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Aminnelsetal, 
upplästa vid firandet af Kong!. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 16 November 1896 af sekreteraren, kommendör
kapten C. Pettersen. 

l 'ndcr Kongl. Örlogsmannasiillskapcts 1111 tilliindagångna ar

lwt~;lr ltah·a fyra af dc"" lcdamöt('J" slntat ,.; in jordiska. tilh·aro, 

nemligcn: hedcrslcda :!10ten kommenclörkaptencll C'. F. Löwcnborg, 

.arbetande ledamöterna kommencliirkaptcncn .J. R E. Sissen*) och 

mari ningcniörcn .T. G. Bramw s;~mt korrespondcranrle ledamoten 

11rofe~som H. U.dc1rn. 

Carl Fredrik Löwenborg 

fiiLlcles ft :-;weaborg den 7 ::\!ars 1804-. Föriildramc vm·o dåvarande 

auditi)ren \·id Enkcdrottningens lifregemcnte, sedermera lagmannen 
Christot-fm· ~Ianritz Heinhold Löwcnborg samt dennes maka ,J u

hanna Sopltia \Yirsen. 

JXI under det för fiiclel'lle!"lanJct olyckliga ft rct 1808 ryska 

mas~m· ti ll land~ och V<t.tten hotade "elen borg, som l<:hrcnsviirJ 
b~·ggt .. , h · ingades familjen att förct<tga en \·åg,.;am flykt öh·er den 

isbelngLht qyarkeu till svenska moderlandet. 

Efter att vid endast 12 :"trs ålder haJva in:-;krih·it:-; till l'tu

dent vid Lunds akademi, antog:; L öwcnborg trenne år clerefter, 

löl~l, till unelerofficer vicl tfiiteborg.~ eskader af armecm; flotta. 

Uneler deltagandet uti en kustbeYakning,;expeditio n i Öresund och 

Kattegat utniimnclc;; han 1880 till unllerlöjtmwt \·id Amiralitetet, 

men Lutdergick först följande år offiect·sexiuneJJ i Göteborg. 

•1 -~minnc lset.al öfver KommenclörkaptPn ,J. H. 1•:. :\ic<:'l'll intagc" i Tid
'kt-irten" l:a häfte för ltr l t'fll. 
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Åren 1~:!1-:.?-l- seglade han ;;åsom :-:tynmlll :1 hanllehd'art_,·g 

;.:amt deltog 18:!8-:!6, i egenskap af styrmm 1 :1 f. d. linic;.:k('ppct 

"Tapperheten·· undrr Amiral!'n, .Frihrrre (~yllengnmats befäl , tillika_ 

med m:lnga kamrater af ,.;jöYapnct, i den ex_peditinn till R_,·damc

rika;; fristater, H)Jn under namn af '·skepp;.:haudrln·' p [l ;;in tid 

låtit tnyrket tala om ,.;ig. Eftrr h r titkomsten från dentia expedi

tion t j. Cltsto-ör Li'•"·c•uboro· ofta till SJ'ö;.:, nwn ickr Yiclare å han-
t"~ ;'-) 

delsfartyg. 
_\r 1~:!8 \'i tuH·r han, efter crhi'lllcn pc·rmi;;,.;inn, an;;tiillning- uti 

Kong!. Fran>;ka flottan ,:[isom "en;;cignc dr \':tis;.:cau··, "amt blir 

under ~i ti tjcnstgöring tkrstiides i til lfitllr ~1tt å 18-bnon-kurYcttcn 

·'Bayonnni"c", förenad med lwla f'ran,.;ka flottan undrr expeditionen 

mut _ \ lgN, i cgcn~bp af batterichrf deltaga nti anfallet och iand

sti).!.·ningc·n ,-id Torr ('hica drn H .Tt tli 18;)() . 

• \r 1R:!H bdorllrad ti ll pt·<•mierli'•jtnant iir han dtl'r ltt·m\.::om;.:tcn 

frå n Frankrik e s jökommenderad h\-arjc åt·. - Eft<•r att 1 t;:lH-±0 

under n ii ra l:! månader h:: h·a tjen,;t).!.jort ;;;1;-;um ~<·knnd å korYct

t<'ll ::\ajad<•tt >> tuK1er dess expcLlition till V<';.:tindi<·n ;;amt ;-;;)dra 

och :\ orm . \.nt<•rika, uiniimner< han l tl±l ti ll knptenliijtnnnt och 

184-i"> till knptcn, samt Y:tr 184.-J- Hbc·c1c1 sotil drput<•t·:~d af kaptcn

lö]'tnantsoTadcn att Ul'\·i;.:ta h. ma1':t knnun~ ();.:ear f:;; kriinin~. ,., . ' ' 

l_'nder ;.;omnwrrn l~HS finna ,.i Liiwenburg ,;åo;oni ('hd å i'111gkor-

vcttrn . Ton, yrrk;;tiil !:t n de tran;.;pori<•r :tf "yc•n;;ka tl'llpprrii Il det i 

krig I li ed Prcu;.;;.;cn im·eekladc Danmmk. - l~llll('l' dc dcrpi't fi'>ljmtd<} 

åren tjctt;.:tg-jonlr han ;.;åsom r lt d å åtskill i)!:<l andra htrty).!.·, oC"h 

förd<· ;;il! und:'l 18-H)-:JQ lwfillct il knn·ctkn "L}tgc·t·bjelkt· .. , som 

dter helll km n sten fr~ n expedition till ::\led f• l ha het fi'•rcnadr,.; 

med den rskader, h\'i lk<•n i ~tockholm :-<<mlllt<ll](lragitf' fi.'n· :1tt del

taga i n. ]), K . K. Je . H. kronprillS('IIS och kronprinsc.•;.;an:- lti'iga 

fönniilningf'fcst. 
Nedan han !h· l8:):! blihit lwfordrml till kontmeiHliirkaptcll :::alllt 

cft(•r omYr.\lande tjrnst~i'•ring till ;;jös och Yicl C'arl:-d.:n> ti fl st:ttion, 

lcmnad<• h:111 1809, för ;;kiitanclrt af fiin cn,.;kilda ekonomi, dr n nktiYa 

tjcn,;ten ;.;amt öhcrH.dtRdCfi till K. :;\l :tc< Fl otta;.; L'l';.:<'rv;.:tat.- Nitt sista 

bditl till ;;jiis h:hlc han ,.;,~om c hd fl kon·etten "l·~ugrnir" l t.;;) i'>. - ~\f 

y ttn) ntmiirk<•];.;l'teekcn innehade han Kong!. Hvii rdf;orden och Kej

·wl'liga fran:-:ka H< ·llcr,..lcg ioncn. 

l ~nU<' I' ;;in tjt•nstetid motto~ Löwntborg fl ere militiira uppdrag, 

,å:-:om ledamotska p i iltskilli).!;a af ;;;jökrig-~,:tyreben förordnade kom

tuitt0Pr för olika iindamål, 1'<'\·i;.;or:-:förordnauden m. 111. 

I nom Kong: l. ()rlogr;ma llllasiill;.:kap<'t utvecklade h<ut ,.;t or och 

gagnan<lC \'(• rhamhet. ~Cd;tll han lf.;:).-) im·alts till arbetande le

damot Yar lt;~n nncler Here :lr f'iircclr<t!2;a11de dcr,;tiidc·;; ;;a111t nrd

ll<lde ~ilc<om ~iill~kapets bibliotc·karil', under mån:rå rig \'(•rksamlwt 

i detta kall, <l(';;,; bibliotek. 

l>C't leha n<le intres;;(', h\·a t·tucd han fiilj·de Kutwl. Örloas-
. :-, h 

ll tallltaSii]J,.;kapcb arbeten och Ut\'eekJin~, \'i,.;acJc ,.;jg [)];~ncl annat 

nti den J_,:ckön;.;kan, han til l det:-:atllma af;;itndc ,·id de;.:,.; sekularfest 

1 ~7:2, Jtyi]kcn ;;krih·c];;c dcrnmler upplii:-:tr;.:, och mottog lt an drrfi'11· 

f ra 11 ~ii]];;kapet de;;s hebninl! och tack. 

l{edall tio :1r dcrfi'll·ut ltmle han kallat.: till heder;;leclamot, oc lt 

,·itl :-:itt frånfiill<· ,·ar ha11 cl<-11 illd:-:tP ;~f ~iillskapet:- ;tlla leda

ll ti'•i<•r. 

~;1\-iil fi'•rl' ;.;om eft<•t· ;;in afg<tng friln aktiv tjen:;t utvecklad<· 

(X,w<·nbot';!: Cti litlig- oelt \'itrddnll forfattareyerksamlwt p<l det sj ii

tnilitiira området. - Biatid al" tren af denna förtjcnar blam1 a11nat 

omnitm na ;; han;; p[t ll]l]lcll'<l).!.' af Kotigl. ()rJngsmannasiill,.;kapct nt

~ifna ;·,f\'<'r,-iittni ng och bearbdning nf ( 'ou licrs ··Descriptinn g0n0-

r,tl dc •,.c l'ltat'<'" <·t Fa tH'att.\'', Jtan;.; klm·a uch målande "Trd;:ningm· 

i ,;ji '>l-: rig;.;,·ii;;c•mlct", hans i TidNkrift i Nji'lvii;;cndct inta).!.·na: "Om 

\'ll [H' ni-,fning<tt' fiit· i:·h·criges ;;jiifolk ue!t kusthm"· samt "Ta nkar om 

~nt ncll'r för om biJdn in!!.· :~f 1-1\'<'rio·l'" "l. iifön;Ym"' · d<'rfiirntom a n f ii-
, , , ;-. ' J 

r. tnd<•n ~'i l{id<larltw.;et angåcnd<) ~ji 'd'i·,r;.:\·aret jemtr en mångfald be-

tiinkanclen, t idningsupp,.;atscr rn. m. i dithiirandc• itmnen. 

1 iikte tic<kap förenad tned \\ 'cnd<·la Theofi la Hanttnar-.;kji'>ld, 

-ntn 11 ~[r fi'H'<' honom afiidit, dtPrl<·mnat' han 6 ham. 

\IPd lifligt intre~se fi'>ljandr sjökri).!.',.;kon:-:ten,.; nt\·l'ekl ing, med 

,fi.H·miii·;J,:ad ih-<•r för nr<handc·t af C'tt fiir fiillcrne:-:landd bctryg

;.!;illl<]e ;;jr>fi'H·,.;vat· ~amt med aldrig ,;;loektmndr kiirJck till RjÖYapnct, 



framlcfde komm!'ndörkaptcn Löwenborg- eftPI afg'ångcn lll' aktiv 

tjenst sin återsblende tid å sin cgcndotu Virbo i ~1nålanL1 .. dt~r 

han den !) J)eeembcr lt\D0 slnb1dc sin lcfn:ul. 

Johan Govert Braune, 

~oa af dåxarandl' J\:ongl. J;'Jagg,.;tyrmanncn, sedermera löjtnanten \·id 

flottan .Johan {)u;.;taf Bra11ne oeh denne:-; hnstm Carolina. Mari;~na 

Tcodora Thormark, föclck;:; i Carlslo-ona- den 2:) December Len l. 
Viu l O års mdrr antagen till skeppsgo,.;sc och "cdcrmcra f<> r

ordnad till elev vidkon,.;truktionskåren :-;amt ko tnmcnclerad som Pxtr;~ 

kadett på kmYctten ·\ Uefle » och fregatten »-Josephine », aflmli' h;tn 

1850 underkon;;truktörsexmncn och 1851 b?tcl(• ,.;kcpparc- och :--jii

oftieerscxamen ::;amt fiirordn:1des sistniimnda år ti ll und!'rkonRtruk

tör. Eftc•r genomgången konstrnktörs-officcr,.;-cxamen utniimnd1 ·~ 

Braun<• 1H68 till ,.;ckundlöjtmmt vid flotbm:-; konstruktion,.;kår. 

hvarifrån han dock redan följancl!' år p?t bcgiin1n erhöll afskc>d oeh 

antog anstiillning som iugeniör vid Motala mebnisk;1 vi'rbtml under 

ll års tid, då byggandet af vi'tra iildre kanonbtttar "a111t rnonitorcr 

.:;om biist p?! gick clt~r och vid filialen i X onköpin)!. 

.\r J H68 antagen till ritare i Jll<il'ini ng-rniörkontoret nr l t J Hl+ 

i marining-eniörstatcns chcfsr•xpl'dition, förordnades han lHID till 

~xtra ingeniör och ntnämntlcs 188:2 till ingeniör vid kongl. mHrin

iugeniörstaten samt blcf 7 år senare iiherclirektiir;;;as;.;istent. 

D en :26 April 18/ö invaldes Braune till korresponderande oeh 

i .KowmbPr 1881 till arbetanek ledamot i Kong!. Örlog·r-;mHnJI:I

siill;.;kapet. 

Han n1r ricldan· af \Ltsaorden r-;cdan lH/7 oeb af ~:t (>lafs

orden ;;;edan 1892. 

Kunnig- i sitt fack:, adwt~am och beg-åfvad med ett utpriig

ladt ordning;;;simw :-;amt i lwsittning· nf en 11aturlig- tillbakadnt.(!'('ll-

--· :i:l.'i -

het. hnr Braune i >'tillltet utfört f'll lif:•g-ärning-, der .\·ttPrlig pligt

trn hct ~tiidsc haft hedcr,;platsen. 

Ucnom ett slagaufall på ,;ommarcn 1S8:~ brötm; kraftc·rna, men 

riir;-;t 1•ftcr en 11iira tre-årig- "vår "jukdnm ;:lncknmk lif:::gnistan ho,; 

d(• Jl viinsiille ll1:111IH';l. 

!lan aflcd i Enköping drn .J. ,.;i,.;t]idnt> :\laj, niinnn;;:t ,.;(irjcl af 

lllaka, Tc].;:]a Charlotta Lnndhlad, en ,.:on ,.:;nnt tn• )!ifta döttrar. 

Hugo Gylden, 

den lwri'm1dc astrononwn, ;:ont ,.:fl pliiblig't hiithlflkallab, borig'ick en 

af 1111t idens ."fliH'r>'te vrte l l;.;k~IJl"n'iin. 

Heclan tidigt hade Hugo Uvlden rgnDt ;;:itt ]if flt astronomiens 

;.;tudiuiiL ~on af den :-;åsom klas:-;isk Jilolog bekante proft':-;:;or 

Xils Abraham Uylden, föddes han i Helsingfors den ~9 Maj 1841. 

Vid 18 ;'h·s ålder promo\·erad till magi,.:tf'r, studerade han årell 

18ö1- 62 astronomi vid t_vska uni\·ersitctct. aAadc sistniinmcln ~~r 

lieentiatcxmllcn och intriidcle i tjcnstgiiring vid observatoriet i 

Pulko\·a. Hclsingfms' uniycrsitl't knöt honom entl'lkrtid snart vid 

~ig· g·cuom att anförtro honom en docentur. 1\fl'll Pulkova-\Jbser

\·atoric>t laclt• snart åtn, 1865, bcsla!!; på elen unge vctcnsknpR

IIlalllll'n, och der Yerkade han iinda till dcr::s Vetenskaps~1kademicn 

i ~toekho lm år 1871 bllaclc honom ti ll fiin·,.,tåndm·e fiir den·a

I'<II Hic oLscrv~Jtor i tlnl. 

J)pt Yar ock,.;:! dt·r som han, inom d<'ll lugna fristaden p<i elen 

lnnnnig-a hiijcll'n vid Xontullsgatan, lthecklade den fiir yctensb pen 

lnt·:-;t fruktbringande och fiir han:-; pcn;nnliga rykte 111e,.;t iirorika 

\·t·rk;.;amhctcll i sitt lif, oclt från dr•tum parkomknuiO':;tde kull,· "]H'<'d 

-ig hanf: namn lilleler ?tret1s lopp ut öh·n hela den \·<·tcnf'kapliga 

\'t• rldrn, der det niimll(1Ps :-;om ett af samtidens friiin.;ta. lJtliind

;..];:;1 \'et('llskaplil!;<l :-;iillskap hah·a iifn'll skiinkt ;.;itt r•rkiitllialldc åt 

ha n,.: ;.;tora fiirtjen:--tC'l' :--om yctcn~kap;;:man, och åt;:killil-!;:1 an:-;triing;-



lllngar hah·a gjorts för att fiirmit. honom l~na g-htn;;en af sitt Jl<llllll 

M friimmande liirda in;.:titutioner. 1-'[tlunrla bld ha11 år l ti8+ <'l'

bjnden en befattning r-<om direktiir för obserY<Jtorict i Ciotha, oeh 

ett par ar sc'narc' Yille unin' r:-;itetc-t i (;öttingen knybt han;.: n'rk

samhet Yid sig. D et lyckncl c,.; emellc·Itid bikb gangC'I'IlH att ,1,·ar

hå lla honom på den plats, der han skapat sitt l'yktc•. Jlan Y<tr 

. ~edan l Hl!) korrespondcranrll' ledamot af L 'Iustitut France oeh :-'l'

clan åt,.; killiga å r prc;;ident i dl't ittt<·t·natiwl('l];l nstrotwtni:-ka <ill 

skn pet. 

Gyld0 tt grundnck, >'0111 llhlil t niilllnt;.:, sitt r,,·kte rcd:tn i unga 

itr genom ;:;ina lwkanta tllldc•r,..iikningm· om refraktionen, i ll\· ilka 

i flera af:;ec•JHlen ltya metoder· af hutHJill attYiinde:". 1 ' ndc•r :-;i n 

,·i,-td:"e Yicl Pull.;:oya börj ade• lwn ;; in :t undcr;;ökniJI)!;Hr ino111 stii

ringstcoricn, :'tt lwilken han sedan c·gnndc· ;.:tön·e delen af sin n·rk

~'<amhl:'t . 

Genom sin ,·etc· m,kapliga ,·erk,.mnhet har (T_dd6tutiih·at :-;t.ort 

inflytande p~t många af samtidens a,.; tronomer, oeh m~nga iiro de, 

l:iOm i stöne eller mindre l!:rnd kutlita anses som han;; liir'tuno·ar. 
o l • ~ 

Ar 18tH kallade;;; profc•sso r c; ylden t ill korrc·sponderandc le-

dR mot af Kong·l. ÖrJog:"JtHJnna;;ällskapd. 

ViRsc.rligen ya r han framförallt Cll liird oeh en Ydenska l'"

man, men detta hindrade• honom c·j fr[lll ntt mrd yarmt intrC'Si'i<~ 

och fi'>rstårnde sympati :"iitta Rig in i dc frågor, ll\·ilka niinna,.;t 

iiro hj rrtea ngcliigenhC'ter för dr. :'ifn' tl i bildning-shiin:-;cende smit i 

samhiillrt, oc-h för drras riikning hiifda riittcn till knn,.;bpcns 

skatter. 

8jelf har h:tll i p ntkhr. rkct >Autografier och portriiit .» p{i. 

följande "iitt tecknat hnhnddntgen af sitt ,·ctcnskapliga program: 

>> Att genom erfnrenhetr·r in;;;amla ,·ctcnsl;:aplig forskni ngsmaterial 

ii r att utiifv~1 ,·etenskaplig konst, t. <·x. ob:-;er\'ationskonstcn. J lt•tt 

Yctenskapliga bearhetningC'n af matcri:tl<'t ii r det tankearbete, hYar

igenom företeelserna uppfattas llH'rl('ls begrepp. Att utbilda ett 

hegrepps;.:ystem, 11tan ntt elenned i :"ista ntmml't afse resultat(' n:-; 

åskådlighet, iir veten;;;kaplig lrk. 

Drn \'C'tf'nRkapJig-a konsten ii r OlllllbiirJip:. J )en YPtCn sk<JpJig:~ 
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leken kan nn·a n,,·ttig si'tsom tankcutöfning, men den innC'biir, s11.

~om all lek, iih·en si nn faror. Det hiindc' r under sådan lek att 

man lenmar elen sanningens ii, der det rena förståndet hcri;kar, 

och beger :-;ig ut p!\ det \·illancl<· och ,.;tormiga fRlYHttcn, der, cniigt 

Kant, di mbankar och isblink in~:ifva seglaren föreställning-ar om 

ett land, dc-t ku t dock aldrig kan få någon kunskap om . 

Vetenskapcma s grundYalar och på samma gång hiigstn mål 

iiru "·'·ntctiska omdömen a priori, el. ii. sildana s:tt;;er, ll\·ilk:-t;.: rik

tiglwt iir obest ridlig ell(·r lwilbs motsatsL'I' ii ro otiinkbara. RntSf'!l 

om materien:-; oförstörbarhet iir ett syutct i"kt omcliinw a priori , 

lika ,-å elen att ~1lln kroppar iiro staelda i rörel;;;e. 

i\L(ttet på tll enskliglt ctcns kultur utgii rcs af dc syntct i:.;ka om

dömc tl<l a priuri, icke af de sagor som ii.h·cntyrarc medfört frå11 

ltah·ct omkring den sa nningen:-; ö, der det rena förståndet hcrskar. 

