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Flottan under sistförflutna året. 
(Forts. från · sid. 11). 

III. 

Flottans öfningar och undervisningsverk. 

Under senaste med den 30 September tilländalupna under

visnings- och öfningsår vid flottan hafva följande öfnings

fartyg, afdelningar och eskadrar utgått, nemligen: 

a) Fartyg tillhörande skoloma. 

Fregatten Vanadis för öfning med sjökrigsskolans kadet

ter i 4 månader 14 dagar, under hvilken tid fregatten besökte 

Portsmouth, Gibraltar, Barcelona, Torekov, Helsingborg, Carls

krona och Vestervik, hvarefter den, efter i sistnämnda hamn 

fnllbordade hamn- och sjömätningsöfningar, återkom till Carls

krona den 2 September. 
Befälstecknet hissades den 1 Maj, fregatten inmönstrades 

den 13 i samma månad, inspekterades af stationsbefälhafvaren 

i Carlskrona den 4 September samt afmönstrades den 11 i 

samma månacl. 
Korvetten Norl'köpiuy för öfning med den värfvade stam

men vid båda stationerna under 5 månader 17 dagar. Under 

förra hälften af expeditionen, då besättningen utgjordes af 2:a 

årsklassen · af den värfvade stammen och en del af den fasta 

stammen, besöktes Göteborg, der 26 aspiranter till sjökrigs

skolan och 4 extra kadetter embarkerade, Christiansand, Mar

strand och lVIatvik, i h vilken sistnämnda hamn målskjutnings

och hamnöfningar företogos. 
I Carlskrona, der korvetten efter undergången inspektion 

af stationsbefälhafvaren ankrade elen 28 J un.i, afpolletterades 

2:a årsklassen af den värfvade :;;tammens manskap, jemte en 

del af manskap tillhörande fasta stammen, hvarefter ett mot

svarande antal af värfvade stammens l:a årsklass embarkerade. 

Tidslm-. i Sjöv. 1891. G 
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U ncler denna senare del af expeditionen besöktes Plymouth, 
Helsingborg, Vestervik och :Matvik, hvarest aspiranter och 
extra kadetter afpolletterac1es samt m:Uskjutningsöh:ingar m. m. 
verkstäldes. Korvetten återkom till Carlskrona den 21 Sep
tember och inspekterades at stationsbefälhafvaren derstädes 
den 23 samma månacl. 

Befälstecknet hissades den 17 April, fartyget inmönstra-
des den 2 Maj och afrnönstrades den 30 September. 

Slceppsgossebriggafclelningen bestående af briggame Gladan, 
Falken, Slcirner och Snappopp för skeppsgassames öfning om
bord i 3 månader 25 dagar. Öfningarna fortgingo till slutet 
af Juni månad för de tre sistnämnda briggarn e i Carlskrona ' skärcrårcl och ancrränsancle farvatten samt för briggen Gladan, b b . . .. 
som var detacherad, under kryssning i Ostersjön, Oresnnd och 
Kattegatt. Den 27 Juni af gin go alla fyra briggame förenade 
till afclelning l) å den sed vanliga längre seglingen, h varunder Kal
mar, Dalarö, Stockholm, :flera platser i Stcjckholms skärgård, 
Oxelösund, Vestervik, Oscarshamn, Vållö och Kalmar besöktes, 
hvarefter afclelningen återkom till Carlskrona den 5 Augusti. 

Befälstecknet hissacles den 7 Maj och briggame inmön
strades den 16 samma månad, inspekterades af stationsbefäl
hatvaren i Carlskrona den 22 Augusti och afmönstrades den 
20 i samma månad. 

Slcjutskoleafclelningen, bestående af skolfartyget Stocklu lm, 
kanonbåtame Skagul och Gunhilcl för skjutskolans öfn inga~· i 
2 månader och 12 dagar. Afclelningen var förlagrl i Carls
krona skärgård (Bollösund). 

Befälstecknet hissacles den 18 April. Afd.elningens fartyg 
inmönstrades den 2 Maj, inspekterades af stationsbefälhafva
ren i Carlskrona den 25 J u ni och afmönstrades den 28 J u n i. 

JYiinafclelningen, förlagr1 å Kungsholms fästning, bestod af 
2 ångkranpråmar, 1 kabelb:'tt, 2 stångminbåtar, 3 ångslupar, 
1 handkranpråm samt pr:\mar och båtar till ett antal af om
kring 20, i 2 månader () c1agar för mineringsi!fningar vid stora 
inloppet till Carlskrona. 

- 83-

Af(1elningens utrustning började den 19 Juni; afclelnin
gen inmönstrades deu 2.) samma månad, inspekterades af sta
tionsbefälhafvaren i Carlskrona den 18 Augusti och afmön
strades elen 23 samma månad. 

Kanonbåten Gunltild har under Augusti månad varit stäld 
under chefens å fregatten Vanadis order i och ft\r sjökadet
ternas öfningar i ångmaskins och ångfartygs handteranJe. 

Vic1 stationern::t hafva under April månad utförts stång
rninöfningar och um1er förra hälfteu af Juni månad förbere
dande mineri11gsöfningar vid Ca.rlskronft station. 

b) Fartyg icke tillhörande skolorna. 

Korvetten F'n;ja, expedition till a:fl.ägsnare farvatten i 7 
månader 2 l dagar, hvarunder Cherbourg, Cadiz, Malta, Con
stantinopel, ~l[itylene , Smyrna, Alexandria, Genua, 'l'oulon, 
Gibraltar, Deal och Christiansand besöktes. Korvetten åter
kom till Carlskrona den 23 April 1890. 

Befälstecknet hissades den 12 Septem:.:.er 1889, korvetten 
inmönstrades den 28 samma månad, inspekterades af stations
befälhafvareu i Carlskrona den 2ö April 1890 samt afmön
stracles den 30 samma månad. 

Korvetten Sa.qa, expedition till aHägsnare fftrvatten i 8 
månader, h v::uunder Plymouth, Madeira, Barbados, 'l'rinidacl, 
Martillique, Guadelou-pe, S:t Barthelemy, Jamaica, New Orleans, 
Havanna, Bermudas och Plymouth besöktes. Korvetten åter
kom till Oarlskrona den 29 Apri l 1890. 

B efälstecknet hissades den 12 September 1889, korvetten 
inmönstracles (len 28 sam n! a månad, inspekterades af stations
befälhafvare u i Carlskrona tlen l Maj 1890 samt afmönstrades 
elen D samma månad. 

Kanonbåten Alfhi!cl, vintorexpedition till rikets vestkust 
för att bispringa nöcbtiilL1a fartyg samt för uppehållande af 
ordning unaer pågående sillfiske, i 5 månader 13 dagar. . 

Befälstecknet hi~sades den 23 Oktober 1889, fartyget in-
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mönstrades den 2 November samma år samt afmi:instrades elen 
3 April 1890. 

Eskacle1·n, med vice-amiralen och kommendören med stora 
korset af Kongl. Svärdsorden m. m. C. P . Virgin såsom Hög
ste Befälhafvare, bestående af: korvetten F1·~ja såsom chefs
fartyg, l :a klass pansarbåten Svea, l :a klass kanonbå tame Ur d, 
Verclande, Rota, Siwgul och Blenda jemte 4 stycken 1:a !el. min
hatar, 2:a klass kaironb!,ten Sigrid samt minöfningsfartyget 
Ban jemte 4 stycken 2:a klass minbåtar, har utfört rekogno
serings- och krigsöfningar m. m. i Stockholms skärgård och 
Bottniska viken uneler Juli och Angnsti månader. 

Högste Befälhafvarens befälsted~en hissades den 2 J nli 
och nedhalades den 26 Augusti. 

Tiden för befälstecknets hissande samt in- och afmön
stringsclagen för eskadern,; fartyg synes af nedanstående tabell: 

Bofiilsteckn. 
hissa ll t. 

K0rvetten Freja, . . . . . . . . . . . . . . . 2% 
Pansarbåten Sven......... . . . . 20

/ 6 

Kanonbåten Urcl . . . . . . . . . . . . . . 26
/ 6 

, 
, 
, 

" 

Venlande .......... . 
Rota. . . . . . . . . . . .. . 
Skctg~tl . ....•....... 
Bleuda (med 4 st. 

minbåtm·) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% 

Inmönstr. Afmönstr. 
dag. dag·. 

2/7 3o;8 
2 ' 3o;8 l 7 

2/7 3o;8 
2j 
·l 30/8 

2/l 30/8 

2/l 30/8 

l j1 3o;8 

Kanonbåten Sigricl. • . . . . . . . . . . . 2% 2
f7 

2% 
Minöfningsfartyget Rem (med 4 

st. minbåtar) . . . . . . . . . . . . . . 25
/ 6 11 

28j8 

Chefsfartyget Drott på expedition i Stockholms m. fl. sbi.l'·
gårdar, till Christiania och rikets kuster i 2 månader 29 da

gar. 
Befälstecknet hissacles den 5 Oktober 1889 samt den 12 

och 30 Juni 1890; fartyget inmönstrades den 7 Oktober 1889 
samt den 14 Jnni och 3 Juli 1890 och afmönstraues elen 
18 Oktober 1889 samt den 20 Juni och 3 September 1890. 
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Kanonbåten Alfhild för rekognosering i Stockholms skär
gård i 4 månader 12 dagar. 

Befälstecknet hissades den 5 Maj, fartyget inmönstrades 
elen 10 samma månad och afmönstrades elen 13 September. 

K ananbåten Astrid i särskild t uppdrag för fiskets främ
,iande längs rikets kuster. 

Befälstecknet l1issad es den 8 Juli, fartyget inmönstrades 
de a 15 sam ma månad. Expeditionen, som uneler öfningsåret 
fortg~tt 2 månader 25 dagar, pågick ännu den 30 September. 

Angfartyget Sköldntön på expedition i Stockholms m. fl. 
skärf?årdar sammanlagdt l månad 2 dagar. 

Augfartyget Vrtlk.ifrian för trnnsr)orter r · 9 l n. m. 1 c agar 
under September månad. 

Sjömätningsexpeditioner hafva utförts med sjömätnino-sfar
tygen li'allcen, Svalan och 1\lrnan under omkring 5 må:ader. 

Skolfartyget Stock!wlm och l ogementsfartyget Eur;enie hafva 
använclts för de flottan tilldelade värnpligtigo under samman
lagclt8toclcholm l månad 29 dagar och En.c;enie l månad 26 dagar. 

Korvetten Freja är sedan sistlidne September månad ut
sänd på expedition till l\1edelhafvet. 

Befälstecknet hissades den 12 September och fartyget in
mönstrades den 29 samma månad. 
. 'l!ncler öfningsåret har följande antal officerare tjenstgjort 

ttll SJÖS: 

Vicea1niral ................. , .............. , . . . . . . . . . 
Kommendörer .................. . ...................... 
Kommendörkaptener af l :a graden. . . . . . . . . . . . . . . .... 

D·o af 2·a gr·a J en · .c Ll ••••••• , •••••• , , ••••• 

I{aptener ......•........... , .......... , . . . . . . . . . . . . . 
Löjtnanter ............ , ...................... , ...... , 
U nderlijjtnanter .................. , ........ . .. , ... . 

l. 
2. 

10. 
9. 

42 . 
48. 
17. 

U nclervi.oningsverkens verksamhet har fortgått i enlighet 
mecl derför gällande reglementen. 

Kon.c;l. Sjök1·i.r;sslcolan räknade den l Oktober 1889 79 ka
detter, af hvilka 12 den 21 Oktober utexaminerades~till nu-
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derlöjtnanter vid kongl. flottan; 14 ynglingar hafva efter förut
gången pröfning som aspiranter vunnit inträde i skolan den 
l Oktober 1890 och hafva 6 kadetter på målsmans begäran 
blifvit entledigade under året. 

Kadetternas antal utgör för närvarande 70. 
Skepps_qosseslco1an har meddelat undervisning åt 277 skepps

gossar, af hvilka, enligt föregående, 64 utskrifvits till sjö
manskåren. 

Exercisskolan i Carlskrona h ar lemnat uudenisni ng åt 
554 man af hvilka 254 approberats. 

Vid Stoch:holms exerci;;:;;kola hafva af 338 man, som åt
niutit undervisning, 290 approberats. 

Dessutom hafva vid Carlsh:rona stations exercisskola 12 
underlöjtnanter genomgått befälskur::; och 20 reservoffi.cer::;
aspiranter militärlmrs, af hvilka ::;istnämnda 10, stbom förut 
omnämnts, blifvit approberade och utnämnda till re::;e rvunder
löitnanter. 

Vid exercisskolan å Kungsholms justning har uti de olika 
ktuserne unelervisning meddelats åt sammanl agdt 177 elever, 
af hvilka 105 approberats. 

Uti nnclerbefälsslcolan å Carlsinona station har undervis
ning meddelats åt 10 reservofficersaSJ>iranter och 29 man, af 
h vilka 1 O reservofficersaspiranter och 26 man approberats. 

Vid Stockholms station hafva undervisats 50 man, af 
hvilka 42 blifvit approberade. 

Vid minskolan hafva undervisats : i Carlskrona 3 officerare, 
10 reservofficersaspiranter och Gf-i man, samt i Stockholm 8 1 
man; af dessa hafva a lla approberats utom 4 man i Carls
krona och 3 man i Stockholm. 

IV. 
Utveckling och underhåll af flottans materiel. 

Fartygsmatcrielen. · 
Vid Carlsicrona stations '1)(1}:1 hafva inventarier för pansar~ 

båten Göta del::; upphandlats, de b till verkats i den mån sådant 

-87-

kunnat ske; tre ångmaskiner för dynamomaskinerna äro under 
tillverkning. 

För pansarbåten Svea är eh mindre ångslup nybyggd; till
verkade och uppstälda äro ängpump och ång3pel å öfra däck 
äfvensorn t.vå ångmaskiner för dynamomaskinerna och en 
svängkran för minors intagn ing. 

För minbåten Agcla äro plåt, spant och hörnjern galva
niserade; båten är uppspantad och bordlagd; tillverkade äro 
äng-, styr-, fl äkt- och pumpmaskiner samt 5 ejektorer. 

Kapell af korrugeiad takplåt äro tillverkade för kanon
bätame Blendct, Diser, Edda, Rota och Verclande. Nya tuber 
äro in sa t ta i alla ångpannorna till kanonbåtarue Slculcl och 
Edda. Nya roster hafva insatts i p~nnorna till freg . Vanadis 
samt kanonb. Bota, Slcagnl, Skäggalcl och Verdancle. Hults 
hyd raaerostatiska logg har anbringats å korvetten Freja och 
anskaffats för pansarb . Göta. Distilleringsapparater äro tillver
kade för minbåtarue N:ris l, 3 och 5. 

Vid Stor:lcholms stations 'l)aJ:f har minbåten Bylgias ång
panna b lifvit omtuberad; arbetet försenadt på grund af svå
righeten att erhålla lämpliga tuber. Prof- och . besigtnings
resor hafva blifvit med minbåten verkstälda. 

För minbåten Agne hafva tillverkats spant, akterstäf, 
mallar, sän t, kölblock och modeller, samt fl äkt, ytkondensor, 
ratta!· och maskindelar, jemte armatur till ångpannan. 

Tre stycken ångs lupar hafva nybyggts. Minbåtarne Blixt 
och Galclr hafva undergått reparation; pansarbåtarne Ulf och 
Björn försetts med nya ångankar"pel. .Minöfningsfartyget Ran 
har erhållit ny distilleringsapparat. Två bombkanonslupar 
samt två f. d. kanonjollar hafva ändrats till transportfartyg. 

Härförutom hafva vid båda stat.ionerna erforderliga un
derhålls- och kompletteringsarbeten fortgått . 

Artillet'i- och minmaterieL 

U n der det gångna året har för flottans räkning följand e 
artillerimateriel anskaffats, nemligen 2 st. 25-cm. och 2 st. 
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15-cm. kanoner med tillhörande lavettage; 4 st. 57 -m m. snabb

skjutande kanoner med lavettage; 11 st. fyrpipiga och 11 st. 

tvåpipiga 25-mm. ku]sprutor med lavettage; 1,306 st. projek

tiler till kanoner af olika kalibrar; 20,000 st. patroner till 26-

mm. :Kulsprutor; 30,000 st. re vol verpatroner; 50:000 st. lösa 

gevärspatroner; 300 st. tändpatroner; 500 st. tirl- och perkus

sionsrör samt 3,!:J66 kg. 15-m m. kr n t. 

Å skjutbanan i CarlsJuona hafva under år 1880 följande 

skjutningar utförts: 

med 27 cm. kanon :M:/69, efter ökning af stigningen å 

kammarskrufvens gängor; 

, 12 cm. kanoner M/81, hvilka erhållit ny mottrycksring; 

, 8 cm. vall-lavett 1YV83, försedd med rekylhämskor; 

, 7 cm. landstigningslavett, förändrad för 66 mm. ka-

non M/86; 
, ammunition till 38 mm. kanon; 

" " 
till 25 mm. kulspruta; 

" " 
till 18'34 års re vol v er, levererad från 

Frankrike; 

, 25 cm. pansargranater af stål; 

, 15 cm. , af stål; 

, granater laddade med nyare sprängämnen; 

, 35 mm. krut, 23 mm. svenskt och engelskt krut, 16 

mm. engelskt krut, 15 mm. krut, 8 mm. engelskt krut, 

, 5 mm. krut, brunt prism. krut och styckekrut; 

, 15 mm. belgiskt krut för sökning af exercisladdning 

för 24 cm. k. M;69. 

Vid båda stationerna hafva försök företagits med moderna 

sprängämnen .. 
För Kong l. Norska Torpedovmsenet äro vid Stockholms 

stations varf 42 st. flytminor till verkade; 32 sådana äro under 

till verkning; hvarjemte 4 st. sjelfgående torpeder blifvit ändrade. 

Hus- och byggna!lsarbeten m. m. 

Carlskro1w strttion. F. d. minförrådet har inreclts för an-
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vändning såsom biltverkstacl. Ny sågmaskin har anskaf

fats och uppsatts i nya verkstadsbyggnaden. Nya portar af 

jern för dockan . tf. 5 äro uppsatta. Reserv-ångpanna till 

ångsprntan .A1. l har till verkats. Inredningen af kasernen för 

flottans sjömanskår samt uppförandet derstädes af trenne trapp

hm; har afslutats. Ombyggnad af kokhuset å sjömanskånms 

kaserngård är under arbete. M. fl. arbeten. 

Vid Stocklwlms ::;tation har bramltelegraf uppsaLts; konton;-

1okal inredts uti torpedmagasinet; 3 st. nya duc d'a1ber blif

vit byggda; m. fl. arbeten. 

En brefdnfvestation har inrättats å Skeppsholmen ouh 

dufhus b1ifvit uppfördt. 

Arbetena med de båda minstationerna vid vestra inloppet 

till Oarlsh:rona hafva påbörjats och äro så långt framskridna, 

att de efter pansarhufvarnes ankomst kunna under våren 

fullbordas. Dessa arbeten utföras å 4:e hufvucltitelns ,;tat. 

v. 
Navigationsskolorna. 

Vid riket::; navigationsskolor hafva under lä::;å re t 1 f-i89--

1S90 varit inskrifne: i navi,c;ationsafdelningen 277 elever, af 

hvilka 138 utexaminerats såsom styrmän och 96 såsom sjö

kaptener, samt i maskinistafdelningen 154, af hvilka 55 appro

berats såsom maskinister, 18 såHom öfvermaskinister, 73 såsom 

ångfal·tygsbefälhafvare och 2 såsom lokomotivförare. Utan 

att hafva varit inskrifne såsom elever hafva dessutom 52 per

soner åtnjutit unelervisning och af desse 3 aflagt examen så

som styrmän, 2 såsom maskinister och 47 såsom sjö kaptener. 

VI. 

Sjökarteverket. 

Följande sjömätningsarbeten hafva blifvit utförda: 

I Stockholms och Upsala läus norra skä:gårdar, der desamma 
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från föregående års slutpunkter fortsatts till Förrådsberget 
och Rödhäll vid nordvestra siclan af Löfstabugten, omfattande 
en areal af 5,4 geogr. qv.-mil, samt 

i Non·bottens läns slcär,qård, der desamma från sistlidet års 
slutpunkter fortsatts till Repskärsgrund och Lutskärsgrund 
söder om N ederkalix, omfattande en areal af 9,2 geogr. qv.-mil 
hvarjemte 13,s geogr. qv.-mil blifvit upploclade. 

Triangelmätning af 2:a ordningen har inom. N arrbottens 
läns skärgård blifvit utförd från Rånö till Rönnskär söder 
om Piteå. 

Under året hnfva blifvit färdiggraverade i koppar bladen 
Tjörn, Uddevalla och Fjellbacka af specialkartan öfver Bohus 
läns kust i skala l : 50000, h varje m te 36 i koppar etsade för· 
tonin,gsplåtar blifvit fullbonlade med namngravyr. 

A sjökartsverkets koppartryckeri hafva tryckts 7070 sjö
kort och korrektnrblad, 550 tilläggsblad 0ch 1536 aftryck af 
förtoningsplåtar. 

Fotografiska apparater att användas på sjömätningsfar
tygen för tagande af ögonblicksfotografier af kustförtoningar 
hafva anskaffats och vid anstälda försök gifvit goda resultat. 

VIL 

Lotsverket 

Det uneler 1889 påbörjade nya, granitfyrtonet f1 Vinga 
har fullbordats, h varefter i detsamma blifvit tä n el en 1:a ord
ningens gruppblänkfyr och de begge äldre fyrarna borttagits. 

På H vens östra udde har uppförts en ny fyr, h vilken i 
förening med den föregående år tända fyren vid Helsingborg 
tjenar att vägleda sjöfarande genom elen svenska delen af 
Öresund mellan H ven och Skånes fastland. 

Fyren på Bredgrund i Öresund har fullbordats. 
En ny fyr på Malö vid Hallandskusten har blifvit tänd 

till ledning mellan Nidingarne och fastlandet. 
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Till en;ättning af de äldre och mindre lämpliga (yrarne 
på Koster har uppförandet af två fyrtorn påbegynts ii Urs
holmen. 

N ya fyrar hafva för öfrigt bli f vit tända på följande 
ställen: Krikeuclde, Storhådan och H usum i V esterbotten; 
Skansuclcle och Utholmen vid Gotlanels vestkust; Rifö 0ch 
Knarrholmen vid södra farleden till Göteborg; Kräksundsgap 
och Tenholmen vid ön Oronsts syclvestra sida; Stångehufvud 
Bläckhall, Svensholmen och Flåttarne mellan Lysekil och 
Smögen; Kalfö,;kär. Urskär, Stångeskär och Hafstenssuncl 
mellan Väcleröarne och Strömstad; E'amt vid Linasundet i 
Södertelgeleden. 

En lysboj har utlagts vid Måsskärl"grunclet i Östergöt
lands skärgård. 

Åtskilliga äldre fyrar hafva blifvit ombyggda eller repa
rerade. Smärre mistapparater hafva blifYit uppstälcla vid 
storjungfruns och Simpnäsklnbbs fyrplatser. 

En ny, extra lotsplats har inrättats vid Dogerhamn på 
Öland. 

Årets ovanligt talrika och svåra stormar hafva förorsah:at 
ganska många sjöolyckor, hvarvicl jemväl icke få rnenniskolif 
gått förlorade. Dessa stormar hafva lemna,t lotsame rika till
fällen att ådagalägga prof på berömvärdt mod och sjelfupp
offring. 

U n der år 1890 ha f va följande allmänna forfattningar blif
vit på chefens för k sjöförsvar;,;departementet föredragning 
utfärdade, nernligen : den 7 Febntcwi: kungörelse angående än
drad lydelse af § 10 i gällande reglemente för Abraham Ryd
bergs stiftelse till danande af skicklige sjömän; den 2 Maj: 
kungörelse angåendfJ upphäfvancle af kungörelsen den 27 Maj 
188L i fråga om dagtraktamente till personer vidlotsstyrelsen 
och lot,sverket uneler vissa resor och förrättningar; den () Juni: 
kungörelse angående ändring af §§ 29 och 34 i gällande för-
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ordning rörande åtgä.rcler t i:l undvikande af omborLlläao·niu o· · O.:> · 01 

:;amt signaler för angifvande af nöd å fan y g; sm1wut . 1la.r;: 
reglemente fijr naYigationsskolorna i riket. 

Den mekaniska vetenskapens inflytande på 
krigsmaterielens utveckling. 

(Uii OktuLor 1800 fiirc<lragct inum Kongl. Örlogsmannasiilbb pct af 
Ku1 n.-bptcncn, frih . E. Barnckuw.) 

Vid det vetenskapliga sällskapets "The British associa
tion" årsmöte i L eeds sistlidne september månad höll den 
bland artilleric;ter Yäl käm1 e kapten A. N o bl e från Newcastle 
on rryne, såsom orclfö~-ande för den af sällskapets afdelningar, 
~om omfattar mekamk, ett föredrag, som gick ut på att visa 
1 hurn hög grad elen mekaniska vetenskapen under de senare 
åren bidragit till utvecklingen af såväl sjö- so m landförsvaret. 

Eniir detta föredrag, på samma gång det gifver en kort,
fattad öfverblick af de sista år tiondenas vigtigaste förbättrin
gar å krigsmaterielen, ~ifven be rö r några rent teln~iska frågor 
med afseende på kanonmaterial och konstruktion, så torde 
detsamma, ehuru hufvudsakligast afsedt för engelska förhål
landen, likväl ej vara utan intresse ä:fven för kamraterna inom 
vår flotta. 

I få ord och liksom i förbigående berör föredraganden 
dagens vigtigaste t ekniska frågor, men bemöter dervid fl era 
anmärlmingar: som, såväl på et-iropeiska kontin enten som inom 
vårt land, blifvit gjorda mot de engelska kanonerna, till följd 
hvaraf föredraget endast för dem som ega någon närmare 
sakkännedom i dessa afseem1en får en vetenskaplig betydel~e. 
Det skulle derföre ej varit obehöfligt att j emte meddelande af 
en öfversättning af ifråga varande föredrag foga några förlda.
rande anmärkningar angående syftet med flera i detsamma 
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förekommande yttryck, men enär cle,:;sa, för att blifva fullt 
tydlig~t , hvar för sig lätt kunde svälla ut till ett föredrag, så 
vill jag nn inskränka mig till att blott i öfversättning med
dela följande utdrag ur ofta nämnda föredrag. 

"För att kunna gifva någon föreställning om de om h välf
ninga r vår flotta genomgått, si't mås te J·ao· till en bör J· an åter-• b • 

föra tank en till flottrtn i forna dagar. 
Ett forna dagar,; "första klassens slagskepp", t. ex. af 

VictorJv-kla.s,:;en, var en treL1äckare af 56 7 meter:> län ad li'i 'J ' . b ' ,. 

m. bredd och ett deplacement af 3,600 ton; hon var bestyc
kad med 10~ kanoe.er, h varaf 30 st. 42- och 32-1!.-diga, 30 st . 
24-1!.-diga, 40 st. 12-(tl'.-diga och 2 st. 68-punl'liga (kanonader). 
Besättningen utgjordes at vid pass 900 man. 

Med undantag af några små motallkanoner voro kano
nerna em1ast tackj ernsblock, å hvilka icke annat maskinarbete 
blifvit nedlagdt än loppets och fänghi'tlets borrning. 

En stor del af bestyckningen utgjordes af karnonader -
pj eser som på den ticlen hade stort anseende. Med dem sköts 
en stor kula ur en lätt kanon med liten laddning, och deras 
anseende härrörde af dera::; lättmanövrerlighet. H varje en
gelsk fartygsbefälhafvares h ufvudsyftemål var, att om möjl igt 
föra sitt fartyg långs sidan af fiendens, och under sådana om
ständigheter blef projektilens låga utgångshastighet af j emfö 
relsevis ringa betydelse, under det att den stora skjuthastig
heten och den tu~~ga projekti len utgjorde vigtiga faktorer. 

Lavetterna, i hvilka dessa enkla vapen, jag nyss beskrif
vit, voro lagda, voro om möj ligt ännu enklare. De voro af 
trä och bestodo af två sidostycken med urtagningar för tap
parna, sidostyckena förenade medels kolf och det hela upp
buret af underlag på hjul. Kanonen var fästad till fartygs 
sidan och dess rekyl hämmad medels brok. Elevationen er
hölls med en kil, som hvilade på kil-brädet, ocb handspakar 
användes för såväl elevation som sidorigtning. 

Det är tydligt att för skötande af en sådan klumpig ma-
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skin erfordrades en stor kanonbetjening, och i sjelfva verket 
vor o också kanonen och dess lavettage boksta-fligen omgifna 
af betjeningen. 

De mekaniska anordningarna ombord i dessa forntidens 
ryktbara fartyg voro af enklaste slag och endast sädamt som 

.medgåfvo hastigt ombyte eller reparation. Ej heller fans om
bord någon annan kraftkälla än handkraft.en. 

J ag får icke glömma att omnämna två fördelar, som u en 
gamla sortens krigsfartyg egde, hvilka, om vi kunde tillämpa 
dem på de moderna krigsfartygen, skulle mycket behaga nu
tidens statsekonom er. J ag afse r deras j ernförelsevis ringa 
kostnad och långa tjenstetid. När Victor!/ kämpade vid Tra
falgar, hade hon varit i sjön i 40 år, och hon kostade med 
bestyckning och full ur,redning antagligen betydligt unJer 
l ,800,000 kronor. Kostnaden för ett nutidens första klass 
strid&fartyg med bestyckning och utredning uppgår i det när
maste till tio gånger · så mycket. 

De modernaste krigsskeppen vid tiden strax före Krim
kriget skilde sig från den typ, j ag nyss beskrifvit, hufvnd
sakligen genom tillägg Hf ångkraft. Som typ för ett furst
ldassigt krigsskepp strax före Krim-kriget kunna vi taga Duke 
of TYelliugton, som blef färdigbygut 1863. Dess längd var 
73,2 m.; bredd 18,3 m.; deplacement G,S30 ton; maskinkraft 
1,999 i. hkr; och fart 9,so knop på uppmätt mil. Bestycknin
gen utgjordes af 13l kanoner, hvaraf 36 st. 20 cm. och 32-
pundiga voro uppstälcla i unelersta batteriet, ett lika antal i 
mellanbatteriet och 38 st. 3:2-pundiga på öfre batteriet samt :20 
st. korta 3·2-pundige och en 68-pundig pivot-kanon på däck. 

Vigten af de kanoner, so m i11gingo i dessa fartygs bestyck
ni ng, hade bl if vit ö kaLl högst bet.yclligt; ty under det att de 
gröfsta kanonerna ombord å Vict01·y voro 42-pundige af 3,ii80 
kg. vigt, så utgjordes bestyckningen å de senare oj sällall af 
G8-'i't.:ige af 4,G' :o l• g. vigt och dessutom hade karronaderna 
helt och hållet försvunnit. . 

I ett afseeude haJe åstadkommits en stor för~Lmlriug . Gra-
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nateiden hade blifvit ej obetydligt fullkomnad och det infly
tande man tillskref densamma kan spåras i det stora antal 
granatkanoner, som ingingo i Duke of Wellingtons och andra 
fartygs från denna tid bestyckning. 

Det är af stort intresse att beakta de anmärlmigar, som 
vid diskussioner för flera år sedan angående granatelelen gjor
de.;; emot densamma; bland andra anfördes att bomben eller 
granaten skulle blifva farligare för dem som begagnade den
samma än för fienden, och dessa påståenden grundades på flera 
allvarsamma olyckshändelser, som uppstått vid de första för
söken med brandrörs-bomber. En at de ödesdigra:;te var kan
ske den, som tilldrog sig ombord å H. M. S. 11heseus, då 
sjuttio 36- och 24-pundiga bomber, tagna från ett franskt 
transportfartyg och uppstäida på halfdäcket för att under
sökas, den ena efter den andra exploderade, emedan ett af 
rören af en händelse blifvit antändt. Skeppet råkade i brand, 
hela hyttan och aktre delen af halfdäcket sprängdes i bitar. 
Skeppet räddades endast med knapp nöd frun att helt och 
hållet furstöras, 44 man dödades och 42 blefvo sårade. 

Denna händelse förorsakades af en uraktlåtenhet med af
seende på behörig försigtighet, som väl knappast skulle kunna 
ifrågakomma nu för tiden, men jag omnämner denna omstän
dighet, emedan samma anmärkningar, eller anmärkningar, som 
gå i samma rigLning, anföra,s i närvarande tid emot att be
gagna brisanta sprängämnen som sprängladdning i ihåliga pro
jektiler. 

