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Huru böra de fördelar, som· den utsträckta värn

pligts- och öfningstiden för. sjöbeväringen 

erbjuder, bäst tillgodogöras vi d: flottan? 

(Prisfråga, nppstälrl nf Kongl. Örlogsmannasällskapet, sorr: tillerkänt nppsatsens 
författare, Kaptenen virl Kong!. Flottan S. Natt orh Dag, dess metlalj i silfv er)· 

(Forts.) 

Af det föregående framgå hufvuddragen af den föreslagna 
sj örnanskårens organisation. Organisationen afser at.t draga 
största möjliga fördel af vår nu gällande värnpligtslag. För
slagets olika punkter tarfva dock en del förk·lart ll fjm·, hvilka 
här i det följ ande komma att gifvas. 

Om skeppsgossekåren. 

Denna kår är nu, såsom varande den källa .hvarur största 
delen af vår 71fasta" manskapsstam, samt hela vårt unelerbefäl 
(på några undantag när) rekryteras, en mycket vigtig del af 
vår flottas institutioner. Särdeles som rekryteringskälla för 
underbefälet har elen stora, mycket stora, förtj enster, ~nen så
som rekryteringskälla för manskapsstammen har den ett fel, 
och det är, att den är för dyr. En rekryteringskostnad som 
den nuvarande af circa 1,600 (säger sextonhundra) kronor pr 
karlskrifven stamanställd är mycket för hög För 1,600 kro
nor skulle säkerligen ur handelsflottan flere fullt dugliga re
krytämmm kunna erhållas, och gällde frågan endast att rekry
tera manskaps-stammen, så vore det ej mycket lönt att behålla 
skeppsgossekåren; dock har elen äfven härvidlag en stor för
tj ens t, och det är, att elen är Y år enda ?lrtyotsclnrlr säkra rekry
teringskäll a. Fullt 8tikrr såsom rekryteringskälla är den dock 

Tidskr. i 8jör. J8.fJ-!. 20 
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Rj, ty ingenting borgar för, att tillräckligt många dugliga gos
sar anmäla sig till inträde i densamma 

Väges skälen för och emot skeppsgossekårens bibehållande, 
skall man finna, att skälen för elensammas pi behållande (åt
minstone tillsvidare) äro hetyclligt öfverväg~nde; ja att med 
ens, med antagandet af en ny .organisation af sj ö mans kåren, 
taga bort densamma, kan väl aldrig komma i fråga. När alltså 
kåren bör bibehållas, måste man försöka att nedbringa kost
naden per karlskrifven. Detta kan enelast ske genom min
skandet af utbildningstiden uti kåren. Betydelsen af de nu
varande sj öexpeclitionerna med skeppsgossebriggarna för en 
blifvande nutida örlogsmatros har mycket förminskats, och det 
kau nu nästan sägas komma på ett ut, om elen nykarlskrifne 
har gjort två, eller fyra sådana sjöresor. Deremot lider den 
bokliga lärdomen på, att utbildningstiden inskränkes till två 
år, med thy åtföljande högre ålder vid antagningen; dock kan 
denna olägenhet något minskas, genom att göra de s. k. efter
middagslektionerna i exercisskolan mera lämpade efter karlar
nes olika kunskapsmått, samt genom att göra dem till ett 
slags mellanlänk emellan skeppsgosse- och underbefålsskolan, 
till en förberedelse för inträdet uti denna senare. Äfvenledes 
är det att komma ihåg, att det ej alls är nödvändigt, eller ens 
önskvärd t, att hoa r:je karlskrifven skall vara ett underbefäls
ämne. 

Ett vigtigt skäl för att bibehålla skeppsgossekåren är dess
utom, att man, genom bestämmelsen att en karlsh·ifven ·har 
skyldighet att, om så erfordras för att fylla det behöfiiga an
talet, som bör taga ny stamanställning, qvarstå i tjenst sex år 
efter karlskrifningen, erhåller en temligen god säkerhet för att 
kunna hålla stammen, åtminstone dess matrosafdelning hvar
till hufvudstyrkan af de karlskrifne gå, fulltalig. 

På grund af de här ofvan anförda skälen, och enär det ej 
bör vara uteslutande det qvantum boklig lärdom, som kan an
ses vara behöfiig för en karlskrifven, h vilket bör bestämma ut
bildningstidens längd, har denna anslagits till två år, hvarige-
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nom från en kår af 400 skeppsgossar, enligt förut anförd be
räkning, 180 nykarlskrifne per år kunna erhållas. 

Om de frivillige och deras stamanställning. 

Sättet för de frivilliges erhållande, de förmåner och öfriga 
omständigheter, som skulle förmå dem att taga stamanställ
ning, den eller de klasser hvarur de skulle tagas m. fl.. dit 
hörande omständigheter har förslagsställaren tänkt sig sålunda: 

Alldenstund det är önskvärdt att rekrytera sjömanskårens 
stam så mycket som möjligt från de samhällsklasser, hvilka 
genom sitt yrke hafva gemenskap med sjön och sjölifvet, samt 
äfvenlecles så mycket som möjligt från de mera bofaste af dessa 
klasser, så är det från kustbefolkningen, fiskare och kustfarare 
m. fl., som man skall försöka erhålla de frivillige. Rundt hela 
Sveriges kust, från Strömstad till Haparanda, lefver en lägre 
klass af statens tjertare, lotsar och lotslärlingar, fyrvaktare och 
fyrbiträden, tnllvaktmästa1:e och kustroddare, hvilka alla ge
nom sitt yrke äro mer eller mindre sjöfolk. De äro, som of
van sades, stotens tj enare och veta h vad en pension på gamla 
dagar, då arbetskrafterna svika, kan vara värd. Dessutom gå 
dessa platser ofta i arf från far till son, hvarjemte det är mån
gen fiskareynglings varmaste önskan att vinna en dylik an
ställning i statens ~jenst och att aerigenom erhålla en om än 
ringa dock säke1· kaka, kronans kaka, att lefva af. Se der 
hvad man skall draga förd el af! Pensionen och den framtida 
~äkra utkomsten! Kunde man för d esse lotsar, fyrvaktare, 
tullbetjente, fiskare m. fl.. klargöra tanken, att de, genom att 
±örmå sina söner att taga stamanställning vid flottan för en 
kortare tid (här 2 år) och genom att under denna sin stam
anställning uppföra sig nyktert och arbetsamt, skulle för desse 

· j ck e ·blott unel erlätta inträdet uti statens tj ens t vid lots- och 
. fyrstaterna eller tullverket, utan äfven bereda dem en pension 
(lifränta) hvarigenom deras ålderdom skulle vara betryggad, 
så. vore allt vunnet. Då skulle det erforderliga antalet frivil
lige lätt erhållas och det af ±ullgodt folk. 
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Genom stamanställningen på två år, med dermed följ ande 

löneförmåner, är den frivillige (liksom den karlskrifne) tillför

säkrad en lifränta vid viss (ö5 års) ålder. Denna lifränta för 

karlen sjelf kan äfven utbytas mot en s. k. kollektiv Jifränta 

för karlen sjelf, hans hustru och minderårio·a barn ifall han 
. o 

afhder efterlemnande enka eller minderåriga barn. Denna se-

nare form af lifränta torde vara att föredraga. Lifräntans 

storlek är beroende på karlens ålder under stamanställningen. 

Insättningen är 25 öre (af karlens 50 öre i dagaflöning) per 

dag under de 2 första stamanställningsåren, hva1j e m te äfven 

de gratifikationer a 100 kr., som en karl erhåller vid befordran 

till :!:a och till l:a klass sjöman eller vid vunnen kompetens 

till U -0.-korpral, insättas till ökande af Jifräntan. 

Alldenstund den nykarlskrifne i allmänhet innehar en ålder 

af 181
/ 2 år, och den nystamanställde frivillige en af 191;'2 (enl. 

beräkning), så har det antagits i föregående beräkningar, att 

den stamanstälde vid slutet af första stamanställningsåret är 

fylld 21 år, d. v. s. tillhör 22-åringarnes klass. Med led nina 

häraf, och med användande af härvarande (Blekinge) lifränte~ 
och kapitalförsäkringsanstalts tabeller, kan den lifränta, som 

vid 55 års ålder skulle erhållas af en f. d. under 2 år vid 

flottan stamanstäld, beräknas till 200 kronor för en till 2:a 

klass sj ö man eJ befordrad, samt till 300 kronor för en till 

d.enna sjömansklass befordrad karl. Insättningen af gratifika

twnen (H. Hill kr.) vid befordrar1 t]l J :a kl. sjöman ökar ]if

räntan med circa 90 kronor och samma gratifikation vid kom

petensen till U.-0.-korpral med cirka 70 kronor. Höysta fil
ränta för stamanställning vid flottan blir då cirka 460 kronor. 

Fördelen af denna lifränta, särdeles då som nu arbetare
(ålderdoms)-för:::äkringen står på dagordningen, inses nog snart 

äfven af mannen i ledet, och äfven om den e1· nto·ör nåaon 
'd . o o 

Vl are stor lockelse för ynylinr;en, så utgör det en sådan för 

j'ad1·e1t, som of onthlllke lär si11 &OJIS fmmtid sä11der honom rrtt 

taya slrWWilsW!IIring vid flotta11, soli/t tilth :l!ll'1' honom att fö1 ·/l(l/(,1 
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siy cc'il under sin f;ienstetid, detta senare en omständighet väl 

värd att taga fasta på. 
Staten bör de'lsutom söka att bereda 1'Ptriittplatser för dem, 

som skött sig särdeles väl under sin stamanställning. Dessa 

reträttplatser böra, hvad sjömanskåren beträffar, vara anställ

ning såsom lotslärling, tyrbiträde, extra tullvaktmästare eller 

kustroddare. Vid lika kompetens i öfrigt bör, vid besättandet 

af sådan plats, företrädet gifvas åt den, som med goda vitt.sord 

tj enat vid flottan. Dessa rAträttplatser blefvo visserligen t:;j 
många per år, men det skulle snart blifva så, att ingen, som 

ej varit stamanstäld vid flottan och derunder uppfört sig väl, 

erhölle en sådan plats, och då skulle sönerna till dessa lotsar 

m. fl. i massa strömma in vid flottan såsom frivillige. 

Ett ytterligare medel att befordra rekryteringen af sj ö

mans kåren medelst frivillige är den anskaf/ni~tqspremie, som 

und er rubrik anskaffningskostnad upptagits med 50 kr. per 

man uti de föregående kostnadsberäkningarna. Denna anskaff ... 

ningspremie sl:ulle utbetalas till en hvar, som förmår och an

mäler en dugande och kompetent ung man till inträde såsom 

frivillig i sjömanskårens stam (utbetalas naturligtvis först efter 

karlens anställning vid stammen). På detta sätt skulle mån

gen, bland andra sjömanshusombudsmännen, kunna förskaffa 

sig biinkomster at ej ringa belopp, och frivillige skulle säker

ligen anmälas i så stort antal, att ett rätt noggrannt urval 

kunde göras. 
De första rekryteringarna blefve de svåraste, hvarför man 

på allt sätt, genom anslag å sjömanshus, annonser i de mest 

spridda tidningarna, utsändande af en kanonbåt till fiskerier

nas h j el p, h vars befäl och besättning, genom anordnandet af 

föredrag, genom samtal med kustbefolkningen o. s. v., skulle 

sp rida kunskapen om vitkoren för och förmånerna af anställ

ning i sj ö manskårens stam. 
Den här ofvan omtalade lifräntan beredes genom de der

till afsedde medlens insättande i en af staten kontrollerad lif

ränteansta.lt. Genom formAn af ii[riinta , utbetalad af en lif-
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ränteanstalt, undvikes, att den pension en under 2 år Yid flot

tan stamanstäld karl möjligen under någon Yidare anställning 

i annan statens tjenst (t. ex. såsom tullbetjent eller lots) eller 

genom fortsatt stamanställning vid flottan kan blifva berätti

gad till, skulle kunna minskas med ett lifräntan motsvaranda 
belopp. 

En vid sjömanskårens stam anstäld karl skulle först vid 

befordran till U.-0 -korpral, eller, hvad ekonomist er, eldare 

eller handtverkare ·beträffar, · vid vunnen tillåtelse till ständig 

stamanställning, blifva delegare i Amiralitets-krigsmanskassan, 

hvars pensioner (liksom gratialerna) skulle vara alldeles obe
roende af förut omnämde lifränta. 

En anmärkning, som mången torde göra, är, att de värn

pligtige i sj öbeväringen ej visat ringaste håg för att taga stam

anställning vid H ottan; detta är sann t, men det är en stor 

skillnad på att förmå en 18 a l~··åring mot en 20-åring att taga 

stamanställnins>·, hvatjemte man bör komma ihåg, att en 18 a 
19 års kofferdisjöfarande är jungman och ännu har att ge

non,gå sina "hundår", men att en 21-åring vanligen är matros 

och har dessa år bakom sig, hvatjemte de, som ämna Jäsa vid 

navigationsskolorna, vanligen bö1ja göra detta vid denna se

nare ålder. Enligt några reservofficerares mening skulle, med 

de förmå:ner som i detta förslag erbjudas en stamanställd, 

just de bättre kofferdisjömännen, de som sedermera gå till 

navigationsskolorna, vid en 18, 19 a 20 års ålder befinnas vara 

villige att taga stamanställning. Vidare bör ihågkommas, att 

det är beräknadt, det de förmåner stamanställning vid flottan 

erbjuder skola förmå läderna att sända sina söner till flottan, 

lika mycket som de locka den unge mannen sjelf. Dessutom 

bör det kommas ihåg, att det är betydligt lättare att förmå en 

karl att taga stamanställning för en kort (2 år) än för en lång 
(6 a 8 år) tid. 

Allt bör naturligtvis göras för att underlätta rekryterin

gen. Det bör göras till en heder och en furdel att tjena vid 

sjömimskårens stam. Derför bör t. ex. det. anordnas frivilliga 
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kurser och föreläsningar på e. m. för det tjenstfria manskapet 

uti för detsamma nyttiga ätmien t. ex. svenska, historia och 

geografi, aritmetik, navigationens grunder o. s. v. Denna fri

villiga e.m:s-skola skulle för de stamanställde vara hvad folk

högsiwlan är för allmogens söner. 
Hvad här ofvan anförts är endast projekter, som ej beröra 

sjelfva förslaget till sjömanskårens organisation. Många af 

dem skulle kunna ersättas med bättre, och de afse endast att 

visa hvad som ungefärligen bör orlt kan göras för att draga 

unge sjöfarande och fiskare in i flottan. 

Om stamanställningstidens längd. 

