lo. 'l'v tt st)·d:un 

från (<~<ll la och tvi\, från Cnl. IHt mHla::;t <le sonare l'ön·togos 

mot ett större m i'tl , ::;i't aniliras blott llcssu lliir , oelt [ramgi't resul

taten al· nodansttw mlo tablå: 

l: sta skj ntu ingen: 

~ 
::J 

Pj ct1c rn a~ slag 
c. 
m 

g 
12 Clll. HS. k. .l\Jj!J4 .. . ... .. . 5 } 

l:l em. k. ~~ /~!............ . .. 4 

;.... 

~ 

.... 
:;.5: 
::t; 

"' ..., 

6< llllll. ~tl . k. ;..Jr):!, ... ... :2u 1 

3R llllll. ss. k. ~I/84 .. . ... ... 10 

w ,j 
E ~ 

~: 

~-q; a 
~ 

..., 
o il 
(") § s 

p 

lf-j Il>. 

2:d·r·c6 slr;jutninqen: 

Pjcsemas H lag 

12 en1. ;,;s. k. M /fl! 

l:l c u1. k. M/81 ........... . 

57 1111n . ~s k. III/U:! . ...... . 

CJS llllll. ~" - k. M/~3-! ..... . 

;:-- q 
~ ~ 
~ 

UJ 
.... 

§_ 
~; 

q; 
c+ "' 

5 /\. 2 
4 f 

20 l (j 

10 3 

~ ~ 
tj 

~-
~ 

~: 

;:+: .... '""' 
~ 

~ ~' 
o GQ 

" (D (D 
::J ro 

·") " \ c. ... ,_ \ 

;)U J 
3ll 

] :2 Il l - 25UU - l !J~O. 

Dessutom i ~tJHlra skjutningen en 12 em ., en 57 mm., 

och on 3S nun. rikoclwtt-träH, qj intagen i triiffantalet eller 

tr äriprocon t be räkn ingen. 

::\L'\.let utgjonles af e11 strillstnfla, reprosenterande en krys

sare, · soflll förifr ån. TnJlan Ynr omkring F> m. bred oelt b 

m. hög. 
Bland instruktiO il sskjutningar företogs cu under mörkor 

mod 67 mm. s::;. k. mot torpodlJittssektion, t>om var uppsW.llll 
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pit tvell ll U snllllllanku['i'iallu l'lottar l'iir IJog.'-'e radt mi\J , oe;h C:Olll 

l10gseradl's m ut kallolll'll. Bogsur:monlnillgame nJcdgiU\·o cn
dnst C: Il i'Mt al' f> k11 op. l~likll iipp11H1ks p <"t uir ka J;)()() lll. 

111ed HlUU !11. l1pps ~i LLn i 11 g, som sellan lllill skade:; sit :-.;m [m ing-
0111 till GOO 11 1. , di\. l'l1 le 11 up[di ön lu. N n.ttu 11 mr m å 11l.ius. 
l1r:tdan ::;tritlkastare e j lwlJii l'tlu :lll\'~tndas l'iir rn [l.lut.s lwlpandt·, 
111 l'll lla Lt~'i ldl'll all \'ii11d e::; . HkjuL11i ngun [' i\,gic;k undl'l' en Litl 
nr ;~ 111. :, B., oull 17 ;;kott lus;;ades, a l' !J rilka 10 Lr iillade i to r
pcdhtJJc:sl'idiulll'll uuh J i flotten. 

lk~mltatun a l' tiil'l i,,g, :-; k ju tuillgll ll l'nu 11gh al' Hiljande pro
Lt,koll: 

Pje:i : ]~ e111. ,:-;_ k. Mj!11 . ~l id: ::;tor pointtalh. Al',.;t:LIId: 
J~ ~ )() Il l. 

1::7 '"d :2 
~'"d s. C-r m;;= 
~.§. ;:l H, ro ~· '/, C·' V<'::; .\ lllll ii.rknin -1'-<ll!IJL .\Ja illll ro ~ rn "' Q "" "' a M-w gar. 
~~ 2 ro .~""G ..., 

--~ ~ "' l ~ ~ rl-

:) JJI:-J.. I ro~ - ,- 1 . l ll ;--;:LI\ IUe 1-'~(H l !i. JO. ö. '2·1 l Il l. OJ III :l:o w i~. 
l ,l-l A ll<l e rssun (j, (). ti . :!I l l lll. l t-: . 0.""" 
l! lti IIi i Il ö. H. 4. 211 l III. 0, :~:1:1 B:c 1 ~riK . 
IH:> J•: kul in 10. (). O. 11; -~J K. 0,:11: 

l'; niat ro,..; - J•:rikt-:fiOil s ~- J. :!I l 5 1 0,:17 :Le pri ~-<. l. ~. 

~ lllatrm; :.'O: i An t uns~-<u ll 10. K. tl. :!Ii -14 N. O, r,!t l: rt pri N, 1111..\d. 
~ :!f) ()[i'unurtll lO. K. (i. 2-1 J4 N. o,,,, :l:tL 

• l 
J' l'l t'. 

l !if) ( l]NNOII l O. 10. K •>t; l Il L ~ ~ - o,, ~: a pri N. 

l ,r 
:..' 10 RunclgTCJl ti. ti. O. I ii 1 Il l. 2 ~. (), ,.; 

Il \·ad <ll'Il i nya ~'ik j utin s Lruk t i o!W il iiil.iinla ~triin gam t. id s
lwriikn i11!.'/'ll ii,s tad koilllller , Lorde J'mn1gå \'td e 11 .i itnil'iirl'l~'u 
m c<l J'(ii'L'g[wmle hr::; ~ k.iutprotokoll ö l\·ur sk.iut~kolnns t~Lfli11g;3-
sk jutning. Den , som diir or l1 öl1 J :a pri ~ ouh :okyttummlalj , lmdc 
L'll po iiJ t:-; nnlma = i30, nwn !Jam; tid Yar J m. -1-6 B., det vill 
Siiga dtL'l' ll ll giilJallllL' 1Juri\k 11 i11g enda~t 0 , ~ B 7 p oi nt [lOJ' sCJ.;-UJH [ 
elln 111intlre iin du, ::>om l'llligt ofnt~1,t<"Wnllc L'l'lJ i\.llit l.l l1llast 
3 :u pn>-~. 

.. 
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Handvapen. 

Hodan iilll<LI 1 1le rc pokrgcY~tr , f:om nu iiro i allm iL 11t bruk 
j 11 o m s nart sn.gd t alla ci \·i liser: t.<lc liinderB krigsmak ter , Y oro 
hun1m ur för:-;iikssta1lict , taladl'B om mii.ili g ll l.lton att konstru era 
ett automatiskt gl.l Yiir, od 1 mer ell0r mindre 01110gnn, l'örsök i 
dun viigc·n s[t.go dagc11 , utan att dor;k ly ckas tilht11 1m Big w\ gon 
tilltro 11\Js de milit.iira lukni ui p i\. detta omr[L<le. Man tog <lut 
bil,ta, son1 den tillc ii B teknik lmllo a tt l ~ jlllla , n~imligc 11 r op l'tur
ge\·ärun . 

l\lcd ett automatiskt gcY iir [örBt;\r ma11 ju ett gc \·är, ::;om 
ol'ter ,.; kottl o~sningon utkastar <len lJcgag nade Jmtronh yl f:: :Ul ouh 
1litrcltcr i lli.tir n v p<ttron i patr o1thiget och stiingor s ig s jiiHt, 
klart till n ytt skott, utan att "k.vtten kirl' (ir buhöh'cr n t l'öra 
n:\gut h andgrepp, så b n ge patron er Ii nnns i magasi not. Dun 
till llutta arbete ur[unh'rl iga kraftull l.lrl tftllcs i allm~inl1ut pi\, 
t \·iimw sii tt. Anti11gcn <liirigcnolll , att ma11 låtl'r rokylkraJtun 
u t l'öra lkL:-:aJIItlla, YHilligun 1liirvi1 l hjiill't af 011 l'jiillor, son1 vid 
l'l'kylun Balli lllan tr.vuke;;, dkr Ot.;k am•iimlll::; öhurskott på gas
tryck. 

P [L ett automati,kt geYiir st.id k s ouk 1lun fordran , att lkSB 
ttl:tga;.:in skall va m liltt a tt l'ylla p ft nytt, ~i[vmtsom att du r::s 
Yik t. c.i skall \·nrn l'ör ~tor. 

Uppiiiiitarc hal'va oj l1vilat, l'ör llisaJHlll af detta problcnt , 
ouli iU'Ycn i11om Sverige har arbetats h iirpft. En lnsning 
ä r ltd. Yi<l Rtocklwlm s Ynpc ill.ahrik kom>trucrallo automnti
ska go Y~iret, som jag h iir nedan gär att bL'"kr ifva. 

I1lelln till ddtn geviir iir 1m Hom ar gammal oeh fram
::; tiilhll'S af l'll L <1. löjtnnnt F'ribu rg, numera afl i1lcn. Si'L ge11ia
li"k än ill.l llll:l. ide \·nr , tonlll do11 oj vi sat sig pmkti::;k , hrulo oj 
1lesB u tarlJotamlo kolll mit i sft kon1pdl.ll1 ta hitndor som llen 
gjort. l~'ön'f'tö.mlnrcn för Stockholms vapeufnlJrik , ingoniör 
n.udol!' H. Kjellman, tog 11 iimligcn för n ågot ft.r sodan saken 
om h aml, och siikurli gon har hanB ouh cl0 under .honom· stå
unllo ~truot:t.rnos ingtwJH lo kännedom om vapontoknikon . i all
miinhut och siirskildt 0111 automat iska vapen i höo·st v~~sentli g 
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g;rud l1idragit att göra det llll l'ranJ st.iilldn autonmtiska g;cYilrd 

till h va<l <ld ii r, llut \·ill siig;a silkcr]igun ett bland <le rvl'lliim stn , 

om ej runt :d' <let elHb, !'ör Jliirvarnn<lc \wfintlig;a nutomatgevilr , 

so m syn m:J .]of va att nppl'ylln. dc !'rå n militärtekniskt h [tll upp

ställda l'onlringarne. 

B cslcri(n-in,q. 

C:eviirut liknar till det \'ttru <kt l'iir \' :\r al'lllL' a nl:1gna 

m:w serge vitrut. Dess vikt ilr lika stor som dettas , ja lll:l. ll li:JI' 

ti ll o0h Jlll)(l lyekats t illverka ett som lir JOO gram liltf nrc . 

I' i p a o d t patron läge ii ro d esamma. M agas i n et il r i nriltt.adt !'ii r 

f> patroner, som införas p i't san1ma siitt son1 i mauscrge vil

rcts, oeh fmmnm lrHlrlnunar :w vän< las. N ägo t h in <fe r l'iir att 

Htta magasinet rymma 10 patroner, det ilr tYi'i paket , hir <1j 

förefinnas . 
Mekanismen arbetas dels un<lcr rekylen aJ denna, SO Jll 

sa.mtid.igt s piinn er en fjiidur, hvilkcn so<bn [ttcdiir det rckyl<'

m<le systemet i. aH~Tningsliigc , <lcl s sker C' il del ar arbetet vid 

o[ vaJutilm lHlu fttedöring. 

Under den del af rekylen, so m ilgcr rum in nan kulan 

läm n at loppet, är stötbotton go noll! lä.sni ngs i lll'iittn j ngl'll r w-J, 

fvrenml mcrl pipan , oeh börjar öppnandet af lå:-; n ing;cn l'örst 

:-;o<lan kulan lilmnat lll)'lmingcn . 