V crlchproc·c·sscns iincla111;'\[ inom företrelsc rnas område iir ntt 

ttt \·.idga kulturen eller, med andra ord, att om:-;iitta de mntc·riela 

[;:raftcm a i ande. 

1 föregåe nde rader har jag ant:·dt Hågra s.n1punkter, nr hYilka 

pg :-;(>kt mdna min vc•tcnskapliga Ycrkf.,amheb. - - - --

1'::\edan liingrc tid tillbaka hade profes,-or G ylden nu·it bc•:-; \· ii

rarl af ett hj crtlidande, lwilket emellertid icke niinm,·iirdt förmått 

hindra den C' nergi,.;kr och handlingsdriftige yetenskapsmanncn i 

hans arbete. Den 7 X ovcmbcr nödgades han dock intaga sii ngen, 

men sj ukdomen \·ar af så lindrig art, ntt mall minst af a llt Yiin_ 

tade slutet. ~\nnn t\·enn c dagar före sin död kunde han sitta i 

sj ukbiicldcn och lii:-;a korrcktnr p~ ett yetcnskapligt arbete. 

Profe,;sor C:dd61 sörj ef' lliirma:;t af maka, född \ 'O ll Kn ebcl 

och bönlig fr:"m .Tenn, samt h ·I't siiner, dcraf en liijtn:mt ,·icl flottan , 

och _t,·:l tliittra r. 
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Anförande vid presidii nedläggande 

InOJll Kongl. (}J'!ng,..manml><iill:-;kapct vid finmclet af de~' hi·,l.!·

tid,-dag den ] ti ~oH•mbrr 18%. 

]H't, 

dag 

1A f Y i er Onlt'öi·aJHlen , l(onmll•ndör F. \Y. LL'Illl1llaJJ. 1 

HelT Ordförande, mina herrar! Kong-L ()rlog~'mammsiill,ka

dct iildsta militiira vctcu~kaplig-a "amfuncl i ~,·rrig<·. firar i 

'litt 125-år,.; minJH· :1f da!!.·cn fiir dr·ss "Tillldliiovnintr ncl1 fiir-
• J ~ ~b D 

,-ta ~anunankom~t. 

Örlogsm8nna"idl~<kapct, ,.:om den 9:dc 2\laj HlOR :Intog JJam

net Kongl. Örlogsmannasällskapct, iir nemligen jcmnt ett fjcrdedels 

"ekcl iildre iin dess "Y"'lwnsamfund, Kongl Krigsvetcn!"kapo,-.\.ka

dcmicn, ln·ilkct samfund i defif'a clagm firat ,.:itt l 00-års jnbilenm. 

lX1 det enligt stadgame tillkommer mig att i df!g med ett 

anförande nedliigga det vicr onlförandec-;kap, 11\·armcd jag varit 

hedrad, anhåller ]'ag att, med anlcdni1w af dao·en>< lwtH1elsc få 
~ ~ :_-. ' ' 

framstiilla någm bC'traktel!"er ang:1cndt• Kong:!. ()r!og><mamla~iill~ka-

pcts uppgift, verksamhet och bc~tånd. 

l den till Kong:!. . \m:t~ Korpsen i ::-ltockhol in stiillcla "kriftli

ga uppmaningen till bilchmclet af ett ;;mnfund, hnu·s fiircmid :;;kulle 

l.Jliha ;;;jiin•tenskaprns odlande, .'·ttrar upphofsmann<·n till detta 

<illskap, d~nrand f' l\apiteJI-Liijtn~nten F'redrik Leijonankll': 

"Den ;ih?lg:ot att nrbcta uti tj<•n;:tcn, ~om f'n tid ;:tundmll brun

nit :-;tJ1nclom glimmat ibland os~, iir för iidc l fiir att !~ta >'lockna. 

Det iir ej utan, ntt ju Htora ol'h arbetsamma genier drih·a sig 

,.;jclfYa och fin11a uti eget förråd tillriiekliga iimn<•n b;tdt· att un

derhålla sin lw;t fiir arbct<• och :1tt Yinua ;;;in v<•rkliga fiirkofmn; 

1ncn srt iir det tillika en :-;anning, <Itt liksom !'!dfiingda iimnen 

brinna starkare, då de liiggas tillsamman~, mennit:dzors h~g. :u·bet

~amhet och krafter i hög grad ti.l l t::~ga, niir dc förenas. H,·m <)Ch 

en \'(' t 11\·ad nytta, tiiHan oeh uppmuntrande exem pel fi'mt med 

, jg, och huru tankame klama och ,;kiirpas, niir iimncn ventileras 

bla nd ,·iinnt'r, "<'fll haha nytta och ><anning·, men ej d<•t beclriigliga 

·r>rctriidet till sitt hiigsta mål. \'iir en fn·ar ,lf ett siillsk~p 

malmlet:otJ't' fikar att uppfinna den ildr:1, hYarat' de Yiinta "ig gc

lo H·n"am fi'>rde J, niir gliidjcll bland dem iir utan afun1l, Ll{l n<tgon 

~(·,r l'tt lyeldigt fynd, sa kunna oek tiinkandr officrrarc arbeta 

:al'tl <' n tiiflande drift till ett gemrnl'amt m~l ... 

D<·>:,.:a Yiiltiinkta t\·r•nnc g·ångcr fi-in1t inom dettn "iill,:kap åter

!-! ifn:l ord, Jll'm l i~<·n af nJinncstecknan·n ~ Siillsk<Ipcts fiO-:Irig-a jubi

>· id:tf!; "'unt Yid prr,.:idids nedliigg:andc 188+, ttndf't' 1\\·ilket år 

~iill;.kapet i 10() :lr haft :-;in \'crksamhct fiirlagd Yitl dt'nJJa :-;tation, 

h<JI' jag 'aJISI'tt mig iif,·en i dag biira upprepa. 

S;lmmn lwnktning,.:yiirda sannin.g framh:'llle" iihcn Yi1l t1etta 

,;iill"bps 100-itrsfc·st 1t)72 af Siill,.;kapds då\·arandP nnlflirnnde, 

_\miral Sundin. uti följande uttalande: 

"Skarpt ntpriigladc anlag och en triigen prakti'lk öfning iiro 

"'aluncb. onndgiingliga ,·illkor för fullguda ,.:ji'>krigsmiin, men dcs>-<1 

villkor göra dock icke tillfyllcF<t. V ctande, tlmm:ti:-;k underbygg

nad, se dl'r ett icke mindre ,·igtigt Yillkor fiir att med utmiirkebe 

ku nna mot:;ntra forclringamc på rn iirlog:-;man , siirdeles inom öf

\·erbefiil,.:g:radl'rna. l ,.:kolan inhcmtas grum1erna för menskligt ve

ta nde, men liingrc iin till grunclr-nm hinner hon, noga riiknadt, 

i(·ke, k::JJI hon ej hinna. Den ,.;om nwd i'iin si:ota skolexamrn för

IJ IC'mll· sig baf\·a 11ttagit ,.:itt ><i;;ta ,;trg prt bildningens uppförs

backe, han kan siigas hah·a tag:it alla de fiircgilendr• fi'n·giifycs. 

Sa nningen hiit'fJf iir oYrdcr:-:iiglig. Till nwn::ddigiH•t<•ns lyeka har den 

•)(' k blihit erkänd. Vi finna hiiri Pli förklarin g,.gru nJ, hYarför 

ll l'>g·nm1r miin till fortsiittandc :1f bildning><arlwtct, till fiiri.>kmHlet 

:d' kun,;kap'im?tttet och till inbördcH lllld l' l'\'lf'ning tid c•fter anna n 

; (',renat "i g uti siirf'kilcb H·ten,.:kaplig·a ,.;mnfund ·•. 

Ett fjncledels sekel har nu fijrflutit :-edan dl'><c;a :-;c•na,.;t an

r<'• rda .ml framsade,.:. Hah·a llcrunclcr timade fiirii nclrad<' fiirh;t l-· 

la nden kunnat jäf,·a elen i dem uttalad<• "anning om lwl]()f 11f f'am

arbet<• fi!r det lwla,- utyt•ekling:·! Ingahu1da! 
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Väl intt·iidcr nu den unge officeren i tj e n~tcn med ett be

t,,·dligt m~tt af kunskaper, jcmfiird med sina fiiregångan', men han 

bedrager sig lika mycket, som hans företriidarc• skulle hafnt gjort, 

om han tror !"ig haha fullgjort sin s jömilitiira utbildning· med de 

under liirarcns uppsigt inhcmtadc kunskapnna. ··.M:1n kan \'eta 

mycket, men ii ncl å behöfnt , ·cta mera.'' 

Det inpluggnde Yetanclet nlstrar liitt br~dmugnad 111 cd ch1 lig

:;körd, de l'<:-,.;t d rt irkt i tjc' nsten, den mili tära prakti,.;ka tilliimp

ningsskolan, får under kiinslan af eget nn:-; ,·a r hii rdas och utn~vk

las samt ;.;tiirkas af dc erfarcnh rt;.; rön, som clcmndcr inhcmtas, hYarti ll 

tillfälle nu lem n as i 'bet.YC1l igt rika re mi"1tt ii n för tiotfll af J r 

.sedan, cUl den svenske officeren m~::;te för,;kaffa sig sådant tiiiJii lle 

genom tj t nstgöriug i utliind sk örlogstjcnst cllrr Yid handcl;-:mari

nen. Att genom iidel tiiflan och tankeutb.'tc ll ll1 gj orda erfaren

hets rön unclerliitta denna utbildning oeh for,.;knin)!; irlOm sjökrig:-:;

v ctcnskapen :;: tiftade;.; Örlog~mannasii]]:-;knpet, och de:-:,; g-nmclidc, 

samlandet af ].;:unskapcr ge nom omdi)me och erfarr nhet förennd 

med "förstånd och r-;t.\Tka '' kan e j för?ddras , om iin siittet för det

samma,.; fön·crkligande må:-;k iindrm; efter tiden,.; kraf. 

Kapitc·n-Löjtnant L eijonankars anförda uppmaniiif.!', 11\·il

ken frand:1des för Kong l. Amirn litet sk<lre n i Stockholtu ,-id en 

allmiiu sa mmankomst den 7:de Autrusti l 171 omfattades genast 

med viirme; l± leda möter valdes med uppdr;~g <ltt utm·beta lag-ar 

och arbetsorclni11g, lokal blef åt :-;ii ll,.:kapet all\·isad i krouans hus, 

a miralitet:-;staten gjorde frivilliga satn 111 a 11 Kkott och årliga penningebi 

drag shiil som frikostiga gåh·or af böcker, kartOl' oeh rit11ing<1r 

m. m. öh·edemnacles till siilbkapct, s~1 att detsamma rcda11 dt•rp~. 

följaude November kunde börja s i11 Yerksamhct, då det den Fl:dc 

i samma månad hade sitt första r-;a mmantl'iide under ledning a f 

d ess Yid s:~ mnw tillfälle \'a!de Hcdcrsprc:;c;.;, då varande cheft·n 

fö r amirali.tctsstatf'n i Stoekholm viec amiralen friherre Cl 1ristofcr 

Falkengrcn. Siilbkapets \'Crksalllhet omfattade då ibland ;~nnat 

att lemna uppl;·sningar oeh be,.;\'ara sitdana fråg·or· inom :;jöman na

)'l'ket, 1"0111 till siilbkapet bleh·o remitterade, att gran ~;ka inkomna 

skrifter samt att ut~ih·a pri;-:frågor med öppen riittig-hct M hnn· oel t 
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e11 l(•damot att r-;jplf ,·iilja de iiniJ ll'l l han iin~kade afhandla, ll\·ar

jrm tc tilig-ång till siil l ~ka pets bibliotek IPmnades :lt Flottan ;;.; offi

ec·ml'l' nch ,·eckrlik<ir. 

l )p i eftnlcmnade lHmd lingar s.ntlig-a fr11kterna af ()rlof!Rillnn

naRiill~ka ] wt;-: ,·e rksamlwt 11nder dc för,; ta :'i O <t rrn \'OJ'O: 

l • 'iir .~lag till ett dtC'I' tiden" fordring-m· liimpadt f'jlireg·kmc·nte 

fr,r Flnttnn , 

Fr, ,·,dag· till ;.;jiiartillc•riexc·rei,.;n•glernente, 

On1 arbetning nf si.g-nfl lbrefvc•t smnt 

. \ fhn ndling om natt-telc·grflfcring. 

~[Pd några mind r0 ii ndringa r, så,.;om ök ning af o rdinarie Jc.da

mötrrna s ant>l l frr111 1:? ti ll :lO sa mt lc·damiiternas fiircklning i ht'dL' rs

ledamiitf'r, arbeta nde le-damöter oeh kurre,.;ponden-nide lcclnmiiter, 

bibehöllu,.: de ,· id sii ll,;bqwt~ :;tiftr l;-:e antagna stadgn rn c iincb till 

tlr ltt3U, d[i (•n revision och o nt:trbctn-in~ företog~, ln·-ilkrn, eft<'r 

att hnha 'm·it p <"1 fiirsiik tilliimpad, ;mtog·~ ~r 18:3H. 

] d(';-:sa rr,·iderad(• 1-'tadgar bestiimdc;-: att antalet a rbdnllCle 

ledamiite r skull e ,·ara ltiig~<t -JO, iihrnsom att norske marinoffice

rai'C' k i111d e ill\·iiljas t ill kurresponderande ledamöter, h\·arjemte 

alla <Imiral,.;pc·r sonn. :-:om tillhi'n·de ,.:ii ll ,.;bpet , inbjödos att YHI'il 

hed ers] cd am öter. 

~\l rd ~ r ltl-W fii rekommcr i ,.;ii ll skapeto; matrikel utliin ch.:ke 

miin ,_n~om korrcspo ncl<• rni ide ll'damötcr samt frå11 och med å r 

184:5 fi)r,.;te hcdcr,;lcdn nwt, i d c·t att ch1 vår nm·cu·a ndc K onung, 

siillsb pd,:.; höge· beskyddare dilv:mmd e H r rtigcn af Östergöt]aHd 

l-L K. H. ():-;cm· Fredrik , den l ö:de ::\o,·ember tiicktcs emottngfl 

inbjud 11in_gen att \·arn ~ii ll ,.;ka pets Förste Heders ledamot. 

Vi el dt' lt å.1· l H61 :""1ter fön•tagna revideringen af stn dgai'IIH be

stämde~ anta let nrbetandr lc'chimi)tpr· till hiigst 50. 

Helwfn•t af en mera Yidtomfatblllde omarbetning af stadgar

na hade unclr t· dt- derpf1 följ<lltde å ren flera gånger framh rdlit;-: 

inom ;-:ii ll ,:.;b pet oeh flrra förslag i >'ådnn riktniug utarbetatr-; utan 

att af s iillsk ~1pet kunnat godkiinnas, tills sl11tligen å r lS!n man 

cnatl<·s om ett förshw h\'ar;l bct>·iirdc" oeh den l7:cle KoYeJubcr 
<":~' ..... 

r-amma ;l r erhiill" nådigt g ill ande. 



D0..:~a ~tatlgar ~kilja >'tg fnln de fhregål'nde hnhud~akligast 

fi .djande be,;tiimnt<•l:-:er. 

Siilb<k<qJCts <'mbet~miin, ,;om fiirut utl!jorb af Pil ordförande, 

Pn ordning~man och <'n ;;Pkrl'terare, ,.;knla en ligt de;;sa. ~;tadgar bc

;;tii af (' Il orclfijrande, c·n \'it·e onlfi'•rande oelt t'll :-;ekreterare. 

En :-;{idan kol!trolleramle m.Yndighet :-:om or(1 nin)2;~111:111nen, 

ll\·ars ålin·o·amlen hnfYndf'nklin·en be,.;todu uti att iih·t·rntl~;t f'tad-
:-:::--, r. 

uarnp,.; <·ft<•rlefnacl anR:Io· mnn <'.J Yidarv bchiifli"·, och drt iih-en be-
M ' ;-, . t" 

stiimmcl;;('ll i de gamla ;;tf~d;;arna ''att Yid ordinarie <\l'(lfi'>n1!lclcns 

fnlnntro fiircr iildf'tc niirnmmcle l0clanwt <>rdet·' \·id flem tillfill

len \·isat :-:ig mindre liimplig, tillkom i ~;tiillct för ordningstnannen 

<'ll vice ordfiiranclc, ,.:um jcmte ntiifn111dc af urdfi'muH.k" lx·fatt

ning:, d!l denne dertill \·ort• tillfiilligt hindrad, iih<~ n had(' att föra 

ord0t i Beredning;;nt:;kottet. 

:\f1 •d detta , utskott, :-:om iih<'n tillkutumit mctl de nya :-;tad

lf<ll'lla, erhiill man ett pennanont utskott, som hat· :ttt b('rrda, 

j!,'l'<liiSka och afgifnl Yttrande Öf\-Cl' till drt~Hlllll1H (")f\-(•t-J<.nmadC 

iircnden ()<'h :-hift<•t', 

För hYarje iircndcs utreclnin)!: hade förut ~iir,;kildt nt;;kott 

nul~t tiJI,;iittas. 

Brredningsut:-;1.-ottt>t har clerjcrnte fått :~t :-;ig uppdrag('t att 

vid val af arbetande ledamot uppg:öm lista, upptagande ll\·ar och 

en af eho förc:-;]agna i clrn ordning de :111:<es biira ifrågaknm n~<t till 

im·al. .:\lan an;;;ilg sig med denna fiirbcredllillf!' af valet fi'n·ehyg-ga 

godty-cke vid im·al. 

Den i <le fiirra stadga t·;t a bef intliga br;;tiimmelsen, att hYarjc 

arhrt:tnde ](•damot iiherg:lr till korr<•:<poml<•rande ledanwt. d~ han 

m tjen:<trn ta)..!;C'l' ai\krd, har utt•s lutit>< i de nya stadgarna, eniir 

;ned d<·t nu anlwfallda obligatori;; ka :tf:-;kech<tagattclrt man att><åg; 

d<"nna be,.;tiimmds<' mindt·C' lii111plig. Bestiitllllll'lsen <~ng;lc·ncll' dc 

arbetande ledamöterna:-; antal har i "ammanhatt)!; hiimwd erhåll it 

f<')lja ndr fiiriindrade l.nld,.;e ". \ ntalrt i tjcn;;t \·id Flottan Ynmndc 

arbetande ledamiitcr m:l c·j iih-er"tig;a femtio". Hiirig<•nont tillfö

re~< ,.:iill~kapet 11\·a arbetande ledami')ter dtet· dr nt , snm h:'m tjc11-

;;ten taga afsk<'d, utan att d ('c;,.;a behiiha i')fn•rg:t till k<ll'I'C'>'pond<·

rande ledamöter. 

Beträffande Yalct af föredntgand<' har vidtagits den iindring, 

att en af dr sex föredragandena viiljc,.; \·id lwal'Clem af ordinari1· 

sammantriidena i .fa.tlltal'i, Februari, i\[ars, April, :1\'on•tnber och 

J)ceember månader med åliggande att, då tiden, -l'iir ll\·ilkcn han 

blih·it \·ald, tilliindagår, redogön1 för ll\·ad anmiirknings\·iirdt, ;<om 

inom tlrn Yeten,.;kapsklass, för lwilkeu han blihit Ya.ld, ;;ig tilldra

git. Förut hade detta val skett sålunda, att för ll\·arclcra af H'

tcn;.;kap,Jda,.;,.;erna Yalde!" hntrj <· ~r Yid första Rammankomsten !'f

ter hiigtidsdagc·n en fiiredragand c·, utan att någon ticl \·ar ut:-:n tt, 

d å tlf'n fötwhagande hade att andraga si n redogiirelse. Detta 

gjord<•, att rcdogörcl,.;rrml ofta nteblch·o, ell er anrniilde:-; flera till 

a.nf{)rande pil högtidsdagen, llltder det att Yid år<ts öfriQ,·a ordi

na.ril' :-;;1!1111H1.11kom~;ter siillan nilgon redogörelse fiit·c•kom. 

l )(',.:,;a ii ro de huhmlsakligast<' fö riindringar, som tlnd c· r elen 

senare tiden vidtagit:< i arbet,.;ordningen, och s.nta>< dc·;;sa under den 

tid dc tilliimp::~ts hah·:t Yarit till gagn fiit· siill sk;t prts Ycrk,;amhet 

och lifs\·illkor, hYill;:a unde.t· dt• senaRte :!ren llH'nligt pi'l\·e rbt:-; 

dcmf, :ttt cl e fleste arbetande ledamöterna iiro bosatta i Stockh .. Jm 

och ,;;llcdec; ej kunna deltaga i siillskapets ;.;:tmtn:l!ltriidell, ll\·ari

g:euorn deras i ntres,.;e fiit· d etsa mm H förminskas. 