På förut angifna grunder bör första stamanställningen ta

gas för minst 2 år. 
En kortm·e tid skulle medföra, dels att utbildningen till 

2:a kl. sjömän ej väl läte sig göras på denna tid, dels att en 

karl , som afgår från stammen efter rörsta stamanställningen, 

icke skulle komma under § 34 m. l V:s~lagen, dels att den 

korta tiden skulle medföra en alltför snabb omsättning inom 

stammen, dels slutligen skulle en kortare tid ej medgifva, att 

den unge stammatrosen eller eldaren, hvad han nu må vara, 

skulle hinna känn;:t sig "varm i kläderna" och önska tjena qvar. 

En längre tid skulle medföra, dels att rekryteringen för

svårades, del,; att en karl, som af en eller annan anledning 

önskade Jemna tjensten, ej lagligen skulle kunna göra det 

inom en ej alltför lång tid, dels slutligen att . en till vidare ut

bildning olämplig karl onödigtvis qvarhölles i tj en sten. 

Hvad som här ofvan sagts om första, gäller äfven för föl

j ande stamanställningar. 
Ett exempel på olägenheterna af den långa (vare sig 6 

eller 8 år) tjenstetiden är, att en t. ex. uti förberedand e kur

sen i exercisskolan ej approberad karl skulle se sin årskamrat 

vinna befordran först till . 2:a och sedan till l:a klassens sj ö

man, med thy åtföljande högre inkomster. Den ej approbe

rade sku,lle känna sig förbigången, anse sig orättvist behandlad 
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och troligen antingen rymma eller ock blifva ett af dessa röt
ägg, som göra så mycket ondt bland en inkasemm-ad kår. 
Vore det då ej bättre om karlEm inom en j emförelsevis kort 
tid kunde blifva fri från tjensten? Utvägen att låta alla "icke 
approberade", om de så önska genast blifva fria från tjensten 
är ej heller bra, ty detta skulle medföra, att en karl, som ville 
blifva fri tj e1~sten, ·skulle låta sig underkännas i en kurs och 
följaktligen vid öfvergången till sj ö beväringen skulle tillhöra 
en lägre sj örnansklass än annars varit fallet. Har en karl ab
solut motvilja mot tjensten, eller har han vigtiga privata skäl, 
t . ex. familjeangelägenheter, att blifva fri från t j ens ten, bör 
man ~j qvarhålla honom deri, utan göra det möjligt för ho
nom att inom kort tid blifva fri. 

Af här ofvan anförda skäl hafva alla stamanställningarna 
ansetts böra tagas för 2 år. Den för utbildning från 2:a till 
l:a kl. sjöman utsatta ticlen har derför äfven blifvit förlängel 
med ett år, hvilket dock, helst när utbildningsticlen till 2:a 
klass sjöman blifvit något förminskad, torde få anses vara en 
förtjenst hos förslaget, ty är icke, som nu, 21 års ålder väl 
litet för en l:a klass sjöman? Utbildningen till U.-0 .-korpral 
har ansetts tarfva minst 4 år, och har denna tid blifvit delad 
på två stamanställningstider, af ofvan anförda skäl. 

Om utbildningen i stammen. 

Gången af en karls utbildning inom de olika yrkesafdel
ningarna framgår af de deröfver uppställda tabellerna (se förut 
sid. 22- 25). Af dessa synes, att i allt väsendtligt har nu gäl
lande Reglemente för sjömanskårens skolor och praktiska till
ämpningskurser blifvit följt. 

Ett par undantag finnes dock. Så har yrkeskursen i ex
ercisskolan för ekonomister, eldare och handtverkare föresla
gits &.tt vara hela den tid exercisskolan pågår på vintern (N o v. 
- April), ty dels är tiden på hösten (Nov. o. Dec.) alltför knapp 
till att derunder anordna en yrkeskurs, dels bör en grundli
gare undervisning i infanteriexercis, målskjutning, sabelhugg-
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mng m. m. än som meddelats under vapenöfningen i bevä
ringen, bibringas detta manskap. Eldarepersonalen på våra 
egentliga stridsfartyg är så stor, att den bör kunna vid till
fälle aktivt deltaga i strid, och när t. ex. en så stor marin som 
den engelska öfvar sina eldare i vapnens bruk och i mål
skjutning med gevär, hvarföre skulle 1'1; inte behöfva göra det? 
'l'illägg till Reglementet är, dels den förberedande kursen vid 
varfvets verkstäder för eldare och handtverkare (yrkeslmrsen 
för eldare är förlagd efter yrkeskurs under sjöexpedition), dels 
de förberedande kurserna å sjukhus, å station vid lämplig 
matinrättning samt å station vid kompanierna 'för resp. sjuk
vårdare, hofmästare och kockar, samt förrådsmän. · Dessa fik
beredande kurser afse att gifva detta manskap än större yi'
kesfärdighet, samt att föranleda en noggrannare gallring, sär
deles bland 2:a klass sjömän, der sjelfva yrkeskursen (å varf, 
sjukhus, matinrättning eller vid kompanierna) genomgås för 
vinnandA af kompetens till uppflyttning till l:a sjömansklasseh. 

Om de värnpligtiges utbildning. 

Om denna är föga att säga utöfver hvad som blifvit sagt 
det föregående. 

Öfningarna i land afse att meddela karlen så mycket soh1 
möjligt af den färdighet, som nuvarande allmänna kursen i 
exercisskolan är afseeld att meddela stammanskapet. 

Öfi1ingarna ombord böra så anordnas, att de uneler törsta 
m<1naden bibringa den värnpligtige något sånär vana vid tjen
sten (rutin och exercis) ombord på ett modernt örlogsfartyg 
(uncler denna tid bör rutin och elen dagliga tjensten ombotd 
hufvudsaldigen skötas af den del af det ombord kommende
rade stammanska pet, som ej tj enstgör såsom instruktörer för 
de värnpligtige). Under andra månaden bör, sedan de värn~ 
p ligtige kommit så långt, att klart skepp till drabbning och 
hvad dertill hörer, eldsläckning, båtars bevärande m. m., kali 
med någorlunda säkerhet utföras, först enskilda och sedan 
samfällda striclsöfningar, skol- och stridsskjutningar, bevakning, 
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·eskadermanöver m. m., utföras, och den värnpligtige bibringas 

det mått vetande rörande tjensten ombord på ett nutida örlogs

fartyg, att han om ock nödtorfteligen kan fylla en 3:e kl. 
sjömans plats ombord. 

Härvid torde mången ·anmärka, att ej alLa Yärnpligtige 

behöfva öfvas till att göra tj ens t å stridsfartyg vid en mobili

sering, då ju alltid ett antal moder~, transFort- m. fi. fartyg 

behöfvas, men vid en mobiliserino- komma de värnrJligtio·e 
b o , 

som, enl. § 27 m. :! b., varit be_friade från vapenöfniug under 

fredstid, att mer än tillräckligt fylla det. beh~f af manskap å 

dessa ±artyg, som kan och bör utgöras af förut ej vapenöfYade 

-värnpligtige, hvarjemte ätminstone vid början of en mobilisering 

hvarje vapenöfvad värnpligtig, som infinner sig, säkerligen be

höfs för flottans stridsfartyg. 

Om kostnadsberäkningarna. 

Vid desammas uppgörande har i hufvadsak följts 1887 års 

riksdagsproposition, som innehåller nuvarande sjömanskårens 

organisation och kostnadsberäkningar för densamma. Några 

±å mindre utgifter i löneförmåner för manskap af sjömans

kårens stam, såsom t. ex. gageförhöjningen för sjukvårdare, 

samt den förhöj da sj öaflöningen för vissa yrkesgrenar, haha 

Bj tagits i betraktande, alldenstmid de ej . heller · medräknats 

uti den kostnadsberäkning för sj ö manskårens stam, som 1887 
års proposition upptager. 

Kostnaden för den s. k. beväringens eskader har ansetts 

böra bestridas af anslaget till de värnpligtiges vapenöfvande, 

enär det torde få anses som en gifven följd af den utsträckta 

-öfningstiden, att medel till ett verksamt användande at denna 

·öfningstid kommer att beviljas af Riksdagen. 

Den uti kostnadsberäkningarne upptagne "anskaffnings

kost~laden", sammanlao-dt 17 500 kronor kan väl betraktas så-
·-~ b ' J 

som hög mot kostnaderna för de två nuvarande värfnings-

komissionerna (6,000 kr.), men denna anskaffningskostnad mot

' svarar egentligen icke denna kostnad, utan svarar emot den 

lega, 50 kr. per man, den värfvade erhåller, och denna lega 

upptages uti 1887 års proposition till en summa af 16,650 

kronor*), hvilken summa dock, alldenstund årliga antalet re

kryter (se 1887 års prop.) erkållits genom att dividera antalet 

värfvade stam-nummer med åtta (=årsklassernas antal ), d. v. s. 

derigenom att afgårigsprocenten blifvit hortglömd såväl vid be

stämmandet af det årliga rekrytbehofvet, som vid de i proposi

tionen uppgjorda kostnadsberäkningarna, bör ökas med några 

tusen kronor, i±all ett tillräckligt antal rekryter (för att hålla 

värfvacle stammen fulltalig) skall anvär:fyas hvar;j e år. Genom 

den för liten beräknade rekrytkontingenten per år har föl

jande förhållande uppkommit: De två första åren den värf

vade stammen fanns till värfvades (enligt propositionen) 25 

man per matroskompani; då vakanser, mestadels genom rym

ning (å Stockholms station der rymd afföres ur rullorna), men 

äfvenledes genom den naturliga afgången (för hYilken ingen 

afgångsprocent var beräknad), up'pstodo, så anvärfvades de två 

följande åren 30 man per kompani; nu räckte ej anslaget till 

lega, och derför anvärfvades det uneler femte året blott 20 

man per kompani, hvarigenom således e;j ens den regelbundna 

tillökningen per kompani kunde ske till fullt antal (blott n:o 

200 blef besatt inom hvarje kompani· i stället för n:o 20:1, som 

Jet enligt planen bort vara) utan ingen enda vakans kunde 

besättas. Nt1 i år. 1893, har 2ö man per kompani åter anvärf

vats, men, liksom för att bedraga sig sjelf och om möjligt 

dölj a befintliga vakanser, erhöllo de nyvärfvade nummer från 

och med · n:o ~05, sålunda följande planen för kompaniernas 
numrering af manskap, men lemnancle n:o 201- 204 vakanta. 

' Om behofvet manskap tillhörande sjömanskåren 

(vid mobilisering), samt elen häri föreslagna sjömanskårens 

förmåga att fylla detta behof. 

' Hvad först Und.-Off.-korpraler beträffar, så finnes det be

höfiiga antalet sådana . å .stationerna, hvad de militära afdel-

*) Lt>gan !ö!· f>O fiistn :sart. rekrytr r hör dragas !'rån hela snmnwn IS, l 50 

kronor. 
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ningarna beträffar, och det öfverskott af sådana U.-O.-korp:r
7 

som uppkommer n~r reserv-und.-off:s-korpralerna kommit in, 
användes till att fylla bristen bland underofficerarne. 

Behofvet U.-0.-korpraler af maskinistafclelningen fylles till 
3/4 a± U.-0.-korpraler af stammen, af reserven och af till U.cO.
korpraler kompetente l: a kl. sj öm. af stammen ( 40 sådan e be
räknas tillgänglige). 

De felande 25 °/o fylles af kompetente värnpligtige, ly
dande under § 27 m. 2. b. Värnpligtslagen. 

Behofvet U.-0 -korpraler af hancltverkare-afdelningen fyl
les af U.-0.-korpraler af stammen, af reserven och, till ett an
tal af 3 man, af till UA).-korpraler kompetente 1:a kl. sjömän 
af stammen. 

Behofvet yrkesmän (= i yrkesgren antecknade) af matros
afdelningen utgör enl. tabellen 1,600, cleraf ungefår 1,300 man 
på de egentliga stridsfartygen (och signalstationerna). Antalet 
på stationerna tillgängliga. yrkesmän är beräknadt till 942; 
antages häraf 6 °/o vara sjuke, så återstår 896 r:1an, utgörande 
69 °/o af ofvannämde beho± ( l ,300 man), d. v. s. flottans strids
fartyg kunna ögonblickli,qe1t erhålla två tredjedelar af sitt behof 
utaf yrkesmän tillhörande matrosafdelningen. 

Behofvet "öfrige" (=i yrkesgren ej antecknade) af matros
afdelningen utgör 1,800, d era± ung. l ,400 man för de egentliga 
stridsfartygen, signalstationerna m. m. Att fylla detta behof 
finn,es -'fJ11111Wrtid (Maj - Sept.) på stationerna 438 man stam, 
hvarjemte, ifall man ~j hillner afvakta ankomsten af l :a upp
bådets (2:a t. o. m. S:e årsklassernas) värnpligtige, man har 
att tillgå andra årets skeppsgossar, 180 man, hvilka i nödfall 
kunna användas, samt ena afdelningen af l :a årsklassens värn
pligtige af matrosafdelningen, utgörande 460 man, summa 1,068 
man, eller efter afdrag af ö 0/o för sjuke 1.015 man = 72\/~ 
0
;'0 af ofvannämde behof ( l ,400 man). Det här ofvan sagda 

anföres för att utvisa den tillgång på manskap af matrosafdel
ningen, som alltid sommartid finnes tillgänglig för öqonblick

liyt bruk. Behofvet kan äfven fyllas genom de på stationerna 
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befintlige (häri ingår allt i tjenstgöring varande manskap, så
väl de i land tjenstgörande som de för tillfället sjökommencle
rade) 3:e klassens sjömän, samt de af 1:a uppbådets värnplig
tige, som, till ett antal af 331

, 3 °1'o, beräknas infinna sig å sta
tionerna straxt vid bö1jan af en mobilisering. 

Hvacl eldare-afdelningen angår, så utgöres här behofvet af 
l:a klass sjömän eller förhandseldare 440 man, och af öfrige 
eldare 610 man; deraf behöfves för de egentliga stridstartygen 
resp. circa 400 och 650 man. Tillgången af sådant mans~ap 
å stationerna (sommartid) är 204 förhandseldare och 156 öfnge 
-eldare af stammen, och 100 värnpligtige (värnpligtige eldare 
räknas till . öfrige eldare såvida de ej f-qllgjort öfningen i be
wärincren då de dertill kom1)etente, beräknade till 50 °/o, räk-b ) . 

nas till förhandseldare ) ; med afdrag a± 5 °_. o för sjuke blir 
detta resp. 200 och 243 man, motsvarande resp. 60 och 44 °/o 
af behofvet. 