Låsningen af stötbotten t ill pipan ~ir kanske det l~iinL: tn 

i hela mekanismen, emedan don p[L ~amn1n g;\Hg; utgör <' Il 

absolut säkerhetsinriittn in g mot Yi'vlaskott gunom slag:-;t.iJtot.H 

l'nunslåcllllo, innan nwkanisnJCn iir runt sti1ngd , ii[yonc,;on l 

omöjliggör mekanismen s öppnande , m od min<lre slagstiftet l'ön.1~:J 

bakåt. Detta åstmlkommos diirigunom , att m ollanr ummet mol

lan de diametralt mot l1Yara1Hlra sitt.:m<le låsklaeknme , nilr 

Llessa iiro inne i sitt låsiiigo, l'ullstiin<ligt l'~·llcs a[ slag;st.il'tcf's 

hufvud, som måste in där, för n,tt spotson skall kun.na n i't fram 

och träl'fa patronens slaglmtt . 

-Förteckning öfver <let automatiska ge\' ilrets lm[vudsak

li ga delar. Numren i det cl'tcr l'öljalllle hiinvisa till n Jotsva

rundo nummer på clc bifogade plansd10rna. 

1. fiLiit.bot.ten. 

:J. ~ l n.~~t.ifl. 

" il. 

5. 
li. 
7. 

.J,ufvutl . 

·ldaekar. 

- ans:tt~ på ::i lag fjiltl l' l'. 

·Hpännl1ak. 

·hau<l tag. 

::l. f-i töt IJot.Le u ~ J:'bldaelmr. 

fJ. Utdmgarc. 

1 O. 1\ ft.rytl;arcNpitrr. 

l l. · fjildcr. 

1:! . SJa.gHt i[ts mnttcr. 

13. ~ l ngfjii<lcr. 

14. Pipan. 

15. Öfvcrl:"td:t n1 cd ]{,d, ,uttcr. 

Hi. Öfverlåd<tllH ned :''ttgåcndc khl<'k, 
111ed l:tger fiir llilhnllcm; axel 

(:n) Ol'h l'ii.Htc Wr rckylfjild em~ 

l:' jlilldl'i (32). 

17. Fj ildrar i öfvmli\.dan för s t.öt.
IJottcn,.; h\t<klat: kal'. 

l K. Fjilclrar för <Ltt h:"tlla patroner

na på ;;in pl:1t;; i nlag-~1Hin9t.. 

ID. P11tronförare. 

20. Ntoppa rc med fjilclcr för Htlit-

Lottcn vid tom't m aga,; i 11. 

21. Magnsin~fjäclcr. 

22. llilfanu. 

2:3. -axel. 

24. ll y!tmt.ka,t:ue . 

25. U n<lerl :''tda. 
~li. -sUln g ning,.;Jdack . 

~7. ·öppning,; k l:l>l' k. 

2ti. ~ pilrrlmkc lll l'<l fjildl'r. 

2!l J\ ftr.vt:karc ltake. 

HO. "\ ftr y dmre . 

3l. Fi>r~iikrii 1 gsl 1:t.ke. 

3:!. Hel;ylfjäcl er lli Cd ;;pi nd e l. 

i)i). Ltu; för Sllllllll:lllhiU inin g ar 
fratu· oc h bak·kviL 

[ d l' lllla l'vrtc<;lmillg, ll\'ilkcn c.i ilr l'ull s tiiudig, di!. Cll del 

l' iir lJl':-lkril'ningen mi1Hlro Yii:-ll'llLiiga dchr utcliimwtts, h ar oj 
:1.llena:-:t l!var ju ltis bit crhitllit ~::Jitt lllll1lmer, 11tan, diir sit an

~uLts b<1hörligt, de olika l~itar n cs rlclar erhi'tllit sjLillstiindi gn 

nu m mer. 

SWtbottrn (J) iir eyli1Hlrisk 0011 till hela s in li.ingd il1 i'dig 

l'iir sJ:~g;~t.i l'tet. I'i't s in öfrl' dl'l l1:tr <lut urtagning J'ör utdra

garens (D) J'ii :-;tanrlc. L't.clragarcn (\J) iir en plnttfjii.<lor: P:\ si
dorna liar stötbotkn urtagn i 11 gHr l' ör sina läsklackar (~) och 

p å LlllllcrkaJl t on go<lset gonomg;itcwle rilmm, so m li.ipor gOIJOlll 

största <lclf'n al' stötbottnens liiiH.>:<l. Bakt ill är stötbottcn, o·iin-
u h 

ga<l !'ör slugstiJ'tsmmtcrn (J 2). D onwL mutters bakåtgåuncle 

utskjut iir sldlfonnigt urtagut oeh , tj~inar att hindra slagstirtut 

att vrida sJg. 
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SLagstiftet (2) besti'tr l'riimst ar dt hufvud (;3) lllO<l an
slagsspot::;en, cliir bakom on t~malare eyliwlrisk del, pi\. lrvilh'n 
milrkas klaeknr (-1) fvr stutbottons li\.c:kluckan; (H) bakre gno
n m, vi<laro hnsats för slagfjä<lern (i"l), spiinnhak (G) samt li1ng·st 
bak ett pilgängad t lmmltag (7 .) 

Stötbottens stOZJZiklacJcar (1-1) ]mfY:t J'riimst ett fyrJmntigt 
hufvml, mo<lolst lwilkot stoppklaekcn griper in i ::-~itt sp,'\.r i 
vfvorlådan (16), där bakom on f:l tjiilk med ansviillning på m icl
tcn. Denna ansvällning utg;ijr klach•n s r0rulsocl'lltrum. Pa 
f:ltjälkons bakre och inre ända i:lr on kbck I'Vr slag t~ tirtet:-; k:laGk 
(4) att arbeta mot OGh på llcn bakre yttre ii.nden en upphöj
ning, mot h vilken 0fverlåtlans fltoppklnd::sl'jil<lrar (17) verb. 

Aftryclcarcspä·rrcn (10) bålles allti<l tr~·ckt uppiit af sin 
l'jiiclor (11 ). Don har np]Jtill en bak[ttvtiJHl shit yta, medelst 
l1vilken don griper i slagstiftets spännhak (l)), oc:h 1Iodtil1 en 
hake, i h vilken aftryekarehaken (2D) gr i per. 

S!agfjiidcrn (13) i.ir en Yanlig spiraU':jiider, som mc·tl sitt 
bakre ämla stoder mot t-Jlagstiltf:ltlllJtturn (12) oGh moll •lon 
friimre mot slagstiftets an:mts (6). 

Pipan (l+) är nll<loles lika med pipan i armeons nya(),:; 

mm. gevär och iir fas tf:lkrufvwl till: 
Öfvcrlådan (15) förmeLleJst dennas l:'Hlmuttur. PFt cifvcr

li\clau märkes dess bakre, nod[ttgåumlu klack (1 t;) me< l lager 
t:ör härarmens axel (23) samt fäste för rukyHjii<lmns spindel 
(32); i denna klack arbetar en mindra st<111Jit, hvilkuu, 11ilr 
don skjutcs uppåt, länmar ett hak: p:\ klac:kons Jriimrc, undre 
sicla. Vidare m~irlms nmgasinsvi.lggarne mod urtag <lels för 
magasinsfjäderns (21) bstnndu, tlols för de fjiidmr, som mHler
hjälpa patronstymingen, älvensom urtagen för fjiidrarnc till 
stutbottons låsklaelmr (17). 

Patronföraren (Hl) är till utseende i Jmfvudsak lik samma 
tlel på Ö,5 mm. karbinen l\INJ, dock iir Llen ptt <Lcnna beJint
liga hvgre kauten lmktill nJskuron till ungefär hallva liingclen, 
och tinnes här i stället emlast en knapp at samma form som 
kanten (20). Denna knap]J sitter på en spinllel, som g:'1r in i 
den ej bortskurna delen af kanten och där ävcrkas al en spi-

rall'ji.iller (20), som 
rons bakre kant. 
stut botten. 
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h i1.llor knapp011 til1lmka.fön1 till patronföra
Denna im·Httning i:lr kallad stoppare för 

Häfarmcn (22), som roterar kring sin axel (2:3) och ar
botar me<l sin Z!fre del i stötbottens oh·an omtala(le ränna, är 
i sin öf're (lel klnl\·on liings e l'ter, så att <len <li1r bil<lar likson1 
tvenne l ö[, h vilka g l\. ph l war si n l': i t la om slagstiftets smalare 
cylin< lrislm <lcl. 

Hylsutlmstarcn (2-+) ii r en i vherlållan im:att bit med en 
i mitlton nppståcntle tnnd. 

Underfårlan (2!>) bildar så att siiga mekanismens stomme 
och iir fastskrnh;vl till bak-kolfyen . I Llenna flnnas tnmne 
klackar, som tj<ina till att arbeta härarmen (22); <len me< l 
(2G) ])eteckmul e, Yi<l mekanif:mc'ns stiingning och <len mc<l (27) 
Yi<l mekani s iiiCllel 0ppnanclc. 

]iekan'isrncns vcTlcan. 

Mekanismeli tiinkos stiing<l oeh klar fijr aH.vrning, ,govii
ret ladllallt oeh patroner i magasinet. 

Vi l l llrn,gn i ng på al'tr.vckaren (:30) åvorkar clonna a[tryc
karcllakcn (2\1), som <lmg·cs nmliU och <länicl me1ltagor nt'
tryckarespärren (10). Sbgsti!'tet (2) bliher cliirigenom fritt att 
kunna kastas !'ram af ~Jlag l'.jiillern , och skottet lossas. \riLl elen 
därpå [i!ljawle rekvlcn ghr hela 0fvcrlådan sh långt bakåt att 
klacken (1()) \'iil passerar Wrbi spärrhaken (28). Denna tryc
kes <U först nedåt, men då dess öl're niibh kommer mot den 
i klac:ken beiintlip;a stfl.lbiten, skjuta::; <leniia un<lan, och spärr
haken får såluwla ett hak att arbeta mot. AJ klackens (Hi) 
baldt gåen<le römlsc h:1r rokyHji1<1crn hoptryckts och Yerkar 
nu att föra öl'wrlå<lan framflt. Detta hindras emellertitl tills 
vittare af spärrhaken (2K). Samti<ligt mell 0[\'er]ållan rörde 
sig ock hiiJarmcn (22) mc<l axel (23) bakåt. Niir hi:ibrmens 
tm,lre gren tager emot m«lerlhtlans öppningsklack (27), t\·in
gm; Cllliullurti1l hiil'armcn n.tt rotera kring sin a:-;:ul. lli:il'armens 
öfre del l' f1.r såhuvla i.il'n'll i U!rldtllan<le till llen i r0rclse 