Vigten af frågan att kunna begagna dylika sprängp~ojek
tiler och lämpligaste sammansättning af sprängämnet för d e
samma kan icke öfverskattas af dem, h vilka hafva varit vittne 
till den förstörande verkan, som åstadkommes af en projektil, 
laddad med ett brisant sprängämne och som kunna fatta, 
h vilka sto ra förändringar som till följd af deras an vändande 
skulle blifva behöfliga, såYäl i bestyckningens, so m i väsent
liga delar af krigsfartygens konstruktion. 

Kort före slutet af den långa fredstidrymd som började 
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1815 synes ingeniörernas samt med mekanisk och metallurgisk 
vetenskap förtrogna personers uppmärksamhet hafva blifvit 
rigtad på att förbättra krigsmaterielen. Det är mycket möj
ligt att införandet af ångkraften i flottan kunde hafva något 
att göra med upprinnelsen till denna rörelse, men dess vidare 
framåtgående blef otvifvelaktigen påskyndad af intresset i 
detta ämne, som uppväcktes genom den år l 854 började rubb
ningen i Europas fred. Ända sedan elen ticlen - vare sig vi 
betrakta våra krigsskepp, de kanoner med hvilka desamma 
och våra fästningar äro bestyckade, de lavettager i hvilka 
dessa kanoner äro lagda eller den ammunition de begagna -
skola vi finna, att så stora och så vio·tiga förändrin a ar blif-b b 

vit gjorda, att de gränsa till fullständiga omhvälfningar. 
Det skulle vara omöjligt, a:t inom gränserna för en rim

lig tid försöka att lemna någon slags historisk redo.görelse 
för de förändringar som egt rum i våra krigsfartygs konstruk
tion under de 35 sista åren; den långa striden emellan kano
nen och pansaret är ännu i friskt minne hos de flesta af oss. 
De modifikationer, som till följd af den enas eller andras se
ger gjordes af våra >ikeppskonstrnktörer, äro tydligt angifna 
af våra hastigt ä~clrade krigsskepps typer och af det stora 
antal en gång såsom kraftiga anseelda pansarfartyg, hvilka 
numera nästan aldrig nämnas, om icke för att omtala deras 
oduglighet. 

J ag vill nu jemföra ett forna dagars rangskepp med ett 
nutida . slag-skepp af första klass och vill för denna jemfö
relse välja Victo? ia. 

Victoria har en längd af 103,n3 m. , bredel 21,31 m., depla
cement c:a 10,510 ton, maskinkraft 14,244 i . hkr och uppnår 
på uppmätL mil en fart af 17 1 

'2 knop. Hon förer 467 mm. 
tjock compounclpansar på tornen, pansar af samma tjocklek 
betäcker citadellet och hennes batteri skydelas af 76 mm 
tjocka plåtar. Hennes bestyckning består af 2 st. 42 cm. 110 
tons kanoner, l st. 25 cm. 30 tons kanon, 12 st. 15 cm. lm
noner, 12 st. 57 mm. och 9 st. 47 mm. snabbskjutande kano-
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ner, 2 st. kulsprutor och 5 st. torpedtuber. Om vi jemföra be·· 
styckningen på Victor·ia med densamma på Victo?·y, så finna 
vi, att, uneler det att den tyngsta kanonen ombord i den se
nare vägde föga mera än 3 ton, så väger den tyngsta kano
nen på den förra något öfver 110 ton. Den största laddning, 
som begagnades på Victory, vägde 4,54 kg. och den största 
laddningen å Victm ·ia kommer nära 454 kg.; elen tyngsta pro
jektil ombord å Victm·y var en 63 lo'.-ig (30,s5 kg.) och å Victo 
ria en å 816 kg. Vigten af den metall, som Vietory med en 
bredsida kunde afgifva, var 521 kg.; från Victoria kan från 
ena sidan på en gång utskjutas 2,154 kg. metall. Men med 
afseende på elen effekt, som kan erhållas med en bredsida, så 
angifves hvardera fartygets förrnåga bäst genom den mycken
het krut, som användes vid bredsiclans afgifvande och uneler 
det att en bredsida från Vietory endast förbrände 161 kg. krut, 
så använder Victoria vid en bredsiclesalfva 1,425 kg. krut 

Jag har redan antydt, huru enkla anordningarna voro 
ombord i de äldre krigsskeppen; men detta kan på intet vis 
sägas om nutidens krigsfartyg. Victoria har förutom sina huf
vuelmaskiner icke mindre än 24 hjelpångmaskiner. Hon har 
dessutom 30 . ångmaskiner, som äro oberoende af hennes fram
drifningsmaskin. Vidare har hon 32 hydrauliska maskiner 
eller tillsammans 88 maskiner. I detta antal ingå icke ång
maskinerna i minbåtarna och ångsluparna, ej heller torpedernas 
framdrifningsmaskiner. 

J ag öfvergår nu till en klass af fartyg - de snabbgående 
kryssame - som skall öfvertaga de gamla fregatternas tjenst. 
Af denna vill jag taga som exempel italienska kryssaren Pie
moute. Hon har en längd af 91,5 m., bredd 11,6 m., deplace
ment af 2,500 ton samt en maskin om 12,981 i. hkr., som kan 
gifva henne en fart af 22,a knop. Hennes bestyckning består 
af 6 st. 15 cm., 6 st. 12 cm. och 10 st. 57 mm. snabbskj u
tande kanoner, 4 st. Maxim-N ordenfelts kulsprutor samt 3 st. 
torpedtuber. Detta fartyg har ett ståldäck med sluttande si
dor, som sträcker sig från stäf till stäf; under detta ståldäck 

'Tidskr. i SJöv. 1891. 7 
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är fartyget delaclt i ett stort antal vattentäta rnm och en del 
af fartygets kolförråd användes att gifva ytterligare skydel 
åt dess vitala delar. 

J ag vill nu fästa Eder uppmärksamhet på torpeclbåtarna, 
hvilka, som jag tror, komma att spela en icke obetydlig roll 
i ett blifvande sjökrig. Tillåt mig med afseende på dem gifva 
några siffror för att visa, till hvilken fullkomning de blifvit 
förda. 

En första klass torpedbåt från Yarrow har en längd af 
41,2 m.; bredd 4,a m.; deplacement c:a 88 ton; och med maskin 
af 1,400 inclicerade hästkrafter erhåller båten en fart at något 
öfver 24 knop. 

En något större båt från Thornycroft, byggd för spanska 
regeringen, har en längd af 43,o m , en bredd af 4,3 m. och 
1,550 ind. hästkrafter, hvarmecl erhålles något mer än 26 
knops fart. 

Såsom en märkvärdighet kan nämnas, att maskinen i den 
senare af dessa torpedbåtar utvecklar endast obetydligt min
dre kraft, än den som erhålles af Dul>:e oj vVellingtons maskin, 
hvilket senare fartyg representerar ett första klassens strids
skepp för 35 år sedan. Duke of Wellingtons maskiner vägde 
omkring 400 ton, under det att torpedbåtens maskin endast 
väger omkring 34 ton. 

Vi komma nu till kanonerna, och då vill jag till en bör
jan omnämna dem, som för 35 år sedan voro i bruk ombord 
i våra fartyg och på fästningarna. Med undantag af några 
få lätta kanoner voro de alla af tackjern. Ehuru de tyngsta 
i bruk varande kanonerna endast voro 68-1t.-diga fans det 
icke dess mindre omkring 60 olika slag af jernkanoner. Af 
32-pundaren ensamt hade vi så många som 13 olika model
ler, af olika längd och vigt. Af dessa 13 modeller åter funnos 
fyra olika kalibrar från162,7 mm. till 160 mm. och som pro
jektilerna för alla dessa voro lika, så hade de olika spelrum i 
loppet. Ehuru dessa kanoner, till följd af deras enkla konstruk
tion samt frånvaron af någon som helst mekanisk anordning 
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i desamma, icke kräfde samma omsorg och vård som beträffande 
nutidens kanoner är oundgängligt nödvändig, så må man ej an
taga, att de derföre voro fria från fel eller benägenhet att gå 
sönder. Såsom ett exempel härpå må nämnas att af de 317 tack
jernskanoner, som af engelsmännen användes vid Sebastopols 
belägring, sprungo 8 och 101 blefvo efter belägringens slut kas
serade såsom till tjenstebruk oanvändbara. De re:fflade kano
nernas öfverlägsenhet i jemförelse med de slätborrade såväl med 
afseende på skottvidd och träffsäkerhet som förstörelseverkan 
vid skjutning med granater eller granatkartescher, föranl edde 
talrika för:<ök att använda tackjern till refflade kanoner. Alla 
dessa försök misslyckades. Ehuru de använda laddningarna 
voro svagare än uti motsvarande slätborrade kanoner, så 
sprungo dessa ±örsökspjeser den ena efter den andra, vanligen 
innan många skott blifvit skjutna med desamma. Förhållan
det blef icke mycket bättre genom att förstärka dessa kano
ner medels påkrympta ringar eller band, och de enda sätt, 
hvarpå tackjern med framgång kunde användas till kanon
material, blefvo föreslagna af Sir \V. Palliser och Herr Par
son, af hvilka den ene insatte smidesjerncoil och den andra 
en ståltub i ett kanonrör af tackjern. 

JYiynningshastigheten, som erhålles med en slätborrad tack
jernskanon, kan i det närmaste antagas vara 480 meter; med 
den ~törsta elevation, som i allmänhet användes till dessa lm
uoner, erhölls omkring 3000 meters skottvid. 32-pundaren 
med 1( 3 kullaeldning och 10" elevation hade nära 2,600 m. skott
vield och GS-pundaren med 1

/ 1 kulladdning hade nära 2, 700 me
ter. Sistnämnda kanon gaf med excentrisk projektil och 24° 
elevation en porte af 5,900 meter. 

Men ehuru skjuttabellerna angåfvo 2,700 meter såsom den 
största skottvidd, som med fördel kunde erhållas med kano
uer för 35 år sedan, är det föga troligt, att dessa kanoner på 
det afståndet hade någon stor träffsäkerhet. På korta afstånd, 
från 300 till 500 meter, voro de slätborrade tackjernskano
nerna temligen rättskjutande, men felen växte med afståndet 
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så hastigt, att långt innan de 2,700 meterna voro hunna, så 
hade utsigterna att träffa ett föremål blifvit mycket små. 

1858 . blef jag (kapt. Noble) utnämnd till sekreterare hos 
den första kommitteen för försök af reffl.ade lmnoner, och då 
af de första skjutprofven med detta nya vapen framgick dess 
utomordentligt stora träff;;äkerhet, blef det af stor vigt att 
påfinna något sätt, hvarigenom de gamla och nya kanonerna 
i detta afseende kunde j emföras . . 

Den plan, jag då föreslog, har sedan blifvit följd af ar
tilleristerna i nästan alla länder. Förslaget gick ut på att 
beräkna det sannolika felet i längd och sida sam t af dessa 
data den area, inom hvilken det skulle vara lika så antagligt 
som oantagligt att ett gifvet skott borde träffa; med andra 
ord elen area, inom hvilken halfva antalet af ett ~tort antal 
skott borde falla. 

Denna area blef för de slätborrade kanonerna på ett afstånd 
af 914 m. (1000 yards) 134,n m. lång och 8,3 m. bred eller 
1117,2 qv.-m., under det att samnut area för elen reffiade ka
nonen på samma afstånd blef 21,1 m. lång, 0,7 m. bred, eller 
en area af 14,s qv.-m. 

Vända vi oss till nutidens kanoner, så är c1et första, 
som här måste väcka vår uppmärksamhet, de större slagens 
utomordentliga storlek och vigt, och man kan med skäl ifrå
gasätta, huruvida, efter vigt räknadt, nutidens kanoner verk
ligen äro så mycket kraftigare än forna dagars artilleripjeser, 
eller om vi verkligen förfoga öfver så stora skoLtviddar, att 
det kan anses behöfligt att hafva så tunga kanoner. 

Svaret härpå är, att det har ansetts af vigt att ega ka
noner, som äro i stånd att på kort afstånd genomskjuta det 
tjockaste pansar som kan föras af fartyg; detta anspråk har 
ledt oss från kanoner af 5 tons ända till kanoner af 110 och 
120 tons vigt och att på samma gång utveckla de vigtiga 
mekaniska anordningar, som äro behöfliga för deras skötande, 
hvarom jag strax skall tala. 

Angående de regler, efter h vilka dessa stora kanoner äro 
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till verkade, skall jag blott yttra några få ord, dels emedan 
detta ämne är af allt för teknisk natur för att behandlas i 
ett föredrag som detta, dels ock emecbn alla nationer, ehuru 
något skiljaktiga i många detaljer, dock i väsentliga delar 
följa alldeles samma tillverkningssätt. Vi liigga hos oss sär
deles ::>tor vigt på tre konstruktionsvilkor. Dessa tre äro: att 
kanonen skall vara tillräckligt stark för att kunna uthärda den 
påkänning, som uppstår vid begagnande af den vanliga strids
laddningen) äfven om dess inner-tub skulle vara splittrad; 
att, vare sig vi betrakta kanonen i sin helhet eller delar derat, 
öfvergångarna från en form till en ann" n skola vara så litet 
tvära som möjligt; samt att hvarje som helst skarpt hörn el
ler vinkel ovilkorligen måste undvikas. 

Likasom beträffande konstruktionsvilkoren, så äro de stora 
kanontillverkande nationerna mycket nära öfverens med af
seende på beskaffenheten af det material, som skall användas. 
Det stål som användes till kanoner är mycket tänjbart och 
unelerkastas stränga prof, hvilka i de olika länderna mycket 
litet skilja sig från hvarandra; stålets egenskaper äro också i 
väsentliga delar desamma. Så vidt jag vat, äro de prof, som 
ställas på kanonstål, strängare i England än i andra länder, 
och jag begagnar detta tillfälle att inlägga min protest mot 
det påståendet, som jag sett i mer än en tidskrift, att en
gelskt kanonstål skulle på något sätt vara underlägset stål 
som tillverkas i någon annan del af vm·lden. Sheffield har i 
intet af.,;eende förlorat sitt gamla anseende med afseende på 
stålfabrikationen och har, såsom jag med visshet vet, levere
rat stora myckenheter stål, af erkändt prima vara, till kanon
fabrikanter på kontinenten. Det stål, som tillverkas af Sir J . 
Whit\vorth & C:o har likaledes, såväl hemma som utomlands, 
sedan lång tid tillbaka haft ett godt rykte, och om man ta
ger i betraktande den omsorg vår regering egnar denna sak 
och elen ifver, hvanned stålfabrikantema söka förbättra ma
terialet och tillverlmingssättet, så kunna vi vara fullständigt 
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säkra på att, så vidt vi veta, det mest passande material an

vändes i våra kanoner. 

Såsom många af de närvarande veta, så underkastas det 

mjuka stål, som användes till kanoner, efter smidning och 

grofborrning, oljehärdning, hvarefter detsamma anlöpes, genom 

h vilken senare process af~es att afl.ägsna i stålet möjligen be

fintliga skadliga spänningar. Oljehärdning af tuber, som först 

infördes af Lord Armstrong, är nu allmänt antagen för stål

göt. På senaste tiden har emellertid ifrågasatts, huruvida 

oljehärdningen är nöd vändig eller ens önskvärd; och ehuru 

det måste medgifvas, att elasticitetsgränsen höjes genom denna 

operation, så sättes i fråga, huru vida ej samma resultat kunde 

erhållas genom att taga ett stål med t. ex. högre kolhalt, som 

skulle gifva samma elasticitetsgräns och lika stor tänjbarhet. 

Förespråkarena för oljehärdningen påstå, att stål med låg 

kolhalt, som gen0m passande oljehärdning erhållit den åstun

dade elasticitetsgränsen och tänjbarheten, är tillförlitligare än 

stål, som erhållit samma egenskaper genom en högre kolhalt. 

De som hålla på den motsatta åsigten, framhålla svårigheten 

att erhålla jemna resultat genom oljehärdningen, möjligheten 

af inre spänningar samt de dyrbara anläggningar och tids

utdrägt i tillverkningen, som blifva en följd af oljehärdning 

med derpå följande anlöpning. Den uppstäida frågan är otvif

velaktigt af stor vigt; men det förefaller mig som om den 

skulle vara af det slaget, att vi, beträffande densamma, inom 

en jemförelsevis kort tid genom ändamålsenligt ordnade försök 

skola kunna komma till en bestämd lösning. 

Beträffande stål för kanontill verkning är l. aD' för e O' en 
• b b 

del mera böjd för att välja ett som ligger vid den lägre, än 

ett som är vid den högre af de af vår egen och andra rege

ringar för dylikt stål bestämda brottgränserna. J ag är detta, 

emedan erfarenheten har lärt oss, att det lägre stålet är säk

rare och tillförlitligare, än det starkare, och vi i kanoner 

hvarken utsätta eller böra utsätta stålet för påkänningar, som 
ens närmelsevis uppnå dess brottgräns. 
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Om metallurgerna skulle vilja gifva oss ett stål eller nå

gon annan metall, som med samma goda egenskaper äfven 

egde stor styrka, så skulle naturligtvis ett sådant material få 

företräde; men det får icke antagas att införandet af ett sådant 

nytt material skulle sätta oss i stånd, att i någon större grad 

minska våra kanonvigter. Förhållandet är, att rekylkraften hos 

många af våra kanoner är så stor, att det ej skulle vara önsk

värdt att i något fall väsentligen minska deras vigt. Såsom 

exempel härpå vill jag nämna, att för någon tid sedan, då 

ett pansarfartyg skulle förses med ny bestyckning, blef det 

bolag jag tillhör tillfrågaclt, om ej, genom att begagna stål

bandskonstruktionen, det skulle varg möjligt, att med bibe

hållande af samma lefvande kraft hos projektilen minska vig

ten af hufvudbestyclmingen med. tre ton per kanon. Denna 

minskning var lätt utförbar, men seelan ritningarna blifvit ut

arbetade befans, att på grund af den högre rekylkraften icke 

mindre än fyra ton vigt per kanon i sådant fall hade fått 

tilläggas för att stärka la vet taget, däcket och pi votfästena. 

Det gastryck, som i allmänhet erhålles i krutkammaren 

i våra kanoner med begagnande af yanlig stridsladdning, öf

verskrider icke 2,600 a 2,700 atmosferer. Man får derföre icke 

antaga, att det skulle vara någon svårighet, att göra kano

nerna sådana, att de kunde uthärda ett ännu mycket högre 

maximitryck; men derigenom skulle föga vinnas. Ty icke · 

blott kan en högre effekt med en gifven kanon vigt erhållas 

om maximitrycket hålles inom måttliga gränser; men med höga 

gastryck skulle dessutom urbränningarna (hvilka hastigt växa 

med trycket) förstöra loppet inom några få skott . 

Äfven med otvannämnda gastryck hafva de mycket stora 

ladd.ningar, som numera begagnas i våra stora kanoner (ända 

till 481 kg. hafva skjutits i ett skott), och den förhållande

-vis långa tid, under hvilken den höga temperaturen och tryc

ket, ah;trade vid förbränningen, bibehållas, i betänklig grad 

påskyndat l<jppets hastiga förstörande. Om i dessa kanoner 

skulle användas den högsta laddning de utan fara kunde tåla, 
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så skulle urbränningar, h vilka ingen konstruktionsskicklighet 
kan undvika, snart göra reparation eller isättning af en ny 
innertub nödvändiga. Olyckligtvis är det krut, som hittills 
befunnits mest passande för stora kanoner, äfven det som mest 
förorsakar urbränningar, och krutfabrikanterna hafva ännu 
icke lyckats att gifva oss ett krut, som på samma gång det 
är passande för artilleri-ändamål äfven besitter den icke ur
brännande egenskap, som så ifrigt efte~längtas. 

Ett "amid"-krut som tillverkats af Ohilworth-bolaget har 
gifvit goda ballistiska resultat, på samma gång som dess ur
brännande verkan varit mycket mindre, än den som erhålles 
med andra af mig kända krutslag. Det är icke alls säkert, 
aLt detta krut skall kornrna att uthärda alla de prof, som 
skulle berättiga dess antagande till tjenstebruk, men frågan 
om urbränningar är mycket vigtig, och jag tror knappast, att 
den tilldragit sig den uppmärksamhet, dess vigt kräfver. Inga 
undersökningar borde uraktlåtas, som lemna någon utt~igt att 
minska detta stora onda. 

Vid införande af reffladt artilleri blef projektilens myn
ningshastighet, som med slätborrade kanoner och rundkula 
hade varit omkring 490 m., med förlängda projektiler och 
refflade kanoner nedsatt till omkring 370 m. I tvekampen 
emellan pansaret och kanonen blef den pansarbrytande pro
jektilens hastighet efter hand ökad till omkring 430 m. och 
omkring denna siffra q varstod den ända till dess regeringeu 
tillsatte en sprängämneskammittEl (Oommittee on Explosives). 
Genom denna kornmittes undersökningar och experiment vi
sade det sig, att genom förbättrad form på krutkornen samt 
andra medel kunde 490 rn. utgångshastighet erhållas, äfven 
med förlängda projektiler utan att öka maximitrycket, samt 
utan att öfveracstränga de redan befintliga kanonerna. Sarn
ma tillökning i projektilhastigheten gjordes nästan samtidigt 
utomlands; men 1877 konstruerade det bolag jag tillhör, på 
grund af de undersökningar, beträffande krutets arbete vid 
förbränning, som blitvit gjorda af mig i samråd med Sir F. 
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Abel, 15 cm. och 20 cm. kanoner, som uppdrefvo hastigheten 
från 490 till 640 m., och detta stora framsteg efterföljeles öt
verall t at en rekonstruktion af det reffiade artilleriet. 

Med det krut vi nu hafva kunna de hastigheter, som er
hållas med kraftiga pansarbrytande kanoner skjutande pro
jektiler af betydligt ökad vigt, i allmänhet tagas till 610 a b40 
meter. Afståndet 3000 m., som var de slätborrade kanonernas 
största skottvidd, uppnås numera med en elevation af endast 
2° med en 68 tons kanon och 3 1/ } med en 12 cm. snabbskju
tande kanon, under det att med 10" elevation de respektive 
skottvidderna äro 9,800 och 5,900 meter; såsom ett exempel 
på en ovanligt stor skottvidel kan jag nämna, att med en 23,3 
cm. kanon har verkligen erhållits en skottvidd af öfver 23,000 
meter. 

'l'räffsäkerheten är icke mindre anmärkningsvärd. På 
2, 7 43 m. (3,000 yards) aft~tåncl kan 68-tons kanonen få alla 
sina projektiler att falla inom en rektangel af 6,os m. (7,2 
yards) längd och 0,274 m. (0,3 yards) bredd och 12-cm. kano
nen på samma afståncl inom en yta af 17,4 m (19 yards) längd 
och l 119 m. (l,a yards) bredd. 

Men det kan icke antagas att vi ännu äro vid slutet. Vi 
hafva redan vid skjutning med amid-krut ur en 15-cm. ka
non erhållit nära 760 meters utgångshastighet, hvarvid krut
gasens tryck i krutkammaren var inom måttliga gränser och 
med cordit-krutet h af va ännu bättre resultat erhållit:':. J ag 
har vid ett annat tilltälle påpekat., att en af orsakerna till 
det vanliga krutets stora användning för artilleriändamål är, 
att det utgöres af en blandning och ej en kemisk samman
sättning; att det icke kan detonera; att det är i det närmaste 
fritt från mycket hastig verkan och häftiga tryckvågor, som 
äro så utmärkande för nitroglycerin och andra liknande spräng
ämnen. Vi våga knappast säga, att cordit i mycket stora 
laddningar är fritt från fallenhet att detonera; men jag tror 
mig kunna säga att detsamma, åtminstone i 15-cm. kanonen, 
är fullkomligt säkert; ty så långt har jag ej varit i stånd äf-
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ven med knallsilfverladdning att bringa detsamrna till deto
nation. J ag behöfver ej påminna om, att cordit är ett rök
fritt krut, och att rökfritt krut är nästan en nödvändighet 
för snabbskjutande kanonBr. 

J ag kommer nu till den tredje delen af mitt ämne, de 
lavettage, som användas för de kanoner jag senast beskrif
vit, samt huru dessa manipuleras. Jag har förut något om
nämnt de lavetter, som funnos vid början af detta århundrade, 
och hvilka voro af trä samt riktades medels handspakar. För 
trettiofem år sedan voro de mycket litet ändrade, endast pi
vot-kanonerna hade elevationsskruf, taljor för sidorigtningen 
hade blifvit införda, men trä var fortfarande det material, som 
användes. Såväl i flottan som armeen, herskade länge en stark 
motvilja mot att använda jern såsom lavett-material, ty det 
antogs att jernlavetten skulle blifva svårare att reparera och 
att splint. skulle blifva farligare för lmnonbetjeningen. Men 
vid de skjutförsök mot båda slagen af lavetter, som seder
mera gjordes vid Shoeburyness, h varvid träfigurer förestäide 
betjeningen, visade det sig, att trälavetten blef förr försatt 
ur tjenstbart skick, än jernlavetten, och att splint från den 
förra verkade vida mer förstörande än splint från .len senare. 
Då öfverlägsenheten hos det smidda jernet dessutom med af
seende på oföränderlighet, varaktighet och styrka var i ögo
nen fallande, bl e f trä såsom la vettmaterial hastigt utträngd t, 
först af jern och senare af stål. 

Numera tillverkas inga lavettage, icke en gång fältlavet
ter, af trä. Det är omöjligt att, inom rimliga gränser, gifva 
ens en kort beskrifning på de olika slag af lavettage som, 
sedan artillerivetenskapen gått framåt, blifvit konstruerade 
för att motsvara de ständigt förändrade stridssätten. J ag vill 
derföre inskränka mig till att beskrifva vissa slag af lavet
tage, dervid indelande dem i 3 hufvudklasser, neml.: lavettage 
för kanoner af största storleken, för h vilkas betj enande er
fordras maskinkraft; dylika för kanoner af medelstorlek, för 
hvilkas skötanda, till följd af särskilda anordningar, icke er-
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fordras maskinkraft; och slutligen lavettage för kanoner af 
det mindre slaget, hvilka äro särskildt anordnade för mycket 
hastig eldgifning. 

Vid införandet af vridbara torn af Cowper-Coles-typen 
med mycket tung bestyckning, i hvilka kanonernas sidorigt
ning verkställes medels tornets b·ingvridning, tänkte man 
till en början att för detta arbete använda ångkraft. Men 
snart nog kom man under fund med att vattenångan i följd 
af dess elasticitet icke medgaf nödig stadighet och k')lltroll 
af tornets rörelse, som är så vigtigt för erhållande af god 
rigtning och i dess ställe blef vatten under tryck användt 
såsom medel att öfverflytta ångmaskinens kraft till maskine
riet för vridningen af tornet och manipuleringen af kanonen. 

Konstruktionen å lavettagen för dessa kemouer variera 
något, beroende af huruvida de äro afseelda att stå i barbett
eller heltorn. 

Af åtta nya pansarskepp, som nu äro under byggnad, 
skola sju hafva sina svåra kanoner i barbett och endast ett 
skall förses med heltorn. I båda fallen komma kanonerna 
och deras maskinerier att föras på vridbara vändskifvor af i 
det närmaste samma konstruktion. Dessa vändskifvor befinna 
sig i ett bepansradt citadell, och kanonerna äro, när i hori
sontelt läge, helt och hållet öfver pansaret, men, i händelse 
fartyget har heltorn, äro kanonerna ::;akom långa fältet be
täckta af tornet, hvilket då kommer som ett tillägg på vänd
skifvan. Detta tilläggsskydd för kanonens bakre del belöper 
sig för i frågavarande pansarskepp till 550 ton. 

Enär de hydrauliska maskinerierna för dessa nya skepp 
endast obetydligt afvika från dem, som finnas ombord i farty
gen af Rodney- och N ile-klassen, kan samma beskrifning 
gälla dem alla. Det bepansrade citadellet vid hvardera ändan 
af fartyget är, sedt i plan, päronformacH för att i dess hop
dragna ända bereda rum för ammunitionshiss och hydrauliska 
sättare. H varje vändskifva vrides af ett par tre-cylinders
maskiner, hvilka sinsemellan äro fullkomligt oberoonde och 
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h var för sig i stånd att vrida vändskifvan med en hastighet af 
ett helt hvarf i minuten. Från två utkiksposter i tornet har 
hvarclera kanonens befälhafvare i sin hand att elevera, sido
rigta och affyra endera eller båda kanonerna i tornet. Ka
nonerna hafva inga tappar. Den egentliga lavetten består af 
en släda af stål med rännor, som passa till motsvarande rib
bor eller flensar, svarfvacle å lmnonen, hvilken medels öfver
fall är fästad till slädan. Slädan hvilar på kursärbalkar af 
stål, hvilka äro rörliga omkring horisontala bultar vid dess 
främre ända, samt uppbäras af hydrauliska pressar, med hvilka 
de höjas eller sänkas, då kanonen skall dumpas eller eleveras. 
Bakladdningsmekanismens öppnande, laddbryggans insättande, 
projektilens och laddningens upphissning från durkarna och 
insättande i kanonen samt laddbryggans uttagande och bak
laddningsmekanismens slutande utföres allt med hydraulisk 
maskinkraft. Hekylpressen består af en enkel cylinder, ,;om 
ligger emellan lnusörbalkarna, med piston, som är fästad till 
lavettens främre ända. I pistonkannan och cylinderns bakre 
ända sitta fjäderbelastade ventiler, genom h vilka vattnet vid 
rekylen rinner ut. Det vatten, som rinner ut genom cylin
derns ventiler, går ned till uttappningsröret, h varemot det 
vatten, som går genom pistonventilerna., stannar qvar i främre 
delen af cylindern och hindrar sålunda kanonen att af sig 
sjelf gå till bords. 

Jag vill nu låta Eder få en förest~dlning om, huru hastigt 
tlessa tunga kanoner kunna serveras med sina hydrauliska 
maskiner. 

Ombord i B enbow åtgick det med dess l l O-tons kanon 
från kommandoordet "ladda" till "fänlig" 2 1

/ 2 minuter. Vid . 
::;kjutförsöket med Trafal.c;ar afgåfvos (yra skarpa skott från 
en af hennes 68-tons kanoner på 9 minuter och 5 sekunder. 

De slag af ombord befintliga lavettage, som endast ma
nipuleras med handkraft, tillhöra alla den typ , som blifvit 
konstruerad af Herr Vavasseur. Men i olikhet med de före
gående kan icke eu allmän beskrifning gälla alla dessa lavet- · 
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tage, h vilka blifvit konstruerade för att upp(ylla olika for
dringar, som hafva uppstått vid förseende af gamla skepp 
med ny bestyckning och vid utrustning af nya efter se
naste modell byggda fartyg. Införandet af bakladdningska
noner medförde också behöfligheten af lavettage, som rnecl
o-åfvo lättare tillträde till kanonens bakända, än som var fal-o 
let med de långa kursörerna, hvilka användes till mynnings-
laddningskanonerna. Hnfvudclragen i denna typ äro derföre: 
en hög och mycket kort släpa, hvilken icke sträcker sig bak
om kanonens bakända, en kort lavett, som på hvarclera sidan 
för en rekylpress och en sköld, hvilken erbjuder skydd såväl 
för lavettage som kanonbetjening. 

Såsom bevis på dessa lavetters anseende och elen stora 
skicklighet, som blifvit utvecklad vid deras konstruktion, vill 
jag nämna, att i det närmaste alla länder hafva antagit denna 
lavettmodell för sina nyare kanoner antingen utan någon för
ändring eller med några jernförelsevis obetydliga modifika
tioner. 

Då jag talade om vårt moderna artilleri, antydde jag en
dast cle snabbskjutande kanonerna, emedan, mecl afseende på 
dessa, kanon och lavettage äro så nära förenade, enär hela 
systemet afhänger lika så mycket på den ena som el en andra 
af dessa två, att en särskild beskrifning af enelera skulle blifva 
ofullständig, hvarjemte de lättast besb·ifvas tillsammans. En 
af egenheterna hos dessa kanoner är formen på dess stötbot
tenskruf, hvilken är gjord konisk för att förenkla mekanis
mens öppnande och stängande. 'rill kanonen användes sam
ladelning och antändningen verkställes medels elektricitet. 
Vid skjutning står kanonkommendören vid kanonens ena sida 
med axeln stödd mot en rigtkolf, som är oberörd af kanonens 
rekyl, och ögat i sigtlinien; med ena hanelen sköter han ele
vations- eller sidorigtningsratten och med den andra omfattar 
han aftryckarkolfven; i händelse af mycket hastig eld kan 
siclorigtningen utföras med rigtkolfven enbart. Lavettaget 
står på midtelpivot och är förseclt med s. k. lefvande rnllar, 
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tillföljd hvaraf dess kringvridning är ytterst lätt. Kanonen 
har inga tappar utan glider inuti en rekylmantel, på hvilken 
sitta tappar, så att kanon och rekylmantel tillsammans kunna 
röra sig i vertikal led alldeles såsom en vanlig kanon. Un
dersidan af rekylmanteln bildar en rekylpress, hvars piston
stång är fästad till ett från kanonens be:tkre del nedgående 
horn. Under rekylmanteln ligga spiral±jäderlådor, hvars stän
ger äro fästade till samma horn och medels hvilka kanonen, 
så snart rekylen är slut, ögonblickligen återföres tillbords. 
Systemet är försedt med sköld till betäckning för betjeningen. 