Detta antal eldare genast tillgänglige vid mobilisering är 
-visserligen mindre i förhållande till hela behofvet, än antalet 
genast tillgängligt manskap af matrosafdelningen är till hela 
behofvet men dels är det en möjlighet att sända ett fartyg 
till sjös,' åtminstone till att gå en kortare distance, t. ex. från 
Carlskrona till Stockholm, med förminskad t. o. m. med half 
maskinpersonal, dels kommer ett stort antal värnpligtige eldare 
att crenast efter mobiliseringsorderns utfärdande infinna sig å 

. stati~nerna, allelenstund en stor del af desse värnpligtige äro 
bofaste (idka sitt yrke ibland såsom eldare vid verkstäder o. 
s. v.) och endast tilldelade flottan enl. § 26 m. 2 V:s-lagen. 

Beträffande handtverkare-afclelningen, så utgör här bebof
vet 100 man, och på stationerna finnes tillgänglige ett antal 
af 77 stamanstälde handtverkare hela året om, hvartill som
martid komma de värnpligtige, som tilldelats denna afdelning. 
Tillgången motsvarar således här behofvet, och fartygen kunna 
-följaktligeu genast förses med manskap tillhörande denna af
·delning till bestämdt antal. 

Såsom en sammanfattning af hvad här ofvan anförts kan 
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sägas, att tillgången at 1 tjenstgöring varande manskap (som
martid) räcker till att nödtorfteligen bemanna heJa :flottans (här 
föreslagna) :flytande materiel. 

Alla fartygen kunna således genast erhålla ungefär två, 
tre d j eclelar af sina besättningar, och hela :flottans klargöring 

kan begynna ögonblickligen efter mobiliseringsorderns utfär-· 
dande. Fartygen kunna t. o. m. i nödfall sändas till sjös in
nan de värnpligtige infunnit sig å stationerna; när efter ett 
par (2 a 3) dagar de få hundratal värnpligtige, som behöfvas 
för att komplettera besättningarna, infunnit sig, skulle alltså, 
ifall alla fartygen voro förlagda i första beredskap när mobili
seringsordern utHirdades, lielrt :flottan kunna vara rustad och 

bemannad på 2 a 3 dagar. Härvid förutsättes, att en fullstän
dig mobiliseringsplan, känd så långt tryggheten medgifver (der 
t. ex. alla officerare och uppbördsmän på förhand visste sina. 
platser), vore fastställd, samt att behc:fiigt förråd af proviant 
kan anskaffas inom sagde tid. 

Om de föreslagna årliga fartygsrustningarna. 

Den materiel :>om upptages i förslaget förefinnes delvis ej 
ännu. I stället för kryssare kan tills vidare korvetterna an
vändas, och i stället för min-kanon-båta1~ l:a klass kanbnbå

tarne. Så länge det ej finnes färdigbyggda tillräckligt a~tal 
pansarbåtar af l:a klass, kunna, till beväringens eskader, i desB

ställe användas dels korvetter, dels pansarbåtar af 2:a klass. 

Om behofvet och t'illgången af officerare 
(för de årliga fredsrustningarna). 

'l'illgången af officerare att fylla behofvet enligt förslaget 
är väl knapp, dock afser förslaget att möjliggöra såväl stam

manskapets som de värnpligtiges hela. valJenöfnino· uneler be
"' fål från :flottan. 

Tillgången af subalternofficerare är elen knappaste. De 
tre större behof deraf, som förefinnes under :Maj manad, äro : 

för de s k. stångmineöfningarna, för skjutskolan och för för-
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sta beväringsafdelningens öfyande i land. Under Juni, Julir 
Aug. och Sept. tillkommer behofvet af subalternofficerare för 
beväringens eskader. Detta behof fylles, dels med subalter

nerna från beväringens ö±vande iland, dels med subalternerna 
från stångmineöfningarna, dels med några andra. Under Juli 
månad skall andra beväringsafclelningen öfvas iland, hvartill af
ses subarterna från skjutskolan. Under Aug. och Sept. tager 
stammens eskader subalternerna från andra beväringsafclelnin

gen, (som nu går ombord på beväringens eskader, hvilken åter 
bibehåller sitt förra befäl), hvarjemte återstående behofvet af 

subalterner för denna eskader fylles med dels några subalter
ner från kadettfartyget (en del kadetter fördelas på eskaderns 
fartyg), dels några från skeppsgossebriggame (som under Juli 
månad haft förökadt antal subalterner) och dels med ett par 

andra. På detta sätt kan behofvet af subalternofficerare fyllas. 

Om skälen hvarföre den nuva1·ande stamorganisationen ej 
medgifver att draga största möjliga fördel af vår 

nu gällande värnpligtslag , 

samt de öfriga omständigheterna, som göra densammas bibe
hållande mindre önskvärdt. 

Den nuvarande stammens största fel är dess dualism. Den 
är icke ett organiskt helt utan en hopsättning af två vidt olika 
beståndsdelar, hvilka aldrig, man må sammanföra dem aldrig 
så mycket, kunna draga fullt j emt med hvarandra. Olägenhe

terna af denna dualism inom stammen äro så många och så 
allmännt kända, att ett upprepande af desamma, eller af för
delarue hos en stam, som blott består af ett slags manskap, 

de stamanställde och som utgör ett organiskt helt, här icke be

höfver ske. 
H vad beträffar att uppfylla de här ±örn t uppstäida tre 

fo rdringarne på en stam uti systemet "stam och beväring", 
så kan elen nuvarande stammen, eller rätta reden "fasta" delen 
deraf, visserligen sägas väl uppfylla elen första af dessa tre for

dringar, men elen kan icke uppfylla de ö±riga två alldenstund: 
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Derigenom att en obefordrad karl inom fasta stammen 
±år qvarstå i densamma ända till uppnådd p8nsionsålder, så 
kommer denna stam att i sig innefatta ett större antal äldre, 
obefordrade l:a klass sjömän, hvilka icke, dels ntaf ålder, dels 
genom obekantskap med de modernare Yapnen, knnua anses 
vara fullt tj ens t bara; samt: 

Derigenom att afgången från fasta stammen till beYärin
gen är relativt liten, samt den värfvade stamanställde innehar 
27 a 28 års ålder vid inträdet uti beväringen, blifver antalet 
värnpligtige f. d. stamanstälde lydande under § 34 m. l Vs
lagen under nuvarande förhållanden ej så stort, som det, 
med hänseende till stammens stora nummerstyrka, borde kunna 
vara. 

Det sätt, hvarpå den föreslagna st<lmmen afser att upp
fylla dessa tre fordringar är i · det föregående anfördt. 

Genom bibehållande af nuvarande stammen skulle såle
des fortfarande dels en betydande summa penningar årligen 
åtgå till att aflöna och underhålla en del äldre, till tjenst om
bord mindre väl dugande, "fast" stamanställde, samt dels, och 
detta är det vigtigaste skälet mot nu>arande fasta stammens 
bibehållande, blott ett ringa antal värnpligtige f. d. staman
ställde ingå nti sjöbeväringen, hva1jemte, under nuvarande för
hållanden, det ej drages ringaste fördel af "de 90 dagarne'1 för 
de stamanställdes utbildning. 

Derj emte är det, med nuvarande organisationen af stam
men, så godt som en omöjlighet att vapenöfva de värnpligtige 
tillhörande sjöbeväringen uteslutande uneler befäl från flottan. 

Af ofvanstående framgår, att, ifall man Yill draga största 
möjliga fördel af den utsträckta värnpligts- och öfningstiden 
för sjöbeväringen, man ej bör bibehålla stammens nuyarande 
organisation. 

Den här föreslagna organisationen af sjömanskåren afser, 
förutom att draga största möjliga fördel af vår nu gällande 
värnpligtslag, äfven att uppnå tvenne andra mål. Det första 

• 
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:af dessa är att genom organiserandet af en enhetligt konsfl'ltemrl 
stam göra slut på den dualism, som hittill~ alltid. utmärkt sjö
manskårens stam, och h vilken dualism, med allt dermeCi föl
jande kif; afund och misstroende å ,- ena sidan, uppblåst öfver
mod och inbilskhet å den andra, alltid varit .ett hinder tör 
tjenstens och utbildningens lugna och jemna gårig: Stam och 
beväring · komma att; enligt förslaget, utgöra vår :flottas be
manmng i fredstid, och; med tillägg af en reserv, äfven i 
krigstid. Det finnes enligt förslaget blott ett slags stamman
skap, de sfamanstälde, och dertill en stam, till större delen, ut
gången ur de värnpligtiges led, .hvarigenom de värnpligtige böra 
kunna se upp till deusamma och eftersträfva att tillegna sig 
.dess anda, och ej såsom nu, se ned på hu±vudstyrkan af sjö
manskårens stam, hela den värtvad e ' delen deraf, såsom va
rande icke sjömän. 

Det andra af de två mål (förutom .dess hufvndändamål) 
sj örnanskårens nu föreslagna organisation afser att uppnå är, 
att möjliggöra en lätt öfvergång till "ren" allmän värnpligt 
med lång utbildningstid i beYäringen. Vår nu gällande arme
·organisation anses ju såsom en ren omöjlighet i längden, ja 
alla dess institutioner och öfriga förhållanden liksom framtvinga 
.den 11rena11 allmänna värnpligten såsom enda möjliga arme
organisationen. Då nu så är, att flottan i detta fall måste 
följa armen, följer deraf, att äfven för flottal: den "rena" all
männa värnpligten måste tillämpas. F lottan .kan dock, lika 
litet då som nu, ej undvara en manskapsstam, d. v. s. dess 
sjömanskår måste då, som nu, bestå af stam och värnpligtige. 
.Såsom en gifven ±öl j d af den långa öfningstiden (troligen blir 
den ett år) för de värnpligtige, ifall en "ren" allmän värnpligt 
skulle antagas, kommer den dåvarar~de -manskaps-stammen, 
på det att denna långa öfningsticl skulle kunna tillgodogöras 
för de stamanstäldes utbildning, att utgå ,från de värn
pligtiges led. Dessutom, tack vare den rika tillgång på öfvadt 
folk den 11rena11 allmänna värnpligten medför, blefve det då en 
.abs~rditet att i stammen q varhålla en till vidare utbildning 

:J·idskr. i Sjöt•. 1894. 21 
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olämplig karl (med undantag möjligen för vissa ekonomister 
och handtverkare), hvarigenoin förnyade stamanställningar på 
kort tid blefve en absolut nödvändighet, och då hade man jur 
va1· man tvungen till att antaga, en stamorganisation liknande, 
den nu föreslagna. De första två årsklasserna af stammen en
ligt det nu föreliggande förslaget skulle motsvara de värnphg
tige vid "ren'' allmän värnpligt; öfriga af den nu föreslagna 
stammens årsklasser skulle motsvara hela den då blifvande 
stammen. Det nu framställda förslaget skulle äfvenledes, der
igenom att det blef en vana att värnpligtige toge stamanställ
ning, betydligt underlätta öfvergången till 71ren" allmän värn
pligt. 

Ehuru man genom elen häri föreslagna organisationen af 
sjömanskåren kan upph~ ofvannämcle tvenne mål, att erhålla. 
en enhetlig stam, och deishfom en organisation af denna stamr 
som unelerlättar öfvergången till "ren" allmän värnpligt, så är 
dock första och egentliga ändamålet med förslaget att draga. 
största möjliga fördel af den utsträckta värnpligts- och öfnings
ticlen för sjöbeväringen, 

Geno m att i stammen upptaga och utbilda ett större an
tal unge män, som, efter slutad utbildning under en stam
anställningstid af minst två år, återgå till beväringen, skapar 
den föreslagna organisationen af sj ö manskårens stam ett stort. 
antal värnpligtige f. d: stamanstälde lydande under § 34 m. l 
Värn}Jligtslagen, hvmjemte densamma genom att låta stammen 
till större delen utgå från de redan vapenöfvacle värnpligtiges 
led, tillgodogör sig den utsträckta öfningstiden i beväringen för 
stammanskapets utbildning, hvilka förhållanden, jemte det att 
man begagnar . öfningstiden i beväringen ti ll att bibringa de 
värnpligtige bästa möjliga utbildning, medföra, att den ut
sträckta vär~pligts- och öfningstiden för sjöbeväringen på bä
sta sätt tillgodogöras för flottan. 

Att skapa någon befäls- eller underbefälsreservinstitution 
(ann at än som redan skett enligt förslaget, då flottans reserv 
kommer att . upptaga en del U.-0.-korpraler) och dymedelst 

draga än ytterligare fördel af värnpligts- och öfningstidernas 
utsträckning, meclgifver den ri11ga öfningstiden i beväringen 
icke. 

Något om Canets snabbskjutande kanoner. 

Bland de män, som verkat för det snabbskjutande artille
riets utveckling, intager otvifvelaktigt M. Canet ett synnerli- · 
gen framstående rum. :rvr. Canet är ingenieur vid nsociete des 
Forges et Chantiers de la lVIediterranee71 i Havre och har sedan 
flera år tillbaka arbetat på sina kanonkonstruktioner. Det var 
dock först på hösten 1890, som hans kanoner, efter att hafva 
varit representerade på vedelsutställningen i Paris 1889, bör
jade ådraga sig någon större uppmärksamhet. 

Canets kanoner tillverkas vid nämcla bolags verkstad i Havre 
och äro alla synnerligen långa, j emförda med andra konstruk
törers kanoner af samma kaliber Sålunda äro lO och 12 cm. 
kanonerna 45, 60 eller 80 kalibrar och 14, 15 och 16 cm. ka
nonerna 45 eller 60 kalibrar långa. En del 12 cm. kanoner 
finnas ock som äro 48 kalibrar långa. Som de längsta, 80 
kalib. långa kanonerna, vore väl obeqväma ombord å fartyg, 
användas de endast för kustförsvaret. Ombord å franska flot
tans fartyg användas ännu enelast Canets 10 och 14 cm. snabb
skjutande kanoner och den längsta kanon, som der förekom
mer, är 55 kalib. lång. 

}i'ör att en kanon skall anses som snabbskjutande, fordras 
enhetspatron, och fördelaktigt är om denna kan transporteras 
af l man. Som 14 cm kanonens enhetspatron är den tyng
sta, som uppfyller denna sistnämda fordran, har man i Frank
rike af Canets snabbskjutande kanoner ej antagit större kalib
rar ombord å sina tartyg. Gröfre kanoner af Cane.ts system 
förekomma dock i franska flottan, såsom 19 cm. kanonen, men 
här förekomma proj ektil och kruthylsa h var för sig, och kanonen 
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blir sålunda ej enligt ofvanstående definition "snabbskjutande''· 
I andra mariner har man dock användt enhetspatronen vid 
gröfre kalibrar, oafsedt den ofvannämda olägenheten. Så hafva 
de i Frankrike nyligen byggda Chilenska kryssarue "Presi
dente Pinto" och "Presidente Errazuriz", hvardera 4 st. 16 cm. 
Canets snabbskjutande kanoner. 