Ril:-:om \·ittnrsbtird om det nit, hYarmcd siill skapc·t 11nder de 

,;ena,.;t(' 76 ;"tren ~iikt gagna. \·a pnet, må bl:mcl mlwten, sOJII i110lll 

;.; ii\l,.;ka.p<•t utfiirts, följande omniimnas: 

"Förslag ti ll in;;tl'llktionsbok för flottans manskap", ··Afltand

lin~ om behoh·et a.f :!:ne f.nar på Utldippomw·, lt'iirf'lag till nytt 

,.; jöafliin ingf<reg lcmentP, till n_\·tt sjöartillericxcrcis rcglemente, til l 

tmd('t'\'i sningsrrglement<• för ett tmden·i,;ningsn'rk för aspirantt•r 

till f lottan, till nytt ljusreglemente, till allmiinna kommandoord ;'\ 

fl ottan,; fart\·<r till reo· lcntcnte fiit· SJ.ÖtJ'cnsb:töring<"n, till ordnande 
. ;:,' r. . c ' 

af ttndPt'\"i;;ningar och öfningar i fiiltbefii,.:tni.ng,;konst fiir f lottan-; 

bcfiil, underbcfiil och manskap, til l reglemente för rodel och r<egel

cxe rei:-; med flottans M tar, till sjökrigshög,.;ko la fiir flottan; nt

r!'dning or h behandling af fråg::t n •· P!i ll\·ad siitt c;kniiP \·:"t r han-
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ddsmarin kunna :llt\· iinda,.: i hiindclse af kri).!: <H.:h ll\·ilka anord

ningar brhr.fnt i föl'\·iif!: hiirfi)r \'idtaga,.;"; utretlnillf!: och förbere

dande af \·ii ek ta förslag {ör in iifni ng af sjökrigsspel; _dtt·andc i 

afs<•enclt' å fiircskrift till åstadkommande af dt n'rksamnutre bc

trygg:atHl<· af !if och egendom under :-:jöresa m. 111. 

!•' Irra fiirtjenstfulla arbeten h af\' a clerjemtc u tgif\'it,.: i ,.;ii Ilska

p d,.: tidskrift "Ticbkrift i ~jiivii st'ncl<t·', lmu·,.; spridning iir lNRH s:1 

ökats, ;1tt den intill detta ih utgående år,-;Jfgiften af siilbkapl't,.; arbc

tandt• ledamiitcr kttndc upphöra. D enna ,.;pridning lwr under dc 

st'Jtaste :'lren \·idare bct\·cl ligt ökats, :-å att belöningar af [Wnnin

g:ebidrag kunnat tilldelas fiirfattare af deri intagna skrift<·r. 

. \r Hl90 b<•slöt siillskapet dm fiiriindring af dc"s pri,.:tneclalj, 

att inskriften å meda ljen,.; fdl.nsida skullr l_nla: ·'Kong!. (hlng,.;man

nasiillskapct till ·' lt\'<ll'l ltHkr pristagaren,.; wtntn g:ra\·Pra,.:, ] lrn fi'n·

nhflt'and<' inskrift<•ns hclelsc \'ar: "()r!ogsmanna,.:iill,.:k:~peb min

sta erkiinsla·', och prist<Jf.!:<ll'<'JJs nallln \·ar ej å nH'<lalj<•n ubatt. 

~edan dess ,-tiftelse har ,-iillsk;qH't <'gt: -1- Fiir,.:te Hvd<·t·,-leda

mi'~te r, !16 l fcclrrsleclamiitrr, :?!'i(i Arbda11cle leclami'~tet· ndt IB Kor

i'csponderanclc ledamöter ;-;amt :lS Onlfiirande, :?0 Ordnin).!:~miin 

<' ilcr Yice Ordfiiraude oclt :!6 ~c·krderarc. .AJ tle;-;,.:a !tar c•u af 

<le"~ stiftare, .Ht>rtig Carls flag).!:bptell, ordfönlllden Yid ,.:iillskn

peb \'C•rk,.;amlwt,.; fiirliigg:andc• till clC'nna ,-tation, afliclue \'i c·c· .\mi

n den ]<' rihcrrc O. lf. ~orden,;kjiih1 liingst till!tiirt ~iillsk:tpd, llClll

lig:en i 61 ~l'. Ö!\·er :)0 ru· lmf\·a \'idan' tillhört siill,;kapC't: aflid

IIC Komnwndi'1rkapt(•n ( '. !<'. Lii\H'nhorg i GO ,.::unt <tfl id nt• _\mira

len 11'rihern· Otto Uustaf Xorclcn,.;kiilcl uelt aflidne KomnH·ndiiren 

( '. l. Blolllstcclt hnn·dt•ra i :) :? rtr. f-iå,-om ordfiimm1e _l ta t· ,.:iiJl

skapcts nuntrancle ordförande VicT _\mir::Jlen ]<\·ih. Il'. \\'. \'<Jil 

Ottcr liing,.;t be~tridt dc·nna b<•btttning, nemlig<•n under 14 ilr, der

nii~t kommer aflidne Amiralen ( '. 1\. Sundin ttncler 10 ii r. Orcl

Jtingsma nshefattning:c n har liing·,.:t hc;;triclt;.: af aflidnc Koutmrndii

ren ('. D. O,;tcnnan, uncl<•r :?-1- ;'lr och ~ekreterarcbcfattnittgrn af 

afliclne Kommendören ( '. G. \\'arberg: under :?H il r. 

Xrtg·on bestiimmclsc om orten, h\·arc•st siillskapet f<bll h:tha 

,-ina ;;;Jmmankomster, fi ttn <•s ll\·ark<'n i dr gamla eller n_\·n stadgar-
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Il :l. -\f d<'"" handlingar framg;1 r, att siillskapet fnln dc""' :,;tiftciRc 

ii !l år 178-J hade sina sammantriiden i Stockholrn, men d~ år l 177 

f,:alerflottan,.; officerar<' fiircleladrs på :-;iir,.;kilda ,-tationer, elds Yid 

<·n·l•lgs- q('] t deb vid <H'IIH~Cns flotta, intriiffade ~enom ledamöternas 

f-kingrtng: en tidpunkt, ,.:um ,.;yntes i hög grad blih-a nwnlig för 

"iillskapl't,.; bestånd. Det blcf derfiir i f'Hilllllankom:;t den :?H:te 

Maj 1778 bc:=:lntaclt att flytt::t ~iillskapet;.; bibliotek oc·h ;·,triga till

Jti',rii!'lwtN till iirlog,.;f]ottan;.; hnh·n<l~tation i C'adskt'OJJ<l, hnut·st 

,.;iill,.:k:lpet fiir framttclen ~kullc· haha. sin \'t•rbam h<·t. ]<'i'n ·fh-ttnilt

g(' n ,;hclclc· dock ej förriin 7 år clcn·fter, nll(1er hvilk en tid siill

~·!;;ap<'t ".\' JJC,.: hah-a. \·arit niir:1 sin upplösning . 

Huru i.in:-kdrdt det iin vme fiir å Carlskroua station bosatb1 

nffic·<'ra rt•, att någon fiiriindri ng ej m~tt<· :-:k c i el P t Y id snmmnuknmst<•n 

<len :2u:te Maj l 778 fattndc beslnt om orten fi'n· siil lskapeb \·rrk

f.,nnhct, s<t kan man icke \'ara blind för 11tan må;-;tc erkiinna, <Jtt 

ll ll'd oft'icet·,-kftren,.; lllt\·:mtmle fönleJning pil o-;tatimtrnt:t <'n period 

int r:idt, d;{ det \·mc· i!'.''llil"'amuwn• fiir ,.:iill~kapeb arbPten, om dess 

Yt·rk,.:andtet fiirlade,.: till elen statiott, dn flutt;m,.: öher:-st:vrrlsr, 

;.,tab oc·h hiig:rc UJJdct·\· i,.:niti~,.,\-rrk lwfinne", och c1n :-:ål(•d(',; elite tt 

:tf < ,fficPJ',.:kåren mrt,;tc Y:n·a Lo:-: att. 

\led arbetande led:uniitPma::: IJJt\·:n·;lllde fiirdclnin)!: p<t :-;ia

li •IIH'l'II<J fiiljrr, att clc fl e,;ta fi'n·eclragande tml:otc yiiljas ibland detn, 

,.: >lll iil'<l i 1-itockhnllll b(\,.:(Jtt(•, Jltt<1er det i Carlskrona boendr fii

Ld<·t tml,;t<· tt be,; till tjen,;tcmiin och ledami'•tet· i hrredniug:sttt

~;,,)ttet 111. tn. D<·n fiir<'<lt'i'l,l!;amlc hlih-rr ~å l edes i dc• flesta fall 

<'i i tillfii ll e att sjelf fi'•re<ln!ga ,:in redog-Ör<'lsc•, utan må;-;te detta 

;·~h-< ·rl,•tnnas <tt någon <l den tJa ,;tation bot•nck. Hiimf nl',.:aka", att 

ll l\'llin).!'olltbytc· ,;iillan fi'l['( •kommcr, Pniit· ll<·n tj<'n~tfiil'riittande före

dt '<h:·and<'Jl ()j kan \'HI'a så ItemmeJ i cl<'n npp~ats lwtt Hitt åt sig 

't;>pclrag-et att upplii.~a, att h:111 kan inle(la en disku,.;,.iotJ om clcn

".ll llll1:1; c·.f ltcllcr ii t· luu1 i ti llfiillr· att letntm iinskad<· ttppl_n:ningar 

.1111 hntd d<•ri fijrcknmmcr. 

::'\iir då hiirtill komtlll'l', att Carlskn)lla ,.:tati<lll tillhörande JIJ<'

I'a akt i,·a lecbmötc•r,.: yistc•],.;c der,;tiide,.; i <le flest:1 fnll iir af kmt 

Y:l r:tktighr·t, nch att (lp till neh m<'Cl tmder drnna tid ofta ih·o af 



t ·1e11 sto·i)rillu· ~. annan ort hindrade att Yid "HilllllHIItriideua niil'\'lll':1, 
'""" u 

5',:1 är det helt naturligt, att intrc;.;~et ,;kall lnin,;kw; ;.;:lyiil hos fii-

redrao·,,ndena :;om hos öfrig-e ledamöter. E:liilbkapets :-ammankonl-
"' 

. .:;ter lwsöbs mindre iin önskligt YOre ocl1 bereda cj dct gng-11 
stiftanw af detta siiJJ,.d;:ap tiinkt sig- deraf. 

Viii kan man fiirst:l nitet hus hiir bo:;iltte lc·dami\ter, att siill

sk~q;et;; \'erksnmhet allt framgent m:lttc· blifnt fiirlag-dt Yid drnn:1 

station, men man bi\r iifvcn kunna h,,·sa elen fiirhoppning, ntt dd 

af stiftarne afsedela målet icke nultte fönyckas ilt ett 0\'i:-;t ortin

tressc•, derest dettn mfll fordrar förflyttning till en liimpli.[!·ill'l' ort 

för f'iillskapcts YerkRamhet. 

.i\Iinn herrar! Fem fjerdccld;; ;;;eJder hade i g~r förflutit , ,.;eda u 

Kongl. ()dogsmannasiillskapct hade sitt förc;ta sammantriick l ·n

der , ·e:dancle mer eller mindre g"_\'1111:-;amma förhållanden har dut 

fön;iikt yerka för ;.;,·en~ka sjö\.<lpncts ut\'eckling. J\Linge11 för

hoppning bar kan:o;ke clcrnncler gru:o;ats och åt n1åuget trogrt och 

triiget m·hetc• ej egnats <len uppmiirksamhct det förtjent. n(·,;~:~ 

fiirhopp11ingnr och de;;;sa arbeten hafnt derföre ej varit gagnliis;l. 

De hah·a uppehii.llit och visat den s\·enske sjiiof'fiecrenf' <011'tund;~l l 

att fil c•o·na sitt ,·etnnde och sitt arbete ;\t det yrke ha11 v;dt ,., 
::\Ii'1ngen fiirmåga har detTid framtriiclt och heaktato;, månget n.d

tigt fiir:;:bg framstiilts till gagn för Yapnet neh s jöman,.;yrkC't, uch 

o·enoin ta n kcntl l\·tc• ha r mången liirdom in hem ta t,;. 

,.., l\1:1 ,.i då .enstiimrnigt ~1ttryeka vår tacksiimhet oeh erkiin;:la 

till stiftal'lle oeh delll, solll verkat tör Kong!. Or!ogsnwnna;.;iillsb

pets li]lpgift, med nttHlancle af den fiirhoppning, att s\·enske sjiiof

ficen·n med troh<·t i sitt kall och kunsbiper i sitt :uh stiid:-.t> 

mit \'isa sig som viirdig cftcrtriidare tlll Je högtfiirtjente 111iin, hil 

kns 11 :1 111.11 flottans hiifder viirclnadsfnll t ben r: L 
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Arsberättelse 
öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

A fgif\·cn don Hi ::\oyembee 1:-'Uii. 

Kong!. Örlog,.;mannasiill,;kapet !tar under det g~ngna arlwb

ih·ct varit samlaclt till ::-; ordinarie sall llllantriiclcn, hnn"Yid ;'lr,.;n•do
görcl~er ha h·a afgih·it:;: 

i Best!ftknin,rJ och /;eriijmin,r; n f fiirc•dr:~g;lllclen , luda111otcn A. 
B . . Ju(•i, 

i Jiinriisewle. Elektroteknik udt SJII'iin,rjiiliiiiCJ/ af fiiredragan

den, ledalllotrn O. J)eekma n, 

i Reqlemrntcn. f('jrntltning sl(nl/ ftd,·o- oclt .~jul;ml'll af fiin·

dragnmlen, krlnnwten <.. ' . Pettcr;.;cu. 

Siillskapl'ts tidskrift har utgihih t'ldigt Sillllllla pl:u1 orh af 

:.;amma rerla k tör som llll(ler l'öreg;'lenck ;'it·ct. 

Yicl K on g-l. Krig,.;yl'tem;kaps-_ \ kaclc-lll i ens lumclraår,-lti\gtid el l' n 

U ::'\oyc•mbf•r \'al' Kongl. Örlug~manlw;.;iill;.;kapct rrjH'l'Sl'llil'radt af 

r-i u ,·i re ordfiir:l!lcle o('h a J' si n sekrl'tt•ra 1'('. 

Till siillsknpC'b; bibliotek haha fiilj<lllde gåfn>r blihit aflcm

Had<· : 



_\f Liijtnant J. ,')'clmelrller: af honotn fiirfattaJe "'n en :-wtt

l'ka flottan och dess npp).!;ift till fiid r rn c,., landrt,.; fi)r,.;yar. .. 

. \f Kapten S . Xatt och Day_: ·•Om båbmano;lt?tllrt·· af ~[. 

Habrninf'. 

_-\f J{wmnarherre Carl Lrr.!Jrrurrg : af lwn11ll1 fi.ll·fatbtd,· ··( ;;·,_ 

t <·borgs ~I11seum". 

~\f Marinens Tö im ester i H orten: i :c hiiftrt n f "Tq2.·ni' t.gc·r af 

Kond-c ::\farinc-, \ rtillc ri-MatcriPI. 

.Af]{. Jlarinflh·l·alt71i11,(je/l : plan~rhen ;\:o XXVIiiher fl<ot

tan~ artillerimatcriel, samt 

fiir;;; lag till "iikcrhctsanstaltf'r för s jöfarten. 

Till d et af Kong-l. Örlogsmanna~iillskapct nppriittad(' ·· Bc·;.;i;tt

ninganH'" biblintd;:'· har ,.;echnn ligt år"anslng ntgl1tt. 

J nom ~iill"kapet haf\·a fiiljanclc fiiriill(lringar C).!;t 1'11111: 

Tillkomne : 

hf'dcr~l rdamiitcr .. ..... ... .. . . .... .. . . . . . . . .. . .. . ·> 

arbctandP lcdamötN...... ........ . ... . . . . ..... :>. 
::\l eJ diiden afgå ng nP: 

hccl cr slcdamo t . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . J. 

arbeta n d e lcdamiitn ·> 

koiTC'"[l<ltldcrande lr clam<Jt ............... ... J. 

l ) e tillkomne hPclcr sl(•clnr niitcnm iirn: 

LanJ;.;hiifdingcn (;rcfn' ( ~. \\':whtmeistcr cl('h ( ;rn,·ralliij tnantcn 

Frihe rre (i. O. Pe.\Ton; 

i\ y\·a l el e }n·lwtande led:uniitcr äro: 

Kaptenen y id Kungl. Flottan t-5 .• f. T. C. _ \ nkrtreron:t , 

., S. E. _-\ndcr:::son, 

Kommmdörkaptcmm Yid Kong!. Flottan T. C. A. Sand~triint, 

Kaptent>n (i. J)yr:::;::rn o(' h 

1\Tarinin~f'niiircn Grt'he E. IL A . ..\liinwr. 

-- :1-W-

l<'i'11· 11iirnmmde ut!!:ii rcs Riillskapet::: meJ I,' tnrnar af: 

fi .Jrste lwder;.; lt·dRmi'otcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Z • 

hccle rsleclami'oter ....... . ... . ............ . ............. . :~s. 

mbrtancle lf'clamiiter ....... .. ........... . ...... ...... 6/ . 

ko rrc~ pondcrande lf'damiiter ;.;yen,.;kp och norske :Z.:J .• 

d:o, d:o , ut iiir!d~k (' .. .. .. .. . ~> . 



Arsberättelse i artilleri. 
Af föredraganden i bc~tyckninp; och IJC'Yiipning, i)frcr-;tc A. F. l'l•IJH'l'Val . 

Lpplii~t inom Kongl l'lrlof?'smamJa~iillskapet den 2 December J'\\l li. 

Det fiirflntna i"1 rd har icke• ut1n iirkt ;.;ig för någr:o~ <'pokgiimnde 

föriindringar i d c p<l senar<· tider tilliimpadc och "'iirskildt g<'ll0111 

kriget mellan .Japan och China till "' in riktiglid b<•kriiftade gnllld

Ratscma fiir örlogsfartygens hest.n·kning och bepansring; m<·n g<·

nom det rastJiisa tekni,:ka arbl't<•t och dcraf uppkonunand l' för

biittringar nti kun:-;tmktionct'll<l och tillYcrkningsmetodcrna hafva 

def'sa grundsatse r, ]l\·i lkn , i stort sedt, bestå. uti Htriihandena Htt iika 

örlogsfartygen :-; offen,:inl och <lcfcnsiYa kraft gc1wm iikni ng :--:h·iil 

:1f kauonema!' Ycrk;J!l och i all synnerhet deras ddha:"t igh(•t "om 

af pansarets rclatint mutst<l nci,.Jiil'ln:l.ga, kunnat i Yid:-triicktnn· 1nån 

ii n någonsin fön1t t i ll iimpas. 

J )l'n nu fii lj:11 Hk redogör<' l sel l fiir det Yigtig:1:-;k a{ <l!'t, som 

inom omri'tdct för en im;be riittel~(· i artill<•ri tilldra!l'it sig S:lxiil 

inom som ntom landet, torde kolllilla att direkt <•llt>r i1ulirekt be

hiifta riktighetcJJ al' det nfY:Jn l-':1gda. 

f :1r:-lwriiitclc;<·n Föt· 18~1:1 iir n•dan JJwddelmlt, att i fritp:a om 

d en mocldl, som skull<' antagas fi'•t· dc fiir Hottan,; fart.'·g :1f='<'dda 

l~ cm. snabbskjut:1 ndc kanoncma, Yalet fallit p:l den af _lk/ i('7)()lrt

!Jet Bofors-Ov!lspän,r; Jiin•s lag na k onstruktiun<•n. Eniir d<·nna 

kanon med mekanism och J:~,·etbtge n·clan bl'skrifY its i <'Il fiin~

gåcnde i'm.:beriittr· lse ( LR9-±), ska ll ltiir blott meddelas del,; de n n

mera f:Jststiillcla lmh·uch,ak liga kun,;truktion;;u pp,!!;iftema f ii r pj<·scn, 

dels en reclogiirclse f ii r o likh eterna i. konstruktionen me l la 11 den 

autagn:t mode ll en och fiirsiikspjes<'ll, elds sln t lig(•n någr:1 ord om 

demcd c!Pt fiirst tilkcrkaclt> <'X('tnplaret utfiirdn för~iik. 

L'J un. sna!Jb.,·lcju.frtwle kano!l 11U::rl /azytf ru;e 111 •1J-i-, fa:-;t,;tii1Jc1 

dl'll ·> januari l~D.). 

l{<tnrm: 

Kalilwr: 1:?0 mm. 

Kanunen;; Iii n gel: 6-±00 n m t. (+5 kal i b<' r) . 