För någon tid sedan gjordes ett jemförande försök emel
lan tvenne kryssare, den ena bestyckad med vanliga bakladd
ningskanoner, den andra med snabbskjutande artilleri. Af 
försöket tyckes framgå, att vid skjutning emot tafla den se
nare under en gifven tid är i stånd att afskjuta sex gånger 
så stor myckenhet ammunition som den förra. 

De reffiade kanonernas träffsäkerhet och förmåga att skjuta 
granater och granatkartescher hafva naturligtvis hatt stort 
inflytande på konstruktionen af lavetter för fästningar, enär 
försök hafva visat, att batterier, bestyckade med kanoner, 
uppstäida i vanliga embrasyrer, skulle inom kort göras ohåll
bara. Bland de medel, som blifvit antagna eller föreslagna 
för att motväga dessa förändrade förhållanden, har systemet 
att låta kanonen försvinna bakom bröstvämet eller i en grop, 
med h vilket ::,ystem Öfverste Moncrieff.,; namn så länge varit för
bundet, mer och mer kommit i ynnest såsom varande det verk
sammaste medlet att skyelda kanon och lavettage såväl som 
kanonbetjening. Under de sista tio åren har mycket arbete 
blifvit nedlagd t på konstruktionen af lavettage efter detta 
system för alla sorters kanoner från 3 till 68 tons kanoner. 

I de första lavettagen af detta slag restes kanonen me
dels nedgående af en balansvigt, men den äntlamålsenligaste 
anordningen är den, i hvilken komprimerad luft användes för 
detta ändamål. 23,2-cm. och 25-cm. hydrapneumatiska lavet
tagen äro de största, som hittills blifvit antagna till tjenste- · 
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bruk i England och en beskrifning på dem kan tjena som 
allmän beskrifning på denna typ. 

Kanonen reses medels komprimerad luft, samlad i flera 
rum, hvilken trycker på en vätska, som meddelar trycket till 
pistonen i en rekylpress. Då kanonen rekylerar, tryckes vät
skan af rekylpressens piston in luftkamrarnas nedre delar, så 
att rekylkraften genom luftens hoppressning blifver magasi
nerad och an vändes sedermera till kanonens upplyfta11,de för 
nästa skott. Kanonen nedsänkes och upplyftes, hvilande på 
två svåra sidostycken, bvilka äro rörliga omkring bultar, fä
stade till underlavetten, Två långa, lätta elevationsstänger, 
fästade med ena ändan till kanonens bakre ända och med den 
andra till underlavetten, omkring hvilka båda ställen de äro 
rör liga, hålla kanonen i rätt ställning, då den går ned eller 
reses upp. Elevationen förändras genom att höja eller sänka 
elevationsstängernas nedre ända. Detta kan göras medan ka
nonen ligger nere, utan att röra densamma och följaktligen 
med mycket ringa arbete. V er kan af förändringen blifver 
märkbar, seelan kanonen blifvit upplyftad, då någon mindre 
korrektion om så önskas kan göras. I allmänhet hafva dessa 
lavettage blifvit försedda med en sköldpaddformad sköld, som 
ligger något under öfre kanten af gropen samt helt och hål
let täcker densamma. I denna sköld finnes en öppning, ge
nom h vilken kanonen upplyftes och denna öppning kan till
slutas, när kanonen är nere. 

För en 25 cm. kanon .i dylikt lavettage är hela vigten af 
den rörliga massan 80 ton. Endast två man erfordras vid 
handvefvarna för att kringvrida denna tyngd, ja till och med 
en man lmn uträtta detta arbete. Den vanliga kringvrid
ningshastigheten är 90° på 1 1/~ minut och den tid, som erfordras 
för att upplyfta kanonen i skjutställning, är 20 sekunder. 

Men jag måste nu sluta. J ag hoppas hafva sagt tillräck
ligt för att visa i huru hög grad den mekaniska vetenskapen 
bidragit till utvecklingen af så väl sjö- som landförsvaret." 
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Fiske's afståndsmätare. *) 

Närstående figur visar den enkla och sinnrika principen 
för en afståndsmätare, uppfunnen af löjtnanten vid Förenta 
staternas flotta Bradley A. Fiske. 

Om vi antaga AB vara baslinie och Tläget af ett afläg
set föremål, hvars afstånd AT skall bestämmas, s~t veta vi 
genom trigonometrien, att i triangeln ATB är: 

4.T AB X . 1BT . = sin:-11 '!'B sm. _j 

Låt. nu C och D föreställa tvenne tuber, rörliga omkring 
punkterna A och B och öfver bågarna E och F', hvilka, af 
ett elektricitet ledande ämne, hafva sina ändpunkter 1)å AB. 
Låt tuben C vara rigtad på 1', som elen prickade linien C' 
utvisar. Vinkeln C' AC är då tydligen lika med ATB och 
den del af bågen E, som inneslutes af de båda rigtningarna 
C och C', blir måttet på vinkeln ATB. 

I ofvanståencle formel är baslinien AB känd genom upp
mätning, vinkeln ABT kan på samma sätt bestämmas; om 
(H vinkeln AB1' är rät, så blir sinus för denna vinkel lika 
med enheten. Det återstår att söka vinkeln ATB för att be
stämma distansen AT och för elen skull blir det nödvändigt 
att utfinna ett enkelt och snabbt medel att på en gång be
stämma måttet på vinkeln ATB. För detta ändamål äro de 
ledande bågarna E och F' förenade såsom uti "vVheatstones 
brygga", hvars fyra sidor a, b, c och d synas af figuren. I 
bryggan är insatt en galvanometer på vanligt sätt äfvensom 
ett batteri h, hvars ledningstrådar äro konnekteracle till tu
bemas pivotpunkter A och B, så att strömmen går genom 
tuberna till bågarna och delar sig derefter vid Mgen F' i led-

-n ingarna b och d samt vid bågen E i ledningarna a och c. 

*) Ef'ter »United Service Gazette». 
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Det är tydligt, att då de två tuberna C och D stå vin
kelrätt mot baslinien och sålunda paraHela med hvarandra, 
så är "bryggan" i .iemvigt och galvanometern ger intet ut
slag. Tubernas sigtlinier äro då parallela, gal vanornetern visar 

! 

/ 

~ 

l l 

'j' 

ett oändligt afstånd, och det blir naturligtvis samma förhal
lande så länge dessa sigtlinier äro parallela, oaf.sedt bvilken 
vinkel tuberna göra med baslinien. Men om en tub blir förd, 

'Pidskr. 't /ijöl'. 1891. 8 
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så att han ej längre är parallel med de11 a~·,dre t. ex. C ti ll 
ställningen C', så är ej längre bryggan i jemvigt och galva
nometern ger utslag. Det är äfven klart, att storleken at 
detta utslag är beroende på längden af den båge, som inne
slutes af de båda rigtningarna C och C' och blir större i sam
ma mån denna båge ökas; med ett iwnstant batteri blir det 
s:cledes m.öjligt att bestämma storleken af tuben C's nidniug 
genom en sim p el afläsning af gal vanameterns afvikning. Det 
ligger i öppen dag, att då vinkeln mellan tubernas båua rigt
ningar C och C' ökas, så minskas i samrna mån längden af 
linien A'l', under det att galvanometerns afvikning konstant 
tilltager, så att gal vanemetern visar distanser börjamle mecl 
det oändliga, då den ej har någon afvikning, men deremot 
stora utslag för små distanser. Såsom mera tjenlig begagnar 
löjtnant Fiske en galvanometer så konstmerad, att nålens 
afvilmingar blifva proportioneJa mot potentialskilnaden vid 
ledningens ändpunkter. 

Mätandet af distansen på ofvan angifna sätt reducerar 
sig till en hastig och lätt process, på samma gång det myc
ket förenklar instrumentet. Två personer rigta de båda tu
berna C och D på ett föremål, under det att en tredje sam
tidigt a:fläser gah·anometern, hvilkens skala är så nppgrade
rad, att hvarje grad motsvarar en längdenhet, t. ex. en meter. 

Men om triangeln AB'l' icke är rät, så måste sin AB'l' 
tagas i betraktande vid lösandet af formeln A'L' = AB X sin 
.AB'l' X cosec A'L'B eller mecl andra ord den, som observerar 
galvanometern, måste multiplicera den aflästa distansen med 
nat. sin AB1', för att reLlucera elen genom galvauometern an
gifna elistansen till elen verkliga. Vinkeln AB'L' observeras 
direkt på bågen F. 

I det föregående är sagdt att strömmotståndet är konstant, 
d. v. s. är lika i båda ledningarna, om tuberna stå parallela 
och pi micltpunkterna af sina bågar, men detta motstånd blir 
ej lika stort, om tuberna vriclas till punkter, som ligga när
mare bågarnas ändpunkter. T. ex. om det förefinnes ett visst 
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motstånd med tuberna stäida såsom i C och D, så är detta 
mo~stånd mindre med tuberna såsom i C' och D'. Då nu cle 
olika motstånd, som förorsakas af tuberr:.as vexlamle rig~>nin

gar, in verka på hela motståndet i strömmen till en storlek, 
som beror på dess förhållande till motståndet i hela lednin
gen, och om detta förhållande göres mycket litet, som det 
lätt kan genom att helt enkelt insätta ett stort motstfmd i 
batteriledningen vid i, mellan A och B, så kan man, då fur
ämlringen i motstånd, i hvad som härleder sig från tubernas 
olika stlillningar, är oändligt liten, anse totalmotståndet i 
strömrne~l konstant och oaktadt vinkeln AB'I' icke ~Lr rät, så 
kunna likväl galvanometerutslagen i praktiken anses tillräck
ligt noga angifva distansen, för hvilken vinkel A'L'B som hebt. 

Det är tydligt, att om det fömt omtalade motståndet vid 
i icke blifvit insatt i ledningen, så skulle förminskningen i 
motstånd (beroende på tubernas vridning från micHpunkten 
af deras bågar) åstadkomma ett större inflytande på hela 
strömmotståndet och som denna förminskning i motstånd åt
följes af en motsvarande ökning i strömstyrka, så följer deraf 
ett j emförelsevis stöne utslag af galvanometern, för hvilken 
som helst gifven vinkel A'L'JJ, så att distanser, visade af gal
vanometern utan insättning . af mot.stånd i ledningen, blifva. 
mindre än de som visas med detta motstånd insatt. Åter
igen, om motståndet i ledningen mellan A och B är mycket 
litet i förhållande till det öfriga strömmotståndet, blir det 
minskade motståndet i hela strömmen, som är beroende på 
tnbemas vridning från micHpunkterna af deras bågar, mycket 
stort, och denna skilnad ökas ännu mera, om ledningstrådarna 
a, u, c, d konnekteras till båga ma vid punkter, som ligga 
mindre än 90" från micltpunkterna. Om t. ex. dessa trådar 
äro konnekterade vid Hl 0 och om motståndet vid i vore en 
tiondel af motståndet i bågen, som omfattar 81°1 så blir, om 
tuberna ställas på 60°, motståndet i hela strömmen enelast om
kring hälften af hvad det vore, om tuberna stocle på millt
punkterna i ställningm'na . C och D. Följaktligen blir vid 
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h varje sådan vinkel, der tuberna äro stä l da GO" från bägarnas 

midtpunkter, motsvarande afvilming af gal van o metern om

kring dubbelt så stor, som elen blir vid en rnotsvarande vin

kel der tuberna stå nära midtpunkterna på bågarna, så att , 
den distans, som i senare fallet utvisas, blir omkring hälften 

så stor som i förra. Man bör observera, att om tuben D t. 

ex. vore stäld på 60'\ så blir vinkeln AB1' = 30° eller 150" 

och dess sinus är då lika med 1h, så att afståndsutslagel·, tör 

hvilken sådan vinkel som helst, skulle endast blifva hälften, 

af hvad det blir för motsvarande vinkel A1'B, om tuben står 

på sitt midtelläge. Med andra ord, det förhallandet att mot

ståndet minskas genom tubernas vridning från deras mirltel

läaen sträfvar att åstadkomma den korrektion för sin. AB1', b , 

som blir nödvändig till följd af tubernas vridning från deras 

vinkelräta ställning mot baslinien. 
Vid konstruerandet af instrumentet har man dragit fördel 

af detta förhållande och strömmotståndet har blifvit gjon1t 

sådant, att galvanometern visar den verkliga l1ista:c.sen, oaf

sedt i hvilken rigtning Inålet befinner sig. 
Vill man taga distanser för- eller a k. ter-ö f v er, begagna r 

man afståndsmätare på bryggan, medan man för att taga dem 

på någondera sidan har sina tuber stälda för- och akter-ut. 

I det föregående hafva vi ej tagit i betraktande motstån

det i galvanometern och vi hafva antagit elen elektromoto

riska kraften, batteriets inre motstånd och motståndet i åt

skilliaa kontakter såsom konstanta. Ehuru detta icke är teo-
"' retiskt rigtigt, så har dock löjtnant Fiske funnit, att genom 

begagnandet af ett litet, magasinerande element och genom 

att förfärdiga kontakterna mycket omsorgsfullt: intet Eämn

värdt fel uppkommer. N oggra1111a försök till sjös med denna 

afståndsmätare visa att instrumentets fel äro obetydliga och 

dess utslag absolut ögonblickliga. Galvanometern står van

ligen säkrast i kommandotornet, hvarest befälhafvaren också 

kan kontrollera densamma, men den kan för öfrigt placeras 

lwar som helst. 
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Till instrumentet höra telefoner. Dessa äro så fästade 

vid tuben, att då man slitter ögat till den senare, kommer 

munnen på behörigt af.stånd från transmittern och örat mot 

luren. De båda observerande sta sålunda i ständig kommu

nika tion med hvarandra. Telefonerna hafva apterats till de 

uyare instmmenten, emedan praktiska försök till sjös hafva 

visat fönlelen af att cle observerande ständigt kunna med

dela sig med hvarandra. Dessa kunna nu genast förändra 

sina rigtningar från en punkt af målet till en annan, de kunna 

taga en mängd distanser på fiera mål i hastig följd och de 

kunna slutligen underrätta hvarandra om deras tuber äro rig

tade på målet eller ej och sålunda förebygga att galvanome

tern blir afläst vid ett tillfälle, då utslaget ej anger den verk

ligtt distansen såsom då den ena eller andra tuben genom en 

öfverhalning af fartyget blifvit rubbad ur sin rätta rigtning. 

Detta är en stor fördel vid hög sjö och gör att man lika sä

kert kan lita på gttl vanometern, då fartyget rullar i hög sjö, 

:;om då det ligger till ankars i smult vatten. 

Instrumenten göras af aluminium, brons eller jern och kunna 

ställas på däck utan något skydd, 'med ett kapell öfver tu

berna, och de fordra ingen annan skötsel än tillfällig rengöring. 

Instrumenten röna ingen inverkan af regnväder; till och 

med saltva.tten kan spolas öfver dem, utan att utslagen deri

genom förändras. Skälet till detta är att motståndet i hela 

strömmon är enelast omkring 1 1 
2 Ohm och motståndet hos 

saltvatten är så ofantligt stort i jemförelse dermed, att man 

ej behöfver befara någon afledning. 
Svårigheten att uppmäta afståncl till sjös synes genom 

denna, upp:finlling slutligen hafva öfvervunnits. Löjtnant Fi

skes system har varit i bruk i Förenta staternas fiotta något 

öfver ett, år och har pröfvats ombord å Chica.r;o och Baltimore, 

två första klassens opansrade kryssare. Det har försökts vid 

sl;:arpskjntning och man har funnit, att lien skakning, som 

uppkommer vid skottlossningen ingen inverkan utiifvar på 

instrumentet. Omsorgsfulla experiment med denna afstånds-
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mätare lära hafva visat, att de fel, som vidlåda densamma, 

äro obetydliga och att cless utslag äro absolut ögonblickliga. 

Detta senare är en högst vigtig sak, ty med rörlig kanon 

och rörligt mål är det icke nog för en befälhufvare att veta., 

h vad distansen var några sekunder förut, utan h vad elen är 

just i det ögonblick han vill gifva eld . Systemet har äfYen 

blifvit undersökt af en engelsk artilleri-kommitte såväl som 

af åtskilliga sjöofficerare, hvilka alla visat stort intresse för 

uppfinningen. 

Nu t i den s l< r u t. 
(Anfi'"·;mdo inom Sjöoffierrssiillsbp~ t i (\ll'lskrona af 

Kolll.-kaptrncn. fril1. K Barnckow.) 

Hvad är krut? Denna fråga besvaras i "lärobok i artil

leri", utgifven 1876 af el. v. majoren Otto Sylvan sålunda: 

"krut är en blandning af salpeter, kol och svafvel, hvilken 

genom att öfvergå till gasfonn ut\,ecldar en kraft, tillräckligt 

stark för att med stor utgångshastighet utslunga projektiler ur 

skjutvapnens lopp, spräHga ihåliga kastkroppar, lösspränga 

sten och mineralier ur berg, uppkasta jord och stenar ur mi

nor" rn. m. 

Vidare lära vi af samma bok, att ofvannitmnda bestånds-

delar i svenskt krut ingå till följande proportioner: 

75 °/1) salpeter, 
13 , kol och 
10 , svafvel. 

Någon tillåten fuktighetshalt hos krutet omnärnn 2:s eJ, 

utan borde denna vara så liten som möjligt. Krutets godhet 

bedömdes efter den höjd, hvartill det kumle slunga kulan i 
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profmörsareu, och ofta sades det att krutet efter Hera år::; ma

gasinering blifvit bättre, enär det blifvit starkare. 

lYied obetydliga förändringar i be~tåncbdelarnas propor

tioner an vändes från krutets uppfinning intill för ett tiotal år 

sedan sam ma slags krut, åtminstone till krigsbruk, i alla 

länder. 
Oaktadt det ej är mer än 13 år sedan nyssnämnda läro

bok utgafs, hafva uppfinningarna inom sprängämnestekniken 

gått sft. framåt, att knappast en enda af de i lärobohen an

gifua definitionerna på krut numera kunna användas, h var

je m te fordringarna på ett godt kanonkrut gå i nästan mot

satt rigtning mot de ofvan angifna. 

Om man skulle gifva benämningen "krut" åt de enkla 

eller mmrnansatta ämnen, hvilka med uteslutande af orden 

"en blandning af salpeter, kol och svafvel" motsvara först

nämnda definition på krut i Syl vans lärobok, så skulle man 

få börja definitionen på nutidens h:rut med orden: "krut är 

vare sig en blandning af salpeter, kol och svafvel; en kemisk 

förening i hvilken nitrerad cellulosa eller ock nitroglycerin 

utgör hufvuclbeståndsdelen; eller ock komprimerad gas eller 

luft, hvilka, de båda förstnämnda genom att förmedels an

tändning öfvergå i gasform och de båda senare vid frigörelse, 

utveckla en kraft o. s. v. 

Skullc denna definition vara riktig, så skulle ju äfveu 

luft och gaser få benämningen krut och clå kunde man med 

rätta säga att hela jorden endast vore ett stort krutmagasin, 

hvilket vi åtminstone för närvarande, väl näppeligen vilja 

meclgifva. På grund häraf gifves endast åt de båda nyss

nämnda, af mekaniskt blandade eller kemiskt förenade be

ståndsdelar, sammansatta ämnena namuet krut, uneler det att 

komprimerad luft ellei· gas, oaktadt dessa kunna uträtta sam

rna arbete som s. k. krut, benämnas med sina resp. enkla 

namn. 
Dels enär komprimerad luft eller komprimerad gas ännu 

icke fatt någon an vändning för krigsbmk inom vårt laud, 
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dels ock för att ej göra denna afhandling allt för· vid] yftig, 
vill jag blott lemna en kort redogörelse öfver några af de 
vigtigaste förändringar och försök som under de senaste åren 
inom landet blifvit gjorda med cle ämnen, hvilka enligt of
vangifna definition, numera gå under namn af krut. 

Svart!.·ru/. Under förra delen af min tjensteticl vid flottan hade vi 
enelast tre krutsorter, neml. stycke-, hanclgevärs- och bergs-· 
krut, hvilka till alla delar motsv-arade den af major Sylvan 
i sin lärobok gifna definitionen på krut. Af dessa användes 
elen förstnämnda såsom framdrifningsmedel i kanoner samt 
såsom sprängladdning i bomber och större granater, elen an
dra till handgevär och sprängladdning i små granater och 
elen sistnämnda till att ''lösspränga sten och mineralier ur 
bergen". 

Med införandet af reffiade kanoner af grof kaliber infann 
sig också behofvet af ett mildare styckekrut, i det att den 
gamla fordringen på ett godt styckekrut, att det skulle vara 
starkt, upphörde att längre vara gällande för krut afsedt fbr 
reffiade kanoner af grof kaliber. För sistnämnda kanoner af
sel1t krut måste vid dess förbränning kunna u tveckla en kraft 
tillräckligt stark för att med stor utgångshastighet utslunga 
den tunga spetsprojektilen, hvilken är ända till tre gånger 
tyngre än motsvarande rundkula, utan att samtidigt dermed 
kanonen blifver öfveransträngd. För att samtidigt kunna åt 
krutet gifva dessa hvarandra motsatta egenskaper måste, så
som jag vid ett föregående tillfälle påpekat, "krutets lifsande 
tämjas", så att en stor myckenhet krut hann förbrännas utan 
att det dervid utvecklade gastrycket på något ställe i kanon
loppet blefve högre, äu om en betydligt minclr·e myckenhet 
vanligt styckekrut förbri.Lndes i samma kanon och bakom sam 
ma projektil. Fordringen på ett godt krut för reffiacle ka
noner är således numera: stor gasutveckling und er ett, längs 
hela kanonloppet, till så nära som möjligt lika höjd upp
gående gastryck Eller med andra ord, ett långsamt för
brinnande krut. Denna egenskap hos goclt kanonhut, hvil-
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ken i bör_ian var svår att ens n ärmeisevis erhålla, har efter
so m kmttekniken utvecklats allt mer och mer fullkomnats. 

Den första förändring, som vidtog,; med styckek rutet, för 
att {tt detsamma förläna ofvan nämnda egenskap, var, att utan 
förändring af beståndsdelarnas i detsamma vare sig slag eller 
sammansättning, gi.fva krutkorn en annan form oc::h täthet, aJ
passade för de ol1ka kanonh:alibrarna. 

Det vanliga styckekru tet före de reffiade kanonernas m
förande hade en korn~torlek af 0,;-2,1 mm.; handgevi.ir::>kru
tet 0,:; mm. År 1872 började:3 h os oss för:Siik med styckekrut 
af olika kornstorl ek, men utan att förändra beståncbl1elarnas 
propor tioner (dosage), hvarvid man uppnådde en storlek af 
10 m m. U n der de Jerpå följande :l ren for tsattes dessa försök, 
h varnnder kornstorleken efter hand ökades ända till 36 mm. 

'rill skilnad fri'm det v~wliga (0,7-2,1 mm.) st.yckekrntet 
kallades styckekrutet med gröfre korn grafkornigt krut, och 
benämndes, beroende af medelkornens dimensioner: iS m m., 16 
mm., 23 mm. och 35 mm. krut. 16, 23 och 35 mm. krutets 
korn hafva kubisk form, h varföre el etta krutslag äfven kallas 

knbiskt krut. 
Alla des8a g rafkorniga krutsorter h afva samma dosage 

som det vanliga styckekrutet, ja somliga af dem äro tillver
kade af krossaclt och omarbetadt, äldra, vanligt styckekrut, 
h var af, i synnerhet flottan, fick stort ötvorskott, allt efter som 
de slätborrade kanouerna, ±ör hvilket detta senare krut var 
afsedt, blefvo ersatta af refflacle kanoner, till h 1·ilka erfor
L1rades grofkornigt krut. 

För att vid skjutuing ur refHacle pjeser kunua meddela 
Lleu tyngre spetsproj ekti len minst sa,rnma ntgångdm:::tigbet 
so m med vanligt styckekrut g ifvits elen lät!,are rundkulau) 
utskjuteu ur slätborrade kanoner, hade man nödgats öka lacld
ningen, och för att ej samtidigt dermecl öfveranstränga ka no
nen måste krutet "tämj as", hvilket på sätt l>lifvit nämmlt 
ås tadkoms genom att öka krutko~uens storlek och täthet; men 
tvekampen emellan pansaret och kanonen ~t~ilcl e iiunu högre 
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anspråk på kanonens g~nomträngningsförmåga, derest eJ pan
saret skulle afgå med allt för lätt vunnen seger. 

De slätborrade kanonerna hade skjutit med 480 meters 
hastighet., och man hade lyckats genom användande af lm
biskt krut med efter kalibern lämpad kornstorlek att upp
clrifva hastigheten hos den 3 gånger så tunga spetsprojektilen 
af motsvarande kaliber till 420 a 430 meter, men härmed var 
den efter öfvertaget sträfvande artilleristen ej nöjd. Projek
tilens utgång,;hastighet skulle blifva ännu större, med andra 
ord, laclclr:ingen måste ytterligare ökas. Med elen ökade ladd
ningen försvårades emellertid möjligheten att "hålla styr på 
krutet vid dess förbränning"; el. v. s. ernåendet af en jemn 
och ändamålsenlig förbränning, och som detta efter flera för
sök ej lyckades med bibehållande af den dittills begagnade 
kornformen, öfvergick man till en annan form, den prismati
ska, med från bas till bas genomgående en eller flera små 
runda kanaler. Afsigten med denna form är, att krutkornens 
antändning huf vudsakligast ;;kall ske uti de små kanalerna 
och sålunda förbränningsytan, och till följd deraf krutgasens 
mängd, ökas eftersom förbränningen fortskrider. Härigenom 
blifver gasutvecklingen minst, då laddningsrummet är minst, 
och elen förra blifver störst sedan det senare, till följd af pro
jektilens förflyttning, ökats. Förutom denna fördel med det 
prismatiska med kanaler försedda krutet, vinnes äfven en mera 
likformig antändning af hela den långa krutlacldningen, enär 
antänclningnn kan obehinclraclt fortplanta sig genom de små 
miclt för hvarandra liggande kanalerna från laddningens bakre 
till dess främre ända, hvilket icke är förhållandet uti mycket 
stora laddningar grofkornigt, icke perforeraclt krut. Det var 
i synnerhet sistnämnda förhållande som, enär det gaf upphof 
till ojemna tryck och för kanonens hållfasthet farliga tryck
vågor, var en af hufvudorsakerna till uppkomsten af perfore
radt prismatiskt krut. 

Den i England tillverkade 27-cm. k. m;St erhöll till strids
laeldning 93,o kg. prismatiskt kmt, i h vilket de resp. kornen 
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hafva en höjd af 25 mm. och äro förseelda med en genom 
deras längdaxel gående kanal af 10 mm . diameter. 

Denna kanon utskjuter med nyssnämnda stridsladdning 
sin 216 kg. tunga projektil med 545 meters hastighet, uneler 
det att 27-cm. kanonen m/76 med begagnande af 41 kg. 35 
mm. krnt utslungar en projektil af samma vigt mecl endast 
420 meters hastighet. 

Allt, här ofvai'. omnämnda krutslag af olika form och 
täthet haf\·a likväl i det närmaste samrna sammansättning 
och deras färg är ;;vart. Till skilnacl från audra här nedan 
omnämnda krutslag af yngre datum, hvilka i allm~Lnhet hafva 
ljusare färg, kallas de förra med ett gemensamt namn "svart
krut". 

Äfven det prismatiska svartkrutet fick, och det temligen Bm1ll krut. 

snart efter dess uppkomst, lemna första platsen åt ett bättre 
krut, nemligen brunt prismatiskt. Detta senare, ehuru till 
formen fullkomligt lika det svarta prismatiska 25 mm. med 
en kanal, skiljer sig i andra afseenelen ej obetydligt från svart-
krutet. I likhet med svart krut är det bruna krutet en bland-
ning af salpeter, kol och svafvel; men dessas dosage är olika. 
Brunkrutet innehåller större procent salpeter och mindre pro-
cent svafvel än svartkrutet, hvarjemte det förra skall inne-
hålla en ej obetydlig mängd vatten: hvilket var, så, vidt mö.i-
ligt, bannly;;t från det svarta krutet. Brnnt prismatiskt krut 
skall bestå af 

81,2 procent salpeter 
3,:1 

" 
svafvel 

15,r, 
" 

kol 

hvarjemte det skall hafva minst 1,7 proc. och högst 2,a proc. 
fuktighetshal t. 

Det till detta krut använda träkolet har på grund af 
mindre långt clrifven kolning brun färg, och detta gifver 
krntet dess chocoladbruna färg, hva.raf det har sitt namn. 
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Den ringa mängd svafvel, som ingår i bruukrntet gör <let 

:;amma "trögt" och till följd deraf erfordras för dess antänd

ning närmast fänghålet några korn svart krut. 

Det bruna prismakrutet är i ännu högre grad än det svarta 

prismatiska långsamt förbrinnande, under det att dess form 

medför sam rna förclelar med af::;eende på laddningens an tämJ

ning och förbränning, som erhålles med det sv~rta prisma

tisl;:a. Jemfönlt mecl det svarta kubiska är det bruna prirna

tisli:a ännn mera öfverlägset. Så t ex. erhåller pansarprojek

tilen vid skjntning ur 16-cm . k. nv83 med 24,:, kg. brunt 

prismati::;kt kmt v. p. GOO meters ntgångi:'hastighet, under det 

att samma slags projektil, utskjnten nr denna !;:anon med 16 

kg. 15 mm . krut, ej har mer än v. p. 507 meters utgångsha

stighet, h varvid är att märka, att högsta gasttycket i kano

nen i bå<la fallen är lika. Men dec brnna prismatiska krutet 

har ej blott fördelar, det har i j emförelso med svartkrutet och 

i all synnerhet med det inom Sverige till verkade lmbi::;ka 

svartkrutet två stora ulägenheter: det har stor fuktighetshalt, 

och kan ej utan mycket-, stora uppoffringar tillverkas inom 
landet. 

Såsom ofvau nämnts skall det brnna pri~1matiska krutet 

hafva minst 1,7 proc. fuktighetshctlt. Skulle denna af någon 

orsak afclunsta, så blifver naturligtvis krutmassan porösare och 

förbrinner till följd deraf häftigare, äu den under vanliga 

förhållanden skulle göra; hvilket åter gifver npphof till 

högre tryck i kanonen än, som erhölls då ladclningen be

stämdes. Ehuru det ännu ej med visshet blifvit utrönt, 

vid hvilken temperatur den i detta krut befint.lio·a fuktio·-o b 

heten börjar afJunst t, har likväl uppgifvits, att till före-

kommande häraf temperat.~uen i krutets förv[tringsrum ej 

hör öfverskrida 40'' C. Ar krutdurken om bord i ett far

tyg beli:i.gen nära 11ågon af ångpannorna, eller skulle något 

större åugrör vara draget intill krutdurken, kunde lätteligen 

nyssnämnda för krutet farliga temperatur uppnås clerstäcles. 

Det är derföre af stor vigt att, intilldess mera visshet er-
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hålles i detta afseende, noga unchika allt som kan höja tem

peraturen i krutdurken, och att uneler alla förh ållanden nu

der fartygets expedition uppmäta temperaturen i de dmkar, 

hvarest brunt prismatiskt krut förvaras. 

Den andra aJ de här ofvan <Jmnämncla olägenheterna med 

brunt prismatiskt krut, att det ej kan tillverkas inom landet 

har man sökt ötverkomma, men fullständigt, misslyckats. 