- Hl8 -

varande öfvcrlhdan ytterligare en rörelse baldt. Dc i hiiJar
mens ö f re <le l varande löfvcm gå nu in genom riinmw i stiJt
bottcn och gripa pi\. lwar sin si<la a[ slagstiftets smalare cy
lindriska <1el, mot hvars ansats (:5) främre si<la <le arbeta, 
<l.rifvamlc slagstiftet bakåt i l'örhåll:m<lc till L'vla och tstötuot
tcn. Vid <lcnna . slagsti l'tcts bakåtgåcmle rörelse liimnar först 
Joss hu[vuil platsen mellan låsklackarnos [ör sti.itbotton (H) 
främre ändar, sålunda gifvan<lo c1ossn. plats att g:'\. in i stöt
bottnen. Vi<l slagstiftets fortsatta rörelse tr~il'fa dess klackar 
(..!,) låsklackarnos bak:Ugi\.on<lc s hl n klars nm;lngsknappar, clri 1'
vawlc ut dom och si\.lniHla tvingnmlc in do främre delarnc, 
smnt d~irigenom göran<le stötbotten fri att i Uirhållawlo till öl'
vorlå<lan röm sig bakåt. Samtidi.~-t hilrmocl l1ar slagstiftets 
spilnnh.n.k (15) gli<lit ö[vor nJtryckarospärron (10) . . Ntir stötbot
tens låsklackar släppt sitt tag i ö[vorlåc1an, sh har ock bii.l'ar
mons öl'ro del aruetat sig till slntot af rännan i stiitbotten och 
trätfar nu s,iilll'va sWtbotten mo<l ett kraftigt slag. Detta slag 
tjänar att lossa <lon n.fskjntna hylsan och <lril\·a stötbotten 
me<l <lonna bakåt. H.osten af r;tötbottons ba]dtgåo]}(le rö rcl"e 
ftstadkommes 1lclr; af tröghd, tlcls al' ö[\·erspänning pit slag
f_ji.idmn, som återtager sitt litg·c som »RJläll<l». Yi d stötLottun s 
hakf1.tgåemle rörelse <lrager <len hylsan n1e1l sig tills dennas 
llllllorkant .tri:ll'hir utkastaren (:2..!,), (l{t h.vlsan utkastas . Stlit
botten har 1111 kommit i sitt bakcr·c;ta liige, och är samti<ligt 
ny patron klar fö r införamle. I <lot allra sii'itn. a[ si n bakåt
gåcn< le rörelse har stöthotten . genom en på <lcsr; UI11lorsida 
sittamle klack triifl'n.t i)l'l·e <lclen nJ 1.lun i öfverlå<lans klack (l Ii) 
befintliga stålbiten och tryekor donna nedåt. Sthlbiten drifver 
1 r;m ordning uwlnn. spärrhaken och loc; ~ar 1.1ilrigenom öf'n•r
l1tdan, som nu a[ rekyll'jii.1lern drifvos fmmi\.t till al'l'ymings
läge. Under denna U~.lans fran1[ttgåen1le r örelse tager hi1far
mens (22) umlre c:ren mot . underlådans klack för stiin<rnino· 

< J h ........ 

(2G), hvarvicl hMarmens öl' re gren, arbotamle p:'\ slagsti l'tut" 
hufvucl (3), dri [vor detta och stötbotten framt\t i fiirhrtllando 
ti.ll öfverlftclnn, som ju ock går frami\ t. Stötbottcn sk j n ter 
hiirvi1l ll} patron fra1nför sig och inför <len i patroniiiget s:unt 

intager sm plats [ör stäng<l mekanism. Niir . stötbotten kom
mit i <l otta liigo, tvinga lådans fjäclmr för stötbottoBs lfl.sklac
knl' (17) låsklackames bakre skiinklar inåt i stötbotten, ]war
igenom låsklackarnos (R) främre c1eln.r, tvingas utåt, in i sina 
spår i öf'verlå<lan. Skullu e j khckarno komma in i sina spår 
pft grun<l al' att r;tötbottcn ej vore långt nog framme eller nJ 
annan orsak:, si\. kan shgsti l'tct o.i gfl. fram, h va< lan o lycksskott 
e:j kunna förokomrna. Li.ka litet kunna stoppklaclmrno 
vill l1ö.0; påkitnning, såsom t . ex:. vi1.l ett abnormt skott, gli<la 
nr sina- spår, t~' <letta hin<lras af slagr;tiftots hutvud , som vi<1 
aHvra<l mekanism fullstän<ligt fyller mollanrnmmot mollan dc 
in;~ vtormt af stoppklackarn os frtimru delar och sfl.lnmb gör 
öJ\·orl.åda och stöthotten me t l <less låsklackar till eu fa st or uh b

lig cloL 

GeYitrot är nn färdigt till nytt skott. 

Arrangemontct mml spärrhaken (28) är tillkommet för att 
hindra öfverlå<ln.n att börja sin framåtgåonde riirolse innan 
stötbotten fullbordat hela sitt slag bakåt. 

Skulle patronerna i magasinet varn: slut, så träffar stöt
botten vill sin framåtgåonde rörelse i stället för pntron den 
förut omtalade knappen till stötbottons-stopparen (20). Så 
länge stötbotten åverkas a[ hiifarmen, för den knappen fram
l'iir sig och hoptrycker stopparens fjäder, men när på slutet nJ 
riirelseu trögboten skulle vma nog för mekanismens stängande, 
h ej<lar stopparen stötbotton och för elen sodan mc<lels fjädern 
tillhnka i fulit öppet läge, såsom synes å den plansch, diir inga 
patroner äro ritade i magasinet. Samma utseende har meka
nismen ock om den är öppnad för band. 

Försiikringslialccn (:)l) verknr så, att niir rlen framföres, 
tvingar den Ulll1an aftryckarulmken (2D) åt si<lan och !lin
drar don cliirigenom att gripa i al'tryckarer;piirren (lO), snmti~ 
cli(rt som <len oek hindrar denna senare från att kunna röras 

b 

ned åt. 

Öppnall!lot för hand sker geuom att c1raga slngsti f'tct räl.t 
bakt\t. Detta gfn' nil.got t~'ngre än på mauser-geväret, al i<J en-
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stund slngfjä1lern spänn es vid donna rörelse. Stötuottons fram
förande går i dess ställe så mycket liittaro. 

Automatgeväret kan så imiit.tas, nit modo1st on ellkoll i\s
anorclning öfvorlådnn hindras att rekylera, och nrl.J atar det d i't 
som ett vanligt mngasinsgovär, mod fl on fönlel att liismokanis
mon s rörelser är rätlinig. Öppnan1lct och stiingandet nJ me
kanismen kan utan svårighet sko UIHlor det geväret iir i aiTyr
ningsstiillning, så att, om klick in träffar umler on nntonwLisk 
seri e, bollötvor skytton oj tagn nod geväret från nxoln för aLL 
aHägsna don klicka1le patronen od1 få geväret fänligL Lill nyLL 
skott. 

En in vändning, som ofta höres mot automatiska govii.r, 
är, att vissorl i g on kan ett såll n n t t il h· orkas och fås att f u n k
tioncra tillfrotlsstiillan11o, mon att vi1l massfabrikati on sku ll e c'.i 
erfonlorlig precision kunna inkttngas, åtminstone oj utan att 
tillverkningen blofve för 1lyrl.Jar. Med teknikens nuvarn1Hlc 
ståndpunkt i1r on sådan farhåga alldeles ouol'ogad, lll:lll kan 
till och med säga ntt den Iönå1lcr obekantskap mod dcu mo
derna teknikens hjälpm8llel. 

Innan jag lämnar detta gevär, IJorlor jag få unföm slut
ordon i ett föredrng om dotsammn, hållet af Yli.r l'örni1m ste 
auktoritet på detta om rå1lo , Öl\·orstclö j tnnnt J. U. Lemclt on. 

>> Med anledning a[ det l"ömt » (i L:s föredrag) »:tn l"ör
cla, göres säkerligen don Irhgan: då det själflad11nncl o ge vit re L 
är sf1. utmärkt och lii.ttltandtodigt m. 111., yoro det di't ieko 
kl okL att genast antaga ll otsammn l"ör bo\·ii.pning at hela Yiix 
arnte'? 8varet härpå blir: nej, det vore det säkerligen id:c. 
Snkcn ti r så ny, att rlon ännu oj hmlllit genomgå någon grun rl 
lig pröl'ning, och en sållall bör ma11 förvi sso unr.lcrkn ~ !n. det 
vapen, m od bvilket hela arm eon skull e boYäpnas. l\1011 rlot 
nya vapn et bör prö[vas först onskildt, ocl 1 om det diin-irl Yi sat 
sig tilll'rc<lsstälbiHle, i större antal. Har rlet ä[yori rbn·irl ge
nomgått pro[vot, ht!r försöksv is chirmod .utrustas sftrlana trupp
nJdolningnr, vicl hvilka en hög gra1l al' oldvorkan är 111 e r än 
vnnli gt önskvänl, såsom t . ex. 1l ct inl"antori , som boorchns s:\-
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som stöd och betäckning åt lmvallori och artilleri, ridande in
fanteri och velociped-infanteri, om sådant kommor att uppsät
tas, flo ttan, fästningsartilleriet o. s. v. När sedan om ett år
tionde oller så, själfiaeldaren blitvit grundligt studerad och för
bättrad samt tillvunnit sig allmänt förtroende, kan tiden vara inne 
att göra den till hela infanteriets beväpning, h varifrån don i 
sinom tid kommer att aftösas af ott ännu mor fnllkomnn(1t 
vapen>>. 

Stockholm i Novomber l DOO. 

U. Broman. 

T ids/n·ift i Sjiiuiiscnrlet. 14 
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Flottan under sistförflutna å!·et. 
(Forts. från sid. 80.) 

II. 

Flottans militära personal. 

Office mr c : 

Orricomrnos antal vicl Kongl. !'lottan har un<ler hret <lon 
1 Oktober 1 RGD-:30 Roptomber 1\100 ])] i l\· i t ökad{ nw<l: 
l'ri'tn Kongl. Siökrigsskolan utgfmgne 

och minskats 1nocl: 
genom afskecl ...... ....... ....... ..... ...... .. ......... ... ......... . 

>> dödsfall .. .. ... .. .. . ..... ... . ....................... .... ........... .. 

7 

l 
2 

samt utg,iordo don :30 Soptombor lDOO .... ... ...... .. ... ... ......... 18:) 
Kon,ql. flottans perrnamenta och Kon,ql. 31aj:ts flottas Yiyn 

vcse1 ·vstatcr haha uneler samrna tid 1ninslrats mod: 
genom tlöclsfall... ... .. . .. .... ... ...... .. .... ...... .. . ... . .. .. . ...... ... .. . ... . .. ... l, 

och utgjorde antalet oftiecraro vid bi't<la statorna elen :30 
Soptomber lDOO: 
Kommendörer .................... .................................... · .. · 2 

') K om mondör kaptenor n t l: a graden ...... ..... ........ , ...... .., 
Kaptenor ................... .. .. .... .. .......... ... ..... . .... ....... ....... ··· _ _ 7 12 

I Kon,ql. flottans rrscrv vil7korliqt tjiinstslruldi,qc wwo <lon 
30 Sop te m ber l \JOO: 
V10earniralor ......... .. ........ ......................... ... ........... .. 2 

Kontoramiraler .. . ............ ..... ............. ...................... .. 2 
Kommendörer .................... . .............. ... .................... .. 5 

Kommendörkaptoner af l:a gm<len .... ... ...... ..... ... ... .. n 
Kaptener .... .. ..... .... ........... . ....................................... . 17 
Löjtnanter ........... . ............ ..... .......... ........... ........... ... . Hi 

Undorlöjtnantor .. .... ...... .. ... . .......... .. ... .. ... .......... ..... .... . 'i) .:t. HG 
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Vitl Konql. Ca1'lskrona w'tille7'ikår utgjortlo antalet ol'flco
raro el on 30 Soptom bor 1000: 
ÖJvorsto ................. . ... .. .. .. ... .. ...... . .. ... ............. ... ... .. . .. .. .. 1 

Major .. ........ ....... · ··· ··· ·· · ·· ··· · ·· · ·· · ·· ··· · ·· ··· ··· ··· ·· · ··· ··· ··· ··· ·· · l 
Kaptener .......................................... ... ..... · · .... · · .. · .. · .. · .. 7 
Löjtnan to r ..... ... . .. . .. ........................... · .. .. · .. · .. · .. · .... · · .. 12 
Umlorlöjtnantcr ........... ....... ..... ..................................... __!Q 31 

UnclrTo f(iceran~: 

U n<lorofflcorarnos vitl Kon,ql. flottan antal har nn(lor året 
<lon J Oktober 1800-30 September HJOO ökats med: 
till underofficerare af 2:a gratlon boEonlnvlo...... ...... 0 

samt minskats mocl: 
· genom af:skecl.. .......................... .............................. .. . 

döclsfall ..................................... . ......... ......... .. 
4 
3 7 

Mocl nndantag af <lo å Kongl. Hottans rosorvstater öl'ver
flyttaclo, upptog undoroff1cerspersonalen d011 :30 Soptombor 
HlOO följan<lo antal unclorofficoraro: 

på Ca7'lskrona station: 

F'laggundoroff1comro ......... ...... .. ...................... .. Hi 
Umlorofticcraro af 2:~1ra graden .................. .. 154 170 

på Stockholrns stat'ion: 

ll'lagg·uncloroffi ocrare ..... ...... .............. ... ....... ..... . l() 

Uuclorofficeraro af 2:a gm< lon ........ ................. .. G7 8G 25() 

Till flaggumlerofficerare hafva befordrats under ofvan
nämnda till 5 underofEcoraro af: 2:a graden. 