Lopp<'ts liingd: iilHO mm. 

Hdfloma~ antal: i)(). 

bredel: (i,97 mm. 

» djup: ] ,o mm. 

Hommanta,.; bredd: :l,c; 111111. 

Bf'gYnnel;;e~t igning: tiO kalibN. 

~lut~tigning: 80 kal iber. 

Laddning;;mmmet>' \·ol.\'111: ti,o lit<'r. 

Loppets \'olnu: GU,ti li ter 

Lopp!'t,.; t\·iir;;nitt: llii,u2 'i \'<'111. 

Kall<llH'n~ Yi}o!;t: :?f)OO kg. 

D l rctla.'JC: 

Vigt af la,·ctt med ba,.;kon och rl'k.dmantd: 1700 kg. 

Vigt af inre w· h yttre ,.;kydd;;,;l.;:iirm: ] 5NO kg. 

\rigt a f la n·ttagPt: :~:?NO kg. 

~Iaximi-<·ie\·ati"n: 17°. 

Fi'q· a t t lltHh>rliitt:l ~cn·l·r i n ge u af knnnnen har g~ln!l'j<'m;;bnlt<'n 

fl·;tbtt:-< fritll Y<'n,.;tnt ti ll hi'>gr~l sidan af pjf'sPn samt hiifarmen 

g j' rrts korta n·. 

.\[ed <len klnmutf, ;.:o m har till iind:nnål att tvinga det extrak

tom ih·erkancle kugghjulet att följa luckans ri'> rclse, har en "innrik 

ii'>riimlring Yidt<t~ i b. D enna klumutf kunrk y id profkanonen upp

lyfta'-', niir ntt>kan i:-<mcn Yar -;tiingd, ll\'m·ip;euom extn ildom fiirblcf 

i 11\·ila, niir man df'rPftl'r i'>pptwdP mekani;.:mcn. Denna anordning 

had<• dPn förd<•!, att man ntan ~diriglwt klUtliP iippna mckanismPn , 

,it\·<'11 Pill ln·l,;an t ill följd af n~gon anlt>dnillLJ; hade hårdt fa stnat i 



patr01dii).;<'t. 1 [Yl;;an 1·ar tlereflcr [\ tkollllig, ll\·achi n hoa ub111 ,;(-(.))·

n ' ,;vårighct kuiiCl(' <1Hiig~na~ g'f'IWlll att utstötas från m_,.,,nin

gen. l Yanliga fall lemnacle~ c•nwllcrtid klonll!ff'ru orubbad 111Hlc•r 

skjutning, h1·<tral' fiiljdc•, att extraktorn q,·,ustallllHd(' i sitt utrlrngna 

läge, s;[ att elen nya h1·lsan CJ kunde fiir hand införas Ling

re iin tills ilc•nsen :;tötte JIJOt utdragar!'ll. :-\om extraktom h;11· 

lång rÖr<'l~c· , D a 10 cn1., knn1 kanlnlar,;kruh·<' n ~~tt Yid mckaai,;

mens ,;tiill).!:<lllde med rna fnnnkantc•n ~tiita <'JIIOt 11\·klll. l liirigcnnlll 

{h·erkadc•,; h_ds<lll >' Jl('O t och :-<tiingning<'n gi('k på gnmd af bii nd

ninp: af hyl,;an nwt patro ,diigi't r•j ,-,1 l:itt ;.;om :mn:ll'ei skulit' kunna 

skr. Dr nna 1·i,-srrligen f'j allt fi',r ,-(.,ra o liigl'nlwt har l'lllellcrt icl 

atliig,.;n<Jt:-: derigenom, <ltt klomuff('n mot ,-Jute't af hiifanllcn,; rörc·lsc 

och ~rdan Pstrakti0nen rn<lan hdlbtlrdab, aut•Jm<ttiskt nppl~·ftr;.; 

oeh lö~koppla~ fr[ul c•xtraktom;.; kugghjul. ~iir <lcrfiir<' drn "·'·a 

h_d:-;au infiires, fiiljc•r extraktonl med , o!'h h~·ktn kan allbil lll<'tl 

handPn ful lt införm;. :-:ik<'l' dc·tta llled f:11t, Jlll'tl<.ll'l:i::; den förut 

kan,;kc· ickt> fullt infi 'n·da prujvktilen ('Il vis:-; kl,.;tighct, sr\ att luw 

:-;tannar fi)r;o;t, d~ g-i')l'(ldn ;.;ti'•tc•J· mot iifn·q.!,·iing~korH·n. l )e(,ta fömt

:-;iittcr natmligt1·i;;;, att projektil neh hylsa infi'1ra:' hYar fii r :-<ig oeh 

,.;ålrde" ic' ke iiro flin•nadL• till L·nhet,;patrun . l dL• tlc•<;ta liinder in-

föras oci;:~;L \·id dc gri'd'n· ,.;nabb~l.;:jnt;l!lde kanonerna pmjektil uch 

laddning hnu för sig, ltyilkd laddnings,.;iitt - ntnlll den kiimb 

fördden att c•n hrtydlig dL·I af proj ekt ilc•nta kan uppsiiilla,; pn 

diick i närheten :1f kanoJrelWl. h1·a rig('nom, om cle:-;sa projektilc•l' 

>'para" till de i.illfällen, ttl ;.;nahhcldc•n biir nppnil h<igAa inten:;i

tet, proj<•ktil.langning l'r~n tl1rrknnm ej c•rforclra,.; nmlcr dylika kri

tislm moJll<'nt af <'hl,.;tritlc•n - rncclgih·c•r, att projc•ktilPn 1·id lad 

dandet kan införa,; full;.;tiindigt, "~ ntt rellan fr<-lll bi'll·jan tiitnill)!; 

mellan g-(irdcl t)!' h öf\'L'rg;tng~knn uppkorumcr. J )ett<L ii r <If prak

tiska ~kiil omöj ligt ntt f•må yid <lll\'ii ndning af cnlll'bpatroner, 

Jryaraf fö ljelen blir, att krlltg'<l"l'n, :;om till att bi'•rja med l:ltrömrml r 

fram iifl·rr projektiler!, filr stiirTl' förrnåga att åstadkornrna mbrän

ningar ii n om tiitning mot ,;iidnn nbtrömning genast från b<.irjan 

finnrs. 

Vid profpje;:;f•n krmde affyrn ing<•n ,.;kt• efter behag· p1t nwka-

n ic;k ,.<~g <'ill'l' mcckl;.;t clrkt.rieitet, men Yid den faststii llda har 

JJl<tll :ltniijt s ig med :1ffnning: ])å nl('kanisk yiio· fiir att unch·ika. 
. ' o 

drn komplikation, som elen <'lektriska affnnincren medför. I en-
. n 

griska faekkt·etsar ;.;:vnes man föredraga d!'n elektriska aff;·m ingen 

p;t Je n gnllld, att triiff~iikcrhetcn de ra f anses befordras. M an 

fnunhill ll'r Jrc·mligen, :1tt Yid elektrisk affiTnirJO' kanonkonrmencliin'll 
. b 

c·j bt'hiih·er mhba sio· det ri1wa~te uti affiTnino-wöo-onblic+et rnw-
r-. t"'~ • ~~ o '\. ' 

d:m h:111 hlutt lmr att trycka på en knapp. Vid mekanisk aH.n·-

rrin_g ~kulle han deremot behöfY<l göra ('tt kraftigt ryck i affyr

ning,.;sn(iret, hYarigennm han ej ,;kulle kunna unch-ik~1 att rubba 

iigat nr ,.:igtlinic•n ;-,fl·er :-;igte, korn och sigtpunkt; och man uttahr 

~in fi'•rdninp: iihcr, att den nwkaniska aff.n-ningen föredrages i 

franska marrnl'n, ehmn der i andra fall elektriciteten f:ht stö rre 

anYiim1ning iin i dc· flc,-ta andra mariner. Förebråcl~rn att den 

nrekani,.;ka <rffymingc•n :o;bJllc.· lllenligt irl\'rrka på triiffsiiknrlwten, 

nr dock obe riittigad, om den, ;.;;L:-;onl Yicl 12 cm. s. s. k m \l-1, 

iir annrdnad med shghh med fjiicler, i hvilket fall aff_ITniu

gC'Jl g<lr lika liitt, "om då den ::-;ker på elektrisk Yiig. Vid 

denna kanon sitter nc'mligen trycket på Yenstra sidan om kanonen 

och ~trax till högc'r om sidoriktrattrn , hYadan det ligger m~'cket 

niira till hands; i affyrning-:-:ögonblickt't har man blott att med 

myekc't ringa kraft med fullt tag- om trycket med hög-ra handen 

kröka fingrarna mot handens inncr,-ida, hYatTid [,anonen affiTas. 

_\r kanonen myckrt c' leverad, anYiindrr man ett anmit tr_,·cke: som 

:-<itter oh·anpå kanonen och som då ligger biittre till hanels iin 

s idotn·c k P t. 
l:r1iir mekmri~llll ! ll iir, :-;on r kig bör, så konstruerad, att k:tJw

lll'll ej kan aff_Ha;.;, orn ickl' hiifarmcn iir fnllt framförd, iir di't af 

1·igt ai.t hiifarmcn, ~on1 iir myek!'t liittriirlig, ej kan, genom en till

fiillig lwr(iring cllPl' pil grund af sin eg-C'n Yigt 1·id skjntn i11 p: m1der 

lJ(',g c•Jeyation, röra s ig bakåt, sedan mekanismen blifv·it stiingd. Fiir 

dr• n sk r dl ii r handtaget å hiif:Jl'lllen sa tt i förbindelse med. en 

:;;i nmik låsinriittning, som öppnar ;.;ig: automatiskt, då man med en 

niistan ofriYillig- tryckning nedåt g riper om handtaget för att iippna 

nwkan ism cn. 



-- :l::Jf -

Siikcrhet mot fiirtidigt iippnamlc af mekani,;nwn, då f'ftcr

briinn i ng: förekommer, å,.;btdkm n mc:; medelst en pendel i n rii ttning, 

f;Om, då mekanismen ,.;tiinge,.;, fastlåser sJ iden i mekani:;men och 

ll\·ilken öppnar sig neh gör uiimuda slid fri, cUl kanonen ,·id :-kott

lossni ngen rekylerar. .:'\iich·iimligheten af en dylik siikerhet,.;inriitt

ttitlg: hm· till fullo brvisats 12:enom elen sv:\m ol.Yck~hiindrlse, ;;om 

fiir n~tgon tid sedan intriifradc å tlet franska pansarfarh-get Bon
rincs Yicl skjntning 111ed Pll ±7 mm. Hvtcl1kiss-kanon. En pen

ddinriittning ~:;f!dan som tlen oh·anniimnda iir <lock iekc ab,;olnt 

tillförlitlig, cniir cle,;s riktiga funktionerande iir berue ncl<' af att 

dithi)randc fjeclrar :-ko la Yara Yiil afpassaclc i afsrcndc prt "t.\Tkan. 

Dcn i [trsbcriittrlo;en för lSD-1- beskrifna och Yicl Bofors' U c·m 

profkanon anYiincla, ll\·ilken ll\·ilar på elen principen, att nwkauis

mcll icke kan öppn:1s mcdeht hiifarmcn förriin df'n konb,·a hyb

buttnen utplattats af krutga,;en ell er ,;laghancu blihit :l ny u ~piind 

fi"1r h:wd, erbjuder deremot så godt som absolut siikc'rlwt, ntell hm· 

lih·iil icke blif,·it antagen. J)en har dock \·id ta lrika sk jutni:l);:tr vi

sat ::;ig funktionera utan anmiirk ning samt icke utöf,·a n~gun menlig 

inYC'rkan på h,d.,;ornas ln1llbarhet, oaktadt elen i hyl-.:bottJH'Il be

fintliga inbugtningen af omkring 4 mm., hntrpil princiJWil för en 

siikerlwtsi.nriittning af detta ,;]ag ll\·ilar. Hiir tord<· doC'k böra 

framhållas, att bebohet af en <tbsolut :siikert funktiuncra11de sii

kerhctsinriittning 1110 dterbl'iinningar icke ha,ntriicler på l:lngt niir 

,.;il starkt vid en >'ll:tbbskjutruHic k:lllon med sil stor kaliber ;;;om 

l:.? c.: nt. som vid dc mindn' kalibrerna. 

Bofors· mekanism för "uabh.;kjtttandc kanoner ii r uågra. 

ltii11seemlen lik Ann.~tron.IJS nnt. Hegge öppmt~:; oel1 ~Intas 

medelst en hiifan n med hori sontal rörelse; och Ullder det att elen 

· viLl cylinclri:;ka :skrufmckanisrncr JJÖch·iincliga rördsen i kiirnliniens 

rikt11 i 11g Y id mekanismens öppnande och stiingamle uneh-i kit;.; v id 

.4.nn'ilrongs mekanism genom att skrufvens friimre del gjorts ko

ni,.:k, har samma re,;ultat nppn;'ttts vid Bvfor8' mekani'itn gellom 

at t skruh·cn gjort,; ogival, ll\·i lkct ,;enare ,.:iitt ej blott iir det teo

rct i,.;],;t riktigaste uta n iit\'t'll Yisat sig yam m.,·ckct liimplif!;t i prak

ti,;kt hitlt.~<'endf'. En ;.;tor oliklwt mellan dc beg:gc mekanismerna 

Jin rw.; P!ndlertid i af,.:eecnde p<t siittct att il,;btLlkomma extraktio

nPil <tf den tomma hyl~flll. Vid A.nnstron.r;s mekanism utdrag<•s 

h.d,.:an af extraktom blott ett mycket litet :-;t.,·cke (mlgra milli

lttdcr). Den fnllstiind iga utdragningen sker dcdör med en hand

('Xtraktur, ,.:om anbringas \'id elen i knappfomt utanför hyl~bottncn 

u t~kjutamle tiind>'luuhen. Vid Bo(01·s· mckauism uttln1gcs h.'·lsan 

dNemnt !"?t långt, att den mf'cl liitthet kan fattas oeh af-liig,.;nns med 

handen. lliir erfordras s;l lccles icke ett siirskilclt Ycrktyg fi.lr att 

atlii~~na ll\·ban. På grund hiimf torde Bofors' n~ekani,.:tn cga l'll 

<1 111 ock ringa iih-erliif!::;cnhet i snabb"kjutning öfn•r Ann<'lron_r;.,·. 
1 a[,.:ccnde p:\ laYcttag<•t skiljer ::;ig 1:2 cm. s.~. k. m D-b mycket 

f riln prufkanoncn. Vid dem1c låg rek.dmantcln, hYari kanonen vid 

~kottlo,.::-;n ingen rör sig, med sina tappar i llen baktill iippna pan

~areylim1t•r, 'iOtn utgjorde det egentLiga sk.nlclct mot den fientliga 

elden. l]mnl mcdfiirande en ,·iss enkelhet kunde mot denna an

nrclning den ;mmiirlming gi"m1s, att en iicntlig triiif å pnnsarcylill

d<' m Litt ,.:kulle kunna ddonnr·ra denne, så att rekylmanteln ej 

liingre ~kt!llc kuuua riira~. Yitl det nya lawttnget iir denna ulii

~enlwt nl1iigsnad derigenPilt att ]Hlll~ar,;k.Ycldct, :-kyddsskännen, 

-itter i'ii~t Yicl den upptill gaffelformiga pi.Yöttappcn rncdelst ,;ta rka 

l '-formigt biijcla ,.;tålfjedrar, ll\·ilkct ~iitt mtmcra iih·cn allYiindcs 

\·id engebka marinen>; snabbsk.jutandc pje;;:cr. ~k.,·dd,;skiinucn :·ir 

c.'·lindri,.:k med vertikala genc ra triccr; och har en ~ådan fonn på 

skii rmcn nöch-iincligg.jort:-; af lwskaffenheten af dc för kanunerna 

af:-cclda uppstiillnin~,.;platsc•ma uti hörnen af den lodriita knse

ll t:tttcn :l fart.1·gct,; midt. På framsiclan af pivMtappcn, IJ,·i lhn 

;.:.·;[r ned uti en stark fot~tiillning, å hntrs botten ett för piv<'\t

tappcn" nedre iimla af,;<·dt kullager betinner sig, sitter mellan fi"~t·ut

niimnda stillfjeclrar en böjd r.;tålpl[tt, ,;om ti llsammall:-; 111etl dc;;::<a 

bildar cr1 inre tunnare ,.;kyclds,;kiinn med iimlamiH att himlra lö,.:

r.,·ckta bitar fnln den yttre ,.:kydtl~:;plåtcns baksida att skada baktl!n

Yarnnclc scrvi~manl"kap o<'h delar af lavetten. l'mf]a ,·etten 1·m· 

f< ir,.:pckl med en gaffel, som omfattade kanonkummendörem; höfter, 

ll\·arige 11 oll1 Llcnne kunde med höfterna ,.;idorikta kanone11. Den11a 

:u1nrclning: hade till siir:okildt iindam:od att Yicl behof af stur för-



iimlring a f sicliJriktningen göra. det möjligt för kauonkommcndiirclt 

att kunna hastigt R\·iinga la\·ettaget i ,.; idlcd. Vid elen nya hwet

ten finne,: icke en <ldan gaffel. Lavetten kan nemligen iindock 

syiino·as Jm·ckct lta~tiot meclclst sicloriktinriittningcll, hYarförutoJJJ . . ~ - . ~ 

gaffeln Rkullc haha kommit i \'iigcn för laddning~nperationcm<t. 

Y i el de gröfre och nwllanf'tora snabb>ik jutandc kanonerm1 ~'.nll'~ 

man fi"H' öhiot nm1 hiiJ'cl att fråno·å riktnino· med "kuldcr,;tYC·ke n ~"'"' o . ' 

re;;;p. hiiftgaffcl. ::\lan liirrr rwmligcn dermed icke Yinna någ-on-: 

ting i c;kjuthaf'tighet, nwn deremot förlora i triiff,.;iikcl'ilf't. t:lom 

exempel hiirpi1 kan anföras, att ho;;; Krupp skjntit;;; mrd en 7,& cm. 

snabbskjutande kanon 17 \'iilriktade skott p~ en minut mrcl <111 -

\'tindning- af de mekaniska riktinriittningarne, under det att med 

am·iindnino· aJ skulcler,.;tyckc endast 8 dYlika skott kunde afgif\'ai'. ,., . . 
Före kanouen~ anskjutning hade Yid Bofors: ~kjutits ett antal 

,;kott för bestiimmande at den krutsort oeh den laddning, h\·arm ecl 

den i kontraktet hestiimda utgång;o>ha,;tigheten af: 800 m. med högst 

~lOJ atrnosh•rcr,; tryek erhö ll;;. På grnncl l-tf laddningsrumtm>t,.; 

ringa Yolylll, blott 6,s liter, kunde dock cle1ma hastighet icke upp

nå,; med yanlio· ballistit utan att tn·d:et i Yii,;entlig mån hadL' 
~ & ~ 

ö-fycrskridits. Försi.ik gjordes derfiir 1necl andra krutf;orter, ll\·ar-

Yid till sint med ett progressiyt krut dC't önskade resultatet npp

nftcldes. Bildant krut an\'iindes sedau iihen vid nnsk.jutning-en, m· h 

erhölls dervid i medeltal af 0 skott med 4,7 kg. lacldniug O('h :! 1 

kg. projektil c·n utgångl-'hastighet <~f tllH m. med ett ttyck af blott 

:!04± atmosferer. :Mot denna utgångshastighet svar<~r ett m·betL· 

yicl mnmiugen af 71 (j m t., d. v. s. ett arbete per kg. krut 

af laddningens \'igt af 16:2 mt. ,.;amt C'tt arbete per kg. af 
kanonens Yigt af :!!)(j mkg. Hel'iiknas med hjelp af Knrzi)'" 
pansarformel tjneldrken af den smicle,;jernspansarpl~t, som projek

tilen jentnt och niitt kan genollltriinga, d?t den lemnar mn111ingcn , 

blir denna tjocklek ej mindre iin 4-0 cm. 

Am:kj1ttningen lcmnadc för öfrigt ett genomgåemle godt rr

,;ultat, men då h.Ylsans \·ol.nn vi,;ade s ig vara \'iil liten oeh dC' för 

kanonc:n al'~edch hy \,:orrL-t mNlgåh·o n !'t go n ök ni ng af \·olpnen, 

fiire~log,; af fiir,.;öbkonJmis,;i,nH•tJ, att denna ;;kulle likas till !) li

tl'r, ln·ilket fi'm.dag iihen gillacll's af marinfiirntltningC'n. 