Tillverkning. Canets kanoner äro,· i likhet med alla ·modernare pjeser, 
helt och hållet af stål. Med uudantag af kärnröret, som smi
des hos Creuzot, utföres arbetet i alla dess delar af "Societe 
des Forges et Chantiers de la lYiediterranee" i Havre. Vid 
kärnrörets grofsvarfning göres den bakre delen cylindrisk, un
der det att den främre svarhas svagt konisk. 

Svarfstålet lyfter sig något för hvarje halft hvarf, som ka
nonen går rundt. Härigenom bildas tvenne långs kanonen 
gående ryggar på den cylindriska delen af kärnröret. En 
trumf erhålles derigenom, att svarfven vid mynningen lAmnar 
en rundt om gående ring, och vid rörets bakre del svarfvas 
en skuldra i tvenne afsatser. Derefter försiggår slätborrning, 
kammarborrning och finsvartning i vanlig ordning, h>arefter 
kanonen bandas och refflas. 

Förstärkningen utgöres af en cylindrisk mantel och ett 
koniskt band, som bildar öfvergången mot långa fältet. lVIan
teln är baktill försedd med urtagningar motsvarande rörets 
:~kuldra, och utanpå densamma finnas vid dess främre del 
tvenne rundt om gående ryggar, hvilkas ändamål nämnes här 
nedan. På insidan har manteln 2 långs generatrisen gående 
urtagningar motsvarande rörets ryggar. Några tappar finnas 
ej. Manteln påsättes kärnröret bakifrån i upphettadt tillstånd 
och töres fn:m mot dess skuldra. Då manteln sedan kallnat, 
omsluter den röret med lämpligt sen·age. Derefter påsättes 
det koniska bandet framifrån på samma sätt, som manteln. 
Några ryggar på röret finnas dock ej här, utan fasthålles ban
det endast af serraget ouh stöder baktill mot manteln. Loppet 
har flera grunda refflor ; deras antal är hos 10 cm. kan. 
30 st., hos 12 cm. kau. 36 och hos 15 cm. kan. 46. Reff-
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lornas vridningsvinkel vid mynningen är = G0 , och deras stig

ning sålunda l h varf på 30 kalibrar. 

Skrufmodern är belägen i tuben och försedd med 4 gängade 

och 4- ogängade sektorer. De gängade sektorerna hafva hvar

dera 8 st. gängar. Tuben hos Canets kanoner har relativt 

tjockt gods och får äfven vid skottlossningen upptaga större 

delen af de longitudinella påkänningarna och manteln förme

delst skuldran endast upptaga en del af dessa. 

Ca11et använder skrufsystemet vid sin slutningsmekanism; Ba~ladd-

.. f" l l l C 1 f .. d 'd n~ngs-
den storsta orc e en mec anets s uu ar, att en vn es, mckcmismen. 

utdrages och föres åt sidan medelst en enkel tillbakagående 

rörelse med manöverarmen. Skrufven är i likhet med skrnf-

modern försedd med 4 gängade och 4 ogängade sektorer. 

Skrnfven är försedd med tvenne diametralt mot h varandra 

belägna utdragare, hvilka åverkas af spiralfjedrar, såsom fig. 

3 utvisar. Då kammarskrnfven vid mekanismens öppnande 

lemnat skrufmodern och börjar att rotera, släpper elen högra 

utdragaren flensen, undP.r det att den venstra ännu kan föra 

hylsan något bakåt. 

I kammarskrufvens bakplan finnes en större, konisk ur

tagniug (1). I denna är en cirkelring (2) iästad medelst 3 

skrufvar. Ringen har på underkant tvenne koniska kuggtän

der. Urt'Jgningen är invändigt försedel med gängor, och ett 

stålrör (3) mRd tjockt gods är inskrufvadt genom haHva kam

marskrufven. Röret är baktill försedt med tvenne gängade 

sektorer (90°). Skrufven löper i en konsolring, (4) hvilken rör 

sig kring en bult, som vid venstra sidan af kanonens bakplan 

genomgår en på konsolen befintlig utskjutande större klack. 

Ringen är s~.,ragt konisk framåt. I dess högra del finnes en 

igenom densamma gående urtagning, hvars öfre vägg sti

ger upp mot ringens inre periferi. På ringens framsida fin

nes en annan urtagning, som er fyrkantig och står i förbin

delse med den förut nämda. I den förstnämda urtagningen 

ligger spiirrklacken, (5) (se fig. ö) som är något längre än rin~ 
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gens radieskilnad. Kammarskrnfvens främre del har en mot 

hålet i ringen svarande fördjupning, som är så belägen, att 

den kommer midt för ringens hål, då kammarskrutven är upp

vriden och fullt utdragen i lwnsolringen. På spärrklackens 

·öfverkant finnes en liten knapp, (6) som åverkad af en spiral

fjeder ständigt hålles tryckt mot den mot ringens inre periferi 

stigande väggen i urtagningen. Då spärrklacken skall insät

tas, tryckes dess knapp in i densamma, hvarefter spärrklae;ken 

inskjutes i urtagningen med knappen uppåt. Spärrklacken 

kommer nu, till följ d af knappens tryckning mot urtagningens 

öfre vägg, att vilja åka in mot kammarskrufven, och då denna 

sistnämda är fullt utdragen, fallAr spärrklacken in i skrufvens 

fördjupning. Kammarskrufven är då läst till konsolringen. 

Spärrklackens inre och yttre sidor äro afrundade efter ringens 
böjning. 

Men spärrklacken har äfven en annan uppgift, nämligen 

den, att läsa konsolringen till kanonens bakplan, då kammar
.skrufven är stängd. 

På kanonens bakplan är för detta ändamål en fyrkantig 

bult (7) inskrufvad, hvars högra utåt vända sida är snedt af

fasad. Denna bult passar mot konsolringens fyrkantiga urtag

ning och går in i densamma, då kammarskrufven stänges. Nn 

är äfven spärrklacken försedd med ett fvrkantigt genomaå_ 
" ' o 

ende hål, hvars högra vägg är afrundad. Konsolringens urtag-

ning och spärrklackens hål äro så belägna i förhållande till 

hvarandra, att deras venstra väggar äro i samma plan, då 

spärrklackens inre kant kommer j emsides med konsolringens 

inre sida. Då nu konsolringen vid kammarskrufvens stängande 

intager sitt läge i bakplanet, går bulten in i ringens hål, hvar

e±ter dess sneda yta för :;pärrklacken åt höger, hvarvid denna 

lemnar kammarskrufvens fördjupning och i stället ingår med 

sin högra, konvexa del i en dylik å bakpl
1
anet och läser så

lunda ringen till detsamma. Kammarskrnf~en är nu frigjord 
och kan intaga sitt läge i skrufmodern. 
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Konsolen (8) är a± metall och fastskrufvad vid konsolrin- Ronso'en. 

gens undre del Den består af 2 sidostycken, baktill före-

nade af ett tvärstycke, så att en rektangulär ram uppstår. 

Venstra sidostycket har ett triangelformadt utskjut, hvars 

främre kant begränsar mekanismen förande åt venster, då 

kammarskrufven öppnas. Detta utskjut är försedt med en 

ränna, (9) hvars högra gren är koncentrisk med manöver-

axelns centrum, men hvars vensb·a är rätlinig och böjd i 

rät vinkel bakåt mot den föregående. På innersidan har 

venstra sidostycket en långsgående ränna (10) och fram mot 

rinaen en klack i denna rännas förlängning. På sidostycke-
o 

11as plan glider hela mekanismen medförande skrnfven, som 

på följ ande sätt är förenad med de öfriga delarna till ett rör

ligt helt. 
Det förut omnämda i kammarskrufven inskrufvade stålrö- Mekanismen. 

ret har inuti, mot dess främre ända, en förträngning, mot hvars 

kant en kautschukring hvilar, för att mildra perkutörens an-

slag vid skottlossningen. Utborrningen för röret i kammar-

skrnfven fortsättes af en dylik med miv.dre diameter och har 

framtill en konisk afslutning samt står 11~edelst 3 små kanaler 

i förbindelse med krutkammaren. Den mellersta af dessa är 

för tändnål!=ms spets; de båda andra skola slåppa in luft bak-

Qm tändnålen. Tändnålen ( 11 ) är helt kort och framtill ko-

nisk samt slutar i en utdragen stiftformad spets. En på röret 

befintlig klack (12) begränsar dess inskrufvande i kammar-

skrufven. 
De flesta af aftyrningsinrättningens olika delar äro dels 

inneslutna i, dels fästade vid tvenne till ett helt förenade me

tallcylindrar (13). Den större af dessa påträdes röret bakifrån, 

hvarefter perkutören kan insättas. 
Perkutören, (14) (se fig. 6) har sin plats bakom tändnålen, Pe1·kutönm. 

är framtill försedd med ett cylindriskt hufvud ( 15) med längs 

generatrisen gående urtagningar. Dessa ttrtagningar äro till, 

dels för att minska friktionen mot rörets sidor, dels för att 
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tillåta luftens förbipasserande. l\Iiclt på perkutören finnas 
tvenne valkar, (16) af hvilka den främre vid affyrningen tager 
stöd mot den förut -nämda förträngningen i rörets inre, och 
den bakre ~jenar till stöd åt sl"yfjedern. Denna fjeder hvilar 
baktill mot bottenskifvan af en mutter, ( 17) h vilken invändigt 
är försedd med 2 gängade sektorer, häl±ten så stora som rörets 
(45°). Bottenskifv::~n (18) har större diameter än muttern; dess 
kant är reff!ad och förseeld med ett hak samt en urtagning för 
perkutörhufvudets fjederlcnopp (se här nedan). Perkutören trä
des med påsatt fjeder genom ett i bottenskifvans centrum be
fintligt rundt hål, hvarefter per!cutörllll(oudet (19) påskrufvas 
dess bakre, gängade ända Perkutörhufvudet är aflångt och 
längs· med försedt med en inre urborrning, hvilken upptages 
af en ~jederknapp (20), som ständigt hålles tryckt åt venster 
af en kring densamma liggande spiralfjeder. Bakre sidan af 
knappens åt venster utskjutande del är affasad, under det att 
den främre är plan och vinkelrät mot kanonens längdaxeL 

Då perkutören skall insättas, hålles den så, att en skåra 
i bottenskifvans kant hommer miclt för en elylik på metall
cylindern. Gängorna gå då fria för hvarandra, hvarefter mut
tern läses, genom att vrida bottenskifvan åt venster, så långt 
det går. Då detta är gjort, ligger perkutörhufvudets knapp· 
midt för bottenskifvans urtagning. 

Såsom förut nämcles är den större metallcylindern förenad 
med en mindre dylik. Denna har sin plats till venster om 
den större och har framtill förminskad inre diameter. På ven
stra sidan finnes utanpå densamma tvenne öron (21) med bult
hål samt en urgräfning i godset mellan dem, h vilken står i för
bindelse med cylinderns inre utborrning. Denna cylinder in
rymmer koppelstången. -

Koppelstången (22) är i likhet med perkutören af stål och 
har i sin främre del spår för häfarmen samt i sin bakre ända 
hål (23) för perkutörspännaren. Nära den bakre ändan är 
koppelstången utvidgad till samma diameter som cylinderns 
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vidaste deL .l\Iellan denna valk och cylinderns förträngning 
ligger en spiralfj eder, som ständigt sträfvar att hålla koppel
stången bakåt. Häfarmen (24) förhindrar fjedern att kasta ut 
densamma. 

1-hl/(mnens (se fig. 8) ena ända är instucken mellan öronen Htifarmen. 

(21) genom cylinderns urgräfning och in i koppelstångens spår. 
Den rör sig omkring en vertikal bult, som insättes uppifrån 
genom hålen på öronen c,ch ett lager på häfarmen. Då häf-
armens inre ända stöder mot urgräfningens bakre kant är kop
pelstångens bakåtgående rörelse begränsad 

Perkutörspänuai'eu (se fig. 7) har ett igenom densamma Perkutör
gående hål för sin axel samt åt ena siclan en dobb (25) och spcinnm·en. 

åt den andra tvenne öron (26). Mellan dessa öron är godset 
sektorformadt och afrundadt. Metallen mellan båda cylindrarna 
är urgräfd, (27) sä att rum här beredes för perkutörspännaren 
och tvenne lager för dess vertikala axel bildas, ett på öfver-
och ett på underkant Perkutörspännarens do b b inträdes i kop
pelstångens bakre hål, (23) hvarefter elen tryckes framåt, då 
perkutörhufvudets fjederknapp (20) till följd af affasningen 
åker~ in, och perkutörspännarens. afrundade (28) del glider förbi 
densamma. Perkutörspännarens bult kan sedan insättas. Denna 
bult är alldeles lik den för häfarmen, så att de utan olägenhet 
kunna lörvexlas. Någon mutter eller sprint på underkant fin-
nes eJ. 

Affyrningsinrättningens öfriga . delar, r~ftrycl.:aren (29) och 
ojtryclwteskenrut (30) komma att beskrifvas i samband med 
la vet taget. 

1\ietallblocket, som bildar de båda cylindrarna, nedgår till Gejdernct ode 
- f manöver-konsolens halfva höjd, och . dess kanter tJenstgöra som ö re axeln. 

gejder (31). Blocket är vertikalt genomborradt för manöver-
axelit (32) o.ch har på framsidan en större urtagning f0r kugg-
bågens centrum (33), De undre. gejderna hafva gejd plan (34) 
i likhet med de öfre, men den venstra är upptill affasad i höjd 
med rännan å konsolens venstra innersida. 

Då dessa delar skola hopsättas, inpassas elen koniska kugg-
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bågen i metallblockets urtagning. Sedan trädes manöveraxeln 

underifrån mellan konsolens sidostycken och upp genom kugg

bågens centrum, hvarvid en på manöveraxeln befintlig kryss

pinne går in i ett motsvarande spår på centrets innersida. 