Innan Åkers krutbruk genom köp öfvergick till kong!. 

armeförvaltningen, gjordes försök vid krutbruket att till verka 

ett brunt kubiskt krut, som skulle kunna täfla med det i fl ot,

tan begagnade bruna prismatiska, hvilket erhåll es från \Vet

t erons krutbruk i Belgien. 
Det vid Åker till verkacle bruna kubiska km te t, som had e 

en kornsturlek af 23 mm., gaf vid skjutning med ett på prot till

verkadt mindre parti ur 27-cm. kanonen nv7G så goJa resultat, 

att på grund cleraf kontrakt uppgjordes med krutbruket om 

~tillverkning af ett par tusen kg. elylikt krut, som vid skjut

ningar i 27-cm. k. m t76 skulle med en laddning af 45 kg. 

kunna gifva den massiva projektilen on utgångshastighet af 

mi11f:lt 440 meter. Emellertid kom detta krut aldrig ur sitt 

försöksstadium, ty vid leveralls-profskjutningen erhölls endast 

oml;:ring 360 meters utgång::;lmstigheL. Sedan derefter kongl. 

anneförvaltningen öfver:agit krutbruket gjorde:; ett par för

sök, hvarvicl flottan fick betala halfva arbetskostnaden, att 

uppbringa ifrågavarande kruts ballistiska egeu::;kaper, hvar

ofter, sedan dessa äfven misslyckats och -.tyrelseu för så väl 

Åkers som rrorsebro krutbruk förklarat sig icke kunna an

skaffa de för tillverkning ~,f prismatiskt krut erforderliga ma

:okiuer, fiirsöken att inom landet tillverka ett krut, som 

kunde ersätta ofvannämuda bruna prismatiska, afstannade tills

vidare. 
Förutom den egenskapen att vara mera långsamt för

brinnande och på grund dent± mera lämpligt än 11ågon af 

s vartkrutsorterna att an vändas i el e nyaste reffiade kanonerna 

meJ långt lopp och stor krutkammare, besitter det bmna pris-



- 12()-

matiska krutet en annan egenskap, som, ehuru den troligen 
från början ej af.<>ågs, likväl erhölls såsom på köpet och gifver 
detta krut en s:'tdan ;:;tällning, att det bildar en öfvergång från 
sv<Lrtkrutet till vitra dagars nyaste krut, det röksvaga eller 
s. k. rökfria. 

Såsom ofvan blifvit påpekadt ingår i det bruna prisma
tiska krutet en större salpetermängd, och mindre svafvel än 
i svartkrutet, hvarjemte det förra innehåller en ej obetydlig 
fnktighet:,halt. Till följd häraf utvecklar det bruna krutet 
vid dess förbränning mera gaser, på samma gång som den 
alstrade vattenångan upptager de fint fördelade fasta partik
larna, som utgöra röken, hvaraf åter följer, att elen vid skjnt
ning med detta krut uppkomna röken dels är något ljusare 
dels ock försvinner mycket snarare än röken från svartkrutet. 

. Vi hafva nu hunnit, till gränsen af ett område, inom h vil
ket många försök med mer eller mindre framgång blifvit ut
förda, och der ännu flera komma att utföras, innan ett godt 
och tillförlitligt resultat uppnåtts, nemligen tillverkningen af 
rökfritt krut. Våra förfäder drömde sannolikt ej om, att krut
rök en gång olmile komma att anses såsom en så stor oli:i.
genhet att man skulle söka få bort densamma. Med få un
dantag ansågs krutrök förr som en stor fördel. Tack vare 
krutrök kunde en härforare dölja sina rörelser, eller en un
derlägsen sin ringtt styrka, manspillan blef ej så stor, enär 
föremålen efter en stunds li:flig eld doldes; krutröken lade sig 
som ett skyddande täcke öfver allt det ehtnde, som sprecls 
af kulor eller granatskärfvor, sålunda uppehållande modet hos 
de stridande, der detta, utan nämnda skyddsmedel, kanske 
skulle svigtat, ja, man har kallat krutröken fartygens bästa 
pansarbeklädnad, då detta, inhöljande fartyget, gjort detsamma 
nästan osårbart för på måfå utslungade projektiler. 

Så uppträdde en fiende på hafvet som allt för väl visste 
begagna sig af elen skydelande krutröken till sin fördel, nem
ligen torpedbåten. lviot denne uppstäides de snabbskjutande 
kanonerna, men h vartill gagnade deras förmåga att afgifva 
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10 20 a 30 skott i minuten, då de efter några få skott miiste 
np

1

phöra med en eldgifning, som endast gynnade de kring
svärmande torpedbåtarnas afsigter att, dolda under krutrök_en, 
komma sin fiende inpå lifvet. Uti tidningen "Engineer" be·· 
skrefs för några år sedan uneler titeln "en torpeds historia" 
huru ett framtida krig mot torpedbåtar antagligen skulle ge
stalt,a sig. "Den engelska pansareskaclern", säger elen upp
<liktade berätteben, "kryssade en dag utanför Toulon, då en 
liten afclelning franska krigsfartyg, bestående af 4 st. abe
pansrade kryssare, kommo ut och efter att hafva formerat 
enkel kolonn, öppnade eld på de fientliga pansarskeppen. Den 
engeblm amiralen, förtörnad öfver deuna oförskämdhet, ord
nar äfven sina fartyg på enkel kolonn och öppnar eld metl 
alla kanoner, som kunna bära, grofva och små, för .att hastigt 
krossa de förmätna fransmännen. Inom några minuter äro 
vän och fiende inhöljda i rök, och rigtningen får som vanligt 
ske efter fiendens kanoneld, som blänker frarp. i röken. Kort 
derefter skakas amiralsskeppet i alla dess fogningar, det har 
blifvit träffadt af en \Vhiteheads torped och sjunker med hela 
sin besättning; bred vid Llelar en annan pansarkoloss samma 
öde och der en till. De franska kryssarna hade fört med sig 
torpedbåtar, hvilka, väl dolda på den fn'\n fienden vända si
~lan, blifvit utsända till anfall efter det fienden dragit försorg 
om att väl insvepa sig i rök, och sålunda stänga all sigt för 
sig sj el f." Så lång l utdraget ur den engelska tidskriften. 
Frukta.n att sagan en gång kunde blifva sanning har varit 
en stark driffjä.cler i sträfvandet att anskaff<l, rökfritt krut. 

Sannt är, att det icke blott är :flottan som varit itrig för
skaffa sig rökfritt krut, utan äfven armeen, men, ehmu det 
rökfria krutet för BU armes snabbskjutande gevär är af stor 
betydenhet, så är det dock oafvisligen nödvändigt för farty
gens snabbskjutande kanoner, derest dessa skola kunna upp
fylla sitt värf att afvärja torpedbåtsanfalL 

Innan jag omnämner de få försök, som inom vårt lavd 
blifvit uttörcla med rökfritt krut, vill jag i korthet redogöra 

Hukfi·itt 
kntl. 
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för de vigtigaste slagen :.tf detta krut samt dessas egen
slcaper. 

Under det att bomullskrutets förbränningsprodukter ute
slutande bestå af gaser och v:;ttten, som i samma ögonblick 
de alstras :.tntaga öfverhettad ångas genomskinliga form, så 
bilda sådana explosiva kroppar, hvilka bestå af en blandning 
af salpeter, eller annat metallnitrat, tillhopa med. koladt trä 
eller annat vegetabiliskt ämne samt en viss myckenl1et svaf
vel, produkter, af hvilka en stor del äfven vid mycket hög 
temperatur icke äro gaser. Vid antändningen af en sådan 
blandning afsöndras förbränningsproclukterna delvis under form 
af en smält återstod, hvilken bildar slaggen i elllvapnet, och 
de l vis i fin t fördelad t tillstånd, utbredda i de gaser och ång01·, 
som utveeldas vill explosionen, och sålunda gifvande upphof 
till hvad man kallar krutrök. 

Vid förbränningen af vanligt svart krut uppgå de fasta 
produkterna till öfver 50 vigtsprocent af alla förbrännings
produkterna, och den täta krutröken består del vis af utom
ordentligt fint fördeladt kaliumkarbonat samt till en stor del 
af kaliumsulfat. 

Af det sagda framgår, att rökfritt krut må&te tillverkas 
af ingreJie11ser, lrvars förbränningsprodukter uteslutande bestå 
af gaser eller genomskinlig ånga, och som bomullskrutet, h v il- . 
ket sedan länge varit kändt, besitter denna egenskap, så var 
också naturligt, att man i första hand sökte tillgodogöra sig 
detta sprängämne för framställning af rökfritt kanonkrnt. 
Men äfven om bomullskrutets förbränningshastighet i eld va
pen med visshet och likformighet kunde kontrolleras, så är 
likväl dess användande, äfven om det endast begagnas i små 
laddningar, sa som till eldhand vapen, såsom ett säkert och 
tillförlitligt framdrifningsmedel för militära ändamål, förenaclt 
med så många svårigheter, att det ej kan väcka förvåning, 
att de många försök, som gjordes under de 25 första åren af 
dess tillvaro i afsigt att använda detsamma för nyssnämnda 
ändamål misslyckades. 
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På grund af den misstro man rättvisligen hyste mot 
bomullskrut som framdrifningsmedel i kanoner, sökte man nu 
efter ett annat ämne som, mindre farligt än det förstnämnda, 
var, om ej rökfritt, åtminstone röksvagt och lämpade sig för 
ifrågavarande ändamål. Härvid leddes tanken helt naturligt på 
att i den vanliga krutblandningen ersätta kaliumnitratet med 
ammoniumnitrat. 

Ammoniumnitratets egenskap, att vid upphettning endast 
alstra produkter, hvilka, förutom vattenånga, äro helt och 
hållet ga.,formiga, har gjort detta ämne till ett frestande ma
terial att arbeta på för frambringande af rökfritt krut, men 
dess deliquescenta karaktär, har hittills varit ett hufvudhinder 
för dess användande som beståndsdel i ett krut, som kunde 
ersätta i tjenst varande svart eller brunt kanonkrut, 

En tysk kemist, F. Gans, sökte att genom tillsats af sai- Amid-krut. 

peter framställa ett ammoniakkrut, som icke skulle vara så 
hygroskopiskt som rent ammoniakkrut. Detta krut, som kal-
las amid-krut, visade sig emellertid vara allt utom rökfritt 
och ohygroskopiskt. 

Ammoniak-krutet innehåller i sitt torra, normala tillstånd Ammonietle-

mera vatten, än brunkrntet. Det besitter icke någon stor be- krut. 

nägenhet att absorbera vatten ur vanlig, torr atmosferisk luft, 
men om den omgifvande atmosferen är mera mättad med 
fuktighet, upptager ammoniak-krutet hast.igt vatten, och denna 
process en gång begynd fortskrider hastigt och krutet får då 
inom kort en degig konsistens. 

Ehuru alltså ammoniak-krutet kan anses såsom ett första 
steg i den rätta rigtningen att framställa rökfritt krut, så är 
det likväl ej passande för de fordringar, hvilka måste ställas 
på ett krut, som skall anse.> dugligt för sjötjenst. I England, 
der det till en tid fick en temligen stor användning för snabb
skjutande 12-cm. kanoner, har det redan blifvit undanträngdt 
af ett annat, mera lämpligt, rökfritt krut. 

Det första rökfria krutet, som af franska regeringen an
togs för dess Lebel-gevär, hemlighölls med afseende på kru-

'l'irls/;r. i Sjör. 1891. 9 
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tets tillverkning och egenskaper. Detta krut hade utseende 
af små gulbruna skifvor af omkring 1 ,s mm. till 2,& mm. 
i fyrkant och af samma tjocklek som styft brefpapper. Dess 
hufvndbeståndsclel var pikrinsyra. Men som äfven detta slags 
krut led af brist på den vigtiga egenskapen stabilitet, så öf
vergafs det till förmån för ett annat slag, som lärer hafva 
enklare sammansättning. 

Oaktadt de törsta försöken att använda bomullskrut som 
dritmedel i eld vapen ej utföll o tillfredsställande, så fortsattes 
likväl försöken med detta ämne, såsom varande det mest rök
fria, och tallösa patent uttogos å behandlingen af detsamma, 
med tillsats af det ena eller andra ämnet, i afsigt att göra 
bomullskrutet tillförlitligt. Sålunda har, genom åverkan af 
lösningsmedel, bomullskrut uppblanclaclt med mindre explo
siva slag af nitrerad bomull, förvandlats till ett h0rnartaclt 
ämne. Detta ämne framställes till en början under form af 
en gelatinartad massa, hvilken, innan lösningsmedlet fullstän
digt aflägsnats, kan pressas till form af käppar, tuber eller 
ock utvalsas i banor. Sedau det hårdnat, kan rlet sönderskä
ras i blad, remsor eller bitar af passande form för hopsätt
ning till laddningar eller patroner. 

Det i England nu 'mycket omtalade rökfria krutet, c01·dit, 
torde vara något liknande, i hvilket bomullskrut utgör huf
vuclbestånclsclelen. 

Det i vårt land af ingeniören Skogluncl uppfunna grå
krutet, som, seelan det undel:'gått ytterligare förbättring, nu
mera kallas helt enkelt Skoglunds krut, är ett rökfritt krut, 
i hvilket bomullskrut utgör basen. 

Det rökfria eller röksvaga krut, som på senaste ticlen 
funnit kanske den största an vändningen, torde likväl vara det 
at herr Alfred N o bel uppfunna nitroglycerin-krutet eller bal
listit, i hvilket basen utgöres af nitroglycerin. Detta krut 

·är antaget till krigsbruk i Italien och Schweitz och tillverkas 
äfven i vårt land, på Winterviken vid Stockholm. Genom att 
inkorporera nitroglycerin med en stor myckenhet bomullskrut, 
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och genom användning af kamfer såsom ett ämne, hvilket, på 
samma gång det befordrar de båda explosiva ämnenas för
ening, ätven döfvar nitratets häftighet och förminskar för
bränningshastigheten, har herr N o bel erhållit ett hornartad t 
material, som kan pressas till korn eller valsas till ark, uneler 
det att det ännu är i sitt plastiska tillstånd, och som med 
fördel kan jemföras med bomullskrutpreparat af liknande fy
sisk karaktär som ofvan beskrifvits. 

Det vore emellertid förtidigt att af de med rökfritt krut 
hittills erhållna goda resultat taga för afgjordt, att Jet i sitt 
närvarande stadium är fullt användbart för krigsbruk. För 
att vara förvissad clerom fordras ännu en längre tids försök, 
innan man vågar låta detsamma ersätta det hittills vanliga ka
nonkrutet, som utgör en blandning af salpeter, kol och svaf
vel. Det återstår att söka utröna i hvad mån det rökfria 
krutet, som otvifvelaktigt är mycket känsligare, än det van
liga krutet, kan, utan att förändras, motstå klimatets och 
temperaturens vexlingar samt magasinering ombord såväl som 
i land. 

De berättelser, som tid efter annan erhållits från såväl 
officiela som enskilda källor, med afseende på den · effekt som 
af åskådare på något afstånd iakttagits vid skjutning med 
rökfritt krut, hafva förledt flera författare till det påståendet, 
att det rökfi·ia krutet äfven skulle vara smälltritt, ett påstå
ende, som, med någon insigt i grunderna för ljudets alstring 
och fortplantning, lätteligen inses är orimligt. 

De fördelar, som skulle vinnas med rökfritt kanonkrut 
för sjöbruk äro: större träff~äkerhet och snabbare eldgifning; 
ett större antal pjeser kunna samtidigt deltaga i eldgit'ningen; 
torpedbåtarna kunna ej obemärkta anfalla under skydd af krut
rök; befälhafvaren får en mera obehindrad öfversigt öfver egna 
och fiendens fartyg, på samma gång han kan hafva egna ka
nonbetjeningar bättre i hand; och slutligen kunna högste be
fälhaJvarens order med större noggrannhet utföras. 

Men det rökfria krutet har icke blott fördelar, det har 
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äfven olägenheter, bland hvilka de största äro dess ostadighet, 
samt att genom frånvaro 2-f rök torpedbåtarnas värde som an
fallsvapen i ej obetydlig grad minskas och svårigheten att 
upptäcka kustbatteriernas kanoner, i synnerhet i sänkbara la
vetter, ökas, under det att det anfallande fartygets kontmer 
framträda så mycket tydligare. 

Ehuru den första af sistnämnda olägenheter har utsigt 
att kunna öfvervinnas, så är den dock så stor, att rökftitt 
krut, oaktadt hvar och en inser behofvet deraf för sjöbruk, 
likväl ännu icke blifvit antaget till tjenstebruk för kanoner 
och troligen ej kommer att blifva det förr än, efter ännu en 
tids försök, till fullo blifvit ådagalagdt, att det verkligen är 
pålitligt. Beträffande den andra af ofvannärnncb olägenheter, 
som skulle blifva en följd af ett allmänt begagnande af rök
fritt krut, så är denna, i synnerhet för en liten nation, af all
varsammare art än kanske vid förBta påseendet inses. Torped
håtame är den svages vapen och, i synnerhet våra små torped
båtar, afsedda för kust- och hamnförsvar. Minskas torpedbåtar
nes värde som anfallsvapen, så kan också den stora nationen 
mera. obehindrad med sina pansarskepp blockera den mindres 
kuster och hamnplatser. Men då den svage ej kan föreskrifva 
lagar för den mäktige, så får den förre söka göra så gor:lt 
bruk han bin af en uppfinning, som, ehuru ej gynsam för 
honom sjelf, likväl måste komma i bruk, enär den är fördel
aktig för den senare. H vad åter den tredje af de omnämnda 
olägenheterna angår, så kommer densamma antagligen att 
endast beröra våra fiender, ty det är föga troligt, att vi i ett 
eventuelt krig skulle komma att anfalla kustbatterier; troli
gare är att vi blefve de, som komme att få all fördel af 
denna olägenhet. 

Hos oss hafva under de två senaste åren gjorts några 
skjutförsök med rökfritt, eller som det snarare kallas röksvagt, 
krut. De krutsorter som dervid användts hafva varit dels grå
krut af ingeniör Skoglunds uppfinning, i hvilket som ofvan 
b1ifvit nämndt, bomullskrut ingår som en hufvudbeståndsdel, 
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el els ock N o bels nitroglycerinkrnt. Dessa skjutningar 'hafv·a 
än n n icke ledt till antagande af vare sig den ena eller . andra 
krutsorten till tjenstekrut, utan kunna endast betraktas som 
försök. De mest omfattande af dessa försök hafva blifvit 
gjorda med gevär, utan att likväl hafva -medfört någonderas 
antagande till det nu under förändring varande 8-mm. gevä
ret m 67- 89. 

För flottan är det emellertid af mindre vigt att få ett 
rökfritt eller. röksvagt krut för gevär, hvaremot vi, i likhet 
med andra mariner, måste lägga oss vinn om, att fortast möj
ligt få ett tillförlitligt röksvagt krnt för våra snabbskjutande 
kanoner. 

l'I'Ied anledning häraf gjordes å Carlskrona skjutbana hö- ~örsök 111cd 

89 f "] l "l o l l l · · t t'll grnkrut 1889. sten 18 örso ~ mec gra uut sasom ar c mng 1 pa roner 1 

25 mm. kulspruta och 38 mm. kanon; i afsigt att pröfva var
aktigheten af detta krut, laddades dessutom några patroner 
för dessa 2 vapen för att efter 8 --10 månaders magasinering 
ånyo profskjutas. 

Det till dessa försök använda gråkrutet var af två korn
storlekB,r, dels 0,;;-mm. dels 2-3 mm. korn, och var till fär
gen grågult. Då de för magasinering med detta krut lad
dade 20-mm. oeh 38-mm. patronerna efter 12 månaders för
lopp ånyo simlie profskjutas, anhöll egaren af gråkrutet, att 
detta försök ej måtte . utföras, sannolikt emedan han befarade, 
att krutet undergått sådan förändring, att den förnyade pr0±
skjutningen af detsamma skulle gifva ogynsamt resultat. 

Af detta skäl har profskjutningen med gråkrut hösten 
1889, hvilken är den enda, som här i landet hittills blifvit 
med detta krutslag utförd i större eldvapen än gevär, föga 
värde men såsom varande vårt första försök att till kulspruta 

' och snabbskjutande kanon använda röksvagt krut förtjena 
likväl dervid erhållna resultat och gjorda iakttagelser ett om
nämnande. 

Vid sh:jutning med gråkrutet ur 25 mm. kulspruta användes 
laddning af 24, 26, 28 och 30 grams vigt, h varvid erhölls med: 
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24 gr. 494 m. utgångshastighet och 1,800 atrn. ga-;;tryck, 

26 " 542 " " 2,100 , , 
28 , 591 " , , 2,000 , ,, 
30 , 609 , , " 2,026 , , 

Med begagnande af svart krut erhålles med 40 gr. 440 
m. utgångshastighet, gastrycket ej uppmätt. Häraf framgår, 
att gråkrutet gaf ej obetydligt större utgång::;hastighet än 
det svarta krutet. 

Vid skjutning med gråkrut ur 38 rnm. kanonen användes 
laddningar af 170 och 200 grams vigt, under det att laddnin
gen med vanligt svart krut uppgår till 272 gram. Med clessa 
laddningar erhöllos 
272 gr. svartkrut 550 m. utgångshastighet, l ,700 atm. gastryck 
170 , gråkrut 689 , , 1,960 , , 

200 " , 766 " " 2,430 , " 
Den minsta af de begagnade laddningarna gråkrut gaf 

139 meter och den största 216 meter större utgångshastighet 
än tjensteladdningen med svartkrut, hvarvid dock böl· mär
kas, att gastrycket med gråkrutet var ej obetydligt högre, än 
med svartkrutet och med 200 gram gråkrut blef det så högt, 
att patronhylsan efter skottlossningen icke kunde utdragas 
af extraktorerna, utan måste stötas ut framifrån medel::; en ge
nom loppet införd träspak. 

Vid båda skjutniiJgarna visade gråkrutet följande egen
skaper: 

Den rök, som från detsamma vid skottlossniugen abtra
des, liknade ett genomskinligt dam, som helt och hållet för
svann efter högst 5 sekunder, uneler det att det rökmoln, som 
uppkom vid skjutningen ur 38-mm. kanonen med vanligt svart
krut, ej försvann förr än efter 25 sekunders förlopp. 

Gråkrutet smutsar icke loppet, men har stor benägenhet 
till efterbränning. Denna senare egenskap, derest Jen ej lämp
ligen kan öfvervinnas, gör detta slags krut odugligt för ka
noner. 
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I början af A pr il sistlidet år gjordes af artilleriet ett Försök med 

skjutförsök vid Finspang med N o bels rökfria krut, h varvid ballislit 
1890. 

begagnades 57-mm., 8-cm. och 12-cm. kanoner, samt krut af 
2 till 4,:; mm. kornstorlek. 

Uti 57-mm. kanonen erhölls med 3-mm. krut . 731 meters 
utgångshastighet, utan a t t trycket öfversteg 2170 atmosferer; 
projektil vigten var 2,72 kg. Uti hylsans bakre del var insatt ett 
med jagtkrut fyldt rör, med hvilken anordning erhölls god an
tändning. Krutet visade sig vid denna skjutning nästan full
ständigt rökfritt. 

Vid skjutning ur 8-cm. kanonen med elen vanliga projek
tilen, 6,7 kg., erhölls med 0,7 kg. 3,5-mm. Nobel-krut 536 meters 
utgångshastighet och endast 1690 atmosferers gastryck, då 
den vanliga laddningen 1,5 kg. 5-mm. svartkrut endast gifver 
470 meters utgångshastighet med 1800 atmosferers gastryck. 

Vid skjutningen med denna kanon förekomma många 
kli ckskott, och för att underlätta antändningen uppskars hål i 
kardusens botten, hvarefter antändningen gick bättre. Krutet 
gaf vid skottlossningen stor låga samt en mycket tunn, genom
,;kinlig rök af gråblå färg, som försvann efter vid pass 5 se
kunder. Efter skjutningens slut fans i loppet nästan intet 
residuum, hvaremot redan efter första skottet kopparafsättning 
å såväl bomm:u som i refflor visade sig, hvilken afsättning 
uneler skjutningens fortgång tilltog. 

Uti 12-cm. kanonen Ilf/85 erhåller granaten med begag
nande af den vanliga tjensteladdningen, 3,3:; kg. 5-mm. krut, 
4 75 meters utgångshastighet, h varvid gastrycket uppgår till 
~noo atm. Vid ofvaunämnc1a sk jutförsök erhöll::; vid skjutning 
nr samma kanon med 1,3 kg. 4,5 mm. N o bels-krut vid pas::; 
nyssnämnda utgångshastighet, utan att gastrycket uppgick 
till mera än 1300 atmosferer, o c b med 1,4 kg. samma krut 
606 meters utgångshastighet, utan att trycket öfversteg 1450 
atrnosferer. Uti denna kanon försöktes dessutom samma slags 
krut af 4-3,r,-3 mm. kornstorlek, hvilka alla gåtvo i det 
närmaste samma resultat, med den skilnaden, att de mindre 
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kornstorlekarna afgåfvo vid förbränningen minst rök; 3-mm. 
lenmade endast en mycket tunn, genomskinlig dimma. För 
att · underlätta antändningen måste kardusbottnen uppskäras. 
Äfven i denna kanon afsatte koppargördeln koppar å bommar 
och i reffior. 

Sedan uppfinnaren af gråkrutet Ingeniören Skoglund, för
bättrat detsamma, hvilken förbättring hufvudsakligast lärer 
afsett krutets stabilitet, hafva nya skjutförsök blifvit utförda 
såväl ur gevär som kanoner af liten kaliber med detta senare 
krutslag, hvilket numera kallas Skoglunds krut eller apyrit. 

Apyrit. Sistlidne December månad sköts med apyrit ur 8-cm. fält-
kanon och 57 -mm. snabbskjutande kanon af Finspongs modell; 
resultaten af dessa skjutningar framgå af närstående tabell. -

llosnltat erhållna me<l Apyrit Resultat erhållna med A pyrit 

uti srcnska armöens 8-t"Jll. j 51-mm. snabbsk. kanon af Fin-

fältkanon Mf81 vid Akcrs spongs modell, 48 bl., <len 15 l 
krntbrnk. der. 1890. 

Korn-
l 

],adel-
l l 

Korn-

l 
Lad d- l 

l storlek nillg' 
V7:; P. storlek n in g-

l 
Vo P. 

l l 
m. 

l 
atm. m. a.tm. 

llllll. gr. l llllll. 
l 

gr. 
l 

2,77 500 
l 345 

l 
l 2,2 

l 
450 602 Hl86 -

)l 5:)0 370 - , 475 620 2070 
)) 600 400 -

l 
» 

l 
:"JOO (j:)] 2Hi9 

)) G 50 423 1268 )) 500 640 :!2li6 
)l 700 447 1407 )l 500 6-l2 -
» 750 447 ](i(i8 el,::> 450 508 1868 
» 800 4UH 1H5U " 475 li15 20!12 

2,27 7i'i0 482 ] 794 » 500 G38 20li2 
» 775 4\I!J 20J(j » 5:2:) G5li 2210 
)) 72ö 477 177ö )) :)35 li71 :23(J0 

l :: l 
700 461 ]:)1)7 > :)35 Gli8 21D4 
700 46:) l 1611 )) 

l 
St:1tens 1/ 

1:300 
l r·~ l 1700 l l svart- .

1 l 
'10 o l 

l krut J 
Vid sistnämnda skjutningar erhölls nästan ingen rök och 

förbränningen blef fullständig . J emföras de vid Finspong 
under sistlidet år utförda skjutningarna med N o bels nitro
glycerinkrut med dessa skjutningar såväl sinsemellan som 

j• 
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med svartkrut, så framgår att det förstnämnda ger såväl i 
8-cm. kanonen som i 57-mm. snabbskjutande kanonen de 
bästa resultaten samt att såväl detta som apyrit i balli
stiskt afseende i nämnda pjeser öfverträffar svartkrutet. 

Ehuru nitroglycerinkrutet i ballistiskt afseende öfverträf
far apyrit, i det det förra vid skjutning nr nyssnämnda pje
ser gifver högre projektilhastighet med lägre gastryck än den 
!:enare, så har apyrit den stora. fördelen, att den vid skjutning 
lärer upphetta vapnet ej obetydligt mindre än nitroglycerin
krut och något mindre än svartkrut, hvilket vid skjutning med 
snabbeldskanoner i hög grad inverkar ej blott på träffsäker
heten äu ock på vapnets slitning. Af denna orsak komma 
försöken att fortsättas med apyrit för utrönande af såväl dess 
användbarhet för andra skjutvapen, som ock dess varaktighet. 
Här i Oarlskrona kommer 'inom kort att utföras försök med 
detta krutslag genom skjutning nr :25-mm. kulspruta samt 38-
och 57-mm. snabbskjutande kanoner.*) 

J ag har nu visat hurusom svartkrut såsom drifmedel i 
kanoner är på god väg att. blifva aflöst af andra preparat, 
vare sig mekaniskt blandade eller kemiskt förenade. Vi skola 
nu se till i hvad mån svartkrut, såso!'n sprängladdning i ihå
liga projektiler, äfven sett sina dagar räknade. 

Såsom förut blifvit nämndt, vill jag, för att ej göra denna 
redogörelse allt för vidlyftig, endast omnämna de undersök
ningar i detta afseende som blifvit gjorda i vårt land. 

Uppfinningen att skjuta ihåliga projektiler fylda med krut, SJ:rän~ä111nm 
h "l! ·d 1 1 J ·· • l S · t t projcklilcr. v1 ra v1 ans aget exp ouera, ar eJ gamma . om Vl ve ,a 
blef denna uppfinning en orsak till fartygens beklädande med 
pansar. Denna fyllning eller sprängladdning utgjordes ända 
till för 4 a 5 år sedan nästan uteslutande af styckekrut i de 
större och handgevärskrut i de mindre, ihåliga projektilerna. 

Men allt efter som pansarets tjocklek växte, sökte man efter 

*) Denna skjutning har sc<lcrmera cgt rnrn och hoppas vi att framdeles 
få tillfälle att redogöra i(ir resultatet. Red. 
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ett medel att äfven med mindre kraftigt artilleri kunna bräcka 
detta pausar, hvilket gaf upphof till de på senare åren i de 
flesta länder utförda skjutförsök med ihåliga projektiler, lad
elalle med "Präugämnen, som i sprängverkan öfvergå det van
liga svartkrutet . Sålunda har man försökt att ur vanliga lm
noner utskjuta ihåliga projektiler laudade med bomullskrut, 
dynamit m. fl. häftiga sprängämnen, och ehuru man ända till 
närvara n de stund icke Jyckats, på ett fullt tillfredsställande 
sätt, lösa frågan att delvis eller helt och hållet kunna genom 
skjuta ett afsevärd t tjockt pansar med pansarprojektil, laddad 
med något häftigt sprängämne, så synas dock dessa försök 
hafva ådagalagt, att granater, ladelade med något af de~sa mo
Llerna, häftiga sprängämnen, åf'tadko rnma, om de bringas till 
explosion inuti ett fartyg, efte r att hafva genomgått en ob8-
pansrad eller svagt bepansrad fartygssida, vida större förödelse 
än granater laddade med det vanliga svartkrutet. 

För att ej alltför mycket st:'i efter andra sjönationer an
sågs af vigt att äfven hos os« göra försök med nyare, häftiga 
sprängämnen, och att till en början utföra dessa försök endast 
med vanliga spränggranater, för att derest dessa gåfvo vackra 
resultat, derefter möjligen öfvergå till skjutning med pansar
projektiler, laddade med något häftigt sprängämne. 

Försök i De första skjutförsök i nämnda syfte g jordes å Carb-
Ca r/skrolla. . ' · ' 

l .. 1 1uuo krona skj utbana hösten 1888 i ändamilJ att söka utröna lärnl) -lO::J Clt t Jl.V) . • 

ligheten af något nyare sprängämne, såsom laddning i gra-
nater i ställ et för stycke- eller handgevärskrut, och skull e 
för~öket omfatta dels skjutning mot ett mål med 12 cm. 
och 7-cm. granater, dels fria sprängningar af 7-cm. granater. 

'l'ill dessa skjutningar an vändes bellit, horniseraclt bomull~
krut, samt gelatineraclt bomullskrut. 

. B etlit hvilket förekommer i små korn, är ett ämne, som 
till BG,r; "/u består af ammoniaksa lpeter, 12,7 "/u, binitrobenzin 
tmmt O, ti 0

/ 0 vatten. 
1/orniifemdt bomu1li5krut består af 46,u "/u, vanligt bomulls

krut,, försatt med 52,a 0
1 " nitrobenzin samt 1,1 °/0 aska. 
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Gelatinemclt bomullskrut är vanligt higsbomullskrut 2-J,~ 0 / t,, 
uitrobenzin 77io 0

/ 0 och aska O,G 0
/ 0 • 

Mot en i skuttvallen uppförd t.egelstensmur, h vars fram
sida var beklädd med huggen g~anit af 44 cm. tjocklek, skö
tas till en början 5 st. 7 -cm. granater, laddade med nyss
nämnda tre slag af sprängämnen samt en dylik granat laddad 
med vanligt hanclgevärskrnt, alla utan perkussionsrör. 

Samtliga dessa granater exploderade fullständigt vid au
slaget mot muren, å hvilken de dock ej åstadkom mo synnerligen 
stor skada. Största verkan erhölls af den med handgevärs
krut laddade granaten och minsta af den bellitladdade. 