Då från·an Olll tilh-crknitw af ett fullt tillförlitligt oeh nnclc· r· - ö . <J 

fi)rvaring hållbart pro'l,'rc,.:sivt t·iikfritt krut iinnu ic·ke bragts till 

fnlJstiindig· )Ösning, ehnrll drt iir <ltt hoppa,;, att s,Ot inom dPII Jtiir

maste framtidC'n kommer att 1-'ke, i h\'ilkct fall d,dikt krut :tntaL;

Jig·en blir framtidens, måste nllllig rörformig balli,.:tit till,- \·iLl:tt'l' 

;m\·iincbs. För,;iik, atlst:illda :T \'arh·cts skjutbana i Carl~krllll:t, 

hah·a ådagalagt, :-ttt mecl J kg. elylikt krut (dtre elia1nctcr 10 m1n. 

och i mr diameter + mm.) oeh l' n projektilvigt af 2 J k,L;. l'rltiille.-; 

en utgi\ngsha:;tighet af i ·±!i m., h\'!H'l'lllllt >i\·arar ett totalarlwtl' af 

695 mt., d. v. ~. ett arbrte per kg. krut af laddni11gens vigt 

af l -Hl mt. oeh ett wh·te per ],g. af k;utorwn~ Yigt af :21 ~ m kg. 

Geuomtriiugning;en i jern ,·icl lll:·nningcn blir elit enligt Knr]ips 

pansarformel 3G cm. 
I sambaud med anskjutningen utfiinles ett iutrC':;sant 1-'kjut

försök mot clcll 90 llllt1. tjocka af bEt,;fritt nickebt~tl gjutna 

skydd,.;skiirmen, h\'an·id i stiillet för kanonen inlagt,.: i law·ttcn ett 

kasseraclt kiimrÖr, pil det att kanonen ej mrttte tilliif\-ent,\T" blif\-a 

,;kadacl Yicl he,kjutning('!l af ;.:kiirnwn. Skjutningt'll utfiircles på 

dd siitt, att med C'll 67 mm. kanon skötu,; :! skott med F>/0 m. 

an~lagshastighet, det ena ::;kottct med Yinkelriitt och det anclra nwd 

:>neclt an;.:lag, ;;amt med en 1:! em. kanon ;{ skott, hvaraf det ena 

mccl vinkelriitt an;;lag oelt :JOO m. an:;lar;sltastigllC't, clet andra mc·cl 
,-inkdriitt anslao· och ;l!i6 m. au,;lau·:-;]w,.;tighl't o('h dPt tredj.l' llH'Cl 

u t:! ' ' 

,.:nrclt :mHlaO' och :HiG JU. an;.:b~r;;hastin'hl't. Alla jlrojektilerna ut-o ro M . 

g_jorcles af oladelade p:m,;argraH:tt('r :1f st~!. Yid clr ;.:sa ;.:kott ge-

nomsköts :;kydd,.skiinnen enda~t af G7 mm. g-rnnater mP<l Yinkd

riitt an:;lag, lll1Ckr det att Mriga granater r!terl-'tndsadC'. l{eHult:ttd 

<II detta för:'iik \'ar i öfrigt, :1tt skyd<b~kii rmen i ;-;ista skottC't er

höll eu u·<·nom•rående S]H'ieka, hYarförutom tkn i br.tydlig grad 
b b 

hade· deformerat sig. Dl'mw. deformering hadr iih·en mPdclelat sig 

till den gaffelformiga pi\·!Jttappen, ll\·ilken omstiindighet fiiranll'clt 

till en mindre ii.ndring ~~f clenm•;.: kon~trnktinn. J )[t emdlcrticl fiiga 

san nolikt iir, att i en sjii,;tricl ;,:{t m?lllg-a triiffar o-;kulle kttnlla falla 
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inom ('Il ~,1 liten da, ,.;ont f<tllct var vid dctöt {iir;-;ök, kan dct
~:'lntnw <Ul>'('S hah·a utfallit tillfred;;stiillandc. D:0

t Yidat·c en ::; b ·dd,;
"kiinn af blott 90 mnJ. tjocklek i h n hudsaldig grad af,:er att ?;ih·a 
sk,,·dd mot de mindre snabbskjutande kanonerna, s:1. torde det 
b<·n·a här framhållas, att en så. stor anslagshastig het, som 67 mm. 
]ll·ojektilerna hade vid försöket, fwådigen kan förekomma un
der verklig strid på ej allt för korta håll. En 57 mm. projek
ti l med vanlig vigt, ~,i2 kg., och utskjuten med närmare 700 
m. utgångshastighet, har nem! igen på så kort afstånt.l som 1000 
m. en ha~tighet af blott 4'32 m. tang;entens rikr.ning. 

:Hed elen i årsberättelsen för föregående år omn~tmncla 47 
mm. snabbskjutande kanon en m. \):) hafva åtskilliga försök blif
vit nttörda, sedan nämnda årsberättelse argafs. Då. emellertid 
rapporten öfv·er försöken icke ännu h-.mnit afgifvas, kan derom 
ej något anföras i denna å1·sber~ittelse : och meddelas derför här 
nedan endast de vigtigaste koustruktionsuppgifterna för pjesen. 

-ti' mm. S11alil;g/,:julandr> k!lnon med luretfr1_qe 111 f).), fastställd 
1S~J.->. 

]{a non: 

Kaliber: 47 mm. 
Kanonens längd: 267~ mm. (07,7 kaliber.) 
Loppets längd: ~350 mm. 
Refflornas antal: 20 st. 

" 

bredcl: 4,!l:J mm. 
djup: o,~ mm. 

Bommarnas bredd: 2,n·l mm. 
Begynnelsestigning: 173 kaliber. 
t) lutstigning: 30 kaliber. 
Laddningsrummets volym: 0 ,025 

Loppets volym: 4,s8t liter. 
Loppets tvärsnitt: 17,ozs q vem. 
Kanonens vigt: 243 kg. 

l i ter. 

Lal'efta!Jr' : 

Vigt af skyddsskärm: 44 kg. 
, lavetrklyka: SG kg. , 
, rekylmantel : i3G, :, kg. 

, , baskon: 145 kg. 
::\Iaximielevation: 20°. 

De hos den franska firman L es Por,r;es et Chantir'J 's de !u. 
J.1It;ditenwu:e br Oden beställda :26 cm. kanouerna m 94 
hafva under året anskjutits. Firman hade ställt i utsigt att 
med· ett ladclningsrum, rymmande blott 90 liter, den 204 kg. 
tunga proj eldilen skulle kunna meddelas en utgångshastighet 
at 700 m. med ett maximitryek ar 2600 atmosferer. Vid 
anskjutningen, som egcle rum i juni detta år, erhölls dock, så
som nedanstående tabell utvisar, icke det väntade resultatet. 

Ansl.:jut11ing al en 2:) ('}Jt . kunon m.'94, juni 11:)96. 
Pr~jektilvigt: 204 kg. 
Krutsort: franskt prismatiskt (P. B.) 

5G :\taxi mi tryck med tryck-
;:.; mätaren . :::-~ ·f • • ::: ,.,." ;:::., a:;· S, 
:::; ~-J{ K• l. ?l:o "2. :\ ledinn1. q::; :o 

kg:. Jll . atmo~ferer. 

01 ..J.S l %0 ~1~10 ~17 :) 

7G,5 6RH 17ö0 J(i:?O 1700 

10'? G ö ö :!6HO :?li:)O :!(i:.?O 

10-J. 6~13 :!7:)0 :.?();jQ :!(i\)0 

:\led an ledning häraf uppborrades krutkammaren till större 
hi ng d, så att volymen blef 102 l i ter. Vid i augusti utförd för
nyad skjutning erhöllos då följand e resultat, som ej ah·ika 
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mycket trån det från bi_JJjan Y~intade, ett~it· mt>d 111 kg. ladd
ning erhijl]s 701 m. utgångsha::>tigbec med ett tryck af i me

del tal :2670 atmosferer. 

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

l 
'--< ?."----' :\!aximitry~k med tryck-

"' s.-~ miitaren. 
"'" 

l 
~~ ·;o - - - - --

~ 

l 
~ :;-~2 ;\:o l. ;\:o 'l :\fedium. ·!q ,_.-, 

l 
k!! . m o' f 0 r r l'_ 111. a r 

so :)S!) 1.5-JO 1:110 16:!:) 

lll IUl :? :1:20 :?l lO :!61:") 

111 101 :!!)10 :!HO 2:'125 

ll-1- 110 :!5~10 2800 :!u\16 

1:!0 1:?6 :lO !JO :w w :30l56 

1:20 /:il :1110 :m q o '~100 

Då man emellertid i Sverige icke för närvarande förfogar 
uh·er Sct långsamt verkande krut som det vid anskjutningen 
any~incla samt dessutom icke önskar hafva stiirre tryck i ka
nonerna än omkring 2300 atmosferer, hvarigenom kanonerna 
si{rskilclt med hi\nsyn till urbr!inningarna skonas, så har med 
anYändande af det tör de äldre :2.-> um. kanonerna afseelda 
bruna prismatiska krutet en stridsladdning af 79,s kg. blitvit 
fastställd , hvarmecl dock enelast omkring !1'20 m. utgångshastig
]Jrt erhåll es. 

Sedan Hiksdagen i år l>evilj at anslag till ytterligare ~ p:m
s:trbåtar af l:a klass, hvilka, som bekant, skola erhålla namnen 
Thor och .\~io rrl, står således på dagordningen atr anskaffa 4 
groha kanoner !ör dessa fartyg. Det ~ir att förmoda, att Yid 
bestämmandet af dessa kanoners kaliber all varligt öfvervägts, 
huruvida icke tiden nu vore inne att, för erhållande af större 
t'lclhastighet och för beredande at mijjJighet att öka det gröfre 

- 3dl - -

-mabbskj utancle artilleriet, minska kalibern oc.:h dermed ock d e 
:_;rofva kanonernas vigt. Erfarenheten från det sista sjökriget, som 
tvdl igen ådagalagt de snabbskjutande pjesernas stora stridsvärde, 
, ,ch det tillvägagående, som inom så god t som alla andra mariner 
inslagits i fråga om pansartartygen,; grofva bestyckning, torde utan 
1 vifvel hafva vägt mycket tungt i \·ågskålen för vidtagandet af 
,,n dylik minskning. Så ser man, huru i England de nya väl
diga pansartartygen Jfajestt:c och .Mct,r;llificent erhållit grofva 
kanoner, som väga blott 4G tons, el. v . s. blott omkring 4( J 0

. o af 
\-igten a· de grofva kanonerna å de hiigst lO år ~i.ldre Benbow 

, ,ch :ians Pa1·eil, oaktadt de förstn~imnda fartygens deplace
ment är omkring 40 °/o större ii n de sistnämndas; huru i Frank
l·ikc de nyare pansarfartygen Ultarlema,r;ne, Ucwlois, Saint Louis 

m. fl. föra endast 45 tons kanoner, under det att de omkring 
LO år äldre och ungefär lika :->tora tartygeu Amiral Eaudin och 
Formidable hafva 76 tons kanoner; huru i Italien de nyaste 
af detta lands stora slagskepp Be Umberto, :ianletj1W och h'ici
!ia föra (-)8 tons kano!Jer, då de äldre och föga större It11lia 
•1ch L epanto hafva öfver 100 tons kan o ner; h ur u i Tyskland 
det nyaste slagskepi<et Kaiser Friedrich IIl förer :2() tons lm
mmer, m1der det att de några ftr äldre fartygen af lJrwulenlJUr,r;

klassen äro försedda med 44 tons kanoner, samt slutligen .Ouru 
i vttrt broderland ~orge de :2 under byggJJad varande pansar
ln'ltarn>~, hvilka hafva ungefär samma storlek som våra, komma 
<ttt erhålla kanoner, som blott v~iga Hl tom, under det att 
,·åra nyaste 2ö cm. kanoner väga 2H tons. 

Att mau under sådan•t omständigheter likväl bibehållit elen 
nuvarande kalibern, torde vii! huh--udsakligen hafva berott der
pä, att _man velat untlvika den alltid ofördelaktiga komplika
l ion i ammunition, som införandet af en ny kaliber för det 
;_;rofva artilleriet komme att medföra, att man genom förbätt
rad konstruktion kunnat göra kanonerna omkring 2 tons lät
tare än de första :25 ·cm. kanonerna samt att man p~L annat 
~iltt funnit en utväg att öka antalet snabbskjutande pjeser. 

Det iir förut nämndt, att man för anskaffningen af de 
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grofva kanonerna för pansarbåten Oden \·ä ud t sig till elen fra n
ska firman Les f'cn·ges et eliantiers de la Jl[Miterrmu;e, under 
det att denna del af bestyckningen tillförne alltid tagits från 
Armstrong. När anbud skulle infordras för leverans af de 4 
stycken 25 cm. kanonerna för Tlto1· och NioJ'Il, uppträdde 
emellertid bland flera andra en ny konkurrent, som denna 
gång utgjordes af en inhemsk firma, Aktiebol u get B ofors 
Gullspä ng. Detta bolag inrättade sig i bö1 jan af i-'0-tal et för 
tillverkning af kanoner. Anordningarna, till en bö1jau gan~k?v 
blygsamma, afsågo blott att kunna tillverka mindre och medel
stora kanoner (högst omkring 35 kaliber långa l() cm. kanu
ner), för hvilket ändamål en del maskiner anskaffades, hvilka 
uppsattes i en 67 m. lång och 16 m. bred maskinverkstad, Yid 
hvars ena gafvel uppfördes en ungefär lika stor men tYå Yå
ni11gar hög byggnad innehållande klensmedja, snickareverkstad. 
härdningsrum, besigtningslokal och ritkontor. Ett par år efter 
fullbordandet af denna Yerkstadskomplex befanns emellertid 
utrymmet vara för trångt, till följd hvaraf eu ny maskinverkstad 
af alldeles samma_dimensioner som den äldre uppförd es tätt in
vid denna, så att begge kommo att utgöra en enda f'ammaH
hilngande stor maskinverkstad. SintJigen uppbyggdes ett sär· 
skildt besigtningshns. Med dessa anordningar var bolaget gan
ska väl rustadt för att kunna effektuera ej alltför stora be
ställningar å små och medelstora kanoner, af hvilka ett rätt 
betydligt antal tillverl~itts hufvudsakligen för Sverige och 
X orge. Då bolaget emellertid förlidet år beslöt att inrätta ;.;j g 
äfven för grofva kanoners tillverkning, blef\·o nya och Yirit
omfattande anordningar oafvisligen erforderliga. Dessa äro nu 
antingen redan utförda eller befinna sig under utförand e. ;:-\ {t 

lunda har i clet gamla två-våningars-huset klensmedjan och 
snickareverkstaden flyttats till enkom härfc•r uppförda bygg
nader för att lemna plats åt cle nya stora maskiner, som er· 
fordras för tillverkningen af grofva kan oner och som redan 
äro ankomna och uppsatta eller uneler tillverkning ho~ utlän d
·ska framstående maskinfabrikanter; för härdning o C' h mad.-
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ling af kanongöten har uppförts en ganska storartad byggnad, 
som förses med starka och för ändamålet lämpade kranar samt 
djupa oljecisterner. Derjemte har, redan innan dessa förän
dringar bragtes på tal, en för våra förhållanden storartad ut
vidgning af stålgjuteriet egt rum, så att derstädes numera 
kunna åstadkommas l1tslag af 22000 kg. vigt samt föremål af 
3ö000 kg. vigt lyftas och transporteras. Med anledning af de 
sålunda vidtagna anordningarna ansåg sig också bolaget i 
stånd till att uppträda som konkurrent vid anskaffningen a± 
de 4 nya 25 cm. kanonerna. Vid pröfning af de inlemnade 
anbuden ansägo sig emellertid vederbörande icke kunna lemna 
hela beställningen åt det svenska bolaget, emedan man fruk
tade att, då de för en sådan beställning erforderliga nybygg
naderna och inköp af arbetsmaskiner måste delvis utföras och 
anskaffas under sj elfva leveranstiden, bolaget icke skulle se 
sig i stånd att fullgöra leveransen i tid. Till följ d häraf öf
verlenmades leveransen af de 2 kanonerna till Bofors-bolaget 
och de öfrige 2 till den franska firman Les forges et r·hcm
tie?·s rle la 1l!Jedite1'1'ttnec. 

De vigtigaste konstruktionsuppgifterna ±ör dessa kanoner 
meddelas här nedan. 

25 cm. kanon m/94 . 
Kaliber: 254 mm. 
Kanonens längd: 10670 mm. (42 kali ~:ler). 
Loppets längd: 10208 mm. 
li.efflornas antal: 44. 

" 
bredd: 12,7 mm. 

, d j up: 1,2 mm. 
Bommarnes bredd: 5,! mm. 
Begynnelsestigning: 69,6 kaliber. 
Slutstigning : 29,9 kaliber. 
Laddningsrummets volym: 102 liter. 
Loppets volym: 543 liter. 
Loppets tvärsnitt: CJ 13,<11 q vem. 

'J'ids/;r: i Sjör. /8.'JG. 2:) 



Kanonens vigt r 
l 
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2907!3 kg. (Bofors). 
28,930 » (L Ps forges et clwntiers r l e l et 

J[eclitermnee.) 
Beträffande dessa kanoners verkningsförmåga har i kon

traktet bestämts. att med _?{obel-krut (ballistit) och 204 kg. 
pr~j ektil skall erhållas en utgångshastighet af minst 720 m. 
med omkring 2100 atmosferers tryck; O(~h kan det antagas, 
att denna hastighet kommer att uppnås med omkring 46 kg. 
rörformig ballistit. Mot en utgångshastighet af 720 m. svarar 
ett arbete vid mynningen af 5400 mt. samt en genomtr~lng
ning i smidt jern, beräknad medelst XrupzJs pansarformel, af 
omkri11g 73 cm. Antager man ett 50-procentigt pansar, d. 
v. s. ett stålpansar, som fordrar 50 °,1o större arbete för att 
genomträngas än ett lika tjockt pansar af smidesjem, blir 
~j ockleken af ett dylikt pansaL som i emnt och nätt kan ge
nomträngas af kanonen vid mynningen, omkring 55 cm. Be
räknas den hastighet projektilen har på 2000 m., då utgångs
hastigheten är 720 m., blir ifrågavarande hastighet GOO m. 
Häremot svarar en genomträngning i smidt jern af omkring 
ö7 cm. och i uO-procentigt stålpansar af omkring 43 cm. - en 
genomträngning, som kan anses fullt tillfredsställande. 
- Beträffande kanonernas konstruktion i öfrigt komma de 
franska kanonerna att bestå af ett inre, ganska starkt, kärnrör, 
omgifvet at 1 stor och 4 mindre mantlar samt ei minch·e än 
16 band, hvaribland ett tappband, under det att Bofo7's-kano
nerna skola bestå af ett inre, relativt tunnt, kärnrör, förstärkt 
med 2 större och 3 mindre mantlar, hvartill kommer en af
-slutningsskruf för kammarskrufven. Tapparna sitta vid Boji;rs
kanonerna å yttre, bakre manteln. Dessa 4 kanoner komma 
att i jemförelse med Odens förete den olikheten, att de ~ro 
mantlade ända ut till mynningen. Anledningen hvar±ör ctet 
icke fordrats att 01lens kanoner skulle vara förstärkta å långa 
fältet är svår att utforska. Sådan förstärkning har nemligen 
reda~ länge ansetts fördelaktig och betryggande, på grund 
hvaraf under en lång följd af år de gröfre kanonerna blifvit 
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på dylikt sätt ±örsblrkta vid alla kanonfabriker; men förstärk· 
ni ngen gör sig numera i vida högre grad gällande, sedan rök
t ritt krut börjat att mera allmänt användas till grofva kano
uer; och kan det, enligt hvad beräkningar visa, anses ganska 
problematiskt, huruvida Odens 25 cm. kanoner komma att tåla 
rlet starka tryck, som vid användning af 45 kg. rörformig 
ballistit måste uppkomma i den under långa fältet liggande 
delen af loppet. 

Bestyckningen af pansarbåtarna af l:a kl. T!wr och Niorrl 
afviker från Ortens end>J.st i afseende på sekundärbestycknin
c;en. Så.lunda komma de törstnämnda att uti micHelkasematten 
hafva G st. 12 cm. snabbskjutande kanoner och å bryggorna 
10 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner samt i märsen å mili
t~lrmasten 2 st. enpipiga automatiska 8 mm. kulsprutor, under 
det att Oden, som bekant, har 4 st. 12 cm., 4 st. 57 mm. och 
Ii st. 47 mm. snabbskjutande kanoner samt 4 st. kulsprutor i 
militärmärsen. Oaktadt de grofva kanonerna väga lika myc
ket å alla 3 fartygen, har man dock vid de begge nya kunnat 
i ej obetydlig grad förstärka den sekundära bestyckningen, 
hvi lket för visso är mycket fördelaktigt. Bestr_ykningsvink
larna å Thor och _Yiorrl äro följ ande: 

förliga 25 cm. kanoner: 272°; 
aktra dito : 298°; 

förliga 12 cm. kanonerna: 115°, hvaraf 25° akter om tvärs 
mellersta U cm. kanonerna: 13G0, hvaraf 77° för om och 

59° akter om tvärs; 
aktra 12 cm. kanonerna: 115°, hvaraf 2.)0 f ,:n· om tvär3. 
,-)7 mm. snabbskjutande kanonerna: 

a) å förbryggan: 
midtelkanonen: 214°; 
:::;irlokanonerna: 154°, hvaraf 64° akter om tvär.3; 

b) akter om förbryggan: 123°, hvaraf 30° akter om 
tvärs; 
c) å akterbryggan: 

midtelkanonen: 238°; 
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sidakanonerna: 146°, hvaraf 5G0 för om tvärs, samt 
d) för om akterbryggan: 115°, hvaraf 25° för om tvärs. 