Manöveraxelns öfre tapp har en rundt om gående ränna. Se· 

dan axeln skjutits upp i ,cylii4åerns ·gods så långt den går, in

sättes en stoppbult från cylinderns framsida genom ett der be

fintligt fyrkantigt hål. stoppbulten går in i tappens ränna 

och läser sålunda manöveraxeln vid m.et.allblocket. Sedan på

sättas undre g~j derna, h varvid den lägr-3 vändes åt venster, 

h vilken härvid kommer i höj d med en å manöveraxeln befint

lig, mot densamma vinkelrät tapp (35). .Manövemnnen (36) 

påsättes derefter, och en krysspinne i dess axelgång hindrar 

dess vridande kring manöveraxeln, hvarefter en mutter med 

stoppring påskrufvas och åtdrages. 

ltianöve1._ Skrufven öppnas och stänges medelst manöverarmen. 
m·men. Denna består af två grenar, som bilda trubbig vinkel med 

hvarandra. I vinkelspetsen finnes lager för manöveraxeln, till 

hvilken den fästes j)å förut beskrifvet sätt. Den kortare gre

nen vändes bakåt och är försedd med en friktionsrulle, som 

löper i konsolens dubbelböida spår. Den längre grenen har på 

framsidan en klack (37) och i ändan ett vertikalt handtag (38) . 

På bakplanet finnes en motsvarande klack, som kommer un

der manöverarmens, då denna är fullt framförd. Klacken på 

bakplanet är försedd med ett hak. På manöverarmen sitter 

en tvåarmad häfstång, rörlig kring en horisontal tapp på dess 

undre sida. Denna häfstångs inre gren har en nedåtgående, 

på framsidan snedt affasad klo, och dess yttre gren ligger un

der det i lodled rörliga, vertikala handtaget . Den inre grenen 

hålles tryckt nedåt af en lång platt ±j eder, men fj ederkraften 

öfvervinnes, och den inrt> grenen med sin klo uppföres, då 

handen lägges på det vettikala handtaget. Detta nedför näm

ligen då den yttre grenen. Då handtaget framföres, åker häf

stångens klo till följd af dess affasning upp i klackens på bak

planet hak, och manöverarmen är läst till bakplanet. 
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Lrwetta,qet består af vaq,r;an, sjeltva lavetten samt pivoten. J,avettaget. 

Kanonens mantel omfattas af tvenne band. Det främre af 

dessa har tvenne ringformiga fördjupningar, som _passa mot 

ryggarna å mantelns främre del samt dessutom två långsgå-

ende spår. Bandets båda lagerskålar läggas en på öfver- och 

en på underkant, hvarefter de åtelragas med 4 skrufvar. I de 

långsgående spåren inslås sedan tvenne kilar, som förhindra 

kanonens vridning i bandet. Det främre bandets lagerskålar 

gå ut åt sidorna och omfatta vaggans sidobalkar. De delar af 

lagerskålarna, som äro i beröring med dessa balkar äro för-

sedda med metallsulor. Det främre bandet är sålunda fast 

±örenadt med kanonen. 
Det bakre bandet (39) är invändigt metallldädt och saknar 

urtagningar. Sidobalkarna äro fast förenade med detta bakre 

band, i hvilket kanonen glider vid rekylen. Sidobalkarna äro 

försedda med tappar, hvilka hvila i lager å lavettens sido

plåtar. 
Vaggans bakre band har vid kanonens venstra sida ett 

hål, som baktill har förminskad diameter, och hvar:S främre 

öppning täckes af en genomborrad mutter (40). Aftryckare

skenan (30) har en rund bakre del, som genomgår bandets hål 

och en platt del, hvilken ligger långs innersidan af vaggans 

venstra sidobalk. Den runda delen har inuti bandet en upp

höjd ring. Mellan denna ring och muttern vid hålets irämre 

mynning ligger en spiralfj eder, som pressar aftryckareplattan 

bakåt. 
Plattans främre del har ett rektangulärt hål ( 41), som täc

kes af en platt fjeder, så att ett hak bildas vid urtagningens 

främre inre kant. 
På vaggans rörliga band (det främre, vid kanonen fästade 

bandet) sitter ett plattjern (42), som fjedrar sig något, med 

ett åt venster vändt hak passande mot skenans urtagning. 

Vid venska sidobalken sitter trycket (29). Detta be::;tår at 

ett fast handtag af metall samt en rätvinklig vickarm, hvars 

kortare, bakåt vända gren är försedd med en klack. Denna 
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klack sitter midt för haket på plattjernet å vaggans rörliga. 

band, då kanonen är tillbords. Vickarmens andra gren ligger 

framför det fasta handtaget. Aftryckareplattans bakre ända. 

är urhålkacl, och i deana urhålkning hvilar häfarmens ven

stra gren. 

Då högra handen lägges på handta.get, släpper häfstångens 

klo sitt hak, och manöverarmen kan föras bakåt öfver åt ven

ster. Under de första 45° af denna rörelse föra tänderna å 

manöveraxelns koniska kuggbåge motsvarande tänder å kam

marskrufvens undre del åt höger. Kammarskrufvens öfre del 

går härvid 45° åt venster. Uneler denna rörelse har manöver

armens friktionsrulle glidit i det med manöveraxelns centrum 

koncentriska spåret å konsolen, och manöveraxelns dobb har 

gått genom rännan i konsolens venstra sidabalk samt stannat 

mot klacken i rännans förlängning, då skrufven vridit sig 45°' 

motsols. 
Vid fortsatt rörelse erhålles till följ el af elen lilla do b ben 

en betydlig kraft för att utdraga kammarskrufven och elen med 

extraktorn medföljande patronhylsan. Denna utkastas dock ej, 

utan får unelanskaffas med händerna. Sedan elen första rörel

sen bakåt är gjord, forLsättes arbetet af friktionsrullen, som 

nu löper i det excent.riska spåret. Kammarskrufvens rörelse 

bakåt stoppas af konsolens tvärstycke, då fördJupningen i skruf

vens främre del kommer mic1t för spärrklacken i konsolringen. 

Denna skjutes då af sin fjederknapp in i kammarskrutven och 

läser denna till konsolringen. Samtidigt härmed frigöres kon

solringen från bakplanet, och hela systemet roterar åt venster 

kring konsolens bult. Rörelsen stoppas, då konsolens utskjut 

tager mot kanonens bakplan. 

Om . ett föregående skott blifvit lossad t, har kanonen reky

lerat in, medförande plattjernet å främre bandet, hvars hak, 

till följcl af jernets fjedring, infallit i aftryckareplattans urtag

ning. Vid tillbordsättningen medfölj er då aftryckareplattan 

framåt, och dPss fjeder spännes. Häfarmens venstra gren är 

då fri för aftryckareplattans bakre del och kan gå framåt, då 
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koppelstången at sm fjeder föres bakåt. Om kanonen deremot 

ej inrekylerat, måste aftryckareplattan först uppgillras, innan 

kammarskrufven kan öppnas. (Se här nedan beskrifna säker

hetsinrättning.) 
Sedan kammarskrutven blifvit öppnad och förd åt sidan, 

införes patronen så långt den går i loppet. 

Då manöverarmen föres åt höger och tramåt upprepas 

förut beskrifna rörelser i motsatt ordning, d. v. s.: hela syste

met föres åt höger; ex traktorn åker fram ötver patronens 

:flens; elen till höger på bakplanet befintliga affasade bulten 

går in i konsolringen och för spärrklacken åt höger, som der

vid lemnar kammarshufven och går in i sitt spår i bakplanet; 

härigenom blir .skrnfven fri, under det att ringen i stället läses 

vid kanonen; skrufven åker fram på konsolen, uneler det att 

friktionsrullen går i det excentriska spåret, och vid fortsatt 

rörelse å manöverarmen vrides skrufven 45° åt höger; häfstån

gens klo läser manöverarmen i det främre läget, då kammar

skrutven är fullkomligt stängd. Kanonen är nu klar för af

fyrn i:ng. 
Kanonen kan antingen riktas och affyras af en och samma 

person, eller ock kräfvas två man för dessa sysslor. Under 

rorutsättning att det ej är första skottet, som skall skjutas, 

och att endast l man användes, sker affyrningen enligt föl

jande:. 
Då vickarmens venstra gren föres mot handtaget, derige

nom att högra handen slutes om dessa båda delar, för plat

tans fjeder, åverkad af vickarmens högra gren, plattjernet på 

främre bandet åt höger. Då dess hak släpper aftryckareplat

tans urtagning, rusar denna bakåt till följd af sin fjeder. Som 

denna fjeder är betydligt starkare än koppelstångens, tvingas 

hätarmens venstra gren att åtfölj a aftryckareplattan bakåt, och 

koppelstången går härvid framåt, uneler dei att dess fj eder 

spännes. Perkutörspännarens dobb går framåt med koppel

stången, och dess sektorformade del förer perkutörhufvudets fje

derknapp, och dermed perkutören sjelf bakåt, hvarvid slag-

Aflyrning. 
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fjedern spännes. Vid fortsatt rörelse släpper perkutörspänna

rens sektorformade del fjederknappen, och perkutören rusar 

fram mot tändnålen, som åter bringar laddningen till explosion. 

Vid skottlossningen rekylerar kanonen med främre bandet 

och plattj ernet, som dervid uppgillrar aftryckareplattan, och 

dess fjeder spännes, då kanonen går tillbords. Koppelstångens 

fjeder får då tillfälle att verka och förer koppelstången tillika 

med perkutörspännarens dobb bakåt. Denna sistnämdas sek

torformade del går då fram, trycker in perkutörhufvudets fje

derknapp och stannar framför densamma. Affyrningsmekanis
men är nu klar för ett nytt skott. 

Om två man skola användas för riktning och affyrning, 

fastsättes en fyrsträng i häfarmens venstra gren, hvarest ett 

hål härför är anbragdt (43). · Härvid kan man antingen bort

taga aftryckareplattan eller låta den sitta qvar. Den är näm

ligen nu till ingen nytta. Vid kanonens affyrande drages i 
fyrsträngen rätt bakåt, hvarvid delarna arbeta på förut be

skrifvet sätt. 

. S0.ke?·~wts- Om kammarskrufven ej vore fullkomligt stängd vid skot-
mrattnmgar. t t ft . k Il d k .. . b l o e s a yrmng, s u e en unna oppna s1g a m t och sålunda 

åstadkomma skada. För att förekomma detta har kanonen en 

på följande sätt inrättad säkerhetsanordning: 

I kammarskrufvens bakplan finnes ett rundt hål (44), som 

har samma diameter, som koppelstången. Detta hål är så be

läget, att det ligger i koppelstångens förlängning, då kammar

skrutven är fullt stängd, och manöverarmen sålunda läst vid 

bakplanet. Koppelstången åker då vid affyrningen in i hålet 

å kammarskrufven, och perkutörspännaren kan verka. 

Är kammarskrutven deremot ej fullständigt stängd, häm

mas affyrningen dm·igenom, att koppelstången hindras i sin 

framåt gående rörelse. Perkutörspännaren släpper då ej per

kutören, och någon affyrning eger ej rum. 

Genom denna inrättning förhindras också skrufvens öpp

nande efter ett klickskott, förr än affyrningsinrättningen ånyo 

blifvit uppgillrad. Aftryckareplattan ligger nämligen då i sitt 
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bakre läge och koppelstången i sitt främre, sålunda läsande 

kammarskrufven. För att få koppelstången. bakåt måste af

tryckareplattan uppgillras. Härtill användes en för ändamålet . 

afseeld tvåarmacl häfstång. Härigenom förebygges faran af 

skrufvens för tidiga öppnande vid efterbränning. 
Af detta torde äfven framgå, att kammarskrufven efter 

skottlossningen ej kan öppnas, förr än kanonen kommit till 

bords. 
Sker deremot affyrningen med användande af fyrsträngen, 

bortfaller nyss nämda försigtighetsmått, och kammarshufven 

kan då äfven öppnas, innan kanonen kommit till bords. 

Sigtpunkterna sitta båda på vaggan och deltaga ej i ka- Sigtmedel. 

nonens rekyL Härigenom kan den sigtande under eldgifning 

hela tiden bibehålla ögat i visirlinien och behöfver ej gå un-

dan för kailonens rekyl. 
Kornet sitter på venstra sidobalkens främre del och upp- . 

sättningen på det bakre fasta bandet midt ö±ver sidobalken. 

Kornet är koniskt. Sigtet har en triangelformad skåra och 

löper i tvärstycket på en evighetsskruf. Denna skruf använ

des vid den noggranna inställningen. Erfordras en större för

flyttning, kan sigtet skjutas öfver gängorna, derigenom att man 

fattar om sjelfva sigtet och trycker in en knapp på dess fram

sida. Sigtets gängor släppa clå skrufvens, och en hastig för
:tlyttning kan ega rum. 

Kanonen är försedd med nattsigte. För detta ändamål 

inrymmer kornet så väl som sigtet en liten glödlampa. Trå

darna fåHtas vid kontaktknappar utanpå sigre och korn. Kor

net har i ett mot kanonens längdaxel vinkelrätt pi.·incipalplan 

en skåra fylld med rödt glas. Då glödlampan är tänd, lyser 

skåran som en vinkel med spetsen uppåt. Skåran i sigtet är 

anordnad på liknande sätt, men vinkelspetsen är här vänd 

nedåt. Då riktningen är god, skall vinkelspetsen af kornets 

ljus synas midt emellan och i linie med vinkelbenens öfre 

punkter af sigtets ljus. Tvärstycket har dessutom en liten 

glödlampa, som nattetid upplyser dess skala. 
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Lavetten. Lavetten består af tvene sidaplåtar försedd a med lager för 

vaggans tappar och i underkant ut böj da till en flens. Mellan 

sidaplåtarna och fästad till dessas flens står en plåtkon, hvars 

spets på underkant har en rundt om densamma gåend e ring. 

Utanför sidaplåtarna går rundt om lavetten en på und erkant 

urskölpt krans. Denna krans kommer mic1t öfver pivotens 
kullager. 

Lavettens venstra sida upptages af anordningarna för sido

och höjdriktningen. Sidoriktningen åstadkommes genom att 

kringvrida en derstädes befintlig vertikal ratt Denna sitter 

på en horizontel axel, som i ändan har en evighetsskruf. 

Evighetsskrufven verkar på ett horizontelt · kugghjul, som sit

ter i öfre ändan af en vertikal axel utanpå sidoplåten. I un

d-re ändan af denna axel sitter ett mindre kugghjul, hvars 
tänder passa in i pivotens tandkrans. 

Till v enster om sidoriktningsratten sitter ratten för höj d

riktningen på en sned t in n:J.ot· venstra sidaplåten gående hori

zontel axel, h vars främre ända är försedd med ett snäckhj u!. 

V enstra sidaplåten genomgås af en kort horizontel axel, 

hvars venstra ända har ett snäckhjul, som kuggar mot det 

föregående. I högra ändan af denna axel sitter ett kugg h j u l, 

som verkar mot kuggbågens tänder. Kuggbågen sitter på vag
gans venstra sidobalk. 