Derefter sköts mot en virkesklädd sand vall ur 12-et·n och 
7-cm. frl.-kanoner granater laddade med ofvannämnda nyare 
sprängämnen, hvarvid granaten var dels utan, dels försedd 
med perkussionsrör. Då granaten var utan perkussionsrör 
erhölls icke explosion med !lågat af ifrågavarande spräng
ämnen; då granaten deremot var försedd med perkussionsrö"r 
erhöll;; visserligen explosion, men denna var i allmänhet en
dast ofullständig. De vid denna skjutning använda perkus
sionsrören voro flottans vanliga af l\1/64 med en cylindrisk för· 
längning innehållande bandgevärskrut. 

Enär de t ill denna skjutning ::tnvända perkussionsrören 
visat sig besitta för ringa impuls för att kunna bringa till 
fullständig explosion nu försökta nyare sprängämnen, bestämdes, 
att, innan dessa försök fortsattes, söka anskaffa ett kraftigare 
perkussionsrör, samt att, enär inga förtidiga krevader inträffat 
vid skjutning ur 12-cm. och 7-cm. frl.-kanoner, utsträcka dessa 
skjutförsök till granater med större utgåugs-hastighet. 

Nästa profskjutning med nyare sprängämnen, såsom ladd
ning i granater, gjordes likaledes i Carlskrona, uneler Septam
ter 1889, hvarvid användes en 12-cm. kanon J'\1;81, samt gra
nater laddade med be !lit, gelatineradt bomullskrut sam t vat
tendrän~t och af paraffin omgifvet bomullskrut. 

De för denna skjutning bestälda perkussionsrören voro 
af samma inre konstruktion som artilleriets nedslagsrör l\1 <85, 

Fiir:;iik ·i 
Carlskro11a 
Sept. 18/::J!J. 
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men dessutom i rörets bakre öppning försedda med en bricka 
innehållande 4 st. tänd piller, till följd hvaraf dessa perkussions
rör egde vid pass 5 gånger ~å stor tändkraft., som ett vanligt 
perkussionsrör M 64. 

lYied denna skjutning afsågs att söka utröna dels hurn
vida till skjutning ur 1~-cm. kanon med stridsladdning kan 
utan fara för krevad i loppet an vänelas granat, ladelad med 
ettdera af nyssnämnda sprängämnen, dels huruvida på sist
nämnda sätt laddad granat, men utan perlmssionsrör, explo
uerar vid anslag mot en hård vägg, och slutligen hvilketdera 
af dessa sprängämnen och handgevärskrut vid skjutning mot 
obepansradt jernfartyg vid granatens sprängning bör kunna 
åstadkomma största skada inombords. 

I och för sistnämnda ändamål sköts mot tvenne inuti 
skottvallen framför hvarandra med 5 meters mellanrum, upp
stäida trätaflor: af h vilka den främre var beklädd med 12 

mm. tjock stålplåt; rummet mellan båda taflorna var beklädt 
med bräder för att uppfånga sprängstyckena. 

Af skjutningen framgick att ifrågavarande sprängämnen 
utan fara för sr;rängning i kanonen kunna användas som ladd
ning i 12-cm. granat, utskjuten med stridsladdning, samt 
att dessa sprängämnen utan användning af perkussionsrör 
fullständigt explodera vid granatens anslag mot en hårJ vägg. 

Beträffande skjutningen mot taflor föreställande ett far
tygs sida och batteri, så äro dessa af så stort intresse, att de 
törtjena något närmare beröras. 

lYiot sistnämnda mål börjades skjutningen med gra11at lad
dad med vanligt handgevärskrut och, enär ofv::.nnämnda för den
na skjutning bestälda perkussionsrör icke arikommit, försedel ~ned 
perkussionsrör större l\1/64, samt derefter 2:ne granater lad
dade med bomullskrut med samma slags rör. Alla tre 
granaterna genomgingo, utan att explodera, båda taflorna 
och först sedan de inträngt i den vid pass 10 meter bakom 
andra taflan liggande sandhögen skedde explosionen. 

Häraf framgår, att dylika perkussionsrör antingen äro för 
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litet känsliga för att vid skjutning mot mål med så ringa 
motståndsfönnåga, som ett obepansradt jernfartyg, kunna brin
gas till explosion, derest ej granaten skulle träffa på något 
knä eller något inombords befi12tligt stadigt föremål, eller ock 
ega dessa rör för svag impuls för att inom den tid, som åt

går från rörets explosion intill de,.;s granaten mecl 500 meters 
hastighet hinner genomlöpa 10 meter, kunna fullständigt tän:.. 
,Ja granatens sprängladdning. 

Orsaken till nyssnämnda olägenhet med dessa perkussions
rör torde emellertid snarare kunna sökas i deras alltför svaga 
impuls, än i deras tt·öghet, ty alldeles samma sak, eller att 
granat laddad med handgevärskrut genori1gick båda taflorna 
ntan att explodera inträffade sedermera då granaten var för
sedd med ofvannämnda för denna skjutning bestälda perlms
sionsrör, men utan bottenbrickan med de 4 tändpillerna. 

lYieJ sistnämnda rör, försedt med 4 tändpiller i dess bakre 
öppning, exploderade hvarje mot detta mål af..,kjuten granat 
emellan de båda trätaflorna vare sig till sprängladdning an
vändes handgevärskrut eller något af ifrågavarande nyare 
sprängämnen. 

Att döma af den verkan granaten vid dess explosion emel
lan de båda ta florna åstadkommit, framgick att af de vid den
na skjutning använda sprängämnena bör vid skjutning mot 
obe pansradt jernfartyg största skada kunna åstadkommas 
af bellit och dernäst af handgevärskrut, hvaremot såväl gela
tineradt bomullskrut som vattendränkt, af paraffin omgifvet 
bomullskrut visat sig vara, såsom , sprängämne i granat vid 
fri sprängning, ej obetydligt underlägsna vanligt handgevärs
krut. 

Till sist skötos 2 st. 12-cm. granater, försedda med jern
propp i stället för perkussionsrör, laddaile elen ena med hand
gevärskrut och den andra med paraffineradt bomullskrnt, 
mot bitar af en 27 cm. tjock stålplåt. Båda granaterna explo
rleracle fullständigt vid anslaget, hvarvid elen förra, med hand-
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gevärsktut, ej åstadkom annan skada i plåtbiten än en 8 mm. 
djup fördjupning, då deremot den med . bomullskrut gjorde 
ett 15 mm. djupt intryck samt dessutom spräckte sitt plåt
stycke. 

Sistlidne N o vem ber fortsattes försöken vid Ca riskrona 
rne(l nyare sprängämnen, hvarvicl, förutom de vid nii.rmast 
fi)regående skjutning an vända sprängämnena, äfven pröfvades 
två nya sprängämnen i granater, neml. Nobels nitroglycerin
krut af 1,1 mm. och gråkrut af 1,2 mm. kornstorlek. 

Ur en 17 cm. kanon J'li,-69 utsköts med stridsladdning G 
korta granater, hvaraf 3 voro laddade med bomullskrut och 
3 med bellit, alla försedda med jernpropp i stället för 
perkussionsrör, mot större bitar af 27-cm. tjocka stålplåtar, 
h vilka, väl stöttade, vorrJ uppstäida på 50 meters afstånd från 
kanonen. 

Alla granaterna exploderade vid anslaget, hvarvicl de bel
litladdade visade sig ega ej obetydligt större förstörelseför
måga, är de med bomullskrut laddade. 

Af de med bellit granater beskjutna pansarplåtstyckena 
erhöll ett, förutom ett 30 mm. djupt skålformadt intryck, flera 
breda, genomgåemle sprickor, samt böjdes framåt, ett annat 
erhöll likaledes ett vill pass 25 mm. djupt intryck samt ett 
par genomgående sprickor, h vilka vor o breJas t på plåtens 
baksida; det tredje deremot erhöll ej annan skada än ett 
v. p. 15 mm. djupt intryck. 

'l'vå af de mecl bomullskrut laddade granaterna förOI·sa
kade vid explosionen e.j annan skada i plåten än en ,;kålfor
mad fördjupning af resp. 10 och 2ö mm. djup. Den trellje 
at dessa granater, som sköts mot en plåtbit, hvilken från en 
föregående skjutning hade en fln genomg;åem1e spricka, de
lacle denna plåtbit i tre stycken. 

Mot trätaflor, hvaraf den fri:i.msta var beklädd med 12 
mm . tjock stålpLH, uppstälda såsom vid ofvannämndFL skjut
ning i September 1889, skötos (lerefter ur en 12-cm. frl.-kanon 
l\V73 med stridslaLldning 4 st. granater, hvaraf 2 voro ladda-
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de med Nobels nitroglycerinkrut och 2 med gråkrnt, samt 
förseliila med perkussionsrör med 4 tändpiller i botten, lika 
rlem som användes vid nyssnämnda skjutning. 

Alla dessa 4 granater exploderade emellan trätaflorna, 
hvarvid den 4:e, som var laddad med nitroglycerinkrut, och 
hvilken expoderade närmast den främre taflan, åstadkom stör
sta förstörelsen i rummet emellan de båda tafl.orua. Jemföres 
sistnämnda p1 ojektils sprängverkan med den, som vid skjutning 
1889 mot enahanda mål erhölls vid explosionen af en 12 cm. 
granat laddad med vanligt handgevärskrut och försedd med 
samma slags perkussionsrör, så var denna senare ej mindre 
utan snarare större än den förra. 

Till sist beskötos 2:ne 12-cm. granater, ladc-lade den ena 
med kornad bellit och den andra med vattendränkt af paraf
fin omgifvet bomullskrut, med blindladdade 7-cm. granater 
utskjntna med stridsladdning ur en på 4 meters afstånd npp
stähl 7 cm. frl.-kanon lVI 63. 

De beskjutna granaterna gingo i bitar, men deras resp. 
sprängladdningar bringades ej till explosion, h vilket torde 
tala goclt för dessa sprängämnens ringa klinslighet för st.öt. 

Vid en jemförelse mellan ofvannnämnda inom landet ut
förda skjutförsök med nyare sprängämnen, med dem som blif
vit gjorda i andra läncler, hvarest ur vanliga kanoner med krut 
utskjutits granater laddade med betydligt brisantare spräng
ämnen, än som användts till förstnämnda skjutförsök, så tyc
kas vi ej hafva gjort synnerligt stora framsteg i denna rikt
ning, men dervid måste dock ihågkommas, att oaktaclt alla 
lysande beskrifningar å utomlands erhR.llna resultat, så har 
likväl icke inom någon marin något af de nyare bri10anta 
sprängämnena ännu erhållit sållant förtroende, att det till 
tjenstebrnk lyckats uttränga det vanliga svartkrutet som 
sprängladdning i granater. Men som tid punkten för detta 
om byte antagligen ej fi.r så långt bort,a1 så måRte, vid ny
byggnad af krigsfart,yg, alltid tagas med i berälmingen, h vad 
som bör göras för att så mycket som möjligt fiirmimka 
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faran af explosion inom relingarna af med brisanta spriing
ämnen laddade granater, och då hittills gjorda försök gifvit vid 
handen att med brisanta sprängämnen laddade granater alltid 
explodera utanför fartygssidan, uerest denna förmår utestäugtt 
vanliga spränggranater, så har det ansetts tillräckligt att för 
fartygets skyddande mot besl>jutning af med brisanta spräng
ämnen laddad.e granater bekläda detta med v. p. 100 mm. 
tjockt stålpansar, hvaremut det tjockare pansaret, såsom hit
till::!, enelast har att motstå pansarprojektilens genomträng
ningsförmåga. Slmlle emellertid framdeles lyckas att nr kano
ner utskjuta projektiler, laddade med ett så häftigt spräng
ämne att endast dettas sprängverkan vid projektilens anslag 
mot pansarplåten förmår krossa densamma, eller öck spräng
ämnets i pansarprojektilen känslighet, genom läm'fliga anord
ningar, kan så förminskas eller skyddas, att projektilen kan 
genomgå ett tjockt pansar och explodera inombords, då för
svåras vare sig fartygskonstruktörens uppgift att skydda be
s~ittningen, eller ock dennas uppgift att motstå angreppet. 
Men elit hatva Yi ännu ej kommit, och dessförinnan påfinnes 
väl något annat försvarsmedel, ty hittills hafva uppfinnin
ganla af anfalls- och försvarsmedel gått hand. i hand, ehuru 
än det ena, än det andra för tillfället tyckts fått öfvertaget. 

Tyska örlogsflottans budget 1891-1892 och 
denna flottas nyare fartygstyper. *) 

staten för finansåret 1891-92 upptager under 
Litt. A. "Ordinarie utgifter", anslag till personalens aflöning 

och underhåll, fartygens underhåll, Yarfsdrift, ar
till8l·i och fortifikation, torped- och minväsencle, 
m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark 42,818,633 

*) Uppgifternn hemtado från ,,J\IJitthci lnngen nns dem Gcb ictc dus See
wescns», »Revue Maritime ot Cnlnniale» m. fl. tidskrifter. 
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Litt. B. "Tillfälliga utgifter" , 
a. Anslag till nybyggnad och bestyc

kande af fartyg, hus- och byggnads-
arbeten, m. m. . . . . .............. Mark 48,251,150 

b. Anslag till anskaffningar och ny-
byggnader för det fasta försvaret. . . , 218:21,000 

Summa Mark 100,090,783 
De under Litt. B, u, inbegripna medel t ill fartygsbygg

nader ii ro fördelade på. följande fartygstyper: 

1:o) Slagskepp. 

'rill fortsättamle af pansarskeppen A, B och C h var- · 
dera 4,000,000 Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2,000,000 

och ti ll pansarskeppet D 3,100,000 Mark . . . . . . . 3,100,000 
Summa Mark 15,100,000 

Dessa fartyg hafva blifvit satta på stapel umler 1889 och 
1890, A i arsenalen Yid Wilhelmshafen, B hos Germauia vid 
Kiel, C och D hos Vnlcan vid Stettin; h vart och ett af dem 
kommer att kosta c:a 11 ,200,000 mark. Deras dimensioner 
m. m. äro följande: hingel 103 m., bredel 21 m., djupgående 
7,:,o m., deplacemeuL 10,0:10 ton. Ångkraften angifves till 
15,000 hkr; farten beräkna<les ursprungligen till minst 17 1/2 
knop; men man har senare kommit till insigt af, att den ej 
kan räknas till mer än 15 li::nop. De skola byggas helt och 
hållet af stål, med clubbel botten; vattentäta skott; ramm; två 
propellrar, arbetande hvar och en för egen maskin. Bestyck
ningeu skall innefatta: 4 st. ~8·cm. kanoner (35 kaliber) i 3 
skycldstorn, 8 st. långa 15-crn. kanoner, 14 st. kanoner af 
mindre kaliber, 7 st. utskjutning::;tuber för sjelfgåeucle tor
peder. 

Försvarskraften stärkes af en pansargördel, hvars tjock
lok varierar mellan 400--350 mm., ett ståldäck af 76 mm. 
tjocklek samt slutligen af en blindering rundtikri11g tomen. 

Artilleribestyckuingen ptt rlessa fartyg synes icke stå i 
förhållande ti ll deras deplacement, åt m instoue icke om man 

'l'id~l.:r . i !$jijr. 1891. lO 
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jemför dem med nyligen byggda engelska och franska pau

sarfartyg af samma tonnage, hvilka föra en något gröfre be

styckning. Till artilleribestyckningen i.ir för här afhancllaclo 

tinansår 4,000,000 mark anvisade, men dessa komma icke att 

utanordnas förrän bestyckningen till ett af tornen - modlon 

al! visade föregående år - blifvit pröfvad och godkänd. 

2:o) Pansrade kttstförsDa ,·sfarlyy. 

Till afslutande af pansarbåten P Mark 1,600,000 

, fortsättande af , Q , 1,00J,OOO 

, , , , R , 1,500,000 

, påbörjande , , S , 1,000,000 

, , , , T , l ,500,000 

" " " " u , 1,000,000 

Summa Mark 7,fi00,000 

Af dessa byggas P och Q af bolaget "vVeser" vid Bre

men, som förut byggt Siegji·ied. Totalkostnaden för P och Q 

beräknas till 4,100,000 Mk och för de öfriga till 4,200,000 MI.::. 

Till fortsatt anskaffande af artilleribestyckning för P, Q 

och R anslås 4,000,000 ::VIk och till en första anskaffning för 

S, 'l' och U l ,000,000 Mk, summa 5,000,000 Mark. 

Dessa fartyg tillhöra typen Sieyji·ied, hvilket fartyg gick 

af stapeln 1889, och hvars lmfvudclrag äro följam1e: längel 73 

m., bredd 15 m.; cljupgående 5,4 m.; deplacement 3,500 ton; 

maskinkraft 4,800 hkr. De byggas alltigenom af stål me<l 

clubbel botten samt vattentäta tvär- och låugskeppsskott. En 

240 mm. pansargördel omsluter fartyget. Hufvadbestycknin

gen utgöres af 3 st. långa 24-cm. kanoner, h varaf tvenne fömt 

i ett ovalt, tvärskepps stående barbett-torn, den tredje akterut, 

i ett päronformallt barbett-torn. 

Akterstäfven är lodrät med ett ;;tarkt insvängdt hvalf 

under vattenlinien för att skyelda de två rodren. :E'ör öfrigt 

har sjelfva skeppssidan inåt bngtande former öfver vatteu

linien. Emellan de båda tornen Wpcr en öfverbyggnall, so m 

uppbär kommandobryggan. En militärmast och en owla skor-

~ 

l 
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sten. Förstäfven är byggd för ramning. Utom de 3 st. 24-

cm. kanonerna, h varom redan talats, består bestyckningen af 

G st. snabbskjutande kanoner af 8 cm. och 8 st. af mindre 

kalibrar samt 4 st. torpedtuber. Besättningslistan upptager 

250 man. 
Fartygen förmodas komma att göra 18 knop; men man 

bör ihågkomma att Sie,qfried, från hvilken typ de högst obe

tydligt afvika, icke kan uppnå större fart i:i.n 16 Den påräk

nade ökningen af 2 knop torde icke blifva lätt att. ernå me

dels enelast partiela förbättringar. Man måste likväl antaga, 

att denna fartygstyp s~agit lifligt an på tyska Amiralitetet, 

eftersom de här omnämnda kustförsvarsfartygen skola efter

följas af ytterligare tre stycken, V, X och Z. 

3:o) Kryssare-ko 1 ·vett e 1·. 

Till fortsatt byggande af kryssare- korvetten H M k. 1,900,000 

" " 
, " " 

, J 
" 

1,500,000 

, , , 
" !l " 

K , 1,500,000 

Summa Mark 4,900,000 

Till anskaffande af artilleribestyckning för dessa fartyg 

ä.ro dessutom för ifrågavarande förvaltningsår anslagna sarn

manlagdt 1,050,000 mark. 

Dessa fartyg komma att kosta, hvarclera, 6,700,000 mk. 

H bygges vid Germanias verkstäder och har redan nnder 3 

år varit under arbete. Hennes ursprungliga ritningar hafva 

under tiden blifvit modifierade i afsigt att höja den från bör

.ian afsedela maskinkraften. Ytterligare fem kry:>sare af denna 

typ lära komma att byggas. Deraf beviljades till kryssaren 

L ett första anslag för finansåret 1890- 91. 

Deras karakteristik är följande: längd 100 m.; breeld 15 

m.; medeldjupgående 7 m; deplacement 5,500 ton -- H enelast 

4 800 ton - båda maskinernas totalkraft 12,000 hkr.; beräk-
' ' 

nad fart 20 knop. Allt af stål. Däckspansaret är 76 mm. 

tjockt; best.yckningen skall bestå af 2 st. 24-cm. kanoner, 8 
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st. 15·cm. kanoner, 6 st. torpedtuber och flera snabbskjutande 
kanoner. 

Tyskarne ega dessutom förut tvenne kryssarekorvetter 
med pansardäck, Jr ene och Prinzess l Vilhelm, satta i sjön 1887 
och följaktligen alldeles nya, hvilkas beskrifning det. kansh:e 
vore lämpligt att göra här: längd 04 m., bredd 14 m., djup
gående (midskepps) 6,4 m., deplacement 4,400 ton, maskin
kraft 8,000 hkr.; bestyckning: G st. långa 15-cm. kanoner, 8 
st. korta 15-cm. kanoner, 8 mitraillenser, 4 torpedtuber. Dessa 
fartyg skyddas af ett 76-mm. ståldäck, starkt hvälfclt och 
sänkande sig vid ändarne l'/~--2 meter under vattenlinien 
och på midten jemnlöpande med densamma. Detta l1äck 
skyddar de vitala delarne, särskildt de två af hvarandra obe
roende maskinerna och arnmunitionsclurkarne. De 6 långa 
15-cm. kanonerna (Krupp) äro placerade i utbyggnader på 
däck; 2 af dem kunna skjuta akteröfver, 2 föröfver och de 
2 andra tvärsut; de 8 korta 15-cm. kanonerna skjuta tvär
skepps. På bryggan finnes ett pansradt kommandotorn för 
chefen; två militärmaster; inga segel; två skorstenar. 

Skrofvet är af stål med träbeklädnad och kopparförhyd
ning. Ett långskeppsskott, löpande från ena ändan till den: 
andra af f:utyget samt två sidoskott, parallela med det förra, 
!Jilda tillsammans med de transversala, vattentäta tvärskepps
skotten celler, af hvilka de närmast skeppssidan belti.gna äro 
fy l da med kork. Något längre ned, under vattenytan, befitma 
sig kolboxarne, hvilka kunna rymma ända till 900 ton bränsle. 
Besättningen utgöres af 360 man; upplysningen inombords 
elektrisk. 

Såvida våra underrättelser äro exakta har ·den beräknade 
farten af 18 knop på långt när ej kunnat uppnås vid försö
ken. Dessa fartyg äro betydligt öfverlastade. Kostnarlen 
torde hafva belöpt s1g till 5,200.000 mk pr fartyg, bestyclmin
gen inberäknad. 

4) Kryssare. 
Till fortsatt byggande af kryssaren E . . . . . . . . . . Mk 750,000 

f 
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Till fortsatt byggande af kryssaren "Ersatz Adler" ,, 600,000 

" " " " 
" 

på börjande 
" 

" Il 

"Ersatz Euer" 
F 
H 

" , 
600,000 
500,000 

1,000,000 
Summa Mark 3,450,000 

Något belopp till kryssaren D är för instundande förvalt
ningsår icke anslaget, hvadan denna sannolikt kan anses fär
digbygd *). Kryssaren D har kostat 1,600,000 mk; E och F 
samt "Ersatz Adler" och "Ersats Ebe1·" skola kosta 2,000,000 
mk, hvaremot H endast skall betinga 1,463,000 mk. Till ar
tilleribestyclming för E äro 294,000 mk anvisade. 

Alla dessa fartyg äro af i det uärmaste samma typ. D:s 
hufvuddrag äro följande: längd 78 m., breeld 9,25 m., deplace
ment, l ,580 ton, ma:;;kiukraft 2,800 hkr. 

De byggas med framspringande förstäf, skola göra 16 knops 
fart och föra 8 st. medelstora kanoner. Tyskarne ega redan förut 
at denna typ Bns;;anl, hvilken sjösatts 1890 och som endast gör 
13,o knops fart, samt Sclucalbe och Sperber, hvilka senare dock 
deplacera något mindre. Vi återkomma till dem längre fram. 

5) Avisorln,qare. 
Budgeten upptager endast nybyggnadsanslag för kom

mando .. avison X, h vars byggnadskostnad beräknas till 4,500,000 
mk. hvaraf 2,000,000 äro ar:visade för 1891-92. Detta far
tyg skall kunna anväudas dels såsom kejserlig ya~ht, d~ls 
såsom avisofartyg för större eskaderförband. Dess elimenslO
ner m. m. blifva: längd 104 m., bredd 12 m., medeldjupgående 
4,u m., deplacement 3,400 ton, maskinkraft 10,000 hkr. och 
beräknad fart 20 knop; två propellrar. 

Bestyckningen skall utgöras af G st. lO,o-cm. kanoner, ~O 
st. 4,7 cm. kanoner, 4 st. kulsprutor och 3 torpedtuber. T1ll 
anskaffning af artillerimateriel är ett första anslag af 170,000 
mk beviljadt. 

*) ]) 11cri\lmas blil'm sjösatt llmlcr inno,·aramlc dr. Den lir uyggtl i Kiel. 
Hed. 

• 
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Förlidet års budget upptog fullständigt byggnadsanslag till 

avisofartygen G oeh oeh H, 1.218,000 mk till hvardera; årets 

budget anslår 110,000 mk till artilleribestyckning för H. Dessa 

fartygs dimensioner etc. äro: längd 80 m., bredd 9 m., djup

gående 3,Go., deplacement 780 ton, maskinkraft 5,000 i. hkr; 

två propellrar. Beräknad fart 24 knop. 

Af samma typ är Meteor, som förlid et år sattes i sjön 

och hvars bestyckning utgört>s af 4 st. 8-cm. kanonar och 7 

st. snabbskjutande kanon er. Skrofvet är helt och hållet af 

stål; den påräknade hastigheten var 23 knop. I sjelfva verket 

utvecklar maskinen en ansenlig kraft, men man synes hit

tills ej hafva uppnått mera än 21 knop. 

6:o) Torped-båtar. 

18\) 1-92 års buLlget anslår icke medel till byggande af 

de projel.:terade 2 st. torpeddivisionsbåtarne D9 oeh D 10. Fö

regående år anslogs slutbyggnadsanslaget till D7 och D8, h vilka 

nu torde vara i det närmaste färdiga. Dessa btUar skola de

placera omkring 350 ton, skola göra 26 lmops fart med en 

maskinkraft af 4,000 hkr. och skola bestyckas med 3 st. ut

skjutningstuber samt G st snabbskjutande arti lleripjeser. Kost

naden är endast 600,000 mk pr båt, utom bestyckning. 

Dessa di visionsbåtar utgöra fortsättning på den serie tor

pedbåtar af samma namn D l till DG, som redan levererats, 

de fyra första under år 1888, de två andra mot slutet af 1889. 

De äro byggda hos Schichau; ±öra en undervattenstub i låno·-o 

skeppsplanet och de öfriga två tuberna p 0

l pivot; ångpanna af 

lokomotil'-typ. De fyra förstbyggda göra 21 knop och hafva 

en tub förut och en pivot-tub akterut samt äro bestyckade 

med 6 kulsprutor. .Maskinen ntl·ecklar 2,500 hkr, och dim en

sionerna äro: läugd i)6 m., bredd 6,n m., djupgående 3 m., de

placement 300 tou . 

De två följande hafva två tuber förut, en tub akterut 

och 6 kulsprutor; de göra 22 knops fart; deras hi,ngd är 58 
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m., bredd 7 m., djupgående 3 m., deplacement 320 ton, ma

skinluaft 3,600 hkr. K ostnaden 500,000 rnk. 

Beträffande egentliga torpedb:i.tar äro i budgeten 1891- 93 

satr.manlagdt 2,200,000 mk anslagna till byggande af 8 st. 

1:a kl ass sådana. Dessa äro närmast att anse såsom ersätt

ning för 6 st. äldre båtar, som slopats under 1890 och G st., 

som sannolikt komma att slopas vicl 1891 års slut. 

D essa 8 båtar skola hafva ett deplacement om 130 tmt, 

och maskiner om 2,500 hästars kraft, som skola uppdrifva dem 

till 25 knops fart . Kostnaden, inberälmadt artilleri- och tor

pedbestyckning, uppskattas till 410,000 mk pr båt, samman

lagdt för alla biltame 3,280,000 mk. 
Utom dessa 8 båtar, som skola byggas hos Schichau, äro 

ytterligare 8 st. l:a klass båtar hos samma firma dels nyligen 

afslutade, dels under afslntning. Dessa hafva ett deplacement 

af 110 tou, 44 m. längd och 1,500 i. hkr., hvarmed farten be

räknas blifva 22 knop. 
Samtliga 1 G båtar ::;kola erhålla n: ris mellan S.G:J-8.80. 

Bestyckningen består af en fast bogtub, två rörliga däcks

tuber och t\'enne kulsprutor . 
Utom nämnda båtar och ett lO-tal af di vers e äldre typer 

eger ty:>lm flo ttan förut 64 st. 1:a klass Schichau-båtar, till
komna under åreu 1883-89. Desse ega en fast och två rör

liga tuber, samt 2 kulsprutor; farten 19-2'). knop. 

8chichaus torpedbåtar utmärkas af sin lodräta för::;täf 

och formen på vattenlinien, som bildar en inåtvänd kurva 

några meter från förstät'ven. Dessutom hafva spanteu, ::;om 

på m id te u äro mycket till plattade, vid fören elen egendomliga 

form, teckningen utvisar. Enligt österrikiske officerares utsago 

( österrilmme fc)rse ~ig l ikaledes hos Schichau) äro dessa for

mer utmärkta för att de minska bogvattnet vid stora hastig

heter och gifva ökad stabilitet i hårcl t \·ädar. Under som

marexpeditionen 1839 lär österrikiska eskadern d tkat ut för 

u p p rörd sjö, som enelast Schichaus torpedbtttar kunde stå emot. 

Formen på aktern är lika med cle franska torpedbåtarnes. 
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Båtarne lmfva två kommanclotom. Förtuben inklinerar un
gefär 30'\ men vid största fart reser den sig på samma gång 

i 2 
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l:iOrn förstlifven och dess lutning blir obetydlig vid utskjnt
mngen. 

Öfriga unrler Litt B, a, upptagna an:;lagsbelopp tillfalla 
diverse pos~er, hvaraf elen stör~::~ta, 1,435 ,000 m k till krigsfar
tygs utru::;tande för och bestyckande med torpeder. Nästall 
alla öfriga anslag uneler denna Titel gå till Hm;- och Bygg
n aclsarbeten. 

Utom clessa . nu beskrifna fartyg omfattar Tyskland:; nya 
flotta endast kry::;sare-fregn,tteu Clwrlotte, kryssame iichwalbe 
och Spe1·be1· samt avisoångarne Greif, Wacltt och Jagd. 

Glwrlotte iir eLt fartyg af 77 m. längel och 3,200 tons Lle
placement; rnetl täckt batteri; byggd af jern, stål och tr~i; 
fullständig fregatt-takling. Hon förer 14 st. 16-cm. breeLide
kanoner i batteriet och 4 st. på däck i utbyggnader, af h vilka 
2 förut och 2 akterut, ::;kjutaude i lång- och tvärskeppsrigt
ning, 6 kulsprutor och 2 öfvervattens torpetltuber. Farton 
angifves till 14 knop. 

Kryssarne Schwatbe och Speruer hafva respel;:Li ve 62 och 
72 meters längd med 1, 120 tons deplacement. De äro af~::~edcla 
att göra 14 knops fart uch föra 8 långa lO,r;-cm. kanoner oc:h 
4 kulsprutor. Taklade såso m 3-ma::;tacle skonare äro dessa 
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fartyg i likhet med det föregående bestämda för aflägsnare 
farvatten. 

Slntligen utgöra UTeif, sjösatt 1886, lVucltt 1837 och Ju!Jrl 
1888 en grupp nya avisaångare af stor snabbhet, hvilkas huf
vudmål tydligen är att jaga torpedbåtar. Greif för enelast 
2 långa 10,:,-crn. kanoner och 10 st. kulsprutor, men dess tvä 
maskiner utveckla i ställ et 5,400 hkr., ursprungligen af-;eclda 
aLt vid behof uppdrifva farten till 23 knop. Dess deplace
ment är endast 2,000 ton på en längel af 97 m. Den verkliga 
hastigheten har ej öfverskriLlit 20 knop och c1et torde vara 
tvif\cel underkastadt om ens denna siffra kan praktiskt upp
uås. Vi skola se af hvad skäl. vVcu:ld1 som följde Llernä~::~t 
och som likalecles är konstruerad helt och hållet af stål, men 
enligt nyare ritningar (de samma som för Jagd) bar gifvit 
anledning till all varsamma mis~::~rälmingar. Efter slutad prof
tur förenades detta fartyg med tyska eskadern i Adriati~::~ka 
hafvet 1 men måste lemna den för reparation af sina ångpan
nor :efter mindre än sex månaders tje1:.st. Ångpannorna ha 
alLlrig på långt när kunnat lemna de 4,0UO hkr., som erfor
dra:; att uppclrifva farten till 20 knop; det har varit omöjligt 
att vid hastig gång und vika läckor vid tubernas förening mell 
tubplåtarne. Tubplåtarne hafva likaledes gifvit upphof Lill 
talrika läckor, och slutligen blef Wacld i Januari 1890 skild 
friin tyska e:;katlern i 'rriest i afvaktan på pannornas repara
tion, h vilken "Stabilimeuto 'l'ecnico" utan stora förhoppniu
gar hade åtagit sig. Den för Jagcl påräknade farten har re
ducerats till 19 knop. Vare härmed huru som hebt, så ·äro 
dessa fartyg, derföre icke mindre amnärkningsvänb mod 
hänsyn till skrofvet. Deplacerande 1,340 ton och med en 
längd af 84 m. föra de 3 :;t. långa 10,5-crn. kanoner på bal
konger och 10 st. mitrailleuse~" samt täckas fråu ena ändan 
till den andra af ett 15 -25 mm. ståldäck. De hafva ramm
stäf och signalmast. 