'rill månadslönarestat ö[vorflyttado voro don :30 Soptom
ber 1000: 
Flaggundorol'i1cemre ..... .. ........................................ .. 4 
Undorofficomro ............................ . ... .................. ........ . lO 14 
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Kongl. fiottans resen ; räknrtc1o <lon 30 Soptom bor HIOO: 
Unuerofflcomro................ .. ........... .................. ...... .. ........ m 
<lämf 3 tillhörawie K.ongl. Hottans nya r oser\' stat. 

Kongl. Carlsk·rona artillrriktw omJD.ttaclo don ;)() Soptom
bor 1900 föl:jan<lo rtntal mHlorofJicornr o : 
Styckjunk[l.l'O ........................................ .. ...... . .. .. .... .. .. !) 

Sorgcantor .............. ................. . .... . .. ............... . .. .... .. 21 ;3() 

~Manskap: 

M~atroskompanicrna bostodo <lon ;)() Soptomhor 1!!00 ;JJ: 

UncleroHicor skorpmlor .......... ... .......... ... ....... .. .. .......... 13S 
l:a klass sjömän ............. ....................... ................... ;n2 
2:a d:o d:o ................. .... ......... .... ........ .. .. .. ........ 479 
3:e d:o cl:o .. .. ... .. .... ..... .............. . ...................... .. 301 
Rymde .......... ... . ..... . .. . .................. ........... ... ... .... ........ . 49 
V akanto ..... ... ... .... .. ...... . .. .... ......... ... ..... . ..... ... ... . .. ........ . ;los 15S7 

Ekonomikomprtniornrt bestocl.o don 30 Soptom her 1900 n 1': 
Unclorofficerskorpmler .. .. ...... ... .. ... ... ................. .. .... . 28 
l:rt klass sjömän ................ .. ........ .... .... ........ ............. .. 127 

2:a d:o d:o ... ....... .. .. .... .......... .... ...... .... .......... ..... Ro 
3:o d:o 
R.ymdo 

d:o ... ..... .... ..... .. .. ..... ... ... .... ... ···· ···· ········· 

···· ·· ········· ·· · ·· ·· ·· ····· · ····· ··· ··· ··· ··· ... .... .... ... ... ... . . 

-bo 
G 

Vakante ..................... ......... ... ........... ...... ....... ............ . 31 i322 

Eldmrclwrnpanierna utgjordes vi< l samma ti<l a [ : 
Undorol'fi corskorpmlor .. ............... .. ... ... ... .... .. ......... . .. . 7+ 

l:a klass sjömän ........................ .. ..... ......... ...... .. ..... . l( j \) 

2:rt d:o d:o .... .. ................................. ....... .... .. ... .. m~ 

3:e d:o cl:o ... .... ........... ..... .... ..... ......... .. ........... .. 118 
J~yn1de ... .. ............. .... ............. ....... ...... ..................... . .. 10 
\ T akante ..................... ... ........................ ....... .... . ..... . .. . 15 .J.8-b 

Handtvcrkskompanicr·nas st~r rka \'i<l sanm1 rt t i<l fmmgnr 
rtf lii l j am lo tabell : 

-- 20?)-

-
Torped· ·vapen · Ti l l1ll1Bl'- Sege l· hamit- Stunma. smeder. llllin. tiömmare. verkare. 

l 
Underofficcrskoqlral cr 11 u B 2 25 

l:a klassens ~j ö m lin ... 20 11 5 3 39 

2:a cl:o d:o 5 4 - - 9 

3:c d:o d:o '" l 5 - - (j 

Rymde ..... . ...... "l -

l 
- -· - l 

Vakante .... . . . " 
.... - -- l - - 14 

l ~U I11llHt 
l 

;n 
l 

2rJ 
l 

8 
l 

5 
l 

94 

Ji[inörlromLJanicrna bol:itotlo clon 30 Soptombor HJOO af: 
Undcroificerskorpmlor .. .... ... ... .. ... .. . ... ... ...... ...... .. . ... .. . 22 
l:n klass sjömän...... .... . .. .. .. .. ................ ... . .. ............ 27 
2:a cl:o cl:o .. . .. ..... ..... .. .... .... .. .. . .... ... ............... 5!) 
3:o d:o d:o ...... ..... .. ... .. ...... .. .. ...... .. ........... .. ....... 4G 
H.ymclo .. . .. ..... ... .... ... ... .... .... .............................. .... .. G 
Vakante..... ............. .. ... .. .... ........ .. ....... . .. ... .. .... ............ 27 187 

Båtsrnanskompan'icrnct utgjordes vi<l samma 
l:a klass sjömi:in . 
2:a d:o cl:o 
3:o d:o cl:o 

tid af: 
71 

127 
1G5 

Varfsklass 37 400 

Skoppsgossokå.rens styrka var (lon l Oktober 1!)00: 
på l:n kompaniet, antal gossar . G!) 
» 2:a Ll:o » » .. . .. ... ... G-! 133 

U nder :\r ot hafva rtfgått: 
genom karlskri [ni ng . 

» afskutl på m ålsnm ns bogLiran .. ..... .. .. .. . 
» » [ör sjukdom och lyten .. 
» » » oförmågrt att metlfölja undorvis-

ningen 
AJfönla ur r ull orna såsom rymmare 
Antag u o LUlller sommar on .. . 
Åtori,nsatta i nummer på kompaniet 

98 
4 
-b 

l 
28 135 

!J 
10 19 
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At do karlskril'n o ha[va anstitllts p[t kompanierna: 

vitl Uarlskrona station . GO 

» Stockholms » c!H 

Kongl. Cit'rlskrona artillerikår bestotl elen 30 SopLomhor 

] noo at: 
l:e konstaplar 
2:o <l:o 
l:a klassons artillerister 
A.rt illoristor . . ........... . .. . . . 
Sj nkv[tnlarc 
HornlJlåsare . 

Däraf voro: 

2~) 

;)() 

i)!l 

] ! l:3 

7 
H 

Tjiinstskyllli gc i likhet motl Rjömanskftrons vitr[vatlo stam 

Volontärer 
Ö hi go 

~)Uti 

]2 

l 
2!J3 

UJ . 

Flottans öfningan· och undervisningsverk. 

a) Sjöcx1wditioncr. 

Unllur det med don 30 September 1000 tilländalupna un

dervisnings- och ö[ningsår lwJva följallllo fartyg varit använda: 

korvetten Saga und or om kring 3 månader och kanon b[tton 

Skuld samt on torpedbåt omkring l måHad Iör öfvande a[ sjö

krigsskolan s kadetter ; korvetton P 'rqja under 21/ 4 månader Wr 

öfning a[ rekryter tillhörawie matros- och elllarcufclolningama 

och för pröfning af aspiranter till sjökrigsskolan, samt två öf

uingsskopp under 3 1
/ 2 n1 fmador tör öfvumlo af skeppsgossar. 

Vid skjutskoleafclol n i 11gcn , lörlagcl i Carlskrann skärgfml, 

lm[vu under on tid af 2 månad or öfningar pågttLt om bord i 

logementsfartyget Stockl!olm och två kanonbåtar. 

Vid mi naf<lolningen , förlagll å logementsfartyget af C l ~ap
man i Uarlskrona skärgård, lw[va öfningar beclrifvits under 

2 '/2 måna<lor, och bohöfligt antal 1tngkmnpråmar, ångsl upar 

och båtar m. m. ditrvicl varit anviLncla. 

Fö r torpedskolans öfningar har i Stockholms skärgt'tre1 

und er on ti<l af 11
/ 2 måna<l varit sammandragen on afdolning 

beståondo af logomcntsfartygot Rtt_r;cnie, verkstadsfartyget Ran, 
två l:a och tre 2:a kl. torpodb[ttar, tyå stitngLorpodbåtar samt 

logementsfartyget ;3 L. 
För öfningar ombord mccl beväringsmän lwfva varit 

rustade: 
logoments[artygot SLockholm, tro l:a kL panr;arbi'ttm- och 

on torpedkryssare - Carfskronn hcvärinqscskader - under om

kring P/2 månad ; 



- 208-

logementsfartyget Stockltolm och två l: a k l. kanonlJiUur 
Carl.~hona bevliTingsafdelning - under lika lång tid; samt 

logomontsJartygot Eugonio oclt två 3 :o kl. pansnrbittar - 
Stoclrholms beväTingsafdclning - Jilmlodos omkring 11/ 2 månad. 

D'ör stammons och boväringens sam fällda öl'ningar lta[va 
varit samrnandragna: 

on eskader - knstc.,kailern - boståen<lo af tro J :a kl. 
pam.mrbå tar, två torpedkryssaro, fem l:a och tro 2:a kl. to rped
Låtar för ötuingar i Östersjön samt Carlskrona oclt f-Jtock!tolms 
skäl'gl\nJa.r under omkring P/ 3 månad , hvarvid UJHlor dess 
anclra krigsöfning ett lwnrlminofartyg jänl\"äl var ·t ill<loladt 
elonsamma; 

on eskader -- S tocklwlmscskrulern - bestående nr on 2:a 
kl. pansarbåt, fyra 3:e kl. pansarbåtar och en l:a kl. kanon
båt för öfningar i Stockholms skärgård under on tid af 7 vec
kor, hvarjitmto under donna eska<lors krigsötning verkstn<lsfar
tygot Han, två l: a oclt tro 2:a kl. torped båtar v oro till<leltulo 
donstun ma. 

Dessutom var i början at Soptombor månad Stlmma ndm
gen on eskad er - CaTlslcTonacskadcTn - beståondo a[ on hr
poclkryssare samt två l:a och Lvå 2:a kl. torpedbåtar UJI(lor en 
vecka. 

Kanonbåten Svensksund har uneler en tid al' 5 mil,nailor 
varit ställd till don svenska al"cloluingens för gmtlm äLn ing pft 
::-Jpotsborgon förfogande. 

För fiskeribevakning å vostkuston hur kauonbi\.ton S lcagul 
varit å expedition 3 månader. 

Cbofsfartygot Drott har umlor '2 1
/ 2 månader varit pit ex

pedition kring rikets kuster. 
Korvetten BaldeT och knnonbåton Svensksund IJa[ya ar

slutat sina under år 1809 börjaclo v interoxpoditiunor efter att 
hal'va varit rustade, Balder i 7 och Svensksund i 5 månader. 

För niirvarando är korvetton Ba1de?' på expedition till af
higsnaro farvatten och kanonbåten Svensksund sttltionorad å ri 
kets vcstkust för bispringande tlf nödställcla fartyg och fis ko
båtar samt för uppehållande af onlningen å fiskeplatser. 