Pivoten. Pi v o ten h vilar på kanonen s uppställningsplats. La vetten 

hvilar åter på pivoten, som består af sj elfva Jlivotccntret och 

kmnsen. Centret är utborraclt i midten, och här är en kort 

piston insatt. Denna är noggrannt inslipad efter utborrnin

gen, och rummet under dess kanna står medelst ett rör i för

bindelse med en hydraulisk pump. Utanpå pistonen ligger en 

stark bellevillefj eder, som verkar uppåt mellan pistonkannan 
och ringen på lavettens upphöjda kon. 

Pivotens krans är urskölpt i likhet med lavettens. l\Iellan 

dessa kransar ligga ett 20-tal stålkulor bredvid hvarandra. 

Lavetten rör sig på detta kullager och friktionen blir obetyd

lig. Vid skjutning inpumpas vatten till högt tryck und er 
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pistonkannan. Härigenom komnJ.er större tyngd på sjelfva 

centret, och friktionen blir ytterligare fönn inskad . 
Ursprungligen kunde Canets kanoner riktas så väl för 

hand, som med elektricitet. Riktningen med elektricitet är 

dock nu, åtminstone på franska flottans fartyg, borttagen. Man 

anser nämligen, och det med rätta, att befälhafvaren i manö

verton.et under strid har nog att sköta, kanonernas riktning 

fö rutan. 
R ekylens h ämmande och kanonens ~ättande t illbords sker Hekylhiim -

t t . l t h tf·· f 1· d (4- ) " · .. ning och till-au oma 1s \: oc u ores a en cy m er b , c. plStonstanger bordssiitt-

( 46, 52) och 4 bellevillefj e drar (5 -l-, 55, 56, 57). Den ena af nin!J 

cylinderns bottnar är fast (47), den andra är rörlig (48). Pi

stonstången (51) genomgår den rörliga bottnen, oc.h dess huf-

vud, som löper inuti cylindern, är försedt med centrala öpp-

ningar ( 49), genom h vilken glycerinen kan passera. På bak-

sidan täckas dessa öppningar af en ringformig ventil (50), 

s tödd mot sitt säte af en spiralfjeder. Pistonstången är ge

nomborrad för kontrapistonstången (52), hvilken sistnämda 

är fästad vid cylinderns fasta botten. Kontrapistonstången 

har framtill större diameter, h-varigenom storleken af öppnin-

garna i pistonstångens hufvud regleras under kanonens rekyl. 

Pistonstången har baktill fyllningsventil, som står i förbindelse 

med elen inre utborrningen. Kontrapistonstångens hufvucl är 

förseclt med långs gående rännor (53), genom hvilka glyceri-

nen kan passera in i cylindern. 
Vid cylinderns sidor sitta 4 bellevillefjedrar (54, 55, 56, 

57), 2 på hvarj e sida, uppträdela på tvennejernstänger (58, 59). 

Dessa röra sig fritt, så långt fjeclrarna det medgifva och ge

nomgå 2 lagPr (60) utgående från cylinderns främrR del samt 

4 öron (61, 62, 63, 64 ', af hvilka '2 sitta på cylind ern och 2 

})å dess rörliga botten. De bakre fj edrarna hållas på sina 

platser af stoppringar och muttrar. 
Då kanonen rekylerar, åtfölj er cylindern, som är fästact 

vid vaggans främre band, kanonens rörelse bakåt, under det 

.att pistonstången mPd kanna förblifver stillastående. Då gly-
7 ids kr. i Sjiir. JS.'J-1. 'l ·> 
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cennen i cylindern sålunda sammanpressas öppnar sig ventilen 
(ö O)· Glycerinen passerar då öppningarna ( 49) i pistonstån
gens hu±vud och verkar på cylinderns rörliga botten (48), 
hvilken dervid pressas bakåt och delvis lemnar cylindern, 
h varvid öron a skilj as åt, och fj edrarna sammanpressas. Un
der rekylen passerar äfven en liten del af glycerinen genom 
öppningarna (ö3) i kontrapistonstångens hufvud. 

DR. rekylen upphör, stänger sig den ringformiga ventilen 
(öO), och glycerinen kan nu komma tillbaka endast genom en 
del små öppningar i ventilen (öO) samt genom rätmorna i 
kontra pistonstångens hufvnd. Kanonen åker i följ d häraf 
långsamt till bords. och den sista rörelsen stoppas af stänger
nas främre ändar, då dessa taga emot tvenne stöd å lavetter~. 

De främre fj edrarna tj enstgöra då som buffertar. 
:;\Iaximirekylen är för 12-cm. kanonen 320 mm, och för 

1ö-cm. kanonen 400 mm. 

Som amn1tmitionstillförseln är af största betydelse för en 
snabbskjutande kanon, så torde här något böra niltmias om de 
anordningar, som derför äro vidtagna å franska flottans moderna 
fartyg. 

Franska flottans f~trtyg af "Bruix"-klassen. ".Magenta''
klassen, ;;Bouvinesn-klassen samt de uneler byggnad varande 

''Charles Martel'': "JUassena", "Lazare Carnot" och "J auregui
berryi' m. fl. fartyg hafva alla Canet-kanoner. Så har ''Bruix"
klassens fartyg ::l 19-cm. Uanets kanoner (ej snabbskjutande) 
samt G 14-cm. Canets snabbskjutande kanoner. 

Ammunitionslangningen på dessa fartyg går genom verti
kala trummor s. k. "montcharger", hvilka gå ända ned i dur
kama. Dessa genomgå pansardäcket och hafva der ett stöd
lager. I såväl nedre, som öfre ändan har montehargen en 
längs densamma gående öppning. Den öfre öppningen har 
vid sin nedre kant en efter hylsan urskölpt rulle samt der 

bakom ett lutande plan för patronen att glida på och en 
klack, mot hvilken patronen stannar. Inuti ammunitionstrum
man löper en patentketting omkring tvenne rullar en upptill 
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och en nedtill. Denna ketting är försedd med patronställnin
gar, hvilkas antal för 14-cm. kanonen uppgår till G. Kettin
gen är under skjutning st~indigt i rörelse, drifven medelst ut
vexlingar af en clynamomaskin. 

Den nedre rullen åverkar en jernstång, hvars ena lmg

gacle ända kommer fram något under montehargens undre öpp
ning. Denna stångs kuggar verka på ett kugghjul i ena än
dan af en häfarm, hvars andra ända har en efter hylsan for
mad rulle. Häfarmen rör sig kring kugghjulets centrum. Då 

kettingen roterar verkar kuggstången på kugghjulet, och ar
men roterar inåt, hvar>id rullen ej lemnar patronen förr än 
dess hylsa fallit in i sin urskölpta bana på montehargens in
nersida. Då detta egt rum, återför en spiralfj eder kuggstån
gen och således äfven häfarmen, i sin förra ställning. Då pa

tronen kommer upp till den öfre öppningen, glider den på 
rullen och åker fram på det lutande planet bakom öppningen. 
Patronställningen åtföljer rörelsen och roterar kring sina axlar. 
Om patronen ej genast unelanskaffas stannar rörelsen, derige
nom att pati.·onens projektil tager emot en från montehargens 

ö±re del nedåtgående stoppare; i annat fall fortgår rörelsen 

utan uppehåll. 
På dessa fartyg äro de 14-cm. snabbskjutande kanonerna 

skydelade af ett 9 cm. ~j ock t torn af nickelstålplåt från Creu
sot. Detta torn hvilar på lavettens flens, och kullagret får då 
uppbära största delen af desstyngcl. Ofta omgifves dock la

vettaget endast af en ett per centimeter ~jock skydclsskärm, 
som då är fästad vid lavettens främre del. 

Ammunitionen utgöres af enhetspatron. Projektilerna äro Ammunitio11 

dels massiva dels granater. Granaten är 4 kaliber lång och 
gjord af cromstål fi.·ån Creusot. Dessas laddning utgöres af 

"poudre ET" inneslutet i en linnepåse. Den är försedel med 
tYenne kopparmantlar, som hamras in i projektilens urtagnin-

gar. 14-cm. kanonens projektil väger 40 kg. och 12-cm. ka-
nonens 21 kg. Hylsorna äro af drifven messing och innesluta 

laddningen, som utgöres af "poudre BN", G,:, kg. för 12-cm. 
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kan. och 11 kg. för 15 cm. kan. I hylsans botten finnes hål 
för tändhatten. 

Enhetspatronen väger för 12-cm. kan. 35 kg. och för lo
cm. kan. 66 kg. Trycket vid skottlossningen uppgår till 3,600 
a 4,000 atmosferer. Vigtema för dessa kanoner äro för 14-
cm. kanonen ungefär 4 1/ 2 ton och för 10-cm kanonen 21, 2 ton. 

Tack vartl loppets stora längd å dessa kanoner har man 
med dem uppnått förvånande utgångshastigheter. Så har man 
vid ett försök i Havre med 10-em. kanonen af 80 kalibrars 
längd kommit upp till 1,028 meter. Härigenom erhålles en 
synnerligen flack kulbana, hvilket ombord å fartyg är af stör
sta betydelse i synnerhet för snabbskjutande kanoner. Dessa 
kanoners projektiler hafva ock, i betraktande af deras \igt, 
en ovanlig genomträngningsförmåga. Med engelska formeln 
erhålles denna för 14-cm. kanonen = 13,7 tum och för 10-cm. 
kanonen = 11,7 tum, med franska formeln erhålles resp. 17,2 
nch 15,1 tum. Dessa tal utvisa genomträngningen af smidt 
jern vid mynningen Om medeltalet tages af 13,7 och 17,2 
så erhålles 15,:; tum. "Sveas" torn kan anses motsvara 15 
tum smidt jern. Denna 14-cm. kanon skulle sålunda vid nor
malt anslag · kunna genomskjuta detta torn, under förutsättning 
att man litar på de använda pansar±ormlerna. 

Såsom · det höfves en modern snabbskjutande kanSJn, be
höfver denna för sin skötsel en fåtalig be~jening. För att le
digt kunna manövreras behöfver J 4-cm. kanonen 4 man Af 
dessa användes en för riktning och aftyrning, en öppnar och 
stänger kammaren, en laddar, och en emottager och undan
skaffar de tomma patronhylsorna. I nödfall kunna dock 3 man 
sköta densamma. Den som riktar och skjuter, får då äfyen 
öppna och stänga kammaren. Med öfvaclt tolk uppgår skjut
hastigheten vid dessa kanoner till 12 skott i minuten 

Hvad slutligen baklajclningsmekanismen angår, så är elen 
synnerligen enkel. En del, hvilken som helst, ombytes pfL 
några få sekunder, och mekanismen söndertages i en hand
vändning Vid kons trnktionen haf,·a plattfjeclrar så mycket 
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som mö]'lio-t undvikits och i stället ersatts at spiralfjedrar. . "' 
Detta är en afsevärd fördel, ty springer en plattfj eder, så är 
den fullkomligt o an vändbar, h varemot man med en sprungen 
spiralfjeder i många fall reder sig ganska bra Skrufvar har 
Canet äfven så mycket som möjligt sökt utbyta mot gängade 
och ogängade sektorer, hvilket naturligtvis är fördelaktigt för 

en hastig söndertagning. 
Frankrike har med Canets kanoner erhållit ett vapen, som 

i hög grad uppfyller nutidens stora fordringar och dess kon
struktion gör dess snillrike uppfinnare all heder. 

c. 

Om strålkastare. 

Af i utländska mariner gjorda försök framgår det, att två 
från hvaranclra något afvikancle slag af strålkastare visat sig 
vara af behofvet påkallade för krigsbruk. Det ena slaget utgöres 
af strålkastare för sökning på långa af'ltånd; vi benämna dem 
understundom '1söldj us'\ och böra s trålknipporna från dem alltid 
vara mycket koncentrerade. Det andra slaget, hnh-udsakligen af
sedt för kustförsvaret och armeen, skall kunna gifva horison
tall spridning åt ljusstrålarna. Huruvida man ombord på far
tyg i allmänhet kan anses vara berättigad att begagna sprid
ningsapparater för ljuset från strålkastare, torde bedömas med 
tanke på det faktum, att 2,5 kilometer är det största möjliga 
afstånd, på hvilket ett större föremål, t. ex. ett högt hus, un
der de fördelaktigaste omständigheter kan med till h j el p af de 
de kraftigaste, nnmera ombord använda strålkastare belysas 
vid en spridning af 30° på strålarna. Med koncentreradt ljus 
utO'ör motsvarande afstånd ända till 9 kilometer. 

b 

Spridningen: har nämligen så stor inverkan på belysnin-
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gens styrka, att denna vid en spridning af blott 12° i medel

tal för olika typer af strålkastare minskas till 1 /n af det kon

centrerade ljusets. Vid spridningen på 36°, 60° och 90° blifva 

motsvarande tal 1/15, 1
/ 25 och 1/1o. Det torde därför ej vara 

rådligt, att ett fartyg vid befaradt torpedbåtsanfall söker med 

sprid t ~j u s lysa upp för sig sj älft. Dock yppa sig tillfällen, 

då fartyg kunna med fördel hjä~pa hvaranclra medels använd

ning af så beskaffadt ljus. Orätt begagnade, blifva strålkastare 

likväl med lätthc.t af stor skada för den, som betjenar sig af 

desamma. Härom tala flera episoder t ex. från det senaste 

fransk-tyska kriget. 

Att man ej bör anse spridningslinser såsom ovillkorlig till 

behör visas däraf, att bland strålkastare, hvilka för krigsända

mål tillverkats t AX. hos Schuckert & C:ie, ungefär en tredje

del blifvit levererade utan dylika linser. Bruket af "fasta" 

spridningsapparater är i regel icke att förorda ombord, eme

dan linserna då oftast onödigtvis absorbera en stor ~jusmängd 
från reflektorn. 

H vilken betydande roll, som tillmätes denna belysning, 

framgår af följ ande tabell, upptagande dels de strålkastare, 

hvilka utgått från Sautter, Harle & C:ie (i tabellen beteck

llad med S. , H . & C:ie) i Paris och dels dem, som härröra 

från Schuckert & C:ie (i tabellen betecknad med S:t & C:ie) i 

. N1'trnberg. Tabellen upptager alla de strålkastare, som från 

år 1877 till elen l Februari 1894 blifvit lemnade till olika 

krigsmakter. Det öfvervägande antalet af dessa strålkastare 
tillhöra marinerna. 
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Bortser man från strålkastarne på 30 cm., hvilka numera 
allmänt flyttas från torpedbåtarna till för bevakning afseelda 
å11gslupar och hvilka troligen ej vidare komma att åtminstone 
till någon utländsk marin anskaffas, samt tager man i betrak
tande ej blott antalet utan äfven storleken af öfriga här speci
ficerade strålkastare, så skall man, beträffande detta slag af 
belysning, finna, att Sverige bland de Europeiska länderna 
visar sin öfverlägsenhet blott öfver Pulgarien, Grekland, Norge, 
Portugal, Rumänien och Schweiz. 