Bestyckningen å torpedkryssarue Örnen, Tii?"nan och Ej
dern kommer att bestå af 2 st. 12 cm. snabbskjutande ka
noner och 4 st. snabbskjutande 57 mm. kanoner. Af de förra 
uppställes den ene iör öfver och den andre akter öfver med 
bestrykningsvinklar uppgående till 300°. De senare uppshlllas 
borelvarts med bestrykningsvinklar uppgående till 17 4°, h v ara f 
för de förliga kanonerna 8:2° akter om tvärs och tör dE' aktra 
82° för om tvärs. 

Som bekant beviljade 1896 åc·s norska storting ett bt~tyd 

ligt anslag i och för anskaffning af 2 pansarfartyg af ungef~ir 
samma storlek som våra första klassens pansarbåtar. 

Dessa norska pansar±artyg, som erhållit narrmen Ha
mld 1-Iårfager och To}'({enskiold och som byggas hos Ann
sl'roug, skola bestyckas med 2 st. 20,93 cm. kanon er, (i 

st. 12 cm. snabbskjutande 1mnoner, 4 st. 7,62 cm. snaboskju
tande kanoner\ 2 st. 7,G2 cm. båtkanoner och G st. H7 mm. 
snabbskjutande kanoner. De grofva kanonerna äro ståltråds
kanoner af omkring 18300 kg. vigt och 461/2 kalibers längd 
och hafva projektiler at olika vigt, nemligen 140 och ~15 kg. 
Kanonerna äro icke konstruerade som snabbskjutande kanoner 
i egentlig mening, enär laddningen icke inneslutes i patron
hylsa, men till följ d af mekanismens ändamålsenliga konstruk
tion och ammunitionens relativt ringa vigt anser man sig dock 
kunna komms. upp till en eldhastighet af omkring 3 skott i 
minuten med den lätta projektilen. Kanonerna skola monteras 
i centerpivot-lavettage (af "barbette turret type"l, försedt med 
en elliptiskt formad sköld af ythärdadt stål :ned lutande väg
gar, hvilkens tjocklek är 203 mm. på framsidan och 127 mm. 
på sidorna och i ryggen. Vigten af lavettaget med sköld upp
går till omkring 91400 kg. Lavettagets rullbana och öfriga 
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unelertill varande delar skyeldas af ett 16:2 mm. tjockt fast torn 
af nickelstål, som hvilar på pans-:trdäcket och som äfven om
sluter det centrala rör, genom hvilket ammunitionen upphissas 
medelst en elektrisk motor eller ock med handkraft. Det fasta 
tornets öfre del omslutes af den ovala skölden, såsom fallet är 
vid våra nyaste pansarbåtar. sidoriktningen tages antingen 
medelst en elektrisk motor eller med handkraft; höjdriktningen 
deremot endast med handkraft. 

De G st. 12 cm. snabbskjutande kanonerna af 2700 kg. 
vigt onh 4ö kalibers längel äro af Arm8trongs konstruktion och 
monteras i vanliga centerpivotlavetter, i princip af samma kon
struktion som lavetterna till våra 12 cm. snabbskjutande kanoner 
m, ~J4, men skyddsskärmen ~ir lutande och i öfrigt starkare ' 
enär tjockleken uppgår till 114 mm. 

De J st 7,62 cm. snabbskjutande kanonerna väga GlO kg. 
och äro något öfver 41 kaliber långa. Lavett:Jget är af samma 
konstruktion som vid 12 cm. kanonerna, men skyddsskärmen 
har enelast 7 i\ 8 mm. tjocklek. 

D~ G st. 37 mm. snabbskjutande kanonerna väga 122 kg. 
och äro 47 kaliber långa. De äro monterade i för dylika pje
ser vanliga lavetter. 

Beträffande dessa kanoners ballistiska egenskaper, så anses 
20.H:I cm. kanonerna komma att med en laddning af 22,25 kg. 
Go~·dite uppnå en utgångshastighet af 700 m. vid den tunga 
och 8tJ7 m. vid den lätta projektilen. Fäster man sig nu blott 
vie\ den tunga projektilen, som är afseeld som den egentligen 
pansarbrytande, så svarar mot dess utgångshastighet, 700 m., 
ett arbete vid mynningen at 3494 mt. samt en genomträngning i 
smid t jern, beräknad medelst Krupps pansarformel, af omkring 
()7 cm. Antager man ett öO·procentigt pansar, kan kanonen 
vid mynningen genomtränga ett sådant af omkring 52 cm. 
t jocklek. Projektilens hastighet på 2000 m. är omkring 584 
m., hvaremot svarar en genomträngning i smidt jern af om
kring 62 cm. och i 50-procentigt stålpansar af 39 cm. De här 
ofvan anförda genomträngningarna äro naturligtvis ej obetyd-
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ligt mindre än för vår 2ö cm. kanon m ~4 med 720 m. ut

gångshastighet, men kunna dock anses vara ganska tillfrPcls
ställande. 

Den norska 20,~ ~ cm. kanonen har ett laddningsrum af 

o lott 46,2 liter och ii r konstruerad uteslutande för rökfri t t 

krut. Skulle vår 25 cm. kanon m;94 hafva ett relativt lika 

litet laddningsrum, blefve dess volym blott 82,n liter; och kan 

man däraf draga den slutsatsen, att _den norska kanonen skulle 

vara oförmögen att med an vändande af prismatiskt brunkrut g if

va sina projektiler en utgångshastighet af önskvärd storlek. 

Med den u tveckling, det rökfria krutet numera VLlnnit och 

med den stora p,rfarenhet, man äger om det samma, torde der 

ej heller kunna ifrågakomma att öfvergifva detsamma och åter
gå till någon af de äldre krutsorterna. 

Den norska 12 cm. snabbskj utande kanonen skall med e11 

laddning af 4,25 kg. rörformig ballistit meddela den 20,41 kg. 

tunga projektilen en utgångshastighet af 783 m., hvaremot 

svarar ett arbete vid mynningen af 637 mt. samt en genom

trängning i smid t järn af 37 cm. Dessa siffror äro något 

högre än motsvarande för vår 12 cm. snabbskjutande kanon 

m 194. Härvid är dock att märka, att laddningsrummets vo

lym uppgår till 8,tH liter vid elen norska kanonen men till 

blott 6,u liter vid den svenska. Den förre kräiver alltså ej 

obetydligt större och elyrare patronhylsor än den senare. }"ör

sök anställda med Bo('o?·s· 12 cm. försökskanon gifva vid han

den, att om patronhylsan erhölle en volym af 6,42 liter, så 

skulle man med vanlig rörformig ballistit med lämpliga di

mensioner kunna erhålla ända till 702 m. utgångshastighet vid 

den 21 kg. tunga projektilen utan att trycket komme att öt

verstiga 2100 atmosferer. En ganska ringa ökning af patron

hylsans volym vid vår 12 cm. kanon skulle alltså bringa des~ 
effekt upp till minst samma storlek som elen norska kanonens· 

7,62 cm. kanonens projektil väger 5,67 hg. och utgångsha

stigheten uppgår med en laddning af l kg. rörformig ballistit 

till G74 m. Laddningsrummets volym är 2,os;; liter. 
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37 mm. kanonens projektil viiger O,us kg. oeh dess utgångsha

sti()'het är med en laddning afO,m kg. rörformig ballistit 700 m. 

b De norska pansarfartygens bestyckning uppställ~s på f?l · 

jande sätt. De bägge 20,93 cm. kanonerna placeras 1 hvar s1tt 

torn h vara f det ena förut och det andra akterut såsom på Oden. 
Tho;. och Sim·d. Af sekundär-bestyckningen ställas de (i 

stycken 12 cm. kanonerna midskepps på hufvudd~cket, lika 

fördelade på hvar sida af fartyget. Enär fartygen wke ~afva 

någon midtelkasematt, äro ifrågavarande kanon8l: hänv1sade 

till endast det skydd, som deras skyddsskärmar glfva. De 4 

st. 7.62 cm. snabbskjutande kanonerna uppställas å bryggorna, 

2 å förbryggan och ~ å akterbryggan. De :2 sty.cken 7,u2 cm; 

båtkanonerna hafva, då de ej användas i båtarna, sma platser pa 

hufn1ddiicket mellan de 2 aktra paren 12 cm. kanoner. Slut

Iio·en äro 4 stycken 37 mm. kanoner placerade i de bägge 
b • .. l' 19 

stridsmärsarna och de återstående 2 mellan de for 1ga "" cm. 

kanonerna. 

I inledningen till denna årsberättelse har framhållits, att 

den senaste tidens sträfvanden till förbättring a± örlogsfarty

gens bestyckning i väsentlig mån riktats _på att i h~~s~a möj

liga grad uppclrifva kanonernas eldhastJgh~t. Ber~tt1ga~det 
uti detta strätvande ·är naturligtvis att söka 1 den axwmabska 

Salinino-en att en strid som utkämpas mellan tvänne i öfrigt 
b ' ' . . 

jemnbördiga örlogsfartyg, bema:1nade med _besät~m.ngar som 1 

afseende på mod, sinnesn~Lrvaro och skicklighet 1 t) ens te as al,la 

delar stå på lika höj d, måste i regeln och m~d borts~end~ fr an 
den nyckfulla slumpens inflytande sluta till förma~ for det 

fartyg, från hvilket på kortaste tid kan utslungas storsta an

talet kraftio-t verkande skott. 
Den s~ora betydelsen af ett snabbskjutande artilleri har 

ocks~t länge varit erkänd och funnit sitt uttryck däri, att h var

je nytt örlogsfartyg eller åtminstone hvarje_ ny ~~rtygskla~s 
blifvit i detta afseende rikligare doterad än sma narmaste_ f~
regångare. Man kan icke säga, att krigserfarenheten gdv1t. 
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impulsen härtill, ty ifrågavarande sträfvande har pågått långt 
innan slaget vid Jalu gaf bekräftelse på detsammas fulla be
rättigande. Detta tramgår däraf, att det finnes många fartyg

1 

såsom exempelvis det franska Jaureguiberl'y och det engelska 
Royal Sorereign, hvilka gått af stapeln långt inna1; kriget i det 
aflägsna östern utbröt, men som det oaktadt äro, så att säga, 
till tänderna bevärade med snabbskjutande artilleri . Detta 

krig är dock naturligtvis af den största betydelse för dem
1 

som äga att bestämma öfver hufvudgrunderna för örlogsfarty
gens konstruktion, ty, oafsedt den tillfredsställande bekräftel
sen på riktigheten af de redan länge följ da grundsatserna för 
örlogsfartygens bestyckning, har den dervid vmma erfarenhe
ten ytterligare eggat till ansträngningar för vinnande af större 
skj uthastighet, och det ej blott för mindre kanoner utan äf

ven ±6r de gröfsta, hvarjämte äfven de tveksamma blif>it till 
fullo öfvertygade. Några exempel härpå skola här nedan an

föras . Sålunda ser man, hurusom i Frankrike Jaureg1 tibeny. som 
gick af stapeln 1893, har 8 snabbskjutande kanoner af mellankali
ber och 26 af mindre kaliber, under det att den blott~ år yngre och 
lika stora Charlemagne har resp. 18 och 2R dylika kanoner, samt 
hurusom i Tyskland den år 1892 sjösatta TVörtlt är bestyckad 
med blott G snabbskjutande kanoner af medelstor .kaliber och 
8 af mindre kaliber, under det den 3 a 4 år yngre och föga 
större Kaise1· Friedrirh III förer resp. 18 åch 24 sådana kanoner. 

1 J~ngland synes man däremot i detta afseende ieke gå fullt 
så långt som i de båda nyssn~imnda länderna, hvilket framgår 

däraf, att de nya slagskeppen af 11Iajestic-ldasseu, ehuru depla
cerande nära 16000 tons, föra blott U snabbskjutande kanoner 
af medelstor kaliber och 28 af mindre kaliber, eller samman

lagdt 40 dylika pjeser, emot 44 å Charlema.r;ne, som dock depla
eerar blott något öfver 11000 tons, samt däraf att engelska 
marinens allra nyaste slagskepp R enown med öfver 12000 tons 
deplacement är bevärad med blott 30 s n ab bskj utan de p j eser . 
Härvid ~ir dock att märka, att de nämnda engelska fartygens 
snabbskjutand e artilleri är, i stvrt sed t, ej obetydligt gröfre och 
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kraftigare än Clzarlema.r;ne's. Så är däremot icke förhållandet 
med elen ifråga>arande bestyckningen å Kaiser Friedrich III, 
hvilket fartyg kan anses v&ra det, som för närvarande är re
lativt kraftigast försedt med snabbskjutande artilleri. 

Att det på sätt, som de anförda exemplen ådagalägga, va
rit möjligt att i så oerhörd grad öka det snabbskjutande ar
tilleriet, beror på flera sammanstötande gynnsamma omständig
heter. Oafsedt de förbättringar i anordningarna för fartygens 
framdrifvancle, som införts och som medfört afsevärtl vigtbe
sparing, men hvilka icke kunna här vidare beröras, enär de 
ej ligga inom området för denna årsberättelse, bestå ifrå
uavarande faktorer dels och förnämligast uti elen storartade ,.., 
ntnckling tillverkningen af fartygspansar uppnått, h vilken mecl
gifvit att i väsentlig mån reducera pansarets vigt, dels uti en 
i hög grad förbättrad konstruktion af de grofva kanonerna. 

Sålunda har man, utan att nödgas uppgifva något af de gröfre 
pjesernas verkningsförmåga, kunnat betyrlligt minska kalibern, 
så att dessa kanoner, trots en mycket stor ökning af längden, 
i kaliber räknadt, blifvit ojämförligt mycket lättare än de äl
dre. Som ett ganska drastiskt exempel härpå må anföras, att 
rle nya 12 inch. (30,; cm.) kanonerna å JJc~jestic och dess sy
sterfartyg hafva på alla distanser fullt samma beräknad pan

sarbrytande förmåga som lG 1/1 inch. (41,27 cm.) kanonerna å 
l31'n!Jow oeh Sans ParC'd, oaktadt de förra väga blott 4G tons, 

nnder det att de senare väga 110 tons. Visserligen är den 
Yigtbesparing, som härigenom skulle kunnat erhållas, ej så 
stor, emedan de förstnämnda fartygen föra dubbelt så många 
oTofva kanoner som de sistnämnda, men det är i alla fall i ,.., 
högsta grad anmärkningsvärdt, att man kunnat tördubbla det 
.-rrofva artilleriets kraft men ändock vinna en besparing i vigt .., 
af 3G tons. Vigtbesparingen, som härflyter af den hittare am
munitionen, är emellertid större. Ett skott till en lö 1/4 inch 
llO tons .kanon väger 1251,5 .kg. (projektilen: 8Hi ,5 kg. och 
laddningen af brunkrut: 436 kg.), under det att ett skott till 
en 12 inch 46 tons kanon väger blott 400 kg. 1projektileu 
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324 kg. och ladduingen af cordite 76 kg.). För 50 skott per 
pjes blir således Yigten af det grofva artilleriets ammunition å 
Jiajestic 80000 kg. men å Benuuw eller San~ Pareil ej mindre 
än 1~5150 kg. Vigtbesparingen blir alltså omkring 4ö tons 
till förmån för det förstnämnda fartyget. 

Dock, de framsteg, som sålunda åstadkommits Yid de grof
va kanonerna med afseende på ökad verkningsförmåga, öfver
glänsas måhända at åtgärderna för att öka skj uthastigheten. 
Det uppgifves sålunda, att 4li tons kanonerna å .Afujestic kunna 
hvardera skjuta 3 skott på 4 minuter, hvilket gör ett antal a± 
:?4 skott på 8 minnter för alla 4 kanonerna tillsammans; och 
då man med visshet kan antaga, att med de stora l 1 O tonc: 
kanonerna högst l skott per kanon kan skjutas på 8 minuter, 
så kommer alltså ett fartyg, bestyckadt med 4 kanoner af det 
törstnämnda slaget, att kunna skjuta 1:! gånger så många skott, 
på samma tid som ett fartyg, bestyckad t med :! stycken 110 tons 
kanoner. Erinrar man sig nu att, såsom förut uppgifvits, de 
bägge kanonslagen hafva samma pansarbrytande förmåga, s~t 
framgår däraf tydligt hYilken -;äldig tillökning i kraft, som de 
nya snabbskjutande groh-a kanonerna skänka åt med dyl i k a 
bestyckade fartyg. 

H vilka medel hafva nu användts för uppnående af en ely
lik eldhastighet( Det verksammaste har utan tvifvel Yarit se
naste tiders i hög grad förbättrade anordningar för de groh·a 
kanonernas förseende med ammunition under strid. Den mest 
tilltalande af dessa anordningar synes bestå uti ett slags pa
ter-uoster-verk, som under eldgirning ~ir i ständig gång oeh 
cl~irvid transporterar upp både projektiler och laddningar, så 
att dessa i vederbörlig ordning genast äro till hands, så snart 
mekanismen öppnats. De vid våra pansarbåtar tidsödande 
omHyttningarne af projektilerna und vikas på detta sätt. Pro
jektilen ställes eller lägges nämligen helt enkelt på en vis,.; 
plats i durken, hvarefter en till pater-noster-verket hörande 
arm utan vidare tager projektilen med sig och förer elen upp 
på en skålformig brygga. Denna sitter åter på en rörlig arm' 

fast vid laYettaget, så att, om armen vrides för hand åt ka
nonens bakplan, projektilen kommer miclt för loppets bakre 
ända, hvarefter deu bekvämt kan införas i kanonen. P~t 

samnm sätt förfares med laddningarna. Pater-noster-verket 
kan vanligen drifvas såväl med elektricitet som med hanelkraft 
och är naturligb~is så inrättadt, att det måste stanna på lämp
liga ställen, på det att t. ex. laddningen ej må kunna komma 
fram ur detsammas öfre ända, innan projektilen hunnit veder
börligen införas i kanonen, o. s. v. Denna inrättning är för
enad med lavettaget så att elen följer med detsamma:; vrid
ning, hvadan allts~t kanonen kan laddas oberoende af h>'i:ken 
sidoriktning elen intager - en fördel, som icke alltid är ti ll
finnandes hos äfven ingalunda gamla örlogsfartyg. När nu här
till kommer, att tillbordssättningen sker automatiskt efter full 
bordad rekyl, är det klart, att hvarken rekylen eller fram
förandet af den nya ammunitionen kan taga synnerligen lång 
tid i anspråk. 

För att underhitta vridningen af lavettaget, hvill~et med 
kanon ocD. skyddsskärm (gunhouse) representerar en betydlig 
vigt, hv1lar detsamma på en vertikal tapp, hvilken går långt 
ned i ett ej långt från fartygets botten befintligt lager, som 
vanligen är hydrauliskt, på det att friktionerna må i möjligaste 
grad minskas. På denna tapp hvilar lavettaget atbalanceradt, 
då kanonen är till bords. Det erfordras alltså ringa kraft att 
hålla det vertikalt, hvilket åstadkommes medelst en krans a± 
rullar, som hvila på en vanlig rullbana. Enär vidare trycket 
i det hydrauliska lagret ~tr så regleradt, att den i detsamma 
hvilancle pivottappen uppbär allra största delen af det rörliga 
systemets vigt, så blir naturligtvis ruilarnas tryck mot rullba
nan och följaktligen de derstädes uppkommande friktionerna 
redncerade till ett minimum. 

Härigenom har den fördel uppnåtts, att de grofYa kano
nerna kunna utan svårighet ej blott riktas med hjelp af e11 
elektrisk motor utan äfven för hand, i den händelse de elek
triska anordningarna för vridning skulle komma i olag. Då 
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nn härtill kommer, att den riktande kanonkommendören utan 

svårighet kan handhafva ~j blott höjdriktningen utan äfven 

sidoriktningen, så länge denna tages med hjälp af den härför 

afseelda elektriska apparaten, samt tillika kan verkställa allt 

detta utan att störas af de servisnummer, som 'handhafva me

kanismen och besörja laddningsoperationerua, så inses att ka

nonen bör kunna vara färdig att ånyo aftyras, så snart lad• 
dandet ägt rum. 