- 2W -

Antal ot boYiiringsmiin, som 
vid flottan , ntgjor<lc i1.r l ~100: 

Yid Ca rl:-;-
krulla :,;talion: lwiln ~ Hlal iu ll : 

till allmän tj i\nst i nskrifno 
[fis t ni ngstj il n st 

» annan !'ärski l< l tjilnst än [ästningst_jiim;t 
eller siirski lc1 be[attning inskri l't lC. 

!)i) l) 

-lU3 

l '),-
~·) 

Summa boYhrit lgsmiin l ,4( )-l -lHH 

eller till samnums vitl båt1a st:ttioncnm l ,\J52 bovi.iringsmiin. 
Af ofvnnsttlenrle antal ufowles: 

ontbord å kusteshtolorns l'nrtyg . 
» Stockholmsoskac1orns l'arLyg 
, logementsfartyg i närlteton af Uarbkronn 
» öfriga fartyg 

under m incringsöl'ningar .. 
i\, sjölJol"iisLningarna vi<l Cmlskrona 
i laml å !lottans stationor . 

Af ti{Z.,,tiirleslwmna afyin,r;o: 
anta l o!l ligt §lOG inskrifningsJ'öronlningen ltcm

förlo[vaclo .. 
§ 17 värnpliktslagen 

» § 27 mom. 2 b värnpliktslagen 

\)2 

371 
17G 
HH 

7G 

pft grund af annan auloclning .. 5 1 OlJ 

8nmma vaponö[vaclo oeh hcml'örlofvadc l,U52 mon. 

b) Slcolor i lanrl. 

Vid bötjan af läsåret l S\l\l--1 \)()() utgjonlo antalet kfulet
tor Yid sjökrigsskolan m, af hvilka tm<lor höston 1\lUO s, cfLOJ' 
aflag(1 officorsox.ameJJ, utnämmlcs tillum1crlöjtnanter Yid Kong!. 
fiottan, och utgör antalet olevor nu 70. 

Vid exercisskolan i Carlskronn h:tfva o-W JllUlJ (<bJat l 

befäls- och rosonbofälsklnssorun. 17) och vid cxorcisskolan 
Stockholm 2-l\.l man erhållit UJl(lorvisning. 

I nnd orbol'itlsskolan i Uarlshona har undervisnin g- med
do lats l roscnnmlorlöjtnant, 1 O roscrvoHicersaspirantcr och 
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1:) 7 man, och vid Stocklwlms stations underbefiilsskola hafva 

unelervisats 20 man. 

Vid ruinskolan i Carlskrona hafva 1 reservofficer 10 re

se rvofiicorsaspiranter och 2G man samt vid minskolan 'i Stock

holnl 27 man åtnjutit undervisning. 

V id Uarlskrona artillerikårs -skolor hafva undervisats : i 

rekrytskolan G-! man, i underbefälsskolan 1!) man (där af 2 

volontärer) samt i kon stapelsskolan -± 1 man. 

- :Jll -

l\'. 

·J 
Utveckling och underhåll af flottans materiel...-:t/1. !C, tJo 

a) Fartygsmaterie1. 

lJuder år 1!1()0 lmfva ne(lanntlnmcla, genom Marinfö rvalt

ningen kontl'u hora( le ar Le ton levererats: torpedkryssame l'si

lamlor och Ulas Uggla n f Bergsnuels mekani ska Yorkstael s ak

tiebolag och Motala vcrbt~uls nya akticbolng; elektrisk bolys

ningsan m·clning i ofvnnniimnrla fartyg; luftkomprcssionspu lll· 

pa.r, ankare, strål kastare oGh pausar till citadell ocli fasta ::l l 

cm. torn till pansarbå ten Dristighoten; citaclcll pausar till pan

sarbiUamo A, D och U. 

Geno m .l\'larinfiirvaltnillgons försorg har kontrakt urslutats 

om levOl'ans !'ör flottans Leho[ u[ [i)Jjande arbeten : pansarma

torid till pansarbfttamo Svea, Göta och Thule; o! oktrisk belys

ningsanläggning or.: h elektriska kral'tgcncmtoror till pansarLå

ten Dristigheten ; stommar, anordningar för sidoriktning 

oeh ammunitionsiransport m. m. lill rörliga 21 och ] 5 em. 

kanontornen och l'afl tBiitLui ngcn af pnm;ar il. desamma till pan

sarbåten Göta; elektriska mnmunitio11sltissnr för H) en1. oc l1 

67 mm . kanonen1a å pansarbtlton D ristigheten . 

De viktigare ollor mora omfattande arbeten, som under år 

HlUO utförts vi(l flottans stationor utöfvcr do arbeten, som iiro 

att h ii.nföra t ill materiolons reparation, um1erlti'i.ll och klargö

ring för expedition, äro följatHlo: 

Omlsknma station: 

Nybyggnaden aJ torpetlbåtanw Orkan, i3ris oeh Vind har 

afslutats; nybygg11atlcn af torpodbåLnmo A och l3 hur fortgått; 

fö r pansarbiLtame Thor och Niord ba[va <livorsc komplette

rings- och ämlringsmhoton utförts och för torpedkryssaron Clas 
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Uggla inventarier anskaffats ; nybyggnaden a[ 8 st. åugslupar 

!'ör pansarhåtarn o Uc)ta, A, D oeh () har for tgått; Jlybyggna

don af öfuingsskeppot JatTamas har afs]utats; ändring af pan

sarbåten Götn påg hr; resorn1ngpun nor till p n nsnrbåturne Svea, 

Göta och 'l'liulo ha[ va n n skaffats; för vid StockliolnJ s varf un

der arbete varamlo torpedbåtm·no N:ris 70 oclJ 81 IJafva 2:no 

Ym-row-hngpannor tillYorknts, ångeylindrar a l'gjutiLs och gal

nmisoring af jämmateriel verkställts. 

S!ockholms st r t! ion: 

Nybyggnaden af lysmaski1Jbå ton N:r 2 oeh transportprå

m en N: r 2 hnr arslutats; nybyggnaden af torpodbåtnrno N: ris 

7!) och 81 samt ångslupar för pansarbåten Dristighoten har 

pågått; nyn ängpa nnor samt ett ångankarspel haJ'va insatts i 

hauc1minofartygot Gunhilcl; ammunitionshissar till torpedkrys

:mren Psilandor hafvn tillverkats och jämte torpedtub insatts i 

fartyget; ammunitionsbissar och torpedtub hafva insatts i tor

podkryssaren Clas U ggln,; ammunitionshi ssar och loggnppamt 

hnfva insatts i torporlkryssaren Claes l [om; nybyggnaden af 

en ängkranpråm för fnsta minförsvaret har påbörjats samt till

verkning nf flytminor pågått; ändriug nf pansarbåten Sölvo 

för dess l'örsoowle mod anuau bestyckning har påghtt ocl1 i 
det närmaste afslutats. 

b) A1'tillel'imateriel. 

lJ n der år HlOO har för flottans rälmi ng anskaffats: 4-1-

"L. kanonor af olika kaliber; 3G,-J-60 st. hylsor t ill suabbskju

tamle kanoner; 28,\.l-H kanonproj ektiler; 705,000 gevärs- och 

revolverpatrouor; 58,-t-1-l,t kg. krut; diverse öfrig ammuuitious

oeb artilleriutredning; 58ö st. ro vol vrar; 120 st. kanunarkar

biner; :2 st. lystorn; 3 st. pausarhutvar mod 1 täck plåt. För 

fasta minförsvaret är uuder ärot anskaffad t lmfvudsakligon: 

en l ysmaskinbät; on tändrörskälla re; on transportpråm af stål ; 

di vers e telefon- och minmateriel samt divors c mini n von tar i er 

och minutredning för minförsntrot Yicl Göteborg. 
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Sammantlrag öfver vi <l· Carlsluona skjutbana utförda slijnt· 
· öfningar under år 1900. 

.Tannari f> 

l:! 
l i'> 

20 
28 

30, iH 
Fcbrun.ri 12 

l B 

~o 

24 
Man; l 

3 
7 8, 10 

1i3 

14 

24 

2± 

:m 
{'1.pril :l, 4. 7 

3 
3 

4, G, 11, JH 
20 
21 

21 

ProJ'Hkjut11i11g af 57 mm. Htålgranater .i\1 /H!J. 

AnHkjntning af Hl mm. RS . k. J\l j!J8 N:r l. 

Prol'~kjntning af N , Ki, nr 37 mm. ::;~. k. i\'l jDS. 

af :17 mm. HUtlgnmatcr lV!/88. 
af NKi. (2X (iXG) nr f)7 mm. s;;. 

k. J\J / 8~) B. 

IIa~Lighctsskjntning mccl 37 mm. RR. k. J\1/flR. 

l'mi'Rkjntning af 57 mJ•L stålgranater J\l /8!1. 

af :KK' krut (fl,, X 15,r.Xlii5) ur ~5 

cm. k. M/84 C. 
af röksvagt krut från \Vct.tcrcn nr 

25 cm. k. M j!J4 C. 

af 57 mm. stålgranater M/88. 

Prol':,;kjntning af i37 mm. patronhylsor .M/8H. 

af l st. 57 mm. ss. k. M/S!.l B. 

af krut för kommenderade fartyg 

1900. 
af 2 st. 25 cm. pansargranater 

M/85, RprHngla,ldadc. 

af fj cm. kn.nonkrnL F:\lj!}S från 

1\.kcr: 
af i3 mm. NL K i för bestämmande 

af hHldning ti ll 57 mm. Si:l . k. 

lVf/89 B . 
.Tiin)l'iirclscRkjntning mcll:m en Rkadall oe!t en 1 

o::;kadatl fJ7 mm. ss. k. J\I jR!J B. l 
Profskjutninft af 12 cm. k. J\1 /81. 

Proi'Hkjutn ing af förilndratlc ttintlskrn[\'ar till 12 

cm. patronhylsa M/8-l. 

Kontrollskjut11ing af 47 mm. ss. k. M/ ~Jii . 

Pro[Hkjutning af 12 cm. patronhylsor l\I/!J4. 

Inskjntning a[ 2r1 cm. k. :YI/94 C. 

Pl'O[skjutning af ö7 .tntn . patronhyls01· MJS!l. 

af krut för ];ommcndcra,]c fartyg 

lUOO. 

l
li'rtRt::<kjntning a: nya ' nwtb·yckNring~r i kanon

lxiten 1 ~ddas 27 or·h 1u cm. k. 



l :Mfmarl. l 

April 

l\Iaj 

.Tun i. 

.Juli 

At1g. 

Datum. 

2:3, 24, 21), 21 
2B 

](J 

14, Hi 
! fl 

JR 

21 

21 
23 

21, 2:1 
21i 

G 

r) 

Hl, Hl, 21 
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Jnskjntning- af 37 mm. ~N. k. M/!JB. 
Fastsl<jn!.ning af nya mottrycksringar i logcmcmtf:t 

StocklwlmN 2 st. 12 cm . k. 2\I/01 . 
Profskjutning n.f N1 Ki fiir komtncmlcrade far

tyg l!JOO. 
A11skjutning af lj Nt. !37 mnt. NR. k. :\lf!H-1. 

Profskjutning af Nl\:1 kl"Llt J,, X4X -1) nr :l7 mm. 

SR. k. 1Jj!Jfl. 
af N, Ki fiir kommcn,]C'rade far.
lyg 1!100. 

af bott,mJl<'ll~lagHriir FJ\TjDD. 
af 57 111111 . patrnnhylsm· :\IfR!l. 