Af denna tabell framgår dessutom, att strålkastare på 60 
cm. vanligen anses tillfyllestgörande, och är detta särskildt 
fallet ombord på fartyg, där större sådana ju alltid äro be
tydligt svårare att bandtera. Afvikande från denna åsikt, be
gagnar den italienska flottan . företrädesvis strålkastare på 40 
cm. och den tyska sådana på 90 cm. Å mycket snabbgående, 
mindre fartyg begynner man dock allmänt att uppställa sök
ljus på 75 a 90 cm. Ändamålet med dem är, att de under 
natten skola lysa upp för de större fartygen samt i god tid 
bidraga till upptäckten af annalkande föremål. 

Vid minpositioner och å sjöfästningar äro mycket starka 
sådana ljus nödvändiga. Dels bör en dylik fästning kunna 
begagna ö±verlägsenheten öfver fientliga fartyg att på längre 
håll urskilja sitt mål. Dels bör det fasta ljuset från åtminstone 
ett par strålkastare, helst på motsatta stränder, vara spridt 
omkring 10° öfver minhnierna och göra nytta äfven under ej 
alltför gynnsamma väderleksförhållanden. En strålkastare skall 
icke anses 'lämplig åt en minposition, därför att elen i klart 
väd er verkligen kan belysa minlinierna i hela deras utsträck
ning. När tillfällen erbjuda sig för minpositioner att upptaga 
strid, torde luften ofvan minorna ej vara den klaraste. 

Den ofantliga skillnaden i ljusstyrka hos strålkastare af 
olika diametrar framgår tydligen af följ ande siffror: en felfri 
strålkastrtre på 30 cm. bör kunna lemna 6 millioner, en på 40 
cm. 9 millioner, en på 60 cm. 30 millioner, en på 75 cm. 4G 
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millioner, en på 90 cm. 75 millioner och en på 150 cm. 170 
millioner af våra normalljus. 

De fördelar, som uppnås vid användning af denna elek
triska belysning, erhållas med en kostnad, hvilken är försvin
nande obetydlig i jämförelse med de summor, som min- och 
artille1 imaterielen slukar. Likväl är den senare materielen 
nästan försatt ur verksamhet under natten, om elen har sådan 
belysning blott till fiend e. 

Vikh~n af att vid kustförsvaret använda strålkastare be
visades på ett slående sätt uneler de engelska och i synnerhet 
uneler de franska sj ömn.növrerna 1892. Den anfallande sökte 
därvid ständigt att framförallt sätta dessa ljus nr brukbart 
skick för elen af kustbefästningar skyddade fienden. Svårig-

. beten att med skjutvaren träffa en lysande strålkastare be
kräftades också ytterligare. 

Efter talrika försök har man enats om att vid försvaret 
af Tonlons hamn belysa det 2,500 meter breda inloppet med 
4 strålkastare på 90 -cm. och 2 på 75 cm. Fyra af dessa rikta. 
sina fasta och något spridda (10°) ljus öfver minlinierna, och 
de två öfriga tjenstgöra som sökljus. Liknande försvarssystem 
äro utom i Frankrike antagna äfven i China, Danmark, Eng
land med kolonier, Italien, Ryssland, Spanien och Österrike. 

Ofvan anförda tabell visar, huru tillochm0d ett så litet 
land · som Danmark skaffat sig minst 29 strålkastare på 90 cm. 
Af dessa höra 9 stycken till krigsfartygen och äro uppställda, 
l på '1Helgoland" samt de öfriga på kryssarna af "Heklatypenn 
och på minfartyget "Hjffilperen". 

A t t sådana strålkastare äro oundgängligen nöd väneliga 
vid försvaret af t. ex. Karlskrona torde framgå af det ofvan
stående. 

Egendomligt nog kan man äfven i det som angår valet 
af typen för strålkastare nästan dela Europas mäktigare län
der i två läger, beroende på deras förhållande till trippelalli_ 
ansen. Dock har natmligtvis den lämpligaste konstruktionen. 
föredragits af de mindre staterna i allmänhet. 



- :552-

Firman Schuckert & O:ie börja de år 1885 tillverkningen 
af sina paraboliska strålkastare och har sedan dess till olika 
luigsmakter lemnat 335 stycken sådana, af hvilka hälften stan
nat i de tyska staterna. Under samma tidrymd hafvn levere
rats 1,178 franska strålkastare af Mangins konstruktion. På 
de senaste åren har dock antalet reqvireracle strålkastare allt
mer neclgått, emedan man nu v~nligen föredrager några starka 
sådana framför en massa svaga. 

J tyska marinen äro inhemska strålkastare med s. k nme
niskringar" och horisontal lampa af system Siemens & Halske 
{)fta i bruk. De äro dock mycket underlägsna här förut af
handlade strålkastare. Tyvärr har kanonbåten "Svensksuncl" 
det oaktadt erhållit en sådan tillsammans med en s. k turbin
dynamo, en förut i våra fartyg okänd konstruktion. Häri
genom har ytterligare ökats den för vår lilla marin anmärk
ningsvärdt rikhaltiga mängden af olika typer på strålkastare, 
lampor och clynamomaskiner. Denna mängd kommer otvifvel
aktigt att erhålla en allt större och följaktligen allt skadligare 
ökning, tills bestämda hufvudtyper blifvit fastslagna för dylik 
materiel inom flottan. 

Utom 'l1yskland och Österrike äro endast China Danmark 
' ' 

Holland och Sverige de stater, som till sina mariner tagit 
flera än en enda strålkastare a[ Schuckerts tillverkning. För 
dessa fyra mariner äro antalen sådana respektive 7, 16, 4 
{)Ch 10. 

De från sistnämnda firma till Belgien lemnade strålkastarna 
.äro alla afseelda åt fästningsverk. Ehuru man i detta land 
-vid jämförande tä:flan i Antwerpen år 1888 funnit de franska 
öfverlägsna, hafva dock at politiska skäl de österrikiska blif
vit antagna för sagda ändamål. Fästningarnas pansarplåtar 
.äro nämligen tagna från Frankrike. 

År 1891 läto turkiska marinen och kustförsvaret verkställa 
en tä:flan vid Ismidt. Den i detta fall vid jämförelse med 
Schuckerts betydligt öfverlägna franska strålkastaren på 60 
·Cm. hade där en användbar lysvidd på 7,000 meter. Medelst 
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oruk af denna strålkastare vid riktning med elektricitet lyc
kades man i alla dess rörelser följ a en svartmålad torpedbåt, 
tills den på 3,800 meters afstånd försvann ur sikte. 

Förra året gjordes i Holland och Italien jämförande för
sök som utföllo till elen österrikiska strålkastarens nackdel. 

' Italien, ehuru tillhörande trippelalliansen, beställde också sam-
ma år från Frankrike 11 strålkastare på 75 cm. och 26 på 

40 cm. 
Ryssarna hafva måhända företagit de :flesta elylika försök, 

och synas alla hafva visat ofvan omtalade resultat. Den enda 
österrikiska strålkastare, som ryska marinen eger, har blifvit 
ilandflyttad på grund af dess olämplighet för användning 

om bord. 
Nord-Amerikas Förenta Stater hafva gifvit företrädet åt 

franska strållmstarne. 
England har på den sista tiden begynt att sj älf till verka 

sådana, sedan patenträtten för dem år 1892 utgick i detta 

land. 
H vad slutligen de i Pola år 1891 gjorda försöken beträffa, 

hafva de, uteslutande och med frånseende af alla försök i så 
många andra länder, sträckt sina verkningar till den svenska 
marinen. De äro dock genom - sin partiskhet af intet värde. 

Några fakta bevisa dessa 11åståenden: 
Uneler försöken i Pola liknades bågljuskällan, oriktigt nog, 

vid en matematisk punkt. En gammal fransk strålkastare blef 
härvid använd; detta synes däraf, att dennas brännvidd ut
gjord~ 42 cm., under det att den är blott 31 cm. hos strål
kastare af denna typ, hvilka tillverkats de senare åren. Båda 
lamporna hafva vid försöken haft lika låg spänning, ehuru elen 
vertikala lampan bör hafva en högre sådan än horisontallam
pan är lämplig för och som kan uthärdas af en parabolisk 
strålkastare med kort brännvidd. Vertikallampan har ej in
ställts i elen aplanatiska spegelns brännpunkt, ty toppvinkeln 
hos] dess ljusken har >id hithörande mätningar varit 2° 12' , 
men bör i sj älfva verket vara l 0 48'. 
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Resultaten af dessa senare försök, offentliggjorda i 2:a 
häftet af "Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens 1892'\ 
sammanfattas i en tabell, hvars otillförlitlighet lätt märkes. 
Författaren säger, att ljuset från den franska strålkastaren 
med vertikallampa salmar homogenitet, och likväl visa hans 
egna fotometriska mätningar, att vid koncentrerad t ljus den 
otarkaste belysningen från densamma per ytenhet af den be
lysta ytan utgör 11,5 och motsvarande medelljusstyrka 11,4, 
d. v. s. en skillnad på l 0/o. För Schuckerts strålkastare upp
gifvas dessa tal vara 22,7 och 17,o, d. v. s. en skillnad på 25 
0/o. Tabellen lemnar också den högst besynnerliga uppgiften, 
att den utkastade ljusmängden, i stället för att naturligtvis 
minskas vid genomgången af spridningslinserna, ökas i betyd
lig grad därvid, ja fördubblas hos elen österrikiska strålkasta
ren med en spridning af 27°. 

Till för elen franska strålkastaren mindre fördelaktiga re
sultat har man kommit äfven vid andra försök, ledda af öster
rikiska ingeniörer eller agenter från Schuckert & C:ie. 

Den förordade korta brännvidelen i Schuckerts strålkastare 
har nödvändiggjorts mest cläraf, att horisontallampans negativa 
kol ej skall bortskymma för mycket af det mot spegeln rik
tade ljuset. En strålkastares ljusstyrka är nämligen i teore
tiskt afseende fullkomligt oberoende af dess brännvidd. En 
för liten sådan har till följd, att ljuskonens homogm1itet för
sämras. Ryssarna hafva på ett öfvertygande sätt visat detta 
genom att fotografera genomskärningarna hos olika ljuskoner. 
En på detta område erkänd auktoritet skrifver i elen ryska 
artilleritidskriften: ".Man kan med skäl påstå, att den ökning 
af det belysta fältet, som en parabolisk strålkastare med liten 
brännvidd medför, icke uppväges af det ofördelaktiga i en 
mindre jämn spridning hos strålarna från densamma." 

Om man bortser från stora vexlingar i ljusstyrkan, är 
just homogeniteten hos en ljuskon dess viktigaste egenskap, 
synnerligast vid användning på fartyg. H vad gagnar det, att 
en reflektor emottager mycket ljus från en lampa och därmed 
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belyser en yta af jämförelsevis stor utsträckning, i den hän
delse att det afgifna koncentrerade ljuset är ofördelaktigt ut
bredt? Alla, som varit i tillfälle att iakttaga aflägsna föremål 

vid ljuset från strålkastare, skola erkänna nyttan af det 
homogena ljuset samt att föremålen urskiljas bäst, då de träi
fas af ljuskonens begränsningslinier. Det är i.:;:ontrasten mel

lan mörker och ljus, hvilken gör, att man fortare upptäcker 
ett på detta sätt delvis belyst föremål, som vanligen synes 

otydligare, när det befinner sig fullständigt inom ljuskonen. 
Härtill kommer ännu en faktor: ju längre sträcka inom 

denna kon, som blieken måste genomlöpa för att nå sitt mål, 
desto svagare synes detta. Bli cken förvillas och dess skärpa 
aftager, då den passerar cle små, upplysta, i luften ständigt 
krigflygande partiklarna. Annu otydligare blir seendet, om 
strålarna få till en del träffa större föremål, vattnet eller mar
ken, innan de uppnå det afsedela målet. Häri ligger en orsak 
till; att man dels bör hafva det koncentrerade ljuset nästan 

så sammantrangt som möj ligt, dels bör aflägsna sig sidovägen 
från en strålkastare för att kunna urskilja det, som blih·it ut

satt för belysningen från densamma. F ig. l åskådliggör, huru 
en observatör med mycket större svårighet iakttager målet, 1 
det fall han befinner sig vid A, i strålkastarens närhet, än 
om han skulle vara vid B. Fig. 2 visar, huru en för mycket 

utbredd, konisk ljusknippa upplyser vattnet långt framför en 
med knippans ljusstarkaste del belyst torpedbåt och därigenom 
hindrar, att man tydligen ser denna från det lysande far

tyget. 
H vilka följderna äro af, att man i öfYerdrif,en grad fur

kortat brännvidden hos strålkastare, Yisas genom Fig. 3, 4, 5, 
fj o.ch 7, som framotälla genom::.kärni.ngar af ljusknipporna på 
samma atstånd från 5 strålkastare af Schnckerts konstruktion 
och med lika diametrar, 90 cm., men med olika långa bränn
v id der. Vid tillverkningen gifns numera åt dessa strålkastare 
brännvidderna 31 eller 38 cm., under det att l\langins af sam

ma storlek \"anligen har brännYiclden 64 cm. I ngmerna sy-
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nes det tydligt, hnru brännpunktens olika afstånd från spegeln 
inverkar på utsträckningen· af det reflekterade lj usets inre, 
homogena del. Omkring denna del utbreder sig den allt sva
gare belysningen mer eller mindre I Fig. 3 är brännvidden 
31 cm. och i Fig. 4 är den 38 cm., d. v. s. dessa två figurer 
visa ljusknippans sammansättning hos de österrikiska strål
kastarna på 90 cm., hvillm för närvarande äro i bruk. l Fig. 
5 är brännvidden lika med den hos Mangins motsvarande 
strålkastare, nämligen 54 cm., som för en spegel på 90 cm. 
gifver den största möjliga kärnan af homogent ljus. Fig. G 
och 7 med de till 75 och 100 cm. ökade brännvidderna visa, 
hur utsträckningen af denna kärna därvid alltmer förminskas. 

Det lämpligaste förhållandet i en strålkastare mellan spe
gelns brännvidd och dess diameter m1gifves af bråket G/ 1o. 