Den tredje åtgärden för ökandet at de grofva kanonernas 

skjuthastighet har åstadkommits genom införandet af förbätt

rade inrättningar för mekanismens öppnande, hvilket kan ske 

antino-en automatiskt under det kanonen går till bords efter 
b ' 

tullbordad rekyl, eller ock med hjälp af någon hydraulisk an-
ordning. 

På dylikt sätt har det blifvit möjligt, att vid Jlajestic"s 46-

tons kanoner kunna öppna mekanismen på den korta tiden af 6 

sekunder. Till jämförelse h~Lrmed kan antöras, att vid de å Kungs

holmen befintliga 24 cm. kanonerna lll/90, hvilka dock äga gan

ska moderna inrättningar för mekanismens hanrlhafvande, en 

cid at ej mindre än 16 sekunder åtgår för öppnandet; och 

likväl väger denna mekanism troligen ej mer än omkring hälf

ten af 46 tons kanonens. Såsom en olägenhet, Yidlådande de 

mekanismer, som förses med särskild anordning föc att kunna 

snabbt öppna och stänga dem, bör dock framhållas, att me
kanismerna blifva därigenom ganska komplicerade. 

Slutligen må anföras den fjerde, men icke minst vigtiga 

åtgärden för skjuthastighetens uppdrifvande vid de grofm ka

nonerna, nämligen införandet af rökfritt krut iifven för dessa 

pjeser. Härigenom blir laddningens vigt knappt hälften af den 

för kanonen erforderliga laddningen af prismatiskt brunkrut, 

hvilken omständighet naturligtvis i hög grad befrämjar eld

hastigheten. Vid våra 25 cm. kanoner är sålunda laddningen 

delad i 2 karduser, men antages rökfritt krut tör dem, behöf

ves blott en kardus. Vidare behöfva laddningsrummet och 

tätytorna icke rengöras under skjutning med rökfritt krut. 
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Viskning med våt viskare för hvarj e skott erfordras ej heller, 

hvilket åter icke kan underlåtas, då brunkrut anväe.des, så 

vida man ej vill riskera, att laddningen tör tidigt antändes af 

det glödande residuum, som dylikt krut understundom lärer ef

terlämna vid förbränning. 
Genom alla dessa åtgärder hafva emellertid högst bety

dande eldhastigheter uppnåtts; och skall här nedan anföra~ 

några, hufvudsakligen från "Naval Annual" tagna, exemp:l _pa 

dylika hastigheter, erhållna Yid skjutning med ombord pa or

logsfartyg befintliga kanoner. 
Vid de fall då för kanoner af ungefär samma storlek 

olika skjuthasti~het uppgifves, beror detta hufvudsaklige~ .p:\ 

olikheter i lavettagets och dertill hörande eller sammannan

gande apparaters konstruktion, på grund hvaraf i nedanståen

de tabell äfven vederbörande nationalitet och fartygs namn 

angifves 

Grof1·a kaJ JOller. 
-

:\at i on. .Fartygs 11Gll1ll. 

j1

:'>rajcstic..... . .... .. \ 

ml ... ·t !no ya l. Ronlrcign ... · l 
1
uenO\Ill ......... ·. · .

1 

. (' Charlemagne ....... ·1 
kr1kc .. \ \ f 

earnot . ..... . ...... l 

En g la 

J•' ra n 

l 

1 
'rysk 

i ltalic 

land . .. 
n .... .. 

l\:ai ser Friedrich Hl ... 

Saint Bon .... ... .... 
l 

\
Rys~ 

Am e 

Sissol Ycliky ·land .... ........ 

Kcarsagc ............ rika .... 

\Tor ge . . . . . . Harald Hitefager ..... 
1 

,..., --: 
~ u~ > ö" ;:;.. et> 

~· "> 
~ -· o 

:::: ::l 
o "f: 

4 30,·1' l 4G 

4 :J-±,~D l r. s 

4 2.:1,4 ~}) 

4 SO,o 45 

~ :10,n 45 

2 27.·1·1 3-! 

4 2-!,o ~6 

4 25,-l :J5 

4 c) Q.;, 51 

4 :13,0 ()2 

2 20,!>:1 l !l 

l 
l 

Antal skott 
l 

kanon. l per 
l 

l 
·> på 4 min. ·) 

:l 
" 

4 
" 

~ 
" 

4 
" .. 4 •) ,. ., 

:l 
" 

4 
" 

:l ,. 4 
" 

2 
" 

4 ., 

2 
" 

4 
" 

" 4 '-' " 
,. 

:) 
" 

4 
" 

·> 1 , . .) ., 
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Hvilken el ovigtig roll de skiljaktiga inrättningarna å la

vettage m. m. spela i fråga om eldhastigheten, synes af of

,-anstående uppgifter. Eljest vore det oförklarligt, hvarföre 

4G-tons kanonerna å .Jfajestic skjuta hastigare än de lättare 

2tl-tons kanon0rna å den yngre Renown. Att åter 24 cm. ka

nonerna å Raiser F'·riedrich III ej skjuta fortare än 04 cm. 

kanonerna å Ro!Jal 8ol'ere~r;n och långsammare än 30 cm. ka

nonerna å .11lajestic, kan däremot 1ero på, att den klumpi

gare och ovigare kilmekanismen svårligen kan handhafvas 

så snabbt som elen lätthandterligare skrufmekanismen. Sär

skildt anmärkningsvärd är den stora eldhastigheten yjcJ de 

norska kanonerna, men detta förklaras till en del af att am

munitionen till denna ka11on är mycket lätt. Den uppgifna 

eldhastigheten gäller för öfrigt endast Jen lätta projektilen af 

\Jo kg. vigt. Med den tunga, viigande 141) kg., torde nppntts 

en eldhastighet af högst '::? skott per minut. 

De ofvan uppgifna skjuthastigheterna äro så höo·a att 
b! 

mången nog skulle vilja ställa sig tviflancle gentemot dem. De 

åtföljas emellertid af detaljerade uppgifter om de resultat, som 

vid olika försök erhållits, och kunna dertöre svårligen anses 

oriktiga, så vida man ej vill antaga, att härvidlag en at:~igtlig 

förfalskning af fakta egt rum, hvilket dock knappast är troligt. 

Några af dessa resultat meddelas här nedan. 

Sålunda uppgifves, att på ]l,oyal 8overei_r;n, gående med 8 

knops fart, skjutits 7 skott på 12 minuter med en 10.r.-inch 

( 34,~9 cm.) G8-tons kanon på afstånd, växlande mella~ Hol) 

och 2000 meter, och att dervid mältaflau träffats 6 glnger; 

att å Em;n-ess of' lndirt skjutits med en dylik kanon 4 skott 

på G minuter, att på Jllajestic med en 12-inch (30,4s cm.) 46-

tons kanon tidsintervallen mellan skotten uppgått till blott l' 

19" ii l' 21", och slutligen att med g,n 8-inch (:Jo,~ cm.) 16,5-tons 

kanon å kryssaren Blanco Encrdada aflossats 4 skott på 62 

sekunder med ammunitionstillförsel från durken. J emföras 

dPssa siffror med de förut meddelade medeltalen tör eldhastig

heten vid de olika kanonerna~ finner man, att <Je senare sna-

-Bli -

r es e äro mindre gynnsamma än de förra. Påtagligt är emeller

tid , i fråga om de eldhastigheter, som uppnåtts under gång 

o<:h med riktning mot ett bestämdt mål, det måste antagas, 

at t de bästa resultaten utvalts, att fartyget gått i lugnt vatten 

<Jch att öfriga på skjutningen inverkande omständigheter va

rit mycket gynnsamma. 

Beträffande de snabbskjutande pjesernas eldhastighet an

tages, att man kan skjuta nedanstående antal väl riktade skott 

m ed de olika kanonslagen, nemligen: 

med 15 cm. kanoner: lG skott på 3 minuter; 

14 l() .• ,, 
" 

., ., ., u ., 
., 12 () ., l 

lO :l ., lO ., l 
" 

" 
8,s 8 

" 
., l 

7,G 
" 

G,r. 
0,7 10 l 

4,7 
3,7 

~' 

Vid granskning af dessa siffror förefaller det anmärkniugs

Yilrdt, att de lättare 8,s cm. kanonerna skulle skjuta lållgsam

mare än de tyngre 10 cm. kanonerna. Förklaringen härtill 

kan dock ligga deri, att de förra, som tillhöra tyska marinen, 

iiro tillverkade hos 1\:rupp och alltså försedda med horisontal 

kilmekanism, under det att de senare äro tillverkade hos någon 

af de franska kanonfabrikanterna, hvilka alla begagna sig af 

skrufmekanismen, samt att vid elen sistnämnda mekanismen 

l:' ldhastigheten kan uppdrifvas högre än hvad fallet är vid den 

h0risontala kilmekanismen. 

De här ofvan uppgifna medeltalen å eldhastigheten vid de 

olika snabbskjutande pjeserna kunna ej sägas vara öherdrifvet 

höga. J emför man dem med tillgängliga uppgifter å den eld

hastighet, som vid försök erhållits, så finner man vida högre 

siffror. Så uppgifves det t . ex., att med 15 cm. snabbskjutande 

kanoner med laddning af cordite skjutits 7 skott på G l sekun-
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der, att med 12 cm. k:moner skjutits 5 skott på 2~ sekunder 
nwt en taftet p ?t omkring 1000 m., hYan·id :! triiffar erhållib i 
taflan, o. s. v. B c•triiffande e rfarenheten hiir i landet kan anfiim:;, 
att med Bofors' snabbskjutande l:! cm. fördöb;kanon skjutit~ .) 
:>kott på :2~ sekunder, ll\·ilkrn eldhastighet dock siike rligcn bör 
()f,·crtriitl'as aE tl rJttn.ns 1:2 c m. sn,tbb-;kjutandc kanon m PJ,, cniir 
vid d enna pjc.; fiirb.ittring·M inEi'n· t::>, . .;om icke huu tCl.3 Yid fiir~iib

pjcscn. 

Det iit· g ihct, att elen öf\-crliig.,cnhut, so m l'tt örlog . .;Lrt.')!. 
h\·ar~ :-;ckunchirbc:;tyckning be:;tår a{ s nabb..;kjutandu k:woner' 
mlste cga öh·cr ett, som, ehum i öEri~t jemngQdt, iir be:;t,,·ekadt 
med iilclrc• rclati,·t lång::;amt skjutanrle kau onc r, måste gih· it upp· 
hof ti ll elen niira t ill hanels ligg<mcle tanken att utb.,· ta dc iilclrc 
kano nerna mot ;;nabb.;kjutandc. ~H sker ock tlere::;tiidcs, enligt 
h,·acl i facklittel'ittlll'en tiitt uch utta förekomillande notiser mcd
.<.lc la. För att hastigt kunna erhålla l1et hiirför erforclerlig·,t nntalc•t 
d dika kanoner låter man åtminsto ne i Fr,l.nkrikc ii n dm il! d re kn
noner ti ll :-;nabb::;kj u tandc. ,\ f ,·cn hos o.'>S hah·a steg i fiir::;tniinll!lla 
1·iktning vidtagits. Sålunda hafnl. m edel brviljats till att fiir,.;t ~ 
pansarbåten af l:a ]das;; Huea m ed 12 cm. s nabb.-;kjutande kanoner 
.m, 9±, ln·ilka naturligt,·i.s kotntwt att för . ..;e:; med 1-ik.nldssk:irm till 
-;kydcl för ;.;å\'ii l pjc~ som se rvis. Att en d.dik iindring iir hardt 
niira oaf,·i,;l igen niid,·iinclig , torde knappast bchöfnt fnunhiilla:-;, 
l' nii r, så,;om allmiint bekant iir, sckundiir-bcstyckningcn pit Yåra :~ 
Ii lclre pansarbåtar at l:a klass iit· i högsta grad blottstiilld. Hm·tt 
denna iinclring kommer att i iifrigt \'Crkstiilla ::;, iir iin ntt ej kiindt. 
. \.tt s1·~ righctc r komma att möta för att mot ryggskott skyelda dP 
pjeser, h\·i lka st<"t på den icke i aktion yaranclc s iclan af fartyget, 
iir dock sannolikt. I samband med denna iinclring måste natur
l igtYis ano rclni.ngama för sekundiir-bcstyckningcns försee n<.lc mccl 
ammunition undcrgft en genomgripande fö riindring . Dt·ssa anord
ningar iiro, som bekant, för niirntrandc siirdcles primitiYa, och 
skulle siikerligell icke p å långt uiir förmå att besörja langn ingC'n 
Jör d C' snabbskjutande kanonerna, h\·artill ko mm er att cle fnllstiin 
,cligt sakna sk~·dd mot elen fientliga elden. 

:\l, •n pansarbitta m a af ~YCa-t.YJWn torde dock iihc·n kriih·a 
fi'n ·iindraclc- anordningar för att öka eldhastigheten hos dc groh·a 
t"t'n-kanoncrna . D essas eldhastighet iit· ncmlig-cn, som bekant, 
m.'·ekct li!g och liit·cr sYårligcn kunna uppskattas högn• iin till l 
skott Jlt'l' kanon p ?t omkring fi minuter. Xiir man ,·et, att nwclerna 
4\'i-t•HH kanottc• r,.; eldlwstiglwt kan uppgå till 11/a minut per sl.:ott, 
eller att. ,.;()m fallet iir Yicl de nya norskn pan:-;arfartygcn, med :!] 

cm. kanoner ka 11 uppnå;; en clclha,.;tighet af :! it 3 :-;kott i mi
nnt<•n, k>tn man ej Yiirj a sig för den farhåg<tn, att vttm iilcln• 
pan~arbåta r af l:a klass måste komma i ett hög;:;t betiink ligt liig-C', 
om dc niiclgaclcs inl ilta sig i kamp med fart.'·g, bcst.Yckaclc mecl 
s:tcln lt:t modcma kanoner som <le nyssniimnda. Att såd;tna iindrin
gar, ~nm hiir ifr!'tga,.;att:-;, kriifnt r:itt bet~·c1lig·a penning-uppoffringar, 
iir t.n·iirr allt fiir ,.;:mnolikt; men blih,t dc rationclt utfi)nla, kom
Jil<t dc~~a i. iifrigt goda J'mt~·g att ubtn tvifHI crh~lla ett uneler 
nttl':lmn<k fiirh?tllanclen Yii l brhötligt iikallt ~trid:-;dirdr . 

. \nclringarna i cle ii ldrc fart.'·gnn,.: b t> ~h·ckning iiru dock ickP 
in,.:kriinkta till att llcn g'<tmla scknncliit·-be,.;tyckninget t cr,.;atts mecl 
snabb,.:kjlttandc kanoner, t.'· iih·cn dt• allt fiit· tunga nch syårhanrl
tcrliga huHmc·rna Pr;;iittas med liittan•. ~il skt•r t. ex. i England, 
Fr,ml..:Tikc oeh Jtalien, i ll\·ilka,.; nwrin<•r man iir i fiird med nit 
er<itta cle ,.,,.,"t m L Lil- oeh 80-tnn,.; kannncmn m t'd Yida liittare 

Det ii r i d et fiireglknde fmmlt;llld, att en af de ;[tgiirdcr, ~"lll 
hefmdra <·n stor clclha,.;tighct, iit· an,·iindandct af rökfritt krut till 
la[klnittg'<U 'IJa. Denna Yigtig<l. reform har 1111 lll'h·i~ ).!:enomfiirt,.: inr >nt 
clP ti c• ta af de utliind~ka stora tmtri.ncrna; o l' h deu· dag ii r :;an nulikt 
ic!..::P :tttii)!:,;en, då antt<tt krut iin ~ådant iekc Yiclare förckommc•r p:1 
iil'I IJ,.!;-'farty~en . ti~ iir rcchn nu fa ll et ,-id nftgra af dc n.nt,.;te t't l
g~'l"ka pansarf:u·t.'·gcn ;.;:\som t. ex. Jl aje . .;;tic och de:-<s s.n;terfarty:J;. 
.\tt l!;('nomfiira en s:'l.dan fiiriindring inom ,·,!r marin, torde iekc 

:.!Ii 
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möta amlra :;vårig!tctcr iin den re11t <'konomiska, ty dc föriindrin
o·ar ·tf sjclfva fartyO'l' n, :;():!l det•af bJifnt On följd, fil'O l'clati \·t obc
~dli~a; .och uti d~~ rörforiniga ballistitcn, som för iifrigt kan till
.. :erkas i nom la ndet, ega ,·i ett kr u t, >'Om uti ballistiska cgen,;ka pet· 
icke torde öfvertriiff:~ts af något annat. 

Enu-land iit· elen enda nf Je större liindcrna, i ltvar" mann o 

nitrooh ·ccriuhaltiot rökfr itt krut, den s. k. corditcn, infört:-:. Cor-n. b _ • 

<litens bc:;tiindighet har emellertid i J~~ n~land blih·it Rtriingt pröf-
v.td genom att under liingrc t id föt'\'am elen i dc ntrma><tc maga
sin, som st~tt till förfogande; och hntd betriiffar farhågan, 11tt den 
i cordi tcu befintliga nitroglycerincn skulle kunna af någo n nn1 cd
ning uringas till explosion på liknande sätt som fri nitrogl,w·erin, 
,-;'\ hafva hos Annstrong för;;iik utförts, fiir hilka i en fön·giiendc 
å r,;berättcbc redogjort", och som gifnt vid handen, att denna far
håga sync.;; ,·ara obc riittigad. Detta beror dcrpå, att ni troglycerinen 
•wh bomullskrutet iiro, Olll ej kemiskt, lib·iil mycketintimt fiircoacle 
med !tntrandr<l. f-lå ii.r· dcrcmot, som bclumt, ej förh:'l llandct vid cl.nm
mitcn , ur h,·ilkcn man ock kan genom siirskilda åtgii rder utprc,sa fri 
nitroglycerin Emellertid ii r det i Engla nd föreskrif,·c-t, <Jtt de magm;in 
eller durkar, h vari corclite-ammunition fi)rvaras, skola vara så illl'iitta
de, att dc knnna på konstgjord viig \'CJiti lcra><, om temperaturen ;;;kulle 
blifnt fi\t· höl)',· och iir det förcskrifvet, att denna aldrig f.:ir iihcr-"' ,;tiga ;)8°. Att man f:å lunda hyser en vi~,- fuhåga fi\r att det 
nitrooh·cerinhaltig;a kn1tet kan 1111dergå föriintlring f!:t'nom fiiJTaring 
:l va~1~a stiillen, 'iåtcr sig alltsil icke fiimelGtS. l ~'iir o,;,; har cmrl
lettid denna omc;tiindighct af helt natlll'liga orsaker föga bct.nlclsc. 
I samband hiinncd bi)r ;l andra siclan framhållas, att brnnkmtet 
ino·alunda iir ,_;; okiln,;ligt fiir tem peraturen, SOill man kunde fiit·-. ., " 

mocl a. J·:rfarenhetcn liin•t· nemlig-en tvärtum hah·a \'isat, att det 
~,· n o 1n långvarig förvaring i \·arma maga><in blir bl•tyclligt bri,;an
tare; och anse:; det att de a l karsamma o lyekslt~ind(·lser, ~om in
tl'iiffat pil ett par fran slm örlogsfartyg, iiro att t illskrifva en d.dik 
fi'n·iinclring af bntnkl'lltets ballistiska. egen>;kaper. Hiit· iir ock 
plat,;cn <'ltt erinra nm den i Xorge fi'n· några ;(r sedan intriiffade 
,;priin!!,'ltinw·n af ('.n K m11}18 F:i cm. kanon, ll\·ilk<•n olyekshiindelse 
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itke lmnnat fiirklaras p<l allnat ,.:iltt iin att det jH'i,;mati,.;ka. brun
krutl't und(•rg:1tt föriindring lli!tler fi\rvaringcn. 