:d' X LI\.i (2XIiXii) \ll" fl7 1111\l. HS. 

k . -:\l/0!! B. 
af h:tf'pcrkussionsriir :\ljfl!'l. 
al" NK, hut (10X14X120) ur 24 
cm. k Nl/90. 

Fö rberedande skjutn in g i och Wr prof,:kjntning· 
mot en 100 mm. K .. N. C. p!ftt. 

Bl'HUinnnnnrle af lösa skott till 37 mm. s,; . k. 
l\ljfl8. 

l'mfHkjntning af torpeclbiitame Orkan, BriR oclt 
Vind :n mm. l:wettn.gers 1\fj!l8 fast.-

20, 28, 29 l Skjntförsi\k 

f-.lät ining. 
mot det s. k. tiita olje ltänlade 
gjntna pansarnmterialet jämfönlt 
med dd s. k. K. N. C. materialet. 

2 8kjutfii rsiik me<l rlet s. k. täta oljclliinlade 

gjntmt pammnnatcrialct jämfönlt 
med <let ~ - k. K. N. C. materialet. 

(j .L"aH!Hl;jutning af ny mottryckHring i 12 cm. k. 

BO 
l, 3 

M/Hl ii korvetten F reja. 
l'rof~kjntning a[ förändrad 15 cm. k. M/HD. 
Föm.vad pmfNkjuLning af 5 - 7 leveranserna :t\1\.., 

krnt (9X1GX112) ur 12 cm. kanon 
l\ f / ~14. 

7 Profskjntning af ='Jl(., krnt (!1,c.X1G,r.X155) ur 2i"> 

] 5, ] (j 

20, 22 

Cll1. k . .IYI/94 0. 
Anskjutning af G st. 57 mm. ss. k. M/8!1 B. 

J>rofskjntning aJ Jmspe,·knRsionNrör stiiiTC, Mf~J1. , 

-=---1 
Mi'tnacl. l 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 

Datnm. 

11 

13 

25 
25, 2G 
27, 28 

27 

4, r, 

15 

:n 
(j 

12 

13, Hl 

20 
20, 22 

2G 

30 
5 

HJ 
17 

20- 21 
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Profskjutning af basperkussion srör M/!l4. 
af 23 mm. krut för sjöbcfästnin-

garn c. 
af bottennedslagsrör FM/98 . 

flnskjutning af G st. 57 mm ss. k MjS:J B. 
P rofskjutning af NK' krnt .(2X GXIi) ur 57 mm. 

RS. k. M/89 B. 
för bestiimmande af laddniug för 
24:c levomnseu NK1 krut. 
af G cm. kanonkrnt FMj:J8 från 

Åker. 
af 12 cm. patronhylsor M/D'1. 
af 8:e och !"J:e leveranscrnn NK< 
In ut (9 X 1 G X 112). 
af fJ7 mm. stålgranater M/8!1. 

l'rnfskjutJJing af nya mottrycksringar i 3 st. 12 
cm. kanon M/84 å korvetten Balder 
af perknssionsrör, större M/9:3 och 
hasperkussionsrör M/~)4. 
af l 5 cm. ss. k. M/!)8 å kanonbå
ten Edda. 
af 57 mm. stålgmnat M/89. 

Anskjutning af B s t. [J7 mm. ss. k. M/8!) B.· 
Profskjutning af 57 mm. patronhylsor lVI/HD från 

Skultnna. 
af basperkussionsrör l\1/94. 
för bestämmande af la<ldning till 
5:c, G:e och 7:dc leveranserna Ko
bclkmb (D X 1G X 112 mm.) för 12 
em. ss. k. 
af 57 mm. st:Ilgranat.er M/89 . 

Ansl;jutn ing af l st. 57 mm. ss. k . M/8!l B. 
Profskjntning för bestännnande af laddning till 

lO: de och 11 :te leveranserna af 
Kobelkmt• (9x1GX112) mm . för 
12 cm. ss. k. 
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c) Hns och byggmttlsarbcten. 

Carlskronrt station: Lillvorkningon a l' nya portnr till den 
und or byggna<l varande dockan har påbörjats; byggna<l, in
rynll11alH1o matsalar, kokhus m. m. för sjömanskåron, har upp
I"Urts och är under tak; byggn:td för projektiler m . m. å [\:als
holm en har uppförts och är under tak; f\ir nppfömmlc a[ för
rådshus för bomullskrut å Hö hafva spritngnings- och plano
ringsarlJotcn blifvit utför<ln; byggandet å 8ödorstjärna a[ uya 
kolskjul samt ämlri ng därtill ar t\"011110 äl<he byggnader Jwl\·a 
p[tbörjats; on ny ånghamrnaro har anskaffats och uppsatts 1 

smodjovorkst[l.(lon, hvarjitmto ått:killiga amlra arbetsmaskiner 
hafva bli[vit anskaffade; förbngning a[ kolbron ft 8ö<lcrstjärna 
har påbörjats; operationssal för flottans sjukhus h nr inroflts. 

V nttonlodningsrör för brawlrörslodning ha f\· a från Am i
raliiotsslätton indragits i't varivet inmm[ör vml'sporten N:o 17. 

Stocldwlms station: inredning af lokal för förvaring af 
strålkastare, ändring af lokalen för torpoclvorkstaden, anord
nande af ny lokal för nwskinclotaljon samt ii.n(lring och om
bycwn::ul af laboratoriet och i nreclning af lokal f(ir militärspe-on 
cialer pågå; on rörlig plattform för C>7 mm. kanonor har t i Il-
verkats och uppsatts i oxorcishusot; en ny tändrörskällare har 
för fasta minförsvaret uppförts på Samlön; ett galvaniserings
hus har uppförts på galt\rvarfvot ocb ett nytt kontor inrcdts 
för trävorkstaden. 

För sjökarta-verket, lotsverket och postverket hn[va scfl
vnn 1 iga uwlorhålls-, rustnings- och afrustn i n gsa r hoten utförls. 

v. 

Sjökarteve1·ket. 

Under år l!lOO hal'va sjömiitt J ings~1rbuton bli[vit utfönla: 
vi<l (;ofl olJo ro·s liillS J.::nst och skärg:tml, <lär desamma (]e]s [rftll ;-, '" 
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sistlidet års slutpunktm' vid Våtnäsuddo, Rågö, Brännö, Näset, 
Innerstö, Kri'tkö, Drakö och Agö fortsatts ostvart och nord vart 
upptagande farvattnen till Hudilesvall och Iggesund jiimto dessa 
m. fl. hamnar, dels ägt rum till sjös, tillsammans omfattnmlo 
en areal af 1 ,57 kvaclratnymil i skalan l : 20,000 och O,u kva
clratnymil i skalan l : 50,000; samt 

vid Norrbottons läns kust och skärgård, där de dels från 
sistlidet års slutpunkter vid Kluntarno, Borgskäron, Vargö, 
.Medlcrsö, Lill Robben och Stor ltobbc;n fortsatts sydvart och 
ostvart, upptagande i Llot närmasto hela inloppsloden från sjön 
förbi Stor Robben samt farvaLtnot omkring Stora Björn, Llols 
ägt rum till sjös, tillsammans omfattande on areal af 0,11 kva
dmtnymil i skalan l: 20,000 och 0 ,2 ~ kvadratnymil i skalan 
l : 50,000. 

Nettobehållningen l"ör försålda kartor utgjo rde J !1,(i71 kr. 
40 öre. 

VI. 

Nautisk=Meteorologiska byrån. 

Antalet af do under byråns tillsyn lydande särskilcia obsor
vationsstationoma utgöres nu, liksom vid slutet af förra i'trot, 
af 20 stationer för J'ullstiincligare meteorologiska obsorvntionor, 
24 stationer för ondast nodorbönlsmätning, 16 stationor Iör 
hyclrogrnliska iakttngelsor, af hvilka stationor 10 äro fyrfartyg , 
8 stationor för vattonhöjclmiitning medelst rogistromnclo appa
rater, 4 stationor för vattenböjdmätning medelst observntionor 
å peglar sarnt G dylika stationor inom Mälaren. 

Meteorologiska obsorvationsjournalor, {örda på fartyg å 
aflägsnDro farvatten, hal:va inhimnats från 2 örlogsfartyg och 
l handelsfartyg. Sodan orfonlorliga utdrag af dessa journaler 
blifvit verkställda, haf\;,, do blifvit afsända till moteoroloo·iska . o 
Institutet i U trecht. 

Byråns bok- och kartsamlingar hafva blifvit på vanligt 
sätt förökade. 

T·idsh-i;ft i 8:iiioiisrnrlrt. 15 
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VU. 

Lotsverket. 

Ombyggnaden af K ullens fyr har afslutats, och däriör

utom hafva tre fyrar ombyggts samt 12 nya fyrar utan stän

dig bevakning uppförts. Förändrad fyrbelysning har anordnats 

från Landsort till Sörlerteljo-vikon äfvonsom för insegling vester 

om .Häradsskär. 
Vid Måsknufs 

en större mist k locka 

lons fyrplats har 

apparat. 

fyrplats inom Stockbolms fördelning har 

med ringverk blifvit uppsatt, och vicl Kul

mistkanonen ersatts af en knallsignal-

Vid grundet Vestra Banken i södra delen af Bottniska 

viken har utlagts ett nytt ängfyrskepp af järn, och vid grnncl

fiacket Grisbådarue utanför Strömstad har förlagts ett ångfyr

skopp. Vidare har en lysboj anordnats i :Maröledon vid Brå

viken, oeh en ljudboj utlagts vid Kullagrundet å Skånes södra 

kust. 
Nya fasta sjömärken hafva uppsatts på grundet Sparin i 

Mälaren, på Kräkskär och Vattklubben N. V. om Landsort, 

på Lännaborgot vid Slite på Gotlanrl och på Gråen utanför 

Landskrona, h varjämte 45 nya prickar och flytande sjömärken 

ba[va tillkommit, under det att 24 dylika märken hafva flyt

tats eller ämlrats och 12 stycken indragits. 

Tro för sjöfarten bindorliga fartygsvrak hafva undanröjts. 

VII. 

Navigationsskolorna. 

Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1899- 

_1\JOO varit inskril"na: i navigation sa fLl clningon 390 elever , af 
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hvilka 17G utexaminerats såsom styrmän och 10:2 såsom sjö

kaptener, samt i maskinistafdolningon 18-t elever, af hvilka 108 

aflagt maskinistexamon och 5G öfvermaskinistexamon. Anta

l9t af dom, som, utan att såsom olevor lw,Cva tillhört skolorna, 

åtnjutit undervisning därstädes, har utgj ort 135, af hvilka 18 

afiagt styrmans-, 12 sjökaptens-, 4i3 maskinist- och 5 öfvor

maskini stoxamon. Dessutom hafva 28 elever och 57 privati ster 

afingt go1lkäml examen i å ngmaskinlära. 

IX. 

Båtsmanshållet. 

Enligt från Kong l. Maj :ts ved or börande bofallningsllflJ

vando inkomna uppgifte r utgjonlo samtliga intill den 1 No

vember HlOO vakanssatta nummer af båtsmanshållet 5,2f>G; 

och utgj orde elen åtcrståen<le et'fektiva styrkan af båtsmän sam

ma dag ..t-31 man . 

X. 

Utfärdade allmänna föt·fattningar m. m. berörande 

sjöförsvaret, handel och sjöfart. 