Af ofvanstående skildring framgår att tyslm marinen ~::~e

dan 1888 gjort ett betydligt uppsving, i det att den seelan 
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denna tid stapelsatt, eller är i begrepp att göra det, 4 pau

sarfartyg om }(1,000 ton, 7 kustförsvarsfartyg om 3,500 ton, 

3 bepansrade kryssarefartyg om 5,500 ton, 9 kryssare, 2 tor

pedavisos med pansardäck, 3 snabbgående avisaångare och 

flera torpedbåtar. Desssa nybygg,:.ader skola , när de en 

gång blitvit af:,;lutade, helt och hållet hafva, omskapat Tysk

lands :flotta, hvars första afgöraucle framsteg datera sig från 

1876 med byggandet af 11 st. kustförsvar:; fartyg typ-Biene 

och 4 pansarfartyg typ-Sacltsen. Sådan som denna :flotta 

kommer att te sig om ett par år omfattar den ett antal 

alldeles nya fartyg, byggda med hänsyn till nutida krigs

fordringar. De nya fartygstyperna utvisa, att man inom 

Tyska Riket föresatt sig att arbeta upp 'l' ysklancl till en 

rangstat äfven på hafvet. Den betydande utveckling Tysk

lanels handelsflotta vunnit undet de allra sista åren och 

Tysklands inträde .i kolonialmagtemas led hafva för detta 

land skapat maritima intressen, hvilka svårligen knnna beva- · 

kas utan genom eganclet af en kraftig :flotta. Det är sålu!l.da 

helt förklarligt, att man, sedan tyska flottans verksamhets

område blifvit utviclgadt, söker fönärfva en deremot svaralllle 

materiel . 
För en :flotta af andra ordningen, såsom Tysklauds, får 

det likväl betraktas såsom en sekundär uppgift att kunna im

ponerande uppträda på a:flägsna haf, under det att dess fur

nämsta uppgift måste vara att med kraft kunna försvara deu 

egna kusten. Också kommer utförandet af det faststäida ny

byggnaclsprogrammet att tillförsäkra 'rysklancls kustförsvar 

en betydande kraft, medan Lle a:flägsna statiouerna blifva en

dast svagt tillgodosedda, svagare kanske än klokheten hade 

fordrat . J a, det spörsmålet skulle väl kunna uppställas, hum

vida icke det hade varit för Ty;,;ka Rike t gag neligare, om de 

50-GU millioner mark , som nn nedläggas på byggandet af 4 

st. slagskepp i st~illet hade blifvit anvämltt till anskaffaude af · 

ett antal kraftiga kryssare. 
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Förteckningen å de fartyg som under· 1891- 92 skola hål

las rustade upptager följande antal: 
I. För a:flägsna farvatten. 

Kryssareskadern: 3 kryssarfregatter, 3 kryss!).rkorvetter; 

V estafrikanska stationen: l kryssare, l kanallbåt; 

Ostafrikanska , 2 kryssare; 

Ostasiatiska , 2 kanon båtar; 

Australiska 
Medelhafs-

, 
, 

2 kryssare; 
l stationsfartyg. 

II. För öfningar. 
Inst.ruktionseskaclern: 4 pansarskepp, l kryst>arkorvett, l avi::;o; 

Manövereskadern: 4 pansarskepp, l aviso, 2 ångfartyg; 

Reserveli visionen: 2 pansarskep1), l pansarbåt, 4 torp.-di v.-

båtar; 
Pansarbåtsafdelningen: 3 pansarbåtar; 
Torpeclbåtafclelningen: l aviso, 2 torp.-di v.-båtar, 12 torp.-båtar; 

Kadettutbilclningen: l kryssarfregatt; 

Skeppsgosseutbildningen: 4 skolfartyg; 
Artilleriutbildningen: 1 skolskepp med 2 tenclerfartyg; 

Torpedntbildningen: l skolskepp meJ l torpedbåt sås. tender; 

Torpedpersonalutbildningen: 6 torpedbåtar; 
l\iinutbildningen: l skolskepp; 
Utbildning af officerarne i kustkänneclom: l aviso; 

Vakt::;kepp i Kiel och Wilhelmshafen: 2 avisos. 
Dessutom åtskilliga fartyg för andra ändamål. 

- u.'") 

") l\[ctlan dcnmt artikd mr und<•r Riitlninr; Of'h f; irst srrlru z bi.<rj:tn <lrraf 

rccl:m fiinligtryckts, olJ,;ern'mdr R e<l. , att de af »iliitthr ilungr n ans <lem (<cbi cte 

dl' S Seuwcsons», I hiif't. 18!!1, llLan re;;rr,·ation ml'dtlol:i<lu li]J)•giftcr om illulgutm 

{(ir tyska ijrl.,gs tlotbtu LSDJ - 18 \12. lt1·ilka legat till gmml fi)r Llcnn;1 mtikel , sii 

till ,·ida ' '"r" felakt iga, ~om hela <l<·nna hwlget il:! ilnnn i<·kc 1·ar af' riks•bgc•n 

godkiiml , utan ctllb iit al' regeringen fijrrsl:ig·•' n. ]):] rl r tta liiggrs nnrkr prrss,'u. 

Jnigilr s tridrn om lmdgrtcn i tysb riks<bgcn, oeh det synrs sont om ,·iss:t postl' r 

komnH' att lJiil\·a betydligt rc1lu~;cra•k. \'i bl' ldaga, att ri , 1':1. siitt S<Jill nu skcr, 

lcmn:1 v:lr:t lasare mindre kurrokt:1 s iffror, (IC'h l10pp:1 s att d<·t m:l liincl:t 11R S till 

nrsiigt, a t t tlcss:t ltc1n tats fr:l n en sil. an so1ld tid skrift, som den nyss niimntla 

östcrrikisht. . Red. 
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Om det moderna krigsfartygets tre vapen och den 
af dem betingade taktik. 

(Af F. Attlmayr ·:.:) 

(l<'nrts. fn1n sid. :l!)3 "f niistfijrc:;~lcn!lu ~lr:;iing.) 

Torpeden fartygs- och eskaderkriget 
Torpedfartyget 

Låtorn oss nu taga de båda andra vapnen, som blifvit inför
da i det moclema sjökriget - torpeden och rammen - i be
traktande, tör att fastställa grunderna för deras användande. 
Båda dessa vapen fordra i högre grad än kanonen ett när
mande till fienden, och första frågan , då man uteslutande ta
ger deras användande i öfvervägancle, måste sålunda blifva, 
huruvida detta närmande med hänsyn till nutidens kraftiga 
artilleri öfver hufvucl taget må anses utförbart utan att skep
pet tillfogas sårlana skador, att det blifver urståndsatt att full
borda sin uppgift. Framför alla andra egenskaper måste ett 
fartyg, hvilket skall göra bruk af någotdera af dessa vapen, 
besitta en utomordentlig förmåga af snabbgående. Vore blott 
det fall tänkbart, att motståndame med motsatta kurser rusa 
emot hvarandra, så lmnde man visserligen med hänsyn till det 
om arti"lleriets verksamhet vid det direkta närmandet redan 
sagda, slå af nägot pa denna fordran; men som snabogåemlet 
har sin största betydelse vid de tilltällen, då angreppsföremå
let för ramm och torpeder presenterar sig under de rnet~t gyn
samma omständigheter i anseende till sannolikheten att träffa, 
el. v. s. vid kom·ergerande eller parallela, ensrigLade kurser, 
så måste detta behof anses oafvisligt. 

Men snabbgående ensamt är icke nog för att betrygga 
närmandet, i synnerhet icke vid sistnämnda fall; antingen må-

*) Ur »lJlittlwilungon au s dom Gcbict o des Scc11·csons.> 
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ste den målyta, som erbjml.::s den fientliga artillerielden vara 
så liten, att sannolikheten för vitala skador genom <lenn_a eld 
reduceras till ett minimum, eller också måste alla tekmkens 
hjelpmedel tillgripas för att försäkra skeppets o_sänkbarl:et 
och göra dess ömtåliga delar samt torpedbestycknmgen o~ar
bftra. Det första viikoret kan endast fyllas af fartyg, hv1lka 
såsom anfallsvapen endast föra torpeder, el. v. s. torpedbåtar, 
och äfven beträffande dessa kan man icke nedtrycka dimen
sionerna under en viss gräns, pa det att icke sjödugliglieten 
må äfventyras. 

Rammen återigen kräfver fartygsclimensioner, som för
säkra rammstöten ett tillräckligt stort moment, !l. v. s. stort 
deplacement. Härvid måste man sålunda lägga största vigt 
på det andra viikoret - skydd för de vitala delarna. 

Utgöres fartygets anfallsmede l, af ramm och tOrped, och 
fartyget saknar groft artilleri, så torde det o±vannämncla an
dra grundviikoret något så när lätt låta sig fyllas utan upp
nående af alltför stora skeppsdimensioner. Rammen är ett 
vapen son} har sin plats uneler vattnet; kunde man också in-

. ' -
skränka bruket af torpeden till utskjutning under vatten, sa 
skulle man kunna bereda rainm och torped ett skyeld mot artil
lerield, som vore nära nog fullkomligt. På torpedteknikens nu
varande ståndpunkt är det emellertid icke att tänka på att 
frångå utskjutningen of van vattnet; man måste derför rigta sina 
ansträngningar på anbringandet af skydd för torpedapparaten, 
hvilket skall kunna förverkligas, åtmin~toue på torpedskeppen, 
utan att frambringa alltför stora tartygsdimensioner. O m 
clessutorn så är, att en 8tat endast, eller i första hand, har ~:tt 
taga hänsyn t il 1 försvarsåtgärder, så bortfalle_r _nöd vä~dJg
heten af stora förråd af kol och andra matenaher, hvdket·, 
äfven i sin mån bör unelerlätta motståndsförmågans höjande. 

Antagandet att torpedbätar och torpedfartyg skol~ finna 
anvämlnino· företrädesvis umler säregna förhålland en, VHlnatt 

. b . 

eller skymning, lmn icke vara elen princip, från hvdken man 
vid deras anslmifamle ntgått. SAdana kraftiga str[dsmeclel måste 
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kunna göras användbara under alla de omständigheter, som 

kunna inträffa i en afgörande strid, 
På grund af be~kaffenheten af den strid, som de hafva 

att utföra i fiendens omedelbara närhet, är stor manöverför

måga en nödvändig betingelse för torpedfaryg och torped

båtar. Detta är särskildt att beakta hos torpedrammskepp, 

hvilkas dimensioner måste vara sådana att de befordra goda 

manöveregenskaper. Att sådana måste vara af stor betydau

het för rammens bruk är helt naturligt; men de itro också 

vänlefulla för de torped;;kepp, som äro bestyckade med tnber 

föt skjutning såväl för- och akteröfver som åt båda sidorna; ty 

för dessa handlar det å ena siclan om, att på kortaste ticlnpp

bringa fartyget till en hastighetsgrad, som tillåter utskjutnin

geu försiggå med stor sannolikhet att träffa, och å andra siclan 

att angripa fienden på fördelaktigaste sätt, utan att sjelf er

bjuda honom ett beqvämt angreppsföremåL Härmed kornmrt 

vi i'n på de omständigheter, som innebära en garanti för tor

pedens gynsamma användande. 
Inom den verksamma torpeddistansen äro viikoren lika de 

för artilleriet uppstälcla, såtillvida att träffsannolikheten blir 

större ju närmare det anfallna fartygets kurs ~kär torpedens 

kurs vinkelrätt; likväl har torpedens anslagsvinkel icke sam

ma betydelse som projektilens. Kursvinkelns storlek inverkar 

på torpedskjutningen hufvuchakligast på det viset, att flet 

fientliga fartyget erbjuder större skottafla, ju mera det utsät

ter hela sin breelsida för ett torpedanfall. 
Häraf följer å andra siclan äfven, att torpedfartygens och 

båtames längd och djupgående strängt måste hållas inom de 

gränser, som äro förenliga med de för dem speciela bestäm

melserna och cleraf föranledda egenskaper. Men då dessa di

mensioner äro berc:>ende på flera faktorer, så måste, gent emot 

torpedanfall, torpedfartygens säkerhet bero på deras hastighet 

samt i ännu högre grad på möjligheten att på kortaste ti<l 

uppnå sin maximifart. Snabba fartföräudring::;.r fordras icke 

blott för fartygets säkerhet, utan äfven, såsom ofvan blifvit 
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nämnclt, derför att torpedfartyget måste hastigt kunna öfver

gå från sin maximifart till den för utskjutningen lämpliga 

eller erforderliga farten. Stor manöverförmåga skall särskilclt 

i detta fall betyda icke blott stor styrförmåga utan äfven för

måga att kunna hastigt ändra fart. 
Om vi nu betrakta taktiken för torpedfartyget, så måste 

den bestå uti att fartyget, :Inkommet inom artilleriets porte, 

så hastigt som möjligt uppsöker sitt mål, för att, auländt p:'l. 

lämplig clit:itans, utskjuta sina bog- eller sidotorpecler, beroende 

på fartygets ställning till motståndaren. Vi hafva då förnäm

ligast tvenne fall af annalkande att undersöka, nem l igen: då 

td. motståndare närma sig hvaraudra med kontrakurser samt 

då de närma sig med samma kurs el. v. s. då den ena lJin

ner upp den andra. En strid uneler parallela kurser tvärs för 

hvarandra är, då det blott är fråga om torpedfartyg, knap

past antaglig, ty torpeden behöfver en betydligt längre tid 

för att blifva skottklar än artilleriet · och torpedförradet är 

icke så stort, att det räcker för en längre strid; slutligen får 

man väl antaga att. några träffar skola gifva ett resultat, som 

i vanliga fall icke kan åstadkommas af ett lika antal projek

tiler. Mot en med svårt artilleri bestyckad fiende kan det. 

aldrig falla ett torpedfartyg in att förblifva i det ofvan nä m n

da läget vis a vis fienden någon längre tid. 

D tt tvenne motståndare mötas med kontrakurser, så pas

sera de tvär.; för hvaranJra inom några få sekunder, äfven 

om torpedfartyget före mötet minskar farten för torpednt

skj ntning. Fördelen är så till vida på torpedfartygets s iLla, 

om motståndaren är ett slagskepp, att det senares längd och 

djupgående äro större, än de egna, hvilkeu tördel icke får 

förbises. Dertill bör äfven den fördelen räknas, att torped

fartyget disponerar flere sidotnber än slagskeppet. Således 

böra äfven i detta tall chancerna ställa sig till förmån för det 

fijrstnämncla. Slutligen ligger en fördel deri, att man p<l tor

peclfartyget blott behöfver fästa sin uppmärksamhet på ett 

enda vapen. Likväl hindra dessa fördelar icke att slagskep-
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pet genom en lyckligt utskjuten torped kan träffa motstån
daren och derigenom afgöra ·striden. 

Om slagskeppet vill passera torpedfartyget med kontra
kurs, men utom torpedernas porte, kommer det senare att 
hå.Ila, af mot det förras bredsida; girar derpit slagskeppet för 
sent mot det senare, hvilket lätt kan inträffa vid flet hastiga 
närmam1et, utsätter det sin breL1sic1a för den andres stäftorpecl 
medan torpedfartyget har sina sidotorperler disponibla för stri
dells vidare förlopp. 

Öfverg:'t vi nu till det andra fallet, så blir detta väl det 
oftast förekom m ande, då ett mecl svårt artilleri bestyckad t 
fartyg blifver anfallet af ett torpedfartyg och söker clraga för
del af sin artilleristiska öfverlägsenhet. I fråga varande far
tyg kommer att taga jagt för att ~n längre tid hålla mot
ståndaren under sin eld. Antaga vi artillerifartygets fart till 
16 knop, torpedfartygets till :20 samt afståndet på hvilket el
den öppnas till 4000 meter, så behöfver torpedfartyget öfver 
30 minuter för att komma på lagom distans för att skjuta ut 
sin torped. Betraktn vi nu närmare, huru förhållandena ställa 
sig för de båda motståndame så finna vi, att antalet skott 
från de akteröfver skjutande svåra kanonerna blir lo - om 
man beräknar l skott på 2 minuter -, vidare att eldens rigt
ning endast obetydligt kommer att förändras, samt att afstån
den äro stadela i ett jemnt aftagaude, hvilket allt är till fördel 
för artillerifartyget. Å andra sidan finna vi till torpedfarty
gets fördel, att detta endast erbjuder förstäfven såsom mål 
samt att afståndet på 2 minuter förändras betydligt, eller 
med omkr. 250 m. enl. våra antaganden, hvadan en verksam 
eld icke torde knnna påräknas förrtill inom 30:J0 m. Afven 
torde i verkligheten eldeno; hastighet nnderstiga den htir an

tagna. 
Torpedfartygets läge är likvisst jemförelsevis ofarligt blott, 

i det fnJl, att de förnt nppsttdcln, fordringarna på osänkbarhet 
oc.h skydel för de vitala clelo.rne af fartyg och torpedstationer 
tiro upp~ylcla; i så fall kommer det att, oaktaL1t fiendens artil-
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leri, hafva ganska stora utsigter att lyckas i sitt företag. Mot
st~mdarens lätta artilleri skall icke kunna förhindra torpecl
brLyget att fullfölja autallet; om chefen såras kommer alltid 
en annan officer att vara tillhamls för att öfvertaga fartygets 
ler1ning. 

Sedan torpedfartyget utskjntit sin torped, kommer det 
att manövrera på <1et sätt., att det snarast möjligt kommer ur 
den fientliga eldeli och således välja en mot den förra mot
satt kurs. Denna regel han naturligtvis endast hafva en prin
ci pi el betydelse; det mor1erna sjökriget tål öfverhufvnd taget 
inga paragraferaLle föreskrifter, hvilka mekaniskt skola följas, 
och vore det icke blott fiirgäfves utan äfven skadligt att upp
ställa några dylika. 

En lyckad torpedskjutning kan göra torpedfartyget till 
herre öfver motståndarens rörelser. Är torpedfartyget försedt . 
med ramm kommer det antagligen att göra bruk deraf. 'I'or

pPdillt och rammen ii-ro så att sii_qa si_q komzl!ettemwle vapen hos 

ett j"art!J.q; det förra vapnet tillkommer det att förbereda det on

dmg mwiimlrmde. 
Många moderna benämningar på fartygsklasser må hafva 

ett tvifvelaktigt beritttigande, men namnet torpedrammfartyg 

är fullt berättigadt. 
Hvad som här blifvit sagdt om torpedens förhållande till 

rammen, har naturligtvis icke· blott afseende på torpedfartyg, 
ntan har det en allmän betydelse, nntingen torpeden utsk.iute~ 
från fartyg eller båtar, ty torpeden inskränker clet träffade 
fartygets manöverförmåg<~, h varigenom detta blifver ett lämp

ligt föremål för ramning. 
Efter det sagda knnna vi behanclla frågan om torpedens 

aEvi1nc1ando i striden mellan eskadrar och flor,tor hel t kor t, 
då samma principer komma att göra sig gällande, som i de 
enskilda striL1erna hafva blifvit omnämnda; det framgångs
rika an vändandet af torpeder kommer i båda fallen att bero 
p:'\. l i kuam1e viikor antingen flottorna bestc"t af torpedfartyg 
eller af slagskepp, beY~ipDar1e med torpeder. 

Tids/n·. 1. ,'fjöl'. Ji:J [}l. 11 
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Uneler sb·id mellan jlottoJ' kommer {OJ')_Jeclen att spela en lmf

V1ulroll vid det ömsesidiga genombrylandet och den;icl lamske ut

öfva mycket större i1~jlytande på stridens utgång iin rtrtille1·irt. 

Vid detta tillfälle har torpeden äfven fördel af den omstän

digheten att flottorna, så länge de hålla sina formeringar, gå 

med en hastighet, som alltid understiger <len, då enstaka far

tyg gå till anfall: fartygen komma således att i de flesta fall 

hålla en fart, som icke behöfver tindras för utskjutning fl.f 

torpeder. Detta är naturligtvis särskildt vigtigt för skjutning 

med si<1otuber. 
Vid flo t tornas formering göra f'ig samma principer gäl

lande för torpedens användande som för artilleriets. Theore

tiskt taget är natmligtvis den formering elen lämpligaste, som 

tillåter torpedens användning i alla rigtningar utan att utsätta 

några egna fartyg för risl;:en att blifva träffade. 

Vi öfvergå nu till betraktandet af torpedens användning 

före, lmcler och efter genombrytningen. Fartyg i taktiskt fijr

bancl kunna icke röra sig så ledigt som enstaka fartyg; an

vändandet af stäftorpeder torde silledes blott förekomma, rlå 

tvenne motståndare händelsevis nalkas stäf mot stäf inom (le 

olika formeringarna. Det kan visserligen förefalla lockande 

att inleda striden medels ett angrepp med stäftorpeder, men 

i praktiken är detta - oafsedt dess obetydliga sannolikhet 

att lyckas -- icke lätt utförbart utan att riskera att bryta 
j 

ordningen inom de egna leden, så att förvirring uppstår; 

ty det ömsesidiga läget hos de egna fartygen eller en del af 

dem måste ännu i rättan tid, d. v. s. vid en tidpunkt, som å 

ena sidan icke tillåter fienden någon motrörelse och å amlra 

siclan icke utsätter egna fartyg för något tillfälligt blottställan

de, ändras derhän, att de dertill afseelda tartygen komma att 

ligga med stäfven mot fienden. Detta vore en manöver, 

som i betraktande af det hastiga anualkanclet och det rela

tivt korta aft~tånd.et från fienden, på hvilket elen måste företa

gas, torde förefalla betänklig. 

Annorlunda förhåller det sig under sjelfva genombryt-

l 
~ 

~ 

l 
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ningen; fartygen utsätta då på det kortaste afstånclet hela sin 

bredsida för fiendens sidotorpecler. 

Efter genornbrytningen kunna torpeder, utskjutna från 

akterstäfven med fördel användas mot fartyg, hvilka vända 

för tidigt, d. v. s. inom den verl;:samma torpeclporteen. 

Passera tvenne flottor utanför hvarauc1ras formerino·ar 
. d f' h , 

men mom en o van nämnda pmtE:en, med motsatta kurser 

komma åter sidotorpeclerna till ett verksamt användande. 

Detta gäller för alla farjygen, blott cl:t c1e alla äro inom por

teen. Med af~eendo på torpederna äro sålede::; dubbelforme

ringarna, t. ex. den rutformiga. dubbelkolonnen och clylika, oför

månligtt vid ett si'tdant passerande, emedan de blott tillåta 

deu närmaste kolonnen att auvämla sina torpeder. Den aurlra 

kolonnen ligger då antagligen utom porteen för torpedema 

och om afståndet mellan fartygen inom hvarje kolonn icke är 

mycket stort, tillkommer tifven risken att träffa e6na fartyo· 

i Uen första h:olonnen. 
0 

De här framstäida betraktelserna rä~tfärcliga det ofvan 

sagda om formeringarna. De visa, att, liksom \'id artilleriet, 

kom mer äfven vi el torpedema bredsidan att i första haml 

upptaga striden. 

För att slutligen fastställa, torpedens värde såsom ett far

tygs. vapen måsre man till att börja mecl hafva klart för sig, att 

ett d1rekt anfall endast bm und vikas genom en tillräcklig öfver

lägsenhet i fart gent e moL motståndaren; detta korruner såle

des att oftare förekomma vid strider enskilda fartyg emellan, 

men deremot ytterst sällan vid strider eskadrar eller flvttor 

emellan. Om nu det direlcta anj(dlet (tJ' oundvikligt, så kommer 

il/ven torpeden att lcu11na ww!'inclas till sitt jnlla vlinle, i det att 

man finner användning för densamrna på distanser från fien

den, inom hvilka dess träffsannolikhet är stor. Men genom 

torpeden . trä~·as fartygets l&merv förr och kraftigare än ge

nom projektllen. En första plats tillkommer således vid ar_ 

meringen af ett fartyg, afsedt för eskaderkriget, torpeden och 

förtjenar densamme äfvenledes minst samma skyeld som det 
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svåra artilleriet. Man har kallat torpeden den svages vapen . 
Man kallade den så, emedan densamme, förd af en båt, kunde 
blifva ödesdiger för nutidens pansrarle jettefartyg. Men dessa 
torpedbåtar äro inskränkta till ett för litet operationsfält samt 
äro för ett sjelfständigt uppträdande i öppen sjö oanväntlbara; 
de kunna icke und vara ett mod8rfartyg. Torpecl-nunm-jartygen 

deremot, såsom vi tänkt oss dem och såsom vi sökt beskrifva 
dem här, komma att flytta försvararens operatiOnsfält långt 
ut till sjös samt äro, emedan de ej behöfva frukta för att upp
taga striden med elen anfallandes slao-skepjJ eo-nade att hos . o ' b 

de mindre staterna ersätta de oerhörda flytande fästnino-ar 
b ' 

som sluka millioner*). 

Torpedbåten. 

H vad torpedbåtames an vändande i striden mellan enst,aka 
fartyg eller flottor i öppen sjö angår, kan man med några H 
ord framställa deras uppgift att vara ledsagare tz:ll enskilda /ar
ty_q; är fienden öfverlägsen i fart, så blir det torpedbåtens upp
gift att genom framgångsrik torped~kjutning ut,jemna detta 
förhållande; är fienden åter öfverlägsen i artilleristiskt hän
seende, att genom att förlama dennes rörelser skaffa sio- ett b 

gynsamt rammföremåL 
Angående torpedbåtames användande i det stora sjöslaget 

blifva förhållandena mera komplicerade, fastän samma prin
ciper gälla för deras an vändande. 

Till att börja med torde den grundsatsen kunna uppställas, 
att, uneler de moment af striden, då flottorna genombryta 
hvaranclra eller fartygen på annat sätt blandas om hvarandra, 
torpedbåtarne böra hållas utom sjelfva strillsplatsen, dels för 
att icke hindra fartygen i deras rörelser och dels emedan tm:-

") I on icke afliigson framtid torde en liknande roll tillfalla det moil llvna
mitkanoner bovcipnade rammfartyget. :Fastiin detta fcir att komma i aktion .ich 
bchöfver niinna sig firndon så mycket som torpoden rrfonlrar llot, s:'t m~sto tkt 
<lock strida pJ en tlistans, som gör tlot rådligt att iifvcn hiir Lita tln f'nrdring·:u 
på si ikerhet vara giillando, som blifvit fc1r torpctlrammfartygot uppstiiltla. 

l 
) 

i 

l 
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tygen sjelfva föra torpeder och just i detta moment med för
del kunna anyända dem. Det är här således blott frågan om 
w'i1- torpeclbåtarne skola framgå till anfall före - och nib· efter, 

sec1an striden emellan flottorna begynt. 
Ett torpedanfall före striden har i allmänhet till ändamål 

att framkalla ökade striclschancer för de enskilda fartygen, 
och kommer det att hända, det båda parterna på dessa sätt 
söka nå sagda mål. Vid lika styrka emellan flottorna och 
lika stridsegenskaper fartygen oeh torpedbåtarue emellan kom
ma troligtvis icke utsigLerna att förändras mycket härigenom. 
Dylika anfall komma vanligtvis att förestafvas af speciela 
motiver. 

Såsom ledsagare till enskilda fartyg hade torpedbåtarue 
sig anvisade tvenne ändamål; i förening med eskadrar eller 
flottor tillkommer ännu ett tredje, nemligen, att hjelpa elen 
numeriskt underlägsna flottan att komma i jemvigt gentemot 
den andra. 

Det fallet, att den ena flottan är öfverlägsen i fart, blir 
relativt sällsynt, emedan hvarje flotta inom sina leder har min
dre snabbgående fartyg. Skulle detta likväl inträffa, blir torped
båtames anfall rigtaclt mot någon särskild division. Om man 
icke redan genom den fientliga flottans sammansättning har 
kännedom om dess öfverlägsenhet i fart, kommer man snart 
m Lirka detta på fiendens manöver. Huru villa fienden är nume
riskt öfverlägsen får man reda på, då fienden kommit i sigte-

Antingen fienden Yisar sig öfverlägsen i fart eller nume
risk styrka, måste man genast från början söka hindra honom 
från att söka draga fördel deraf; man kommer derför att i 
rätt tid före sammandrabbningen skicka fram torpedbåtarue 
till anfall, samt för att göra detta så effektivt som möjligt 
endast mot en del af den fientliga flottan. Denna del bör om 
1nöjligt vara den, som erbjuder de största utsigterna till fram
gång äfven i det hänseendet, att oordningar inom elensamma 
inverkar på den öfriga flottan. 

Att fienden är artilleristiskt öfverlägsen kan, särskildt 
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hvad materielen angår, vara kändt på förhand. I vanliga fall 

kommer ll enua öfverläsrsenhet fö rst att visa si er efter en ]än are 
~ t? o 

artilleristrid och då erfordra torpedbåtames ingripande. 

H vad som än föranleder dylika angrepp, så utlofva de 

ett afgörancle inflytande endas t då man disponerar en öfver

makt af torpedbåtar. Denna öfvermakt måste vara så stor, 

att då en del af båtarue äro upptagna af striden med fi endens 

torpedbåtar och torpeclbåtjagare, ett tillräckligt stort a!1tal 

~tterstå för att göra ett verksamt anfall på fiendens fartyg. 

För an fall på fiendens fartyg måste man beräkna 2 a 3 

torpedbåtar per fartyg, som skall anfallas. En dy lik öfver 

lägsenh et på torpedbåtar kom mer troligtvis enelast a tt för~

finnas, då elen som mest behöfs, nemligen da en flotta måste 

hålla sig på defeusi ven och har sina egna kuster ti ll open:.

tionsbas. 
Om en sådan ötverlägsenhet ej förefinnes, så böra torped

båtarue i regel hållas i reserv för att användas då lägligt bli

fälle yppar sig. Stor nytta kunna de göra, då flottorna med 

motsatta kurser hafva genombrutit hvaranclra eller passerat 

förbi hvarandra. 
Såsom ettertrupp kom ma de att anfalla de fartyg, ~om 

genombrutit egen flottas liuier eller passerat dess quene. Dy 

lika anfall komma J\' att göra uneler särdeles gynsamma om

ständigheter då de fien tliga fartygens artilleri och besättnin

gar redan liclit mer eller min<lre nmler genombrytuingeu eller 

förbi passerande t. 

Den taktiska sammansättningen af en torpedbåtsflottilj, utgö

rande en del af en flotta. 

Om vi efter de här gjorcb all männa aurnärkningarna be

trakta de principer, ::;o m vid torpedbåtars användande i före

ning med flottor uöra göra sig gällande, samt dervid först af

lutlHlla fr:l.gan om torpeclafdelningens organisation, så framgår 

att den taktiska enheten mäste bestå af ett relativt litet antal 

båtar, och detta af följande skäl. 

1l 

- 167-

Vid strider emellan eskadrar och flo ttor kan man anse ett 

litet antut torpedbåtar för ltvcuje anfaUsobjekt oa.ra tillfy llest , eme

dan far tygen icke äro fullk0mligt fria i sina rörelser, utan 

äro bnndna af hänsyn till egna och fientliga fartyg, hvadan 

deras upp märksamhet blir mycket delad. 1'orpedbåtarnes antal 

mäste vara 1·elativt rin.r;a , emedan vid ett stort antal ett ::mm

tidigt framryckande icke låter förena sig med den största möj

liga handlingsfrihet hos den enskilde, so m erfordra s vid anfall 

mot en fiende, hvilken närmar sig med en mera ell er mindre 

hög hastighet. Man får aldrig glömma, att ett hnfvud viikor 

för torpedbåtames framgång ligger deri, att de kunna i fullt 

mått clraga nytta af sin rörlighet. Då det redau Leträffamle 

det mod erna slag::;keppet är af vigt att ega rörelsefrihet, så gäl

ler det. ta i äunu högre grad för torpedbåten. Att an vända så

da u a i slutna massor kan således icke komma i fråga . Vi hafva 

i vår afhandling "Uber die Fundamental-organi::;atiou einer mo

demen Flotte"*) framsti:dt 2 båtar såso m ett minimi- och 4 

såsom ett maximiantal per slagskepp. Ju färre slagskepp en 

flotta räknar, desto angelägnare är det, att antalet närmar sig 

sitt maximum. 
P å h varje di vision kommer då ett antal torpedbåtar, som 

kan indela.,; eft,er ofvitn angifna grunder för den taldiska 

enheten samt dessutom medgifva bildandet af en reserv. P tt 

detta sätt l\an man hoppas att. kunna uppträda mot fienden mecl 

en så stor öfverlägsenhet på torpedbåtar, att en önskad utjemniug 

i styrkeförhållaudena, verkligen skall kunna em ås. Detta fall 

har den största sannolikhet för sig, då en svagare fiotta uneler 

egen kust försvarar sig mot en framryckand e, starkare; ty elen 

senare flottan , om också ötverlägsen på dagskepp och luy::;

sare, kommer troligtvis, att medföra relativ t få torpcduåtar, 

då elen ich:e far låta binda sig af farkoster, som vid någor

lnnda hög sjö icke förmå hålla j emna steg med flottan, innan 

hon vnnnit fast fot inom krigsteatern. Att under sådana om-

*) Sc >> l\Iitth eilungcn », Ynl. XVI :N:o I o. H, 18&:>. 
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ständigheter skicka torpedbåtarne, med eller utan shydcl af 

några kryssare, till vissa rende7.-vons-platser kan blott ifdga

komma, då någon icke fientlig kust finnes i närheten, och 

man är fullt säker, att icke påträffas af några fientliga fartyg 

eller eskadrar, för hvilka de skulle blifva ett lätt rof under 

ogynsamma väderleb:förhållanden. 