:Med lika brännvideler skulle Mangins och Schuckerts strål
kastare af samma diametrar belysa lika stora ytor , men hade 
den förra därvid alltid större, fa.st i detta fall möjligen något 
ljussvagare homogen kärna. Raclielt ut från denna aftager 
ljusstyrkan hastigt. I följ d af spegelns form och dess nuva
rande mindre brännvidd afgifver Schuckerts strålkastare alltid 
en jämförelsevis större mängd l j n s omkring kärnan och bely
ses därmed ständigt en vidsträcktare yta, men är likväl detta 
senare ljus uteslutande till skada, om strållmippan skall an
vändas koncentrerad. 

Se där den förnämsta orsaken, hvarför örlogsflottorna ej 
velat aclopte:m denna strålkastare, utan med särdeles få un
dantag föredragit Mangins. Äfven det på ett fartyg inskränkta 
afstånclet, hvarpå man sidovägen kan aflägsna sig ±rån en ly
sande strålkastare ombord för att tydligare observera, tvingar 

. till användning af så mycket som möjligt koncentreradt, ho
mogent ljus. Likaså fördelen af att hafva strålkastarna upp
ställda nära vattenytan. 

För hären och delvis tör minpositioner kunna dock Schuc
kerts strålkastare vara lämpliga, ty då ljuset genom särskilda 
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anordningar nästan ständigt bör hållas spridt, spelar ljusknip
pans noggranna homogenitet ingen afsevärd roll. 

nian torde äfven medgifva, att om de i Pola för 3 år se
dan gjorda försöken vunnit någon större tilltro, nog skulle då 
firman schnekert fått på de sista åren leverera flera strål
kastare än hvad som verkligAn blifvit fallet. Härtill orsakar 
ock, att en fabriksmässig tillverkning af felfria, paraboliska, 
speglar ännu är en omöj lighet, under det att de aplanatiska 
speglarna genom sina med betydligt mindre svårighet formade, 
sferiska ytor numera i regel äro befriade från fel i slipningen. 

Italienska regeringen har dessutom låtit utröna olika speg
lars motståndskraft mot lufttrycket vid skottlossning, och har 
elen paraboliska spegeln, som ovillkorligen måste göras mycket 
tunn, därvid uthärdat ett mindre sådant tryck än den apla
uatiska, hvilkens hvalfformade och ganska tjocka genomskär
ning gifver den en jämförelsevis betydlig förmåga att motstå 
påkänningar. 

Rörande båglampkonstruktioner åt strålkastare, hafva för
sök nyligen blifvit gjorda i Amerika, där den Schuckertska 
horisontallampan kasserats på grund af sin för stötar ö::ntåliga 
mekanism. 

En väl skött vertikallampa med lutande kol är troligen 
under de flesta förhållanden lämpligast åt strålkastare. Den 
fordrar dock så hög elektrisk spänning, att det negativa kolet 
genom sitt i följ d däraf stora afstånd från det positiva bort
skymmer så litet som möjligt af det 1;ns, som från kratern ut
strålar i riktning mot reflektorns nedre del. Till och med i 
österrikiska tidskrifter har man erkänt elen vertikala lampans 
öfverlägsenhet. Se härom en artikel i "l\fittheilungen i'tber 
l+egenstände des Artillerie- und Genie-W esens, Zweites Heft, 
\Vien H3~W1 , hvilken artikel dock i mång::;, afseenelen är ±elak
t ig samt delvis stöder sig på de orimliga resultaten från Pola 

1891. 
Den åsikten, att volttalet i en vanlig båglampa för strål

ka~tare bör hållas vid 4) tL .J8 volt, har man nu frångått, syn_ 
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nerligast vid bruket af strålkastare med vertikala lampor, där 
spegelns närhet ej hindrar, att det negativa kolet aflägsnas 
långt från det positiva. I en horisontallampa är dessutom en 
ljusbåge med hög spänning mycket svår att reglera. 

Genom att med några volt höja elen låga spänningen i 
bågen ökar man bågljusets styrka i betydlig mån, utan att 
strömstyrkan behöfver ändras. En ström på Yid pass 65 am
pere bör för denna användning hafva spänningen 52 a 53 volt . 
100 amperes ström behöfver 56 a 57 volt. Man får därvid i 
det förra fallet en båge på längden 10 a 12 mm. och i det 
senare 15 mm. lång. Spänningen mellan dynamons polskruf
var skall uneler dessa förhållanden uppgå till 80 volt. 

Beträffande de nyare förbättringarna i konstruktionen af 
sökljus, torde, oafseclt spegelns omsorgsfullare slipning, den 
mest betydelsefulla vara riktningssättet medelst elektricitet, 
hvilket meclgifver en observatör på möjligast tördelaHiga 
sidoafstånd från strå11mstare n, l flO a :::'00 meter, att sj älf verk
ställa dess riktning. Nyttan af detta tillYägagående bortfaller 
likväl till större delen, om elen härför använda mekanismen 
tillåter sådant riktningssätt blott i horisontal led. 

Den vid en strålkastare stundom fästade spjälapparaten 
för signalering och för ljusets bortskymmande tillfälligtvis, 
hvilken man ofta ser begagnas, anses numera dels verl;:a för 
långsamt, dels i sitt vanliga hviloläge borttaga alltför myået 
af det utkastade ljuset, om ej detta hinclra J af särskilda appa
rater, som dock i sin ordning alltid förs\·aga ljuset. M an har 
därför i dess ställe begynt använda en ogenomskinlig rullgar
din, påverkad af starka fjädrar, hvilka giha åt gardinen syn
nerligen hastiga rörelser. Ett dylikt skymmande af l.i nset har 
de fördelarna framför dess släckning, att ljuset åter ögonblick
ligen står till förfogande samt att de starkt glödande kolspet
sarna ej skola utgöra en ypperEg riktpunkt för fientliga e l d va
pen, omedelbart efter det lampan blif\·it släckt.. Af c1Pnna or
sak samt fur signaleringens skull hah·a de nyaste strålkastarna 
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i ryska flottan erhållit rullgardiner, som medelst elektricitet 
kunna skötas från manövertornet i likhet med riktningen. 

Att under dagens lopp hafva strålkastarna skyddade för 
beskjutning är en fordran, h \'i lken man på många vis sökt att 
tillmötesgå. I franska flottan har man alldeles öfyergifvit sät
tet att på däck röra strålkastarne långs järnskenor. Man an
vänder i stället en kursör såsom hithörande :fig. 8 visar. l\fed 

denna kursör bringas strålkastaren ut förbi fartygssiclan helst 
genom en port, innanför hYilkeu den är skydelad under dagen. 
Detta sätt att röra strålkastarna skänker två andra förd elar 
framför att ha±va dem i fast uppställda tamburer: de kunna 
hvar för sig belysa större del af horisonten samt äro lättare 
att rikta från manövertornet. 

Å figuren synes äfven en vanlig flyttbar spriclningsappa
rat, hvilken är i allmänt bruk. Det dubbla spridningssystem, 
som Schuckert däremot ofta begagnar, är icke en nyhet såsom 
mången tror, utan uppfanns för länge sedan af öfnrste ~fac
gin, den aplanatiska spegelns konstruktör. I enlighet med 
hvad här ofvan blifvi t nämndt, böra dylika, fasta spridnings
linser ej komma ti ll an;-ändning på fartygens och minpositio

nernas sökljus. 
N edanfcr strålkastarens främre glas synes å samma figur 

den cylinder, hvari gardinen är upprullad. Den lilla pelaren 
till venster innesluter nycklar och motstånd till en strålkasta
res fullständigt elektriska riktning. strålkastarens rörelser i 
kursören samt dess riktning med handkraft wrkställas lätt i 
förra fallet medelst den stora ratten och i senare fallet med de 
två små rattarna vid kursörens inre ända. 

Finnas särskilda pannor till ångmotorerna för denna del 
af den yttre belysningen, hYilket ju alltid är händelsen vid 
minpositioner, böra dessa medgih·a en hastig uppeldning, el. v . . 

s. på ungefår 20 minuter. 
Liksom platsen för ledningar till strålkastarna ombord är 

en gång för alla bestämd, så böra äfven för i land varaade 

7-idskr. i Sjör. 189-1. 
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strålkastare till kustförsvaret sådana ledningar, helst blyklädda, 
Yara nedlagda i)å- om möjligt väl skyddade ställen_ 

Af det ofvan anförda framgår, att den yttre belysnin
gen på t. ex. 11 Göta" ~j fullt öfverensstämmer med de anspråk 
man merendels utomlands ställer på sådan belysning. Emedan 
strålkastarna ombord på denna pansarbåt h:unna manövreras 
meJ elektricitet endast horisontalt, så måste vid deras använd
ning oupphörliga order gifvas muntligen eller per telefon från 
manövertornet till strålkastarna för dessas riktning vertikalt. 
'l'elefonerna äro nog myc!ret behöfliga, men torde und er skott
Yexling inga tydliga 1~1eddelanden kunna genom dem med sii
kerhet påräknas. Likväl bör det oafbrntet ligga i chefens eller 
vakthafvande .officerens hand att öyonULickli_r;e11 ändra strålka
starnas riktning. 

Den ökade kostnaden för fullständig eleh::trio:1k riktning af 
strålkastare är så obetydlig, att den icke bör lägga något hin
der i vägen för denna, v~isentliga forbättring af materielen. Ej 
heller torde invändningen, att manövertornet icke bör ytterli
gare belamras, vara berättigad. Har det visat sig, att cheferna 
p~L utlandets pansarkolosser kunna från sina respekti va manö
vertorn leda skötseln af ett större antal olika mekanismer, så 
finnes clet ~j något skäl för att ett mindre antal motsvarande 
mekanismer kan handhafvas af cheferna på våra l:a klass pan
sarbåtar. .i\iig veterligt, har man icke i någou af de större 
marinerna antagit rlet opraktiska förfarande, som behöhes för 
att 1·ikta :··Götas11 strålkastare, med hvilka det väl knappast är 
möjligt att följa en i zigzagformade kurser hastigt annalkande 
torpedbåt. 
. Att. såsom det blifvit itrågasatt, skiita denna Yiktiga be

lysning uteslutande genom muntliga order i talrör från manö
vertornet må betraktas som ett steg tillbaka på framåtskri
dandets Yäg. I utländska mariner söker man tvärtom att så 
mycket som möjTigt ntbyta tal- och ångriir mot smn,la elektri
ska ledningar, hvilka äro jämförelsevis mindre ut,sattn för be
skjntning samt framfrir allt så synnerligen !titta att reparera. 

- ;)ljJ-

De f~r våra l:a klass pan::;ar- och kanonbåtar lämpligaste 
strålkastarna synas böra vara försedela med: 

l\Iangins nyaste speglar på 60 cm. och med en brännvidd 
på vid pass 36 cm.; 

vertikallampor, afseelda för en spänning af ö2 volt samt 
med hand- och själfreglering; 

fullständiga elektrista riktningsmekanismer med motstån
den så inkopplade, att rörelsehastigheten vid riktning regleras 
blott genom större eller mindre vridning på manöverarmarna; 

rullgardiner, påverkade af fjädrar; 
lösa, enkla spridningslinser med alltid samma horisontala 

spridning, förslagsvis 10°- 1ö0, åt de reHekterade strålarna. 
Dä1jämte qvarstår det såsom ett önskning:;mål för våra 

l: a klass pansarbåtar att erhåll a: 
kursörer, hvilka medgifva strålkastarnas förande ut genom 

lJmtar förb i fartygssidan; 
telefonapparater för m ecldelanden mellan manövertornet 

och strålkastarna, men konstruerade med särskild hänsyn till 
sin användning ombord och så uppsatta, att skottlossning ~j 

bringar dem i olag. 
För de fotometriska undersökningarna af strålkastare be

gagnas flera metoder. Den i en verkstad lättast utförbara be
står i att uppmäta ljuset från ]war och en af de olika zonerna. 
hos den i sådana indelade reflekterande ytan, som därför till 
öfl-iga delar täckes. Summan af zonernas lj usmängrler utgör 
strå! kastarens totala ljusstyrka. 

En annan metod består diiri, att man shi.ller sig på åtmin
stune 1,000 meters afståncl från strålkastaren samt uppmäter 
hela dess lyskraft med en Bunsens eller Foucaults fotometer. 
Ohigenheten med denna senare metod ligger i, att luften på 
det långa afstånclet 1,000 . meter absorberar en stor del af l.iu
;;et, hvarför lnftens absorbtionsgracl för tillfället påfordrar sär
sblcia mätningar. Unel er vanliga förhållanden absorberar n~im
ligPn luften per kilometer vicl markens yta 8 l lö n o af det 
ljns, som genomgår densamma. De massor af kolsyra., hvilka 
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utvecklas i stora samhällen och som i för öfrigt klart väder 
mest bidraga till att törsvaga ljuset, orsaka att denna absorb
tion understundom uppgår ända till 40 °,'o per kilometer. 

Vid uppmätning af ljusstyrkan i olika riktningar från båg
lampor skall man ihågkomma att samtidigt med hva1je sådan 
mätning taga ljusstyrkan i en och samma, bestämda riktning 
från lampan. De olika mätningarna rundt om denna kunna 
då reduceras till en konstant ljusstyrka hos lampan under den 
tid n1ätningarna varat, därigenom att man j ämtör dem med 
~jusstyrkan i oföränderligt samma riktning. 

Mångtaliga förbättringar i strålkastarnas konstruktion samt 
en nyligen upptäckt, fullt vetenskaplig teori för l j u set från 
dem åstadkomma, att man numer med större framgång än förut 
kan draga nytta af sådan belysning samt säkert jämföra egen
skaperna hos olika strålkastare. Så var icke förhållandet år 
1889, då försök anställdes å Kongl. Vadvet i Stockholm i af
sikt att om möjligt utröna elen Schuckertska strålkastarens 
öfverlägsenhet öfver den franska af Mangins konstrukci,m. 
Dessa försök med tvenne olika typer kunna dock, såsom det i 
hithörande rapport också framhålles, icke kallas "jämförande", 
emedan af de två härvid begagnade strålkastarna den ö:,terri
kiska på 90 cm. tog i anspråk nära dubbelt så stor drifkraft 
som den franska, h 1·ilken hade en diameter på blott GO cm. 

Man torde därför med skäl kunna hoppas, att nyssnämnda, 
intetsägande försök måtte hos oss efterfölj as af sådana, som 
gifva verkligt praktiska resultat, i den händelss man ej vill 
dra.ga nytta af den opartiska erfarenhet, till hvilken utländska 
sjöofficerare och mariningeniörer kommit, angående detta slag 
af elektrisk belysning. 

J .- l. CIJIZ Diiimz. 