Under år 1900 bafva på chefens [ör Sjöförsvarsdeparte

mentet föredragning följande allmänna författningar utfärdats , 

nämligen: den 8 Juni: kungörelse angående antagning af man

skap vill flottans sjömanskår genom kontrakt; den 23 Novem

ber: föronlnin g angåondo upprättande af on mariningoniörstat i 

Hottans reserv; samma dag: ny instruktion för öl' vordirektören 

vid mariningeuiörstaten; den 21 D ecember : kungörelse angå· 
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ende upphäfvando af nådiga förordningen angåondo ljussigmtlor 

m. m. å fiskarfartyg och fiskarbåtar elen 29 Januari 1897 samt 

ändring af Art. ~) i nådiga förordningen angående åtgäroer till 

undvikande af ombordläggning samt signaler för angifvando af 

nöd ft fartyg den 0 Dooom ber 189G. 

Don 8 Auo-usti HlOO bafva för do Förenade Rikonas del föl-, 
j ande vid don internationolla fredskon feronsen i lT aag den 2~l 

Juli 1809 ullllortooknadc konventioner och deklarationer blif

vit ratificerade, nämligen: 
l) koll\·ontion för Liläo·uam1o t)å fredlig väg af mellan-. o, ~ 

folkliga tvister; 
2) konvention angåelllle tillämpning på sjökrig a[ princi

perna 1 konventionen i Geneve af don 22 Augusti 18G4; 

3) deklaration rörande förbud mot att kasta projektiler 

och sprängämnen från ballonger o. s. v.; 
4) deklaration rörande förbud mot användande af projek

tiler, hvilkas enda ändamål är att sprida kväfvando eller död

liga gaser; samt 
5) deklaration rörande förbud mot användande af kulor , 

som med lättbet i människokroppen utvidgas eller tillplattas. 

Seclan ratifikationerna b1ifvit utväxlade i Haag den .J

September, har Kong!. Maj:t under den 17 Novomber utsett 

tYOllllO ledamöter i den permanenta skiljedomstolen. 

Under don 29 Oktober har Kongl. Maj:t förklarat, att don 

i Wien den 17 Juli 1885 afslutadc yänskaps-, baudels-och sjöfarts

trakten mollan Sverige och -'-'orgo samt Argentinska republi

ken bör i vanlig ordning offentligg;öras utau hinder däraf, att 

en don H Januari 189ö undertecknad deklaration - hvilkon 

innehåller tolkning af vissa punkter i hufyucltraktalen - ick0 

itnnu vunnit don argentinska deputomdokammarens godkän

nande. 
Den 9 Decomber har i Rom undertedmats on accessions

akt angåonllo Syerigos anslutning: till konventionen i Vonel1ig 

don Hl Mars 11-JD7 angåondo åtgärder till förekommande af 

postens inträngande och spriclning i Europa, mod tilllJörando 

hälsovårc1srcglemente, till don i Rom den 2-lc hnuari HlOO af 
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sio-uatär maktomn undertockna!lo deklaration, äfvonsom till de 

i 
0

protokollet don 31 OktolJor 18DD öfvor rati tikationornas de

ponerande intagna förklaringar. 
Den 13 Juli undortoolmados och utväxlades i Madrid on 

dek laration angåomlo tolkniugon af art. 4 i don mollan de För

ona<le llikona ocb Spanien elen 10 l\fars 1883 afslutado sjö

fartstrakta tm 1. 

Efter att i Bryssol don 8 Juni 18\!0 afslutits on interna

tionoll kom·ontion angående revision af dc i art. !:l2 af den vid 

internationolla kontorenson i Bryssel don 2 Juli l 800 antagua 

hu Evudakt stadgade föreskri ftor rörande handeln mod spirituösa 

drycker i Afrika, har fiirstni:imnda konvention den 28 Ji'obruari 

bli[vit för rlo Förenade Rikonas del ratiJicorarl, och protokoll 

angåonde ratifikationernas ut\·iixling don 8 Juli blifvit i Brys

so l uudertocknadt. 

XI. 

Flottans stabs verksamhet. 

Från förog[wmle år. harva följuncle arbeten fortsatts: 
komplettering af flottnus mobiliseringspinnor; 
samlande och ordnande af stitistiska uppgirter m. m. 

rörande främmande marinor; 
utredning angående Hottans stridskraftors förliiggning vid 

mobilisoring m. m. och on del andra förslag och instruktioner 
af hemlig natur; 

tillgodogörande af souast inom skärgårdame gjonla sjö-
mtitninga.r för sjömilitärn ändamål; 

Följande förslag haha afgiJvits: 
till öfningsplan för flottan HlOO; 
till planer för årets krigsöfningar; 
till roglomonto !"ör sjömanskårens skolor; 

till bosttimmolser rörande marin i ngoniörsstat flottans 
reserv; 
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till ilnclrad org:mis:1tio11 af flottans lilknrost:tt; 

till typer till fördelningsböcker och förclelningsLublåer för 

stridsfartygen; 

till uucl oroHicors- oclt sjömanskårornas för<lolning å sta

tioner, stater, afdelningar, yrkesgronar och lönegrader för 1001; 

samt 
angåondo genomförande af tidigare föroslagen öknillg ar 

flottans personal från · år l \J02; 

h varjämte afgifvits: 

utlåtande i fråga om utsträckning ar bovilringuns öfllings

t.id samt cläraf botingaetc ändriHgar i värnpliktslagen, i orga

llisnt ion a[ Hottans persollal och i personalons utbildni11g ocl1 

ö!'ningar jämte därtill !Jörando kostnadsberitkningar. 

F rån staben hafva <lossutom nfgifvits förslag och utred

ningar angående åtskilliga till donsamma hil11skjutna frågor . 

A f i fiottans stab tjänstgöran!le officenu-c lwfva -l delta

git i kommissions- eller komitoarbeton utom staben, 2 office

rare llafva deltagit i militära rekognosceringar och l i sjömät

niug::n, hvarjämto l ofJicor under 4 månader tjiinstgjort så

som murinattuche vid KougL Maj:ts boskickning i Petersburg. 

XII. 

Högskolo1· för officerare. 

sjökrig:-;!Jög:-;kolan, där första nrbctsårct i nllmilnlJa kur

sen t.ng f' in början !len 2 sistli<l ne Oktober, utgör antalet elever 

1:\ !ltlraf l från Ca riskrona artillerikår. 

Till infanteriskjul skolan å Rosorsborg hafva såsom elever 

varit beor!lrado 1 ofliccr från i1ottan och l från Cnrlskrona 

mtil lorikår. 

Till gymnastiska centralinstitutet lwfva såsom olevor varit 

bconlnttlo 2 officerare fn'tu flottan, till krigshögskolan l från 
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f:lottan och l från Carlskrona artill orildr, till artilleri- och in

o·oniörhögskolun 13 från Carlskronu urtillorikår samt till tok-

"' uiska högskohtn 1 från Jiott:u1. 

XIII. 

Kommenderingar utrikes. 

Chefen för Marin{örvaltningoll Ilar hos firman Friad . Krupp 

i Essen ö[vervm-it profskjutning af för pansarbåt.umo A, D och 

C beställd pansarplåt. 
ärverdirektöron och chefen för mariningeniörstatcn har i 

Frankrike och Englanrl studerat senare tidors förbättringar och 

framsteg i afseende å krigsfartygs byggande. 

En officer vid Kong!. fiottan har vid världsutställningen 

i Paris tagit kännedom om de rön, som under senare tider 

gjorts utomlands angåondo projektiler och rhm1erl samman

hängande frågor. 
En försto bataljonsläkare vid Kongl. fiottnn har deltagit 

i en internationell läkarekongross i Paris. 

En officer virl Kong!. flottan är för närvanwde kommen

derad att i Amerikas föront:l :=:tater, England, Frankrike och 

eventuellt Tyskland idka studier i artilloriteknik, och en marin

ingeniör bar i Amerikas förenta stater inhämtat kännedom om 

byggande aE s. k. undervattensbåtar. 

Officerare vid KongL flottan och ingeniörer vicl marin

iugoniörstaten hafva i Englaud , Frankrike, Tyskland och Öster

rike öfvervakat tillYerkningon af därstädes beställd materi el tör 

flottan. 
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Något om våra torpedbåtar. 

Uti en nrtikul med rnhrik »torpodhåtst,vpur ocl 1 torpcd
lJ[t,tstJ.iinst» (6:to häftet år l! JOO) har löJ.titant E. 11 iio·o· <lnt,o-i t . hM M 

i riil t del vis till l' örsvar ar våra ] :a klass torpcdhåtar. 
A rtikcln innch hll or mycket af vikt att taga vara pfL, och 

att 011 (lcl utgör >>ga nun nlt nytt » l'örmin skar e j d\'f-iH viirde , i 
sy nn erhet so m dutta »gamla nya» hitti ll:,. e_j vederbörligen lJc
aktnts, men som l'n del ar hva< l löjtnant ILigg \Uri uttalat 
svm<H m ig långt ifråu oo mt\·istligt, till och med oriktigt, si't 
bcdl'l' jag att hiir, hul'vudsakli gun mc<l anlctlning ur lltilllll<la 
artikel , få yttra n hg-m or<l i rlcnna fråga. 

J I va< l jag dtt först tager rasta på är löjtna nt J Liggs ph
Httwnde, att vid anfall, som ut rör t.s mot till sjös l iggaiHlc styr
kor, ltnJva du Ilesta - ja till och m ed niistan uteslutande, 
st~\r \lut - sympati erna varit på l:a-klass-bhtames si da. IIvar
rij re, Olll så til' förh ållan<lct? Jo, i svårt väder iir <lct klart 
att l:a-klass-håtamc sköta sig nhgot bättre än 2:a-klass-båtarnu, 
men m:·ckct är llet ej, och uti vanligt, ej alltrör h}mlt \' tider 
- och h ånlt vä<ler iir det Yäl ej i allmänlwt - mhstc \'til 
2:n-klass-båtnrn e till följ< l af sin a min<lre dimensioner hah·a 
större chan ce att f ramkom ma osc<l<la iln l:a-kla.ss-håtarnc. Att 
2:a-kln ss-håtarne ej äro omöjl ig·a att tnga sig rrnm tiJwn i 
ganska hånlt väder, Yisadl' dc l H :l !l Yi d gång från K id t ill 
< Uitcborgs skärgånl. Att omcllcrti\ l yttra sig om v{Lra nnva
·rancle båtar och efter dem bedöma den enes eller amlr es större 

--- :2:25 

eller min<lro lämplighet, tror jag ondast skulle IörvriLla rrftgaii , 

t r J-JlO'CIHlOl'fl. Hl dom ii.r konstrucra<l ottor grumler , SO IH kunua 
) "" 
o~öm dom till utmiirlcta sjöbåtar . Pftstår man således att 50 
~ GO tons lJåtar oj km~na fylla do anspråk, som m otl riitta 
börn stiillns på torpo<lbåtar i haJsbnmlot, så fäll åtn1instono oj 
(lotta om<lömo [örr än vi erh ållit lii.mpligt konstrnorwlo 2:a
klass-båtar, mon Llöm e j typen (öO i.t GO tons-båten) i n [tgot 
nfsoondo ottor Yåra JmvaraiHlo båtar aJ llcmm storlek. Döm
mor man på Så\lant stitt, kom III O l' man sii.korligon till t'ohktiga 
slutlollningar, sft mycket m or som l'lcrLalet a-t' dc 2:a-kl<\ss-bå-

t .. 1· vi JlU no·n, närma s ig_· elle r lnLHSerat \lOn åhlcrsgTtLnS, <lii (Il l . ;:-, l < } t 

far t_vg ar donna cert i utlandet Hllf>CS hafva tj tLnat Ut. - ollor 
16 år. 