En flotta, som avancerar uuder dylika omständigheter, är 

derför uteslutande hän vi>::atl till de stora, sjögåemle torped

båtarue och kommer antagligen att lägga hufvud vigten på 

torpedbåtjagare. 
Om man jemför torpedbåtarue med torpedbåtjagarue i Lle

ras verksamhet, kan man, icke ntan orsak, kalla de förre för 

den svages offensivvapen och de senare de starkes defensiv

vapen. 
En i fientliga farvatten anfalbvis framryckande flotta 

kommer såsom nämnclt, att i vanliga fall vara ur stånd att 

medföra någon större torpedbåtsflottilj och måste derför i 
torpeclbåtjagarne ega ett värn mot försvararens torpedbåtar 

uneler sjö;;laget lika väl som vid rekognoseringen och bombar

demeutet. Försvararen eger deremot en god hjelp i striden 

och ett kraftigt skydel för sina hamnar i torpeclbåtarne. 

Formeringar och anfallsrörelser. 

H vacl formeringarna angår, kan det strängt taget icke 

blifva fråga. om annat än marschorclningar. Bland dessa må 

i främsta rummet nämnas kolonnformeringarna. 

Gruppernas platser i förhållamle till flottan kommer hi.ig

:::te befälhafvaren, att för hvarje s~ir:-Jkilut full anvisa, och Mu 

dessa beroen<le på JHtvigeringsfödlållanclen, egen flottas for

mering samt derpå om fieuden kan förmodas vara i närhoten 

eller oj; att uppställa bestämda regler härför vore olämpLigt. 

Umler marsch blir det-. en vigtig sak att hålla torpedb~ttarue 

klara för strid, hvaclan det vore hlrnpligt att bogsera dem, om 

förhållandena sådant mec1gifva och fienden ej ~lr att förvänta. 

Härigenom skulle man spara deras kolförråd. 
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Såsom rekognosörer itro torpedbåtame icke lämpliga, på 

grnnd af att man ej ser tillräekligt längt fråu deras låga 

däck; dertill böra cle enelast undantagsvis användas t. ex. för 

att rekognosera vikar och sund i fientliga farvatten . J u färre 

torpedbåtar en flotta disponerar, desto vigtigare är uet att 

hålla dem stridsfärdiga och icke använda dem till uppdrag, 

som vida bättre passa för kryssare och torpedbåtjagare. 

H vad åter gruppernas formering till anfall beträffar, så 

kan elensamma enelast anses såsom en grundställning ±ör an

greppsrörelsen. Till en början rnåste man afgöra, om angrep

pet bör vara samtidigt eller icke, med andra ord: hnruvicla 

torpedbåtarne böra anlända på torpedskottvidden ~mmtidigt 

eller efter hvaranclra. Sällan komma torpedbåtarne att alla 

göra samme. fart; i praktiken är derföre ett samtidigt intl·äf

fande på skottvielden outföruart. Härtill kommer ännn elen 

särdeles vigtiga omf>tändigheten att vid ett tly likt framryc-

. kande ombordläggningar mycket lätt kunua ifrågakomma. I 

h varje fall kommer torpedbåtens rörelsefrihet att i hög grad 

in.~kränkas clervid. Denna fara för ombordläggning ligger så 

rnyckeL närmare till hands, som batarne, utgående från en 

frontal bas, i mer eller mindre konvergerande kurser styra 

mot samma mål. Det synes således vara mera ändamålsen

ligt att utföra angreppet på så sätt, att båtarne med korta 

mellanrum anlända på lämplig utskjutningsdistans. Inrmmin

gen bör tillika ske med högsta rart samt på clet sätt, att ;len

elens uppmärksamhet icke rigtas mot blott en punkt samt så, 

att han blir tvebam om ,;in manöver. För att äfven i detta 

fall s~L mycket som möjligt afiägsna faran för ombordläggning 

böra. alltid de mest snabbgående båtarue placeras i teteu af 

grupperna. 
Af det nu sagda framgår, att man icke kan tala om nå

gon bestämd anfallstormeriug. Om man antager kolonnen s~L

. som utgångsformeriug, sker detta enelast clerför att utbryt

rungar derifn'm lätt verkställas utan fara för cle öfriga bå

tarne, 
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En mycket vigtig sak är vidare att bestämma torpedba

tames anfallsföremal; särskilclt vigtigt är detta, då flera grup

per, t. ex. en torpedbåtsdi vision, an gr i p a sam tidigt. 

H varje grupp inom di visionen måste noga veta, h vilket 

fartyg elen skall anfalla; blott i så fall komma grupperna 

att röra sig med säkerhet, äfven 0m två eller flera äro afsedela 

att anfalla samma mål. JYien äfven i detta fall kan det blott 

b lifva fråga om allmänna förhållningsregler. Häraf se vi, att 

ä tven för flera grupper, som opereru t illsammans, man icke 

kan angifva några bestämda anfallsformeringar; man kan så

l€des icke tala om något annat än en en utgångsformering 

och såsom sådan torde kolonnformeringen med tillräckliga 

distanser emellan grupperna vi~::~a sig lämpligast. Äfven bör 

man ihågkomma, att vid anfall ett snabbt framryckande är 

ett hufvudvilkor, och att det således är olämpligt att låta det

samma föregås af tidsödande evolutioner, samt att grupperna 

städse måste vara redo att fi:·ån stället utan uppskof kunna 

anfalla. 
H vad anglt.r bestäm mandet af angreppsföremål, så är detta 

ofta sjelfklart till följd af fientlig och egen flottas kurs och 

formering, men kan också ofta vara förenallt med stora syå

righeter. 
Vi kunna här icke närmare ingå på Llenna sak, fa'ltän 

den, såsom sagdt, är af största vigt. Ty just med hänsyn 

dertill att h varje grupp måste vara så fl-i som möjligt i sina 

rörelser l igger faran af förvirring nära till hands; endast ge

nom tydliga bestämmeber om de särskilda ~mppernas all

greppsföremål kan detta undvikas. En gång i sigte af Lleu 

fientlio-a flottan kommer tiden vanligtvis icke att medgifva 
t:> ) 

utclelaudet af dy lika bestämmelser, utan måste befälhafvaren 

fastställa allmänna regler för torpedbåtames anfall. I hvarje 

tvifvelaktigt fall kommer samma princip att göra sig gällande 

som för de enskilda båtarne blifvit uppstäld, nemligen: att grup

pen i teten öfvertager ledningen och att de öfriga grupperna 

komma efter med korta mellanrum och få grupperna då utse 
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sum offer i elen ordning de komrna fram. :l!"""'örmånligt är det, 

om den grnpp, som har ledningen, äfveu är en midtelgrupp. 

(F' orts.) 

Om sl<eppsbottnens skyddande genom lackering. 

Ibland de många problem, som framstält sig såsom en 

följd af införandet af stål som skeppsbyggnadsmaterial, är in

tet vigtigare än det, som afser förekrJmmancle af haf~vat.tnets 

frätande inverkan pa skeppsbottnarne. I det stora hela är 

dett-a problem ej nytt, då ju såväl trä- som jernbottuarne 

ockstt voro i behof af skydd; meu frågan har nu erhållit be

tydligt större vigt än fön, emedan stålet är vida känsligare 

än de äldre m::tterialeu för denna in verkan ocl1 derför att 

stålfartygen vanligen byggas af tnnnare plåt. Skulle det nu 

visa sig omöjligt, att anskaffa ett praktiskt ~kyddsmeclel för 

stålet, så blir man ovilkorligen stälcl inför möj ligheten at e11 

återgång till de äldre materialen, åtminstone beträffande far

tygen på vissa trader. 
Frågan har dryftats inom snart sagt alla mariner. En 

rapport af svenska flot.tans kemist, iugeniör A. vV. Oronqnist, 

rörande jemförande försök med flera slag af bottenfärger fin

nes meddelad i denna tidskrifts 5l:a årgång; den vi~::~ar, att 

frågan icke heller lenmats obeaktad hos oss. Helt nyligen 

såg man hurn i England ett försök uttörts, att för jernförelse 

öfverdraga delar af truppskeppet Orontes' botten med olika 

~::~la"' af bottenfäro- ( Raht1'ens, Oroases och Turgots), h varvid 
t:> t:> . • 

eftc:>r 5 månaders förlopp, den. bästa, Turgots färg, h vars an-

vändbarhet grundar sig på fjällningsprincipen, visade sig full

komligt ren, men å andra siclan naturligtvis förtunnad. 

Ett nytt uppslag i denna fråga synes vara gifvet genom 

an vändande af lackerämne till dett.a ändarnål F' ör icke länge 
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sedan läste man i facktidskrifter, att sådant på försök användts 
i J apan med lyckligt resultat, och har nu en Lieut. Murdoc k, 
i Förenta staternas flotta, i "Proceeclings of the United States 
Naval Institute", hvarifrån nedanstående är hemtaclt redocr].Ort 

' b , 

för den japan~h:a metoden, sådan elen meddelats honom af 
uppfinnaren, Mr Hotta. 

Lackfernissan utgöres hufvuclsakligen af safven i lacker
trädet (Rhus vernicifera), som i stor skala pdlas i .Japan, men 
som också påträffas i Korea, China och Bortre Indiens län
der. Saften erhålles genom att göra inskärningar i trädets 
ba.rk; den har utseendet af en mjölkh vit kåda, som under luf
tens in verkan snart antager en mörkbrun färg. Tanken på 
att använda detta lack till skydd för jern- och stålfartyg upp
rann hos Mr Hotta, fabrikant af lackfernissa i Tokio, vid 
iakttagelsen att lackerade föremål, som en längre tid legat i 
hafsvattnet, icke rönt någon nämnvärd åverkan deraf. Som 
japanessrna då hade börjat tillegna sig jern- och stålfartyg 
för sin marin, men mötte samma svårigheter, som man i 
Europa erfarit, beträffande metallens skyddande mot hafsvatt
net, så var man genast villig att pröfva Mr Hottas ide. Det för
sta försöket, i ringa skala, var uppmuntrande och i .Juni 1886 
lackerade man 111 q\' .-m. af bottnen på pansarskeppet Fuso. 
I September 1887 dockades skeppet ånyo, hvarvicl den lacke
rade delens beskaffenhet befans så tillfredsställande, att ami
ralitetet gaf order om att lackera hela bottnen. I December 
1888 dockades hon ånyo; lackeringen var dft ännu god; sarn
maledes vid dockning i .Juni 18)9. Ännu i April 1890 var 
lackeringen nästan oangripen; e.mellertid skrapade man då 
bort den och ommålade bottnen. Utanpå lackeringen hade 
hela tiden an vändts vanlig bottenfärg. 

.IVIessrs. Hotta & Oo. hafva dessutom lackerat åtskilliga 
kryssare och torpedbåtar, tillhörande japanska flottan, samt 
ryska pansarkryssame Dmitri Donskai och AdmiraL Nuchimojf. 

J\fan begagnar två slag af skeppslackfernissa; den ena af
se~· att hindra jernets oxidering och den andra att hålla bot-

) ' 
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n en ren från växter och djur, samt anbringar den förra n n der 
den senare. .IVIan försökte först, såsom fallet var med F'nso, 
att ötryka vanlig metalli::;k bottenfärg utanpå den antioxide
rande ("anti-corrosiYe") lack-fernissan, men detta visade ogynn
samma resultat, hvaraf Messrs. Hotta föranleddes att, till er
sättande af den metalliska bottenfärgen, bereda en särskild 
blandning att stryka utanpå den anti-oxiderande. 

En öfverlägsenhet hos lackfernissan, jemföd med bruk
liga skydelande sammansättningar, är dess isolerande förrnåga 
gent emot galvanisk in verkan. Det är allmänt känd t, att om 
en med vanlig bottenfärg öfverd~agen stålplåt, som har blott 
en helt ringa rostsam~ing på ytan, utsättes för hafsvattnets 
inverkan, uppstår uneler det beskyddande färgöfverdraget en 
stark galvanisk aktion mellan bottenfärgens metalloxider och • 
stålet, hvilket senare småningom uppfrätes. Vid lackering är 
förhållandet ett annat. Lackermassan utöfvar ingensomhelst 
kemisk iw:erkan på rosten; och om plåten är torr, då fernis 
san anbringal:l, förekommes galvaEisk aktion. UtestänganJet 
af vatten förekommer hvilken inverkan som helst, och de bä
sta resultaten med försöksplåtar hafva erhållits vid sådan:1, 
der intet afseende fästs vid tillvaron af rost eller andra me
talliska ämnen under lackeröfverdraget. 

Lackeringen anbringas på följande sätt. Skeppet dockas 
och bottnen skrapas väl ren från gul rost, garnmal färg el!t:n· 
annat som icke sitter absolut fast . Om t. ex. gammal m:d· 
n in g har bi Lit sig rigtigt fast, så är Jet alls icke nödvändigt, 
att den borttages. skeppsbottnen omgifves derefter med skär
mar af gammal segelduk; seelan dessa äro uppsatta, kan lacke
ringen anbringas under nästan alla väderleksförhållanden. Den 
första strykningen, som göres med nästan rent lackerämne, 
erfordrar från 3 it 4 timmar till en dag för att torka, beroende 
på temperaturen och luftens fuktighet. I hyla sker torlmin
gen långsamt. Antalet strykningar bör i allmänhet vara minst 
tre med den anti-oxidera11de fernissan och lika många mecl 
den renhållande (anti-fouling lacquer). Under gynnsam ma 
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omständigheter behöfver skeppet endas~, vara i docka för pro
cessens skull under 6 dagar, men 10 kunna i allmänhet på
räknas. Kostnaden kan beräknas till c:a G 1/ 2 pence pr qv.
fot (nngef. 6,2;, kronor pr qv.-m.), men arbetet har utförts bil
ligare. 

I sjelfva verket är kostnadet1 den vigtigaste faktor, som 
lackeringsmetoden har emot sig. Kan doelmingen göras bil
ligt, blifver den dock icke så värst dyr och, en gång pålagd, 
anses lackeringen stå sig i åtminstone 3 år. 

Erfarenheten inom japanska flottan är, att lackeringsme
toelen erbjuder eit förträffligt skydd; och som ett bevis derpå 
forttar man att tillämpa metoden trots kosr,naden. 

Enligt löjtnant Mnrdocks åsigt är det genom lackeringen 
åstadkomna skyddet fullkomligt, så länge öfverdraget icke är 
på något ställe brutet. Det itr mera elastiskt och vidhäftande 
än något annat slags färg kan vara, men det är något käns
ligt för mekanisk åverkan, i synnerhet för-ut, hvarest ~let är 
utsatt för skamfilning från ankare och kettingar samt stötar 
at flytande föremål. Såsom bevis på lackfernissans egenskap 
att förhindra galvanism omtalas, att på Talcatcltiko åtskilliga 
af plåtarna styrbord akter visade betydliga urfrätningar under 
lacköfverdraget, synbarligen resultatet af galvanisk verkan 
mellan stålet och propellern samt dess tillbehör. Men som 
der icke fans en enda rGstfläck, så var det tydligt,. att ingen 
frätning hade egt rum efter det lackeringen anbragts. 

Man har ocks<'t försökt lackera fartyg inombords, i stället 
för att hvitmena dem och för att skydda plåtväggens insida. 
:E'ör detta bruk synes lackeringen erbjuda många fördelar, det 
förekommer rostning, har ett myggt och behagligt utseende 
och kan i viss grad ersätta galvanisering. Messrs. Hotta viel
taga förberedelser att få lac!-.:eringsmetoden utbredd i andra 
länder än Japan. 
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(I u sänd t.) 

Den "farliga vinkeln". 
Bland de vigtigaste problem inom navigeringskonsten itro 

cle, som afse ortbestämning i sigte af land. Mångfaldiga äro 
vis,;erligen de metoder, som an vändas för att bestämma ett 
fartygs läge eller dess kurs utmed en farlig kust, men nästan 
alla äro behäJtade med någon ofullkomlighet. Än äro de be
romH1e af kompassen, p<'t h vilken man ombord i nutidens jorn
skepp icke alltid kan fullt lita, än måste man noga känna 
fflrtygets fart, än måste man göra mer eller mindre vieHyftiga 
beräkningar o. s. v. 

Det må derför tillåtas mig att påpeka en metod, som 
eger fördelanm af att vara oberoende af kompassen) att vara 
fullt ~äker, att blott erfordra en mycket enkel beräkning eller 
en liten konstruktion i k,•rtet och som kan utföras af en emla 
person, hvilken blott behöfver iakttaga en på förhand bestäm<l 
vinkel i en qvintant eller sextant samt att derefter kommen
dera roret. 

J ag syftar härmed på elen af Captain Lecky i "W rinkles 
in Practical N avigatio11" och i "The Danger Angle and Oft'
Sltore Distauce Tables" framstäida "farliga vinkeln". 

För att förtydliga anvtLndandet af denna vinkel vill jag 
tillämpa densamma på några exempel. Den kan, beroende på 
kustförhållandena, användas ilels vertikal dels horisontal. 

Deu vertikala vinkeln anvämles med fördel, då man af en 
eller amwn orsak ser sig nödsabtd att kringgå en nclde så 
nära, de utanför liggande grunden eller refven det tillåta) 
eller då man vill passera emellan en udde och ett utanför 
liggande grund. Om vi t. ex. antaga, att ett fartyg vill runda 
Ölands södra udde, men prickarne af is eller annan orsak icke 
äro på sin plats eller alldeles borta, så verkställer man navi
germgen med tillämpning af denna metod på följande sätt. 
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Man bestämmer sig för det afstånd från fyren, på hvilket man 

vill runda refvet, och uttager ur förenämnda "Off-Shore Distanee 

Tables" eller ur för handen varande tabellverk den vinkel, 

hvaruncler fyren på detta afstånd kommer att synas. Antag 

att man vill passent på 3' dist. från fyren, hvilket bär O,'s 

utanför G-meters djupkurvan. Mot 3' clist. och fyrens höjrl, 

13G fot, f~\r man nr tabellerna eller ur elen kända formeln 

h.0,;;5 f' l 'l 'f' . l f 11 V - ' om yrens lÖ.JC är ang1 ven 1 svens ;:a ot, e er 

!t. l,s_a 'f . . 1 a - - V , då höjden är ang1 ven 1 meter, en vu1 >:el at i det 

allra närmaste 26'. Pa detta gradtal inställes nu sextanten. 

Med instrumentet rigtadt på fyren synes den reflekterade bil

dens lanternin för.,t under fyrens fot, men i den mån fartyget 

närmar sig, så minskas afstånciet mellan des3a fyrens lind

punkter och de synas betäcka hvarandra, då man inkommit 

på den förutbestämda distansen. Sedan man sålunda inkom

mit på distansen, hålles denna, genom att iakttaga det vin

keln h varken ökas eller minskas d. v. s. aU bilderna icko gå 

inpå eller aflägcma sig fr,)n hvaranclra och att ' i enlighet der

med kommendera roret, så att fartyget kommer att följa 

den i kortet uppdragna fricirkeln (se planschen). 'l'ydligt

vis är det i detta fall uteslutande af vigt att icke komma 

innanför cirkeln; m. a. o. den re:flekteraLle fyr- bildens lanternin 

far icke äntra npp på den i horisontspegeln direkt sedua bil

den af fyren. Huru snabbt vinkeln skulle ökas, om mrtu rå

ka(lo komma innanför cirkelns periferi, synes deraf att. elen 

redan nppgår till 30', innan man kommit till G-meters kur

vans. sydligaste spets, der i vanliga fall en ballongprick fin

nes utsatt. 
Då man använder den vertikala vinkeln, måste man lik

som alltid annars, da man mäter dylika vinklar och föremå

let ligger n~Lrmare än horisonten, iakttaga l:o) att virl fyrars 

hi\j(l iifver vattenytan alltid lanterninens och ej spetsens hi>jd 

är angifven samt 2:o) att alltid mäta vinkeln från llet läg,.;ta 
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möjliga ställe omuord. Då ögat befinner sig öfver vatteny!:.au 
t. ex. i punkten O (se fig. I) blir den uppmätta vinkeln större 
än vinkeln vid V, hvilken är den i formeln använda, och 
detta fel iikas i samma mån ögat kommer högre upp. Detta 
fel förstoras ytterligare, om fyren ej står vid sjelfva stranden 
ut,an landet har något utseende i likhet med fig. II. Der 
borde vinkeln naturligt,vis mätas emellan punkterna F och S, 
men kan ej uppmätas annat än mellan F och L; äfven der 
synes att ju högre ögat kom mer, desto större blir felet. Som 
uraktlåtenhet merl hänsyn till denna andra punkt gifver en 
för stor vinkel, kommer detta visserligen att vara ofarligt, 
om man vill passera utanför n8gra grund, ty man får ju då 
redan på en längre distans den förut. beräknade vinkeln i sex
tanten, men om man vill passera emellan en udde och ett 
utanför denna liggande gnmd, måste denna punkt str~Lngt 
iakttagas. 

Slutligen är det af vigt att icke förbise mö,iligen befint
ligt indexfel hos det instrument, som begagnas, emedan vicl 
si små vinh:lar, som kunna ifrågakomma, då man na\'igerar 
med den ver-tikala farliga vinkeln, ett obeaktadt indexfel om 
några minuter kan utöfva ett i högsta måtto farligt infly
tande. Det må synas öfverdrifvet förtänksamt, att här påpeka 
detta, men färsigtighet skadar ju aldrig, i synnerhet som vid 
den horisontala "farliga vinkeln" ett indexfel om några mi
nuter icke spelar någon roll. 

Tvenne höjdvinidar kunna ofta med fördel användas tör 
att i kortet bestämma fartygets läge. Med de beräknade 
afstånden till radie uppslår man 2:ne cirklar, hvilka hafva de 
mätta föremålen till medelpunkter. Cirklarne komma visser
ligen att skära hvarandra på 2:ne ställen, men i regeln kom
mer det icke att möta några svårigheter att bestämma, i hvil
ken af dem man befinner sig. Fig. III visar 2:ne dylika 
cirklar mellan Teneriffa och Ferro. Ju närmare 90" vinkeln 
emellan de uppmätta föremålen är, desto bättre. Metoden ha r 
den stora fördelen att vara alldeles oberoende a f kompassen. 

Tidskr. 't Ifjöv. 1891. 12 
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Den horisontala vinkeln grundar sig på satsen, att vink

lame vid periferien i samma cirkelsegment äro lika stora. 

Genom att uppslå en cirkel genom 2:ne väl synliga föremål 

i land och en punkt ute till sjös, så vald, att periferien ge

nom dessa tre punkter går på lagom distans utanför något 

· grund man vill passera, samt genom att i en godtyckligt vald 

punkt på periferien uppmäta vinkeln emellan cle 2:ne föremå

len, har man konstruerat sig till elen farliga vinkeln.*) Då 

fartyget närmar sig fricirkeln, inställes sextanten på det upp

mätta gradtalet. Då bilderna af föremålen betäcka hvarandra, 

befinner man sig på periferien. Med bilderna öfverens följer 

man seelan cirkeln tills gmnclet blifvit passeradt och har man 

då oberoende af kompassen och ofta den kortaste säkrs, vägen 

passerat förbi farligheten. 

Om vi nu antaga, att ett fartyg, kommande från Kalmar 

sund, vill runda Utklippan, !;an detta med stor fördel an vända 

den farliga vinkeln för att säkert gå Idar för Rosenklints

grundet. I vanliga fall finnes der en svart ballongprick, men 

under vissa omständigheter kan denne- vara borta och om 

natten synes den ej . Om man derför uppslår en cirkel ge

nom Utklippans och Utiängans fyrar samt genom en punkt 

circa l' utanför Rosenklintsgrundet och uttager vinkeln i detta 

segment, c:a 81n, så har man i sin hancl ett förträffligt medel, 

att med säkerhet klara detta grund. 

Enär man vid användandet af den horisontala farliga 

vinkeln ofta tonle finna tillfälle att välja föremål, som befinna 

sig på lämpligt afstånd från hvarandra, så är denna metod i 

prakt.iken mera tilhi,mplig, än den med vertikal vinkel. J u 

större vinkeln är, desto skarpare ut.~:ag erhålles nemligen u n

der annalkandet, eller medan man går på fricirkeln, och i det 

nyss angifna exemplet beträffande 11-osenklintsgrundet, o;l;:ulle 

vinkeln växa från 81 " till l! 0'', om man fran periferien flyt

tade sig in till grundet, m. a. o. man har i detta fall en vin-

*) l<'ur ~ttt finna mc<lclpnnktcn till on cirkel som skall uppdragas g0nom 

3:no g irna punkter, h'invisas till kunstmktioncn i fig. IV. 

l 
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kel om 31° att gifva på, under det att vid användande af 

vertikal vinkel området mellan fricirkeln och den farliga cir

keln i de flesta fall torde passeras utan större vinkel-differens 

än några få bågminuter -- som dock äro fullt tillräckliga för 

ändamålet. 

Under gynnsamma omständigheter kan man naturligtvis 

taga det säkra för det osäkra och genast sätta en kurs som 

bär långt utanför alla grund och farligheter, men ett sådant 

förfarande kan aldrig komma umler rubriken "fin" navigering 

och omständigheter kunna dessutom inträffa, som tvino·a till 
o .. • b 

att stryka sa nara dyhka ställen, so m man utan allt för stor 

risk kan göra. Öfva derföl'e dessa och liknande metoder, så 

ofta tillfälle g ifves, på det att Ni uurler kritio:;ka ögonblick 

må \'ara fullt förtrogen med dem. 

Y. 

Torpedkryssaren "l(assarskij". Den i början af detta år 

för ryska svartahaf.-:;flottan af Schichau i Elbino- byo·gd t . 
b b a or-

pedkryssaren Kassarsk/j är af en alldeles ny fartygstyp. Far-

t!g~t har en l~ro p ell er, en tredubbel expansionsmaskin (system 

Scluchau), hvrlken utvecklar 3,300 i. hkr. och tvenne roder 

af hvilka bogrodret h:an lyftas upp. . ' 

Kryssarem längd är 57,9 m.; breelden 7,3 m.; djupgåendet 

al~ter 3,4 m. och för 2,r meter. Deplacementet är 330 ton. 

Trll det yttre är Kassars/,·{} för öfrigt lik torpedbåten Wzriw 

och kostar omkring 650,000 mark. 

Kryssaren gjorde den 4,500 mil ltmga resan mellan Pillan 

och Sebastopol på 343 timmar, således med en medelhastio-het 

af l2,2s knop .. Denna för en kryssare obetydliga fart 1:ade 

si~1 grund d~n, att vädret var ogynsamt äncla till Cap S:t 

Vmcent - 1bland var det tjocka, ibland motvind med hö 

sjö, som föranledde till fartens minskning. U n der vanlig: 
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förhållanden gjorde kryssaren med lätthet 15 a 16 knop med 
vanligt drag och denna fart kan anses såsom dess normala, 
då, för att uppnå densamma, intet ökadt arbete var erforder
Iiert i eldrummet. :Med forceradt drag uppnåuue kryssaren en 

b 

fart af 21 knop. En stor fördel är att hyssarens fart kan 
nedbringas ända till 3 knop. . 

I Svarta hafvet gjorde kryssaren, utan att pannorna elen
genom ledo något, fyra forcerade profturer med en fart af 20 
till 21 knop och man kan vara öfvertygad, att denmt far! 
kan hållas ej blott de kontraktsenliga två timmarna, utan kim 
äfven utsträckas en betydligt liingre tid. :Med den nyssnämncia 
hastigheten gjordes en resa mellan Sebastopol och Yalta, en 
distans af 58 mil, på 2 3/ { timme och återfärden kunde hafva 
gjorts med samma hastighet, om omständigheterna hade. gjort 
detta nödvändigt. I Oceanen reder sig kryssaren väl 1 gan
ska hög sjö akterifrån, ja till och med om denna lwmmer 
tvärs, men med hög motsjö gräfver fartyget ned sig gansl~a 
mycket, så att farten måste minskas. Med mycl~et ~ög S.JÖ 

förifrån får man göra helt ringa fart, emedan SJÖn 1 annat 
fall rullar in på däck, der den ej så hastigt kan rinna nt 
igen, tillfölje af reli:c.garnas höjd. Kolförrådet räc~~er med ~n 
fart af 8 till 10 knop för en distans af 4,000 m1l, men v1ll 
man härutöfver öka hastigheten blir kolåtgången betydligt 
större så att med en fart af 18 till 19 knop räcker kolför-' . 
rådet blott för 800 mil och med 20 a 21 knop blott för 500 
mil. Efter medelpriset på kol i Sebastopol kostar bränslet 
för hvarje mil med 8 till 10 knops fart 40 kopek (1,15 kro
nor) med 12 knop 68 kopek (l,ga kronor) med 15 till 16 knop 
94 kopek (2,7o kronor), med 18 till 19 knop l rubel 78 kopek 
5,o~ kronor), vid 21 knop är kolåtgången iinnu ej fullt be

stämd. 
Af hjelpmaskiner finnas å kry-:saren en ängstyrapparat 

och ett ångspel, hvilka dock mera belasta i:in göra fartyget 
någon nytta. Ängspelet är svagt, så att det ej kan lätta an
karet, då detta gripit rigtigt fast, utan måste manskapet Jå 
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utföra detta arbete för hand; ängstyrapparaten är pa denna 
klass af fartyg öfverfl.ödig, då till och med uneler den största 
fart en man utan svårighet kan sköta handratten. Ångstyr
apparaten tager dessutom plats, gör styrningen komplicerad, 
råkar lätt i olag och fördyrar fartyget. 

I afs8ende på bogrodret kan man säga, att om änclamå
let med detsammas aubringande är, att kryssaren, sedan han 
afskjutit sin torped, med fart akteröfver skall kunna afl.ägsna 
sig frEm sin fiende, utan att vända breelsidan till, så är detta 
ändamål förfelaclt, emedan kryssaren uncl9r backning endast 
lyder rodret i det fall, att det ej är någon sjö samt. att far
ten akter öfver är riuga. Vid den minsta vind födorar bog
r odret all verkan. Vid fart föröfver minskar det deremot 
::;vängnings-periferien, så att, medan svängningsdiametern med 
anvämlande af akterrodret ensamt blef 640 m., så blef elen 
med båda rodren 341 m.. Bogrodret medför dock den olä
genheten att tillfölje af bogens skarpa form hakar ankaret 
vid lättning upp ~ig just på det ställe, der rodret är fästadt 
vid kölen, hvilket gör att Logrodret aldrig kan vara nere vid 
lättning. 

Den nya kryssarens armering består af två utskjutning::;
tnber för torpeder, men utom dessa skall den erhålla nio 47-
mm. Hotchkiss-kanoner, hvilka den dock icke under uågra 
om:stflucligheter kan föra, enär de,:;sa med ställningar väga 
Lillsammc<ns 9."l:2,ti kg. En sådan vigt på öfre däck måste men
ligt in verka både på kry::<sarens goda sjöegenskaper och fart 
och för ett sådant fartyg är dock hastigheten vigtigare än 
allt annat. 

(•1\farinc-Rundsuhau».) 