En ar <lem ii.r JJämligon 1)-3 år, en 17 , en lfJ, tYii 1-i OGh 
tvh l ;3 år , samt <le två ungdonmrnc 8 och !) år, och dock 
jämföras dc mo<l l:a-klass-båtar, som ii.ro all<lclcs nya eller l it 
2 år gantla. Jag en\last frågar, är en såLlan jämtörl'l::>e rätt
vis oGh riktig'? Umler s - säger åtta ~\r - har ej en en<la 
2:a-klass-1J[tt bos oss lJlifvi t rttnliglJ~rggll, och tyviirr kunna do 
LUlLler byggnad vara w le ar \lcnHn cl'rt c :j göm anspråk på att 
kallas mo< k rna. Ar det tmdcr ::>ållana Eörh[tllamlen r~i tt att 
säga, att 50-GO-tons-båtar äro för sm ft , iuna.n vi prorYat en 
gocl såda1 1 båt, alhlra hälst då jag tror allmänna åsikten vara 
llcn, att i :,kiirgånlcn äro till och m o<l våra nuvaramle 2:a
klass-hå tar lämpligare än l:a-klass-håtarne. 

Nej, låt oss tmskal'bt modcrnn båtar-, hos Jrvilka sjöegen
skaper od t numö\·crl'örmåga pi't lJiista ::>iltt tillgollosetts, och låt 
oss sedan nnstiilla jämWran<lo t'örsök, och låt flottans o rJi ccrs
kår tlå liill:t sitt onHlöme; rör egen (le l är jag ej tveksam om 
h vaLl rc:--:nltatet skulle hliha. Låt oss ej u tan genomgåcmlc 
och på likställighetens gnut\l baserade försök söka billl<t oss 
ett om<lömc om en för Ö\·criges sjöl'örsYar så ofantligt viktig 
h åga - i matcrinhiig en a r \le \'iktigaste . 

Jag \'ill hitnned ej hnfnt sagt, att vi helt och h [tll ct sk u llc 
frångå DO ton s-tvpen - i viisenttig gnvl mocliJ-icrad - ty :jag 
är ej bliml för att sådana båtar äro för oss behöfliga , m en 
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vi skola oj lägga hul'vwlvikten p å tlom , ty 2:a-klnss-bi'ttarno 
kunna lyckligt fylla flera uppgifter än l:a-klass-båtarno, ocll 
<lärför bör också hufvudvikton läggas p å dem, i synn orhot som 
do äro billigare, en viktig sak för oss, Jå m an trots pri sb illi g
hot kan få on god matori o l. 

Löjtnant H. s~igor vi<laro, »a tt vi måste befria oss frfm 
elen fal ska åsikten att torpo<lbåtskrigct börjar mod skärgår
<lon>>. Ja, det är sant att där börjar o:j torp <Hlbåtskr igot, 
mon där är dock Hottan s iunorsta t'örsvarslini o, och kommor 
uj fi enden helskinnatl öfvor don så är dock situat ionCil rii<l
da<l , och jag påstår utan hckan, mod don personliga kiinn o
dom jag har om torp edbåtar, att 2:a.-klass-båtarnc <liir hal' va 
stora företrätlon före dc ar 1:a klass. 

Dot ropas på torpo<lhåtar stora nog att följa våra eskadrar . 
Men huru stora skola flo <lå vara? Vill n ågon siiga. <lot; jag 
tror m ig mod säkerh ot kunna bostri<1a, att <lo sål unda föroslagna 
biLtarnc skola kunna följa csb1<lrarno uneler hvilka förhi'tllan
don som hälst, och därjämte med fönleJ i v,\ra shirghnlar 
göra tjänst som torpo<lbåtar. N aturligtvi s kan man l' å fartyg , 
so m hafva till hufvudsaklig boviipning torpeder, och h vilk;I 
fiLrtyg kunna följa eskacl rar no, ulHlor nästa n alla förh åll<wdon, 
men icke blir det hvall vi kalla torpedbåtar . Ocl 1 knn man 
oj · ::w se, att do torpe<lh;\tar, som under 1KD!:l års kusteskaders 
krigsöfningars sista skede kull(lo konvojera transportHottun , 
hvilkot Komet och 1\Jotoor då gjor(le, kunna botraktas ::;åsom 
tiimligon sjögåenrle? Niir typun Yäl on gång bl ifv it mo<liticrwl, 
::;kola do ej dfL vara i sth1Hl att fylla alla berättigade an sprfdc 
på förmåga att följa on sjögåo]l(lc eskader - om nu detta är 
så viktigt'?? Att Oll modi t-iora<l !!O-tons båt (i själfm Yorkot 
äro våra s. k. flO-tons båtar niirmare 100 tons) ilr för liten 
Iör Yorklig sjötj ii nst, sådan denna Iör torpoclbåt.cu gestaltar 
sig b os oss, det vågar jag på dot bostämdasto boRtrida, mon 
torp odbåtarno måste erh ålla torpedbåtsuppdrag och oj aU<lra 
uppdrag. 

N oj, gör här som dot föreslagits med 2:a-klass-båtamo 
-- innan vi slå in på Cll större typ - skaffa oss först åt-
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· ·ton o en fullt modern 90 it 100 tons båt, hos h vi l kon i 
])l!ll S . 

likhot moll <le föroslagna 2:a-klass.-håtarne, SJöogonsk<t~>cr ouh 
manöverförmåga på bästa sätt tJllgodosotts, och proiva 1l01~ 
samt fiill sedan omdömet - och jag iir öfvortygad om att VI 

då mod g l ädjo sk ola finna, att vi haft nog tur , ell er rnåhiinda 
snarrtro sag<lt, öåot har varit nog mil1lt att g itva oss .JUSt do 

båtstorlokar, som bäst lämpa sig för oss . . 
Rollaktionen fogar till artikeln i fråga on a n m ärkn mg, 

hvari 1Jbm1 ammt säges: »a[ in tresse hade sålun<la ntr it on1 
för fattarens försYar för !lO-tons-typen varit riktallt icke bl ott 
no< låt u tan iifven uppåt» . .Ja, S<Lkcn kan sos frfm flora s i<lor , 
mon ]mr löjtnant 1!. lfctit inspirera sig a[ satsen >>att tiga ihj iil 

011 sak», så synes mig hans sittt att gå till viiga sän lolos lyck-

ligt. 
.P!t "idan 2\J3 llppriiknar li!jtnan t H . on <lcl al' rlo egon

simp or, tJom en torpu<lh<1t hö r äga. Mig synes, att ogow,;ka
penm ] och 3 böra byta plats för <lon ltiiwklsc 1lo ang1fna 
egenskaperna f'kola upptag<l.K oJ'ter dorw,; vikt eller, lllOl l HlHlra 

ord, toqw•lbåbm1o sko h: 
]:o) li afv;t gotla anonlningar i'(',r torpedskju tuing; 
2:o) hal'va gotl manöwdörni<"tga (u tan förrodor); 
3:o) vara sjödugliga , samt 
-t o) ha[va p ålitli ga aJl OI'< lll i ngar för nmlerbttwHk af wt

vi<reri Jwcn - öb·i()'a co·mv,;knpor uj att l'iirglömma. 
b h . h ,--, . . . .. . 

ButriiiJaudc go1la anonlningar l'iir torpo•lskJntlllng ar .J ag 
omollorti<l f'j af löjtnant l h hf'ikt, lli'L han f:'ägor, att dcs::;a an
onln i ng ar h<LI'va l'örst [L tlu Ull\ lo r l ,yggnall varande torpedbå
tame l'l'h;\Jlit ou titlsonl ig pritgul, i <iet do fasta stiiftubem:L 
blil' vit öfvcrgifna ocl1 orsattf:i mC'd en riirlig b.tekstub. Först 
och [riimst ii r lletta till mi n ghidjc cn<la:ot de hi::; riktigt, t~' 
cn<lust en af <lo under h,,-ggna<l Yarawlo l:a-kl ass-b[ttarno får 
så<lnn tub och , som ,-;il i1r, ingen af 2 :a-klass-håtarnc, och för 
<lot a1Hlra, h vari bostår J'önlulen uti <lC' fasta stä[tubemas hort
tugan <lo och ersiittaJHlo JUO<l on rörlig bnckstnb') Att rörlig 
tnb ii r att föro<lraga frami' ör faRt stiiftu h å ott stör re fartyg, 
som Oll<hst m o<l svftrigl1ot och fara kan manövreras för don 
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sonaros anviindmHlo, det är själiklart, mon kan det ej för o
11 

torpollbåtschof vara lugnt, att vid ett anfall natteti d, då regn 

väder, mörker och sjö kanhända förhindra att noggrannt vori

ficom elen främre tubens riktning vota, att han till sitt förfo

gande ·har on tub, h vars riktning åtminstone oj genom stötar 

och oförutsedda händelser har kt1nnat blifva ändrad, samt l'ör 

lwilken han sj itU kan bostiimma affyrni ngsögonb liekot, hvilkot 

ltan eljest s\·årligon kan göra sotlan, so m väl ~ir, torporlbåts

siktena blifvit i praktikon bortlagda. Ji'ör mig LLr on Jast stM

tub och 0 11 rörlig Llitckstub aktL'rut don biista torpe<lb<cltsbo

:;tyckningon för båtar ar våra torpottbåtars storlek, detta sit 

mycket mora som i ofvan åhoropado artikel så ofantligt rik

tigt framhållos att backen bör höjas å såväl l:a som 2:a klass 

båtar för att öka sjöclugli,ghoton. Mon h vaLl blir <l å följdon? 

Jo, att torpedtuben kommor iincl å högre upp, och diLrigenom 

minskas torpedbåtens stabi litet, hvilkot alltid är on olägenhet. 

Detta i förening mod svårigheten att under många förh ållan

den reda sig på backen mod torporlon samt att där röra sig, 

och det YincUång tuben kommer att taga m. m. gör, att !'ör 

nug don främre t ubens uppilyttamlo till däckstub iir 01.1 gif

von oläp;onhot. Jag kan oj häller af figurerna l och 2 so <lon 

boty<lande fördel, som denna anordnin,g kan komma att mo,lföra. 

Men ännu en annan sak framh ålles betrtd'fando torpod

bt\tarnos sjöduglighet, då det säges, att »nndcr ltinsning i svår 

sjö måste det skarpa förskoppet vid do oun(lvikliga girarno 

verka till brytning om oj kantring, så ofta det banar sig ned 

1 vattnet». J a, när skall detta uppmärksammas? Skall först 

ou torpedbåt förolyckas af denna anledning, och tbrmod ett 

antal folk förloras och därigenom tilli ten till detta vapen min

skas , innan ingoniörerna vilja tnga dessa anmiirkningar ad 
notam. 

En sjöman l>ohöfver oj mor tin en gång hafva sett och 

känt on af dessa båtar af Blixt 's cert länsa för hög sjö , för 

att Ycta att (less förskopp saknar elen önskYärtb biLrkrafton , 

och hvarför ej låta förskoppet blih-a fylligare ohan Yattnot') 

Det kan väl åtminstone aldrig skada? 

~ 229 --

Måtto torped vapnet vidlådande fel och urister snarast 

möjligt bli[va afhjiilpta, så att rl01ma för Sveriges sjöförsvar 

så oundgängligen nöclväncli,c;a materiel genom dessa oj förlorar 

nationens och · personalons förtroende, hntrigonom anskaffnin

o·on dä.raf ortersättes och Jiirsi nkas och rlti.rigonom on oorsiitt-
"' 
lig lucka, h vilkon vi måhända on gång skulle kunna ft1 bittert 

ångra, i [örsYaret lilnmas. 

Stockholm i NoYcmbor''') 1000. 

Gustaf Kraak. 

'' ) Kom rc,Jaktionun Lill lum<la förHt i Fcbr11ari dettrt r\r. 
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