Engelska sjöfarts-förordningar af 1890. Bland Yigtigare 
tilldragelser, som uneler år 1890 timat inom det hallllebmari
tima området, intaga de engelska förordningarna om n!Ja last
linier och om obligatorisk räclclui11,qsmateriel å handelsfartygen ett 
framstående rum. Enligt en förordning af den 9 J u ni skulle 
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nemligen alla de förenade konungarikenas fartyg före den 9 
sistlidne December (de britiska koloniernas fartyg före Jen 9 
nästkommande Juni) hafva anlagt nya lastlinier, som enligt 

föreskrift betecknas på nedan;;tående sätt. 
FW (F res h \V ater) för lastlinien i sött vatten; 
IS (Indian Summer) för navigering sommartid Indi;;ka 

Oceanen; 
S (Summer) för navigering sommartid; 
\V (Winter) för navigering vintertid; 
WNA (\Vinter North Atlantic) för nav1genug vintertid 

Norra Atlanten. 

Jt'ig. l. Fig. 3. 

Fig. 3. ]<ig. 4. 

Dessa märken skola enligt bestämmelserna målas i hvitt 
eller gult på mörk botten och i svart på ljus botten; dessutom 
markeras å jern- eller stålfartyg märkets midt med en insla
gen stämpel; å träfartyg inhuggas märkena till ett djup af 
mir!.st 6 mm. Linierna skola vara af 23 cm. längd och 2,r, cm. 
brPcld. De inriktas horisontelt å h varje sida. 

J!'igur l visar en ångares styrbordsside med fullständiga 
märken; figur 2 visar baqordssidan. Figg. 3 och 4 visa resp. 
styrbords- och babordssidorna på ett segelfartyg. Pilama ut
visa rigtningen till förstäfven. Öfverkanten af den linie, so m 
skär ringen, bör passera genom ringens medelpunkt; derjemte 
skall denna linie vara i jemnhö.id med S-linien (lastlinie för 
i:'Ommarnavigering). "Bureau Veritas" och "Lloyd" äro de enda 
bolag, som af engelska regeringen bemyndigats att bestäm ma 

dessa lastlinier. 
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Denna förordning, som beräknas hafva inskränkt det en
gelska lastrummet med c:a 5 procent, var särdeles välkommen 
för skeppsbyggarne, emedan den gifvit dem fullt upp med 
arbete för åtminstone ännu ett år. 

F örordningen om h vad slag och myckenhet af lifrädd
ningsmateriel, som de engelska fartygen hädanefter skola med .. 
föra ombord: har under sistförflutna N o vember månad träd t i 
kraft. Enligt denna förordning fördelas fartygen i olika ldas
ser allt etter besättningsstyrkans storlek, antalet passagerare 
o. s. v. Antalet lifräddningsbojar, bälten och båtar m. m. är 
noga bestämdt, men kan efter omständighaterna modifieras a:t' 
"the Board of Trade" . Sålunda kan, exempelvis, ett fartyg 
försedt med vattentäta celler och af ett soliclt byggnadssätt 
medgifvas att föra ett mindre antal båtar, än ett fartyg af 
samma tonnage, men som erbjuder mindre garantier för osänk
barhet. 

Försök med snabbskjutande kanoner. N edanstående äro re
sultaten af de skjutförsök, som den 10 sistlidne F ebruari ut
fördes i Portsmouth med en 15-cm. snabbskjutande kanon 

o ' 

uneler öfverinseende af officerarne från Excellent. Kanonen 
serverades af matroser från detta fartyg. 

Kanonen var uppstäld i fören på kanonbåten Kite, hvarest 
en tillfällig byggnad hade blifvit uppförd föreställande en far
tygssida, i afsigt att försöka kanonen, som hade den varit 
placerad i täckt batteri ombord i en stor kryssare. Program
met var att affyra. l 00 skott i serier från 10 till 20 med så 
stor hastighet som möjligt. Projektilens vigt var 45 kg., krut
ladelningens 14 kg. E.X.E -krut. Programmet utfördes utan 
deL ringaste missöde, allt var i samma tillfredsställande skick 
vid törsökens slut som vid dess början. Tio skott affyrades 
på en tid af l minut och 31 sekunder, hvilket gör sex skott 
i minuten. 

Kanonen affyracles äfven med olika höjdrigtning och med 
en maximielevation af 15 gra,Jer, h vilket är det hög~:~ ta, som 



-184-

kan begäras af en kanon i täckt batteri. Den lätthet och sä
kerhet, med hvilken kanonen kunde sido- och höjclrigtas, be
visades fullständigt genom se11are delen af programmet. Två 
mål utlades på ett inbördes afstånd af omkring 900 meter 
och på ett afstand fran kanonbåten af 1,40J till 1,80:) meter 
hvilken framgick, styrande kurs midt emellan dem. Tva se
rier, den första på 10, den andra på 20 skott, afgåfvos orn
vexlande på den ena och den andra taflau. Kanonen hade 
då svängts öfver en båge af nära 60 grader mellan tvenne på 
hvarandra följande skott och höjdrigtningen hade samtidigt 
förändrats. En utmärkt öfning vanns genom försöken och de 
sista t io skotten, hvilka uteslutande skötas på tid, affyradcs 
under loppet af 2 minuter och 4 sekunder. Elektrisk affyring 
begagnades under alla försöken och ingen enda "klick" in
träffade. Kanonbetjeningen bestod af 5 man, h vilka hade föl
jande skyluigheter: 

N:o l Sido- och höjdrigtade samt affyrade skottet, 
N:o 2 Öppnade och stängde kammaren, 
N:o 3 Biträdde N:o 2 samt uttog tändpatronhylsan, 
N:o 4 Laddade och 
N:o 5 Insatte tändpatronen . 
Dessa fem man utgjorde full betjening, men två, ja till 

och med en man skulle ej haft någon svårighet att underhålla 
en säker och jemn eld under en kortare tid. Med denna ka
non har nu skjutits nära 200 skvt.t på försök, men man skall 
ytterligare skjuta 100 med densamma uppstäld såsom däcks
kanon å en kryssare. 

Under skjutförsöken användes för första gången ett nytt 
sätt att undersöka den elektriska ledningen och tändrören. 
Detta gjordes med tillhjelp af ett instrument, hvilket fastsät
tes på den elektriska tändnyckeln och ger ett ringande ljud, 
då ledningen är i ordning. Instrumentet underrättar sålunda 
kanonkommendören att allt är färdigt för affyring och varnar 
för faran att komma framför kanonens mynning eller i dess 
rekylbana. De mycket uttömmande försöken med 100 skott 
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i hastig följd visade, att det lilla instrumentet arbetade för
träffligt och ej det ringaste skadades genom skottlossningen. 

N edanstående siffror äro hemtade från dessa försök. 

Skott N:o l Elevation l Tid fiir 
serien. 

Anmärkning3r. 

l 
ll 
21 
;n 
41 
51 
61 
71 

81 

!)l 

till lO 
>> 20 
>> 30 
» 40 
>> 50 
» 60 
» 70 
>> so 
» 00 

>> 100 

5 gr. O min. Jl min. 30 sck. 
lO » o >> 2 >> 5ö » 

15 >> o " '2 » 3 . 
15 » o >> il >> 54 >> 

o » o >> l 40 >> 

l >> 31 ;, 

l » 5 » l 28 
omkr. lo 2 >> 14,-l >> 

2" 2 >> 29*)• 
t 

l gr. 50 min. 2 >> 4 >> 

l 

Dessa afskötos icke för hastig-hot. 
Betydligt dröjsmiU tillf6ljc af båt:.n· l 
i skottlinicn. 

Afskötos på t id 

1 

llfot fast mål på 1,500 yards distans. 
J\'lot fast mål på 1,200- 1,500 yards 

distans. 
Mot två mål, kanonen rigtad örnse

vis iJå ~lon ena eller. andra. taflan.
1 

Mot tv:1 mal, kanonen ngtrlll omscvts 
på den ena eller andra tallan. j 

Kanonens vigt är 5,840 kg. och lavettens 6,100 kg. 
(»Engineering».) 

Ett annaL skjutförsök företogs enligt "Le Yacht" den 23 
Febr. vid Havre i polygonen vid la Pointe·du-Hoc med några 
Canets snabbskjutande kanoner. Mest anmärkninsvärdt var 
det som utfördes med en 12-crn. kanon. Med denna kanon 

' 
och en projektil vägande 21 kg. sköt man två serier om 5 
skott i hvardera, den ena på 3() och den andra på 24 sekun
der, hvilket ger ett medium af 5 a G sekunder pr skott eller 
omkring 10 a 12 i minuten. 

Af resultatet framgår, att man med denna relativt ringa 
kaliber kan på en minut utslunga 250 kg. stål, som på ett af
stånd om 1,000-1,500 m. förmår genomtränga 24-cm. pansar. 

:Med sådana siffror för ögonen ställer man uf'rivilligt den 
frågan till sig sjelf: huru stor är skjuthastigheten merl våra 
svenska 15- och 12-cm. kanoner af sista modell? 

*) Ett afdra.g af 39 sekunder gJonlcs på totaltiden till fuljd af rök, som 

skymde målet. 
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Kryssaren "Le Cecilie". U r den bekanta facktidningen 
"Le Yacht" hemta vi nedanstående uppgifter om detta far 
tyg, som, bygdt vid La Seyne 1888, förlidet år efter verk
stäida profturer införlifvades med franska flottan. 
Längd mellan perpendiklarna . . . ..... . 
Största bredd . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 
Djup från öfre däck till köl .... .. ..... . . ...... . 
Medel-djupgående . .............. .... .... . . ... . 
Styrlast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Deplacement . . . . . . . . . .. . .. . 

Deplacementet fönlelar sig sålunda: 
Skrofvet med inredning . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pansar . ..... ... ... . ...... . . .. . . . ... . 
Cellulosa .... . ... .... . , ... . . ... ..... .. ... . . 
Båtar, master, rigg och diverse apparater . . . .. . .. . 
Manskap, proviant och vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~faskiner och pannor med vatten ........ . . ... . 
Hjelpmaskiner . . . . . . . . . . ..... .. .. . . . . 
Kol ... . ... ... ..... . ... .. ... . ..... . 
Bestyckning, ammunition och torpeder . . 
Di ver::>e detalj-förråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Di::>ponibelt deplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

lll,0o m. 

15,oo , 

IO,ao , 
6,o3 , 

1,50 " 
5,76G ton. 

1,960 ton 

760 " 
40 " 

252 " 
187 " 

1,225 " 

65 " 
700 " 
327 " 

G3 , 

207 " 
Summa 5,766 ton. 

Fartygets för~varsmedel äro följande: 
l) Ett pansarcläck, hvars horisontala mic1teldel, 50 mm . 

tjo ch:, ligger 0,50 meter öfver vattenlinien. De sluttande sido
delame äro 100 rnm. tjocka. 

2) 'l'vå st. lUO mm. tjocka pan'Sartraverser för att skycll1a 
det täckta med 14-cm . kanoner bestyckade Latteriet mot lång
skeppsbeskjutning. 

3) Ett 60-nu11. tjockt och omkring 8 meter långt pansar
bälte i bogen i höjd med med vattenlinien. 

4) En 1,20 meter under och 1,4o meter öfver vattenlinien 
s1g sträckande med cellulosa fyld kofferc1am. 

Af anfallsmec1el finnas följande: 
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T io stycken 14-cm. kanoner i ett täckt och. såsom förut 
nämndt genom traverser skycldadt batteri; 

Åtta styck en 16-cm. kanoner, af hvilka sex äro placerade 
i barbett-torn å öfre däck, en förut uneler kastelldäcket och 
en på hyttan; 

Fjm·ton stycken 37-mm. Hotchkiss kulsprutor, hvaraf tio 
på bryggorna och fyra i stor- och förmärsarna; 

] 1;ljra stycken 47-mm. snabbeldskanoner, af hvilka två stå 
kryssm ärsen och två på främre bryggan, samt 

Ji(;ra st. torpedtuber för bog-, akter- och sidoutskjutning. 
14- och 16-cm. kanonerna hafva ammunition för 100 skott, 

kulsprutor och snabbeldskanoner för 500 skott, allt pr kanon. 
Fartyget framdrifves af fyra vertikala compoundsmaski

ner, af hvilka två och två påverka en propeller; ångan lem
nas af sex till 6,;; kg . afprofvacle dubbelpannor, hvar och en 
försedd med sex eldstäder . 

Uneler profturen var fartyget nedtryckt till sitt fulla djup
gående och dessutom intogs 100 ton barlast såsom kontrakts
enlig disponibel vigt. 

Vid den första sex-timmars profturen blef elen franska 
marinens officiela 6,n mil långa bana, belägen vid de Hye
riska öarna, med fri sk vind och hög sjö sex gånger passerad 
och uppnåddes deruneler en medelfart af 19,m knop. Ett me
clelångtryck af 6,3 kg. kunde lätt hållas, maskinerna gjorde 
omkring 101 slao· i minuten och utvecklade 10,480 hkr. 

' b 

Vid den under gynsammare omständigheter för utrönande 
af maskinernas maximikraft företagna profresau, uppnåddes 
med 10,650 hkr. en hastighet af 19,m knop. Kolåtgången 
var i medeltal vid ett tjugufyra-timmar,; prof, under hvilken 
tid hölls oafbrutet en far t af 18 knop, O,ss7 kg. per hästkraft
timme. Maskinkraften beräknades härunder till 6,696 hkr. 

Sedan fem skott med full laddning blifvit af::>kjutna med 
hvarje kanon, hvarvid inga haverier inträffade, vorode i alla 
afseenelen lyckade profven afslntacle. 



- 188-

Litera tur. 
Neutralitetens Lagar af R. Ktee1z, senare delen, eu volym 

924 sid . 8:vo, Gernanclts Boktryckeri-Aktiebolag, Stockholm 
1891. Pris 5 kr. 

l<'örra rlclon af 1letta fi.irtj on.'<tfulln nrhcto ntkom 1880 ot·h innchiill »C mntler» 
sa mt >>~cu tr.1la s pligter>>. Denna del omfatt:tr >>::"rrntr:ll:Js rilttiglwter» sa tnt »Neu
t rali tetens riittsmc,Jch. J>\irfatt.a ron br handl:n· iimnct siirtlP!cs g-rundligt, g r:Jn skar 
lrat nst:len<lc fiirfattnrcs ås igkr in o1~ 1 ift·Jg·:ti':Jr:t tHlc gren nf dl' n nwl lanfulklig:t riit
ten, rct logiir fur olika. state rs l:l g.-; tiftn ing sa mt belyser crkii11tb ud1 i..Jie erkiin da 
rii ttsgrnmlsatser g<'nom fr:nn lilg-gantle af talrika fr iin historien hrmta tlc exempel. 
Arbetet, drt fö rsta fullstiind iga i sitt slag p:i l'årt språk, ii r smno rligcn int res
sant och furtj onar plats i skcppsbibl iotckc·t på hl'<lrjc fartyg, som IHtl·igcrar i 
frilnmwntlo f<u·vattcn. 

Stenogr·afiens användning inom militäryrket FöreLhag h:'tllet 
inför H. M:t Konungen i militärsällskapet i Stockholm den 23 
Oktober 18\:10 af Robert JJ1öm er; Upsala 1890. Pris 50 öre. 

Gustaf Il Adolf som fältherre. Försök t ill karaktäristik af 
Claes Bmtt, kapten vid Vennlands fältjägare-korp::;; pa Militär
litteraturföreningens förlag. Stockholm 1891. Pris l kr 
75 öre. 

I kort:t uch rcrliga <l rag tc .. knar .fi.irli1ttaren <len store konungens ungtlom 
och J111l1tiira uppf\)strn n samt lrnlll:ll.· en öfn' rsigt af t! c vigtigare tilldragelserna , 
(lon t ill iin.lpadc taktiken oeh l1iirens ut·gnnisati"n nn<lt'r do krig, i .ltvilk:t kunung·cn 
J~nle betiii tt ll lands. Vi vcb, att kunnng Uusbf II Adulf iil'vcn in t rossoradu sig 
f~r Rlll Il utta, oeh t lo,, s förand o sa 111 t sj d f upptriitl1lu s:'tst>ln t:1 k t. i k e r pil d db uin
r:lllo; don tlclen af han s lJc fii.l s l'iirin g f:dler na tu rligtvis il"ko iniJ nl ralll en a[ dett:t 
arbete U<'h har it"ko af författHt'n behandlats. Arbetet liiscs med intJ·psso af 
lt v:njc svens k militii r ; det :'itfiiljes af rn karta öh-er Tyskland und er trctliu:'iriga 
krtgot. 

Handbok för Befälhafvare inom handelsflottan af if. B!Jström. 

I distribution hos Mortimer Carb son. Stockholm 1SU1. Pris 
2 kr. GO öre. 

Bchnfvct af en hantliJt>k i d<' ii tnuen, snm röra lastliiggning od 1 slufnin g' 
fraktberii kning m. m. har liingr gj .,r t sig kiinbart. ]\[an har hi tti ll s hul'vtltl saii
ltgcn sökt afhjelpa tlcnn:t brist ge nt~ nl att p1 enskild viig iin hiir ut·h iin der Rkitfl"a 
stg npplyRning J~jr att ktmna miita de fordringar, som num era stiilln s p:\ en p ligt
trogon Ol' lJ tlugltg fartygsbcl"ii!h,J[\'are. .Fiirut l1:1 r Yisscrligcn Dctblstriim, ud1 lian-
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skr fl rr:1, sökt p~t sa mma viig som nu kapten H;-striim (l"l la drttn tomn1111 i d r 
sj iifart~ l iteratnr , men lu rkor hafva alltill fun nits. 

Fiirfatblren till ifråga,·:ll"antlr arbete, som rn lii11grc titl 1·erl<at s:lson1 liirare 
vid navigation sskolan i St.wklwlm uti tle iimncsgrenar, St>lll fall a iHnlll arlwtds 
omfa ttning, har bgit steget fullt ut oeh ti ll fartygsbcfillhafvarnc inom s,·crigrs 
har~tlel s li otta öfvcrlrmnat et t omsorgsfullt m·bctc, som sbll hlifva 1lrm nyttigt 
i a.Ua. <ll' afsccndon, ln·ilb riira tlr' rn s fö rh ålbll(lc till redare, ucf'r:1Hnrr , brsi ittnin g, 
lwnsnlrr m. m. oeh lmn·s drygasto och vigtigastr del 11pptagcs nr amisningn r 
mn hohalllllingon af ol ika slng· af L1 ster Ol"h tlrssas egenskaper. 

Innch:lllct, sum ii r framstiiJtlt i Jl"puliir f<~nn , hclysrs af åtskillig:t hiL1g"r imw
lt:l lla n•lc fonnnlii r. Boken iir afsetid att knnna tilliimpas s:'isum liiro])l) l; 1•id rikets 
nal·igat ions:;kolor. l"tstyrseln iir vånl;Hl; pr iset idcc högt. 

Theorie du navire par J. Pollarcl et A. D nrlebont, inge

ni eurs r1e la marine, professeurs a l'ecole du genie maritime. 
Gan t h i er-Villars et fils, Pari::; 1890. 

AJ tlrtta. storarhulc verk 1wr 1 ::t volymen, srJ ill inn eh:l llr r bcriikningar riirandr 
1lc g<'omctriska gr,nnrlcrna fiir si< t' ppshottnar vitl ttppriitt stiicn<lc liigr• o<·h und er 
kriingning· samt skeppets geometri., utkommit. Aruetc:t, stor okt:11·, iir fii t'i<o<lt Jll rtl 
talrib figltror i texten , samt mcrl 2 plansr.lte r ; pr iset U fran es, ])et gc·tl igna 
arhPtct skall, fnllt fiinligt, komm n att nmf:Jtta, J:n;c volymer, som hvar oeh t' n siil
jes siirski!tlt, Dc öfriga ttppgifl't'S v:1ra uniler t ryckning. 

Öfversigt af svenska befästningsväsendets utveckling från 
äldsta till närvarande tid af L . G. 1'. 'I'idruuler, l:a h iiftet. Mo
tala, Gustaf E. Ericsson<; förlag, 1890. 114 sid. 8:vo, P ris l 
krona 50 öre. 

Flottans uppgift vid fosterlandets försvar af -y-. Stock 
holm 1891. Tryckt hos P. A. N orsteclt & söner. Pris 30 öre· 

Vore tlot så, att man knn<lc hysa n:1got, <let allra minsta, hupp 0111 , att se
g rande bcvisfOring och inre öfvertygelso I'Orc clc enda hiifstiingcr, ROlll vitl 1·:'i ra 
riksmöten afgöra öf~ er nationens vigtig(t frågor, så slwllc 1·i siiga, att ifråga
var:Jndc Jill :t bTosehyr - endast 22 sitl. 8:n>. - me1l sin sansa lle ton och sina 
h-ckli o-t valtia fdn historien hcmt:Hlc t'xcmpel, utkOJnmit p;l en sii rd<'les liimplig 
titlpu~kt, J)å' den utkom var nomJigcn :):e hnfmdtite]n iinnn if'le behnntl latl i 
kamrarna oeh man knntlc jn hoppas på ett omslag i situati.,ncn. N11 har titeln 
fc>rcva rit, ontlast några gemensamma voter ingar :ltrTstå. Brnsr.hyn·ns in verlian 
på riksdagen tor<lo kunna jemf\ir:1 R me1l inflytantlct af <le millioner mrtroror, som 

dagli gen t riiff:t våT pbnct. 
Men r;·,r <len, som h;·scr intrc,ssC' r.·,r Y:lrt sji"JfijTsva r oeh fi",r den, som sknllc 
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vilja nndcr3iika, hnntvitla icke dctt.c s lag .cf fci rav:tr verkligen iu rtjcn.cr att mer:1 
iin hittills nppmiirksammas, rekommendera vi att 1\\lj a -y-, 1lå han visar 

l:o) »Att dc fiircnndo r ikcnu, om tio oj cg;t ett sjöfö rsvar, hnna botvingas 
ntan att en cnlh solda t ilandsiittrs. 

2:o) Att befintligheten af en fl ottn undorliitbr alliun scrs ingående. 
3:o) Att t illvaron af ett sjöfursvar g ifvor vår arme t id t ill mobilise ring. för

svil rar, måhiinda förhindrar en fi entlig ann6s bndsti.rn inn· · fl ottan b n om en 
sådan ]a.ndstigit, genom f\irs tii ring af llOSS furbin(l clsrr ~ICtt'l:I' Jllla ndct af~iira kri
get t ill v:lr fönlcl. 

4:o) Att fl r>ttan iir d rt r ntla mctlol :~tt tving:t den ovontuelo fi ende, med 
lwilkcn vi h afv:t gent ensam landgriin s, att sii ka sin viig 11 0rr r•m Bottn isb viken 
och kan seda n verksamt bi!lraga t ill att fii rhindr:t Jwns frnnt trii nga nde oeh :~f's ldra 
hans f'iirbindclsclinicr.» 

Schiess-Versuche des Grusonwerk. B ericht N·o 9. Fort-
sättning af försöksskj utning med 2 st. lfi cm. kanoner L j26 
i lavetter utan rekyl fr ån pansartorn med valsad j ernkupol, samt 

Bericht 10. Försöksskjutningarna vid Magdeburg den 
22-27 September 1890. 

Don senare bcriittclscn, liksom den tu rstn ii mnda tryelit s:'tsom nmnushipt, 
redogör för do storartade sl<jntförsö k, som af Gmsonwerlwn vi!l niimncl:L tid föro
t ogas vid B ueknt oeh Tangwhiittc i niinaru af omhnd fö r 25 regering ar. 

Dessa skjutningar omfattade följande serier: 
L Försök med snabbcld;;l.·anoner 'i j(ittleu·etter . Donna serie omfattar åtta 

nummer, ncmligen skjutningar med kanonor af3,7, 4,7, 5,3, 5,7, ·7,&, 8,0, 8 ,2 och 12 c:.m· 
kaliber; 3,7 cm. kanonen monterad i borglavott. 

Il. Försök 71/Cd snabbeld;;/;nnoner i flyttbar e! pa.nsa'l'lavctler, om fattande 
skjutning mod lmnon af 3,7, 5,3 oeh 5,7 em. kaliber. 

111. Försök mc<i Siwbbc/d,;kanoner i fn1'1y.r;sla vctt er. l'Liruncler slcötos mPd 
kanoner af 3,7, 4,7, 5,3, 5,7 och 8,2 cm. kaliber ; 3,7 cm. kan onen monterad i biit
lavett. 

I V. Fö1·sök med snabbelddemoner 'i ka.semattlaveller. 'Försöket omfattade 
skj1ttning med 4,7, 5,H, 5,7 och 7,G cm. pjcser. 5,3 cm. kanonen monterad i om
brasyrlavott, do öfriga i boekpivotla vetter. 

V. Ji'örsök 111ed pansadcu,ctlcr och pansrade mörsare. Denna serie om
fattade försök med Grnsonskn 5.:!, :3,7 oeh 12 em. kanoner i siinl;bam pan snr
l:n·ottor; mod 12 cm. kanon oeh 15 och 21 cm. l1:11tbitzcr :t f Krupps t illverkning 
samt 12 cm. snabbclds-hanbitz af Urn sons t illvorlming i pan·sarlarctter; med Uru
sons 12 cm. snabbohls lt anbit;~ i pan sarlavett att taga. isiir; mod pansarstii llningar 
Hir 12 o~h 2 1 cm. miir saro s:unt med p:ms r:ul utkik sstiill nin g. 

VI Pärsök med pemsarlorn or/t minimiembrasyr-iavctter; !lenna serie 
om l'nttando tv:l försök mctl Kruppsket 15 och ett med en Krupps 24 cm. kanon . 

Innehåll 
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åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter 
1891. 

Ilonyl. H1·ig.qvefcnslu!J1.<i-Alcwlem.ien~., IImullinga1· cch 1'id
·"k1•ij't. 1:a och 2:a ltiiftena. JTm zdlin.r;arna: Arsbcr:ittclso ~ f fi ircdragan•lcn 
i higsfön·altning, higsl:tgf'arr nhct O!' h sjuhil nl; Tichl.T ijlcn : Om ini t iativ or h 
sjolfve rksamhet; Stats1·crk sproposit inncn oe.h kr igsmagten; Om strirler i 111 ijrker 
IlfilitiiTli tend.m I oth II ; m. m. 

:l:o ltiif't. T venne miirldig:t moti oner; N:'\gra ord om offleerarncs teoreti ska ut-
bilrlnin " · J ,r .. ·ionens (H· h fn langens f; irsta möte ; m. m. 

4: ~,_, l1 ilft~ Uandlin.r;arna: Årsber ättelse af flirc<lr:tgan!lcn i hig.;konst. Tid-
skriften : Om ur<ler oth rapporter; m. m. 

A1·t'illeri-'l'irl.~l•:1'i/t 1:a hiift. Tysb fiiltart illcri cts skjutitlstmHi on af 
år 1890; Artillr rikluJ,hen 1t>Sl - l 8!1 J ; Do sna bbsl;jubtndr pj rsernas konstruktion 
och taktiska boty,lclsc ; D en skyltLt el!lens anviin!lning i fii.ltkri get; Pranska arti l
leriets organ isation oeh artilleripersonalens n tb ildning ; m. m. 

No1·8k 'l''irls8k1''ift fo1' Siivcc8en . 9:e årg. 3:o bMt. Hnrnledes man 
skall nmlcrsij]m en kibtres g<)lllwt; Stormen i Harj angen i ~ovcmber 1800; Om 
sjol fa ntiintlnin"· oeh explosion i kollaster och ];olboxar; Nor ska marinens 12 cm. 
35 bliber lå~g:< lmnoner ; 12 !'lll. kanonens la1·ottago; Nya hyssar e för l<'örenta 
statontas flotta; m . lll . 

!J: o :'lrg. 4:o h iift. D c n: :t s te kompasser och deras nmlersii],ning; Vikings 
första batalj; Do nyasto slagskeppen; Skjntfursuk mot pansarpL"tt i Amonka och 
R ysslan<l ; De sista årens kryssare. 

Dansk 1'ill8Hfr1"ift fol' Sövccsen. 23:e b:tml !):c hiift. Nnti<la kri gs
bruk och stri•lsmcllrl; Kontrollbara torpetler; Den horisontala, farlig:t vi nkeln. 

.Ma
1·ine-Rnndschrut ~::t ;'i rg . l:a hiift. D e ny:t lUronlningarna i }'rank

rike ruramle Amiralitetsrå!l, Öfvcr-iibrinråd urh !lottans Ucncralin spokk>rcr ; Olika 
st<ttcrs marillbttllgeter; Maskiner o('h pannor p i't Bnrlw_m od1 Bel/ona; Anmi\rk 
nino·a r öfrcr franska Huttans transpnrtfartyg, transportaY tsos m. H.; Ryskt torped
.kry:sa ron J\assetrskij; ]<'örsöksskjntni ng mot eompouml- ueh stillplåtar i S:t Petors-
buro·· m. 111. 

"'~:a hiift. Hmrcll-torpcllen ; Sptrbcrs resa fr:'l n Api:t t ill JI.Im·shallsua rno och 
t illhal;a: Argentinska torprtlkanonb:'\tarno R osedes o~h E::;porn; Chilenska pan sar
skeppet s, Cap item ['rat , aflupn i ng ; U raydons dynamitprojektil ; ]~n ;;r!sb IIJ k L hy~
sa rcn S yb illei N 1·a fran ska L[ kl. ];ryss;He : Ryska kPJSaryadtten l olw naJa 
Z

1
cjexda i :Tillverln;ingrn af niclii•ls tM i Amcrikit; Proftur mc<l U.-S. l;~y ssaro Ne

wa rk; U.-S p ansarhyssare 11Ininc i ]~ngelsmiinnen s opcrnttoner mot_ \\ ttt;; m. m. 
3:e h ii ft. E ngelska Hottans particia mnhdtsl't'mg oth t!Pss m:moner ar "1800; 

H om 'll-to rpctlon (slnt.) ; Prllftnr mc t l en g . byssaren Latona; H y!lranltsk ha t luss
nin g· ,;: tppnrat; }'ra n s ka torpc!lbåtar ; Proftm me<l fr. pansar skcppct I!.oche; Proftur 
med fr. kryssaren Trowlc ; Ett helj,·eimt och öf1·c rsld't!lltgt sc·hema tur elen dagltga 
bestickräkningen; m. m. 
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Jllittheilunyen an.~ de1n Ge7Jiete des Seewesen.~. Vol. XIX. 
N :o I. Lagen för stonn;nna i osbsinti ska farvatten; Italienska marinens bu1lget, 
fiilTaltningsårct l Juli 1890-30 J n ni 1801; Stat för kejserliga tyska marinen 
1891-189:2: Dekret rörantlo spanska öringsflottan: Torpedbittar för Argentina; 
R.tuunfartyg för hamnförsvar; 1<\ir~ök mot pansarplåt vid ];]g temperatur; :Mau
cltcstcr-kanalen ; Ljuskällor for fjrtorn; Maskinerna till Förenta staternas (tre
propeller-) kryssare N:o 12 ; m. m. 

N:o II. .i'IIct0•l att bcrcikna vattenhålans tyngtlpnnkt; Do franska. torpednt
sl,jntningsapparatcrna, systom Canrt; Föronb1 Statcrnns mnrinbntlgct 1 8~11 ot·h 1892: 
Jorn- orh st;] !fartygs skydtla ntlc Jur faran att S.JIInb ttll J'f,Jj•l af skndor it slwpps
hnttnlln; Försök mc1l eellulosa s;hom me1lol att tiippa lii ekor ; Hydrauliska ]J;I tlt iss
ning,mpp:cmtor; Yarrowa riirpmma; Arilnmotorns bmk ombord fcn· hcstilmtnan•lc 
af hafsyattnets specifika vigt; EJektrisH Gyroskop; :B'ranska kryssame af II-ldass; 
E ngolsht kryssarn e af II-klass; Seotts eloktrislm sig·n;tllanterna.; Turkisk öpponsj(i
torpedbåt; Signalapparaten Lucigraph; m. m. 

Revue Jticn·ithne et Coloniale. .Januari. Om solfunnörkelso; En ge
neralstab för engelska flottan; Krigsflottorna under forntid of·h medeltid (forts.); 
Krigsrätton röran<le Scrpents furolyckamlo; proftur mod engelska tm·pcd-knnon
båten Spanker; Argentinslm kryssaren »25 de ]Vfayo»; Ny lotlningsapparat; Stritls
domarcnas rapport efter dc sista cngelsli<L cskadcrmnnövrenw. 

Febnwri. l<'rilmmamle örlogsmuiners org;tnisation; Kornpassen om hord å 
moderna stridsfartyg; Det ekonomiska inflyt<Lmlet på skeppsbyggeriet af ringa 
tyngd; Hcglering af ma.skiners gång; Historiska studier öfver franska örlogsflotta n 
(forts.) Orneorspersonalens anstiUhnde och uppfostran inom engelskt flottan; Ita
lienska handelsflotta n 1889; Proftur med engelska pansarskeppet 'J hundcre1· ; 
Gmytlons dynamitkanon; Hospitalsskoppen nntlcr kriget. 
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