Bek:tnt to rde v;u·a, ll\·ilket ~tort uppseende den af <lllH'rika_ 
narC'n H orlillan fi'•r några årtiond C'n >'<·dan uppfunna metoden, ati 
,.:-juta vanliga taekjerm;kannnCJ' iih·er kiirna med inviindig afkyl
ninu· ,·iiekte ittom fack kretsa rna. D t·,;sa kanoners utomordentliga 
hillll~;n·lw t b<'r(lcldc emcllrrtid ingalunda på det amc·rikanska tack
jr·rnds fi'ntriitflighct, ntan ute,.;lutandc derpå att de initiala ,;piin
ttin!.!:ar, smn alltid finnas i gjutet, ogliiclgadt god~, blch·o genom 
d<' l; - nya gjutmetoden p ft t'tt fördelaktigt :o:iitt reglerade, ,.:!{ att de 
,·ttn• l ~w l'< ' lt i kanO IWII S gods kommo att , .('rka ,;ammantr:·ckande 
·~~;{ d(' it~'l', 11nder det attc med den ganJla gjutmctodcn, c•nligt 11\·il
kcn knnonf'I' tl a giitos ma,;siya (ICh s:'lledC's m;'i;;;tc af,;n1lna uti fn'lJt 
itt<1t, fiirltiillandct biC'f det motsatta . Radmans sto ra fii rtjen"t bc
-tnd i att prakti~-'ld ti ll iimpa den kiinda teoriC'n, att toft rör, som 
ut,.:iitt('" f i'll' <·tt inre tryck, eget· hct.\·dligt f'tii rre mot"tlinclsförmåga 
ii:1 ett annat med lika gnd,;styrka !lCh samma material, om i det 
f;·,tTa <le yttn• l:1grcn på lilmpligt :-iitt sammantryl'ka dc inre, dft 
•'.i n:lg:ot inn' tr_vck fiirdinn e,; i riird. De enligt Rorl111ans metod 
cc· jntna taekjnn,kanoiH'I'I1a bldnJ ><~dunda fö rC'gånga rna till dc nu
,.<l!'atHlt• mndcma kanonerna, yid ]1\·ilka d<' .\·ttn• lagren tvinga,.:; att 
"'l ln nwntn·<·ka dt' inr(' derigenom att kanonen uppbygges i t\·å 
t·ll<'r Hcr:1. lagC' r, h\·ilka p<l lilgga>< ,;å, att ett yttre lager med 011 
,.j,_,- b('riiknad kraft sam mantryck(' r dc inre. D enna ti lh·crknings
llll't<~(l ii r e m el lertid ganska dyrbar; u ch ,;]w Il<· d<' t naturlig-tvi~ 

leda till stor förenkling af t ilh-erkn ing,;metoclen fiir kanoner, om 
"til lgiiten kunde brhancllas p:l ett Jiknnndt' ;;iitt so!ll tackjcrusgöten 
C'n li"t Nodmans metod. ])etta har den bekante nppfinnaren J[a:rim 
,.,r,k; att i praktiken genolllfiira. ~I<•tod('n ii r följande. Det ><olida 
u('•t. ln·antf kanonen bc><tltr, ,grof,-ya rfya:; och grofborra;.; för:-;t, ln·ar
;ft; r det inliif!:i[es i <'n ngn , der dl't IIIHlcr Olll \Tidning gih-es mörk
röd upphl'ttning i iindamål att aftiigsna befintliga im·<· "Jliinninga1· 
i ~rod;;c t. J)C'rcftcr af;.;varfnt~ gi'•tet uh·ii ndigt till i det närmaste 
ril~iga dimcn-:ionr'r, ,-am t ,.:]iitborras t)( · h rcftlas im·iindig t. Efte1· 
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dcuua be<trlJl'tning, )2:CJJoJJJ hvilkcn götet fiirnllldlah till c·n k<tJJon, 

insi.lttcs det i n:·rtikal stiiilni11g i en ugn, der man genom dut m -

te rande <Yiitet drif,·el' en koh·iitehaltio· o·as. D enna clrifnr luftc11 ,., ,.., b 

nr kanonen och söndereldas genom bcröringc·n med eld gliicllwta 

stålet. Det härvid frigjorda kokt ökar stålet.; kolbalt i dc niir

mast loppet befintliga lagwn, h1·arigcnom dc,;,;a v inna bct,,·clligt i 

hårdhet och hå llfasthet. Nedan kanonen erhållit fullröd,·iirmr:, af

stiinge,.; )!;!lSCll och insprutas under starkt tr.1·ck olja, l11·arigcnom 

loppet afk.Ylc,.; raskt och derr.ftcr de öfriga lagre n inifrån och nt<'1t. 

Den nnder,.;iikning af kannncn, som sed>~ Jl gjorde~, vi.;l.lde, att dt~ 

yttre lagren ,·oro utvidgade och dc ime hopprr•:,;,;acle. L oppet, soJil 

före 1111 be;.;krifna proeeclnr var nppborradt till en kaliber af J .J:) 

mm., hade ;.;anunandragit sig:, så att diametern min::;kat" mecl liJJ... 

gefiir 0,; mm. Det sm:irglade" dcl'för, till" det erhöll den riittn 

k;ilibcm. Riirauclc rlc ,.;kjntfiirsök, som med denna kanon blih-it 

austiillrla, föreligga iinnu encla~t ,;par~mmna uppgiftr·r. Vid pmf

skjutningen sk:1ll man f'mellcrticl hah·a erhållit med en -16 (/-g 

(19,t ('?) kg.) projektil e11 utgilll/!:::;ha::;tig·het af 670 m. ,·id ett ttyck 

af :2~00 kg. per C]\·em. Senare iiira tr.1·ck ttppgåendc till olliOO kg. 

per q\·cm. hafva crh?tllit,.;. Vid en :1f d e :Z kano ner, som på rletta 

sätt tiliYerkab. erhöll;.; Yicl profskjutningen en minskning :1f ladcl

ningH·ummets di:'lmetr•r upp;;å endc till i l,o:, nun. Detta framh[tllc . ., 

som en miirkviirclighct, eniir ,·nnliga kanoner uppgifya" i rcgl'lJ J 

erhåll;! en ringa uhidgning af ladduingsnJmmet Yid prof~kjlltnin

gar. :-;,1 iir dock icke fiirhrdlanrlet. Vid du i Sverige tilh·crknde 

kanonerna crh?d le• t· ma n nemiigen i regeln c• n til l 11ågra hu nrlrml<'l' 

millimeter uppg~1endl' hopdragning af bnoacm;1. 

L~ppfinnarcn af denna tilh·erkningsmetod håller emellertid fiin·, 

l.ltt kmwner af hans s,n,tem kunna t il h·crka,; prt hiilftea <tf elen ti<l 

oeh till hiilftt>Jl af elen kostnad, \·anliga kanoner betinga . 

.\m·iindningen af bri":llita spriingiimnea uti dc groh·a kano

nr•rna,; gra11:1ter h;1r iimllt icke kommit i allmiint bntk. Blott i 

Fr:wkrikr· oeh m[ihiincla iihen p i"1 ;.;ista ticlen i Enf!;land har man 
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infört "åclanl.l ,·id nwrnH:Jl. J )e fran,-ka granatema iiro, "om be

kant, larldade med melinit, ol'h an"tiillda :;kjutförsök - siirskilclt 

dP ""m ntfiirts mcrl iHclre ka""erade pansarfart:·g - hafya tyd

li<Ye JJ ilclao·<JLwt den förc;ti)mndc yerkan, clvlil;:a 11rnjcktiler fram-h M t') .. _ , 

brin12;a . Nilluncla har om resultaten af rle"sa fiirsiik :·ttrnJ,.;, att allt, 

~om befinner sig i n:irhetcJt af dl'll exploclerancle granaten, blir 

fDr"törclt och att tuseutals af spriingst:·ek<'n mecl en enorm ha~tig

ltd krinL.rka~t<Js i alla rikt1Jino·:1r o·cnumtriino·auclc bn·:2:gor och , , t"' _, .::-- /-, . < , _ 

~kott. Jntriilfm· f'xplo"ionen (',fver oeh i niirlH'ten af pansar

diieket, krossa" detta till en l)('t\'Cllig nt,.;triiekning, och spillroma 

d<·t·af biicln projektil er, :oom för~törc1 elll'r ,;karla :1llt, som befinner 

,.;ig: i uiirhden uti fartyget;; inre. Hii1till knmmer, att de af nitro

fiin• ttino·ar lwståcncle v:asema g·\ira luft(']! fullstiindigt oJnöjlig att 
~ ·~ < 

inamla" under gHnska hlng tic!. Att dl'""a projektilN, som in-

rnmua e11 stor ,.;priinglaclclning, utg;iira ett fmktan;.;,·:'irrlt Yapen, iir 

,.;ålcdcs p~1tngligt. (~enom att :mYii nda "tål som projektilmateriel 

ltar man kuunnt lwt.Hlligt minska godstjockleken, h1·migenom {\ter 

liing(lcn knmmt i mots\'arande grad ökas, s:l att iimh1 till 4' 1" lm~ 

Iiber långa granater kommit till anYiindning. Det Hppgih,es, att i 
fra n:-;ka marinen alla grofva kanoner frJn och med :!7 cm. kaliber 

och uppåt förses med ,;tålgmnntcr, ladelade tHed nwlinit. Angå

(•ndl~ ,;priingladdningcns storlek kan anföra,;, att '.!.7 <'m. gran:~tcma 

t·.vmma !)0 ('!) kg. m<'linit ueh de iinnu gröfrc i förhållande hiirtill. 

H:ld>~na projektiler måste naturligtYis fi.lrses med ett fullt tillför

litligt pcrknssionsriir, så att framför allt förtidiga kre,·adf'r icke må 

kunna förekomma. E11 fulbtiinclig bcskrifning med åtföljandf' rit-

11111)2: ;( dt <ldikt riir mcclcl(•hts i ett af årets hiiften af ·'l\fit
tiH'ilungcn >~ns dem Uf'bi(•tc de,; i:ll'c\\·e,.;c•Jts·'. 

Hunl\·ida melinitoTanaterna utmt fara fi'll' egna fnr(Yg kutula 
~ D 

;'\ dem nwclföraf', iit· ,·iii iinnu ej fullkoJnlig:t klaq~jordt. A ena 

sidan på;.;tås, att ingen som helst fara iir clernwcl förbunden, men 

:"t andra sidan har den uppgiften Yarit ,;ynlig, att det sintHe ,·ara 

dc franska fartygsehefcma nwdgihl't att afgöra, om d.dika grana

tN ,;kola medföras f•ller il' k e; 1lch luu· den förmodan uttalat:;, att 

det ,;ist<l altematiHt nog komme att ;1f flertal<'t fart_,·gsell<'fer fiirc-



- ;)~-l -"----

dr::Jg:l>'. Hiirtill kommer den uppgiften, att å pan,;arf:lrtyg<>t .l mi
ral Dupen·e skjntföroök cgt rum med g-mnater, laddadt• med c·tt 
annat brisant spriingiimne, ercsylit, samt att, de,;~a om f,) r,;ii k 
lcm1u1 tillhedr-<stiilhmde res ultat, meJiniten torde kPmma att er,;ät

tas med detsamma. Hiimf torde emell ertid fntmg~, att förtr .. C'ndt•t 
till meJiniten icke iir stadgadt. . 

I l!:ngland har man hittills icke :tnviindt n[igDt annat :-;priing
limnc iin vanligt krut såsom spriingladdning i granaterna. Emel
lertid har nyligen den uppgiften v;trit ,;ynlig, att man dn;-;tiides 

redan >w<bn flera å r varit på det klam med, att gTanatcr, ladtlade mm! 
ett ämne, kallallt l_,·dditc, kuuna utan fara af;;kjtlta,; ur kanoner 
med hHldningar af vare f<ig vanligt hmnkrut eller co rditc. .Ht 
lyddi tP li t ill s nu dock icke infi)rt~ till bruk, skullt• haha bc·rott 

p.?t, att man icl;:e varit fullt öh·crtn~·ad om dess be:otiindiglwt undf'r 
fiirvaring, hvilka tvifn•l dock nunJCm liira vm·a hiifda. T>et llpp

gifvcs också, att i följd hiiraf orde r gih·its, att :dia fartygen i ka
n:t! eskadern skola fön<l'S llled lydditc-oTanatcr. 

... :-:-
Hos o"~ hah·a, sedan dl' för,;i)k i denna riktni1 w '-'0111 i en 

"''' fiireg:le 11de å rsberiitte ls t~ omniim11ts, blih·it utförda, ddika fiir:;iik 
ich· viclm·e an;;tiillts. .\tt förbiittra \·åra g ranater,; n;·k:m ii r dDek 

möjligt utan att man behiif,·er införa något brit>:ll1t spriingii1nnc 
som spriinglacldning. Antaga~ IICmligcn stå lgranater i ,:tiillet fiir 
taekjemsgnn1nter, ktlllllll grnnatenlll giiras liingn• oc·h rymligare, 
ln-arigenom spriinglacldningen 11t:~n svårighet ;;;ku ll e kun11:1 ökas 

nwcl minst ii J 0/o. J )enua fr.?tgn har icke någon ;;tor ekoul)l11i>ik 
biirvicld, t_,. att förl-le v:lm pallsarbåtar med st:dgranatcr till :!i) ('111. 

kanonema skulle mellföra en ökad ko:otm1cl af blntt omkri1 w l.-,000 
C' 

kronor för hvarje fartyg. 

Vid bedömandet af lii lnplighcten :1f att antaga ett bri:-;;~nt 
spriingiim nc som spriingladdn ing i !!;L"allater bi)r dock ej fiirbi:;Po, 
att det vanliga krntct har större förmåga att antiimla iin de för,;t
niimnda. Bet.Hlelsen hiiraf har klm·ligcn ådagalagt;; af erfarenheten 
hån ,;laget Yicl Jalu. Emellertid striihar man nu efter att unel
vika alla s lae:s antiindli~·a ii nu1cn S!lll1 byo·O'nad"- och inrcdninu·s-

~ L ·= . ~ 

111fltericl [i fartygen. oeh detta ej blott vid m·a fartyg utan iifvcn 

Yicl iildre, ;.:om i af,:cc nclc hiirå flerer-<tiidcs undergå föriindring. Det 
yanliga krutets :mmiirkningsviirda förmåga att antiinda, torde der
för i.nom kort komma att förlora cu stor del af sin uu\·arandt> 

betydelse. 

J);l ;.;iittet att fördela bestyekningen ;( pan:>arfart_,·g-en stiidf<<' 

\·arit fi\rem:'ll för mångn mcuing~;utlJ.,·tcn, och olikil gmndrr diir
fiir ]1\·llas i ol ika mariner, \'01'0 det utan tyifvel på sin plat" :1tt 
hiir ingå pi't en uttömmande behandling· af denna s:·nnerligeu \·ip:
tiga fråg;t. Hom emellertid en ledamot af ><iillska pet haft tillfiillc 

att utom lands studera densamma, oc-h Ptt nt<lrag af hans rapport 
npplii,.;h på högtid sdagen, samt det dessutom iir att antaga, att det 
Yigtig::J,;te af rapportf'n kommpr att Yarda synligt i Riillskapets 
titbkrift, torde för un ch- ikandc af nllt för stor Yicllyftighct denna 
fnlga kunna hiit· lenma>< [l ><ido. D et torde dock böra nämJJaf<, att 

den egendoml iga mwrdning, som kommit till am·iindning på d<' 
amerikanf"ka panRat·fart_,·gen K earsaqP och J{entu.cky, JH~mligcn att 
plarcra :! stycken 8-ineh kanoner i ett torn, anbringadt ohanpå. 
och fa,;t förenaclt med det tom, ll\·ari de grofva 13-ineh kanom·r
mL uppstiillas, redan synes haha ulih·it öfYCrgihct. Det 11ppgiJ
\'('f; ;ltmin;;tonf', att denna marins n_va slagskepp, X:o 7, 8 och 9 
icke ,;kola hafnt d<•t griifre artilleriet pi't detta s~itt uppstiilldt. 

A llt fortfarandf' gön1s flerc::~tiides i utlandet stora anstriingningar 
att fi)rbi.ittra dc önsb·iirda egenskaperna hos fartygspansaret - stor 
h;'lrdlwt [Jå ,·tan i föreni1w med stor sco·bct i den öfriga delen af pilt-. o o 

ten. DesRa am;triingningar synas oekså haf,·a krönt:> med fram-
gång, t_v, sedan årsbcriitte l ~'<Cll för det förra året afgafl'l, hah-a re
sultaten af flera h·dmdf' ;.;k jutför,.;ök mot pausar offentliggjorts. 
Dock inträffar iim;u någon . gång att skjntför,;ök mot ythiirclad 

pnn,;arplåt uttallit illa på gwnd af för stor sprödhet hos mat!'ria
let. J stort seclt måste man dock instiimma i den i fiirra :lrsbe

riittelscn uttalade åsigtcn, att det .Ythiird:1de (harwyscrade) pansa

rd har fra m tid c· n för sig. 
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lkt ~nw:> fiimiimligast qn·a i Förenta Ntatema, l·:ngland, 
Frankrike och ho,.; firman Km}JjJ i Es::;cn, lm1l'C•~t det g·örcs clc 
~törsta anstriingning-al'll a för utYeck ling-en af Haney-procc;;,..en Yicl 
p a n:;~trfahrika tionett. 

Hiir nccbn ,;bill i korthet meddela:; resttltatcn':') af tH1gra skjut
fi"Jrsiik mot pan~arpLitar fdtt dc bef':ge atncrikan:-;ka ycrkc•n B rfldc
/wnt och Uru·ne.r;il' ,;amt fnm ./oh n B1·o w n i f;heffidd och l:m JlLJ 
i Essen. Dc•ssa för~ök iirn siirskildt intt·cssanta dcrig-enom, att de 
dltiirclade plåtarn<· i t'<'geltt hade en betydlig tjucklck. Till att 
börja med attYiind<•;.; niimligcn Hcwcey-procps,.;Pn cncla!:'t i'iir tunna
n • pan:-;ar, dl'l' denna tilh·cl'kning-smctod snal't nog knncl<· nppyi,;a 
gynn,.;annna resnltat. Dl't tjockarr ythiirdadc pam;aret hnd <· llt ·n~
ntut benägenhet att blih·a f'Jiriidt, h\'ilh:rt antagligen berodtlc ckr
p<1, att elen del af g(l(lf<rt, sont borde hafva förblihit mjnkt oeh 
sq2;t, bit-f kl'i,.:tallini,-kt i strnkturen på gl'nnd nf elen l~nf!:a tid, 
under hYilken d.\·lika tjc1cka pl ~tbt r mfl:> tc förblih·a i upphettadt 
till,;tånd fiit· ntt kolbindningen ;:;knllc kunna triittga tillriiddigt 
l:tngt in i g;od1-;et. . \.tt denna ~:;yårighct i betydlig grad öfn·t'\'Un
nit,.;, framg:n· emellertid af de ifr~ga\·arancle nnm; fiirsökcn. 

Fi)r;:;t torde wlgra Ol'd böl'a niimnas om siittet, hnH'll1L'cl en 
p;msarplii t,.: rclati \ ' <l \'ii rd<· Iii m pli ge· n kan ang[has. Det biista, 
<•nklastc och Yill iifw•n allmiinnast anyiinda torde ntl'a :1tt, "'·clan 
tttrönt bl[h·it tn<'d hv[lken c•t tcrg[ en p~tnRargra nat jt•mnt udt niitt 
f!:P nomtriingt en pansarplåt, beriikna tjoeklPkcn af det pan"ar af 
smidt jel'll, ,;om lll<'cl ,;amma energi skulle ltaf\'it jemnt Ol'h niitt 
g-c•ttomslagitf' . .\r cH\ drnna sistniimnda tjocklek n nch det priif
\·acl<' p ~ln:-;nret-; \·c rkliga tjockl ek n', sfl bl i r fiil'hållanclet rnd la n n 
o('h n' m~tt<·t på elen priih·ad<• pan;.;arpliitens rehtti\·n Yiil'dc. Om 
man sJ ledes funn[t , att t. <'X. <'n ;w cm. pan;.;arphlt af :-:t~d jcmnt 
•wh nii tt gcnotiltl'iingts Hf en pl'ojektil, 11\·at·s ans lag:-;cnc•rgi iir så
dan , att el en borde hal\·;~ kunnat jemnt och niitt f!;Cnomtriingrt en 
plåt af sm[J.t jel'll med 46 cm. tjocklek, f'H iil' pan~aret,.; relati\·a 
Yiil'dr lika n1 ecl l,c,, 

Fiir att cmcllcrticl kunna bcriikna t jockleken af den pUt af 
*) Till ~tönr delen hcmtarlc m· '· Xrtcrtl "· l111111rtl·' IS!hi. 

l 
l 

'-'lllic1t jern, som pt·.tjektilen kan gL•nnmtriittga, mii"' tr 111an bc•gagmt 
s ig- at niig-ot t af Je JJ Hl llf!'H <•xi:;terande pan,.:al'formlcma. Klart iit· 
d~ nek, att tlct bt•riiknad<• relati.Yn Yiirdet blir ol[ka, om desi'a 
form ler f!;ih·a nlik,l n·~ulta t. Af \·ig;t iir s{\l cd••s, att, <lii man \'Ct, 
att i dc·tta f,J!] g•uJ,;ka ,;tot'<l t\liklwtrr fiin•finnas, man lwgagnar 
;.;ig af <·n liimplig fol'mel. De iilclre pan"'arfonnlenw, sitsom de 
af .Y rJ7J1e, H r;( i,, och .\ 'fWZ<i rt -ku!lllltig,·ionen upp,;tiilld a, ll\·ilaclc pit 
det nntag;n tHle, <Jtt prnjektiler, som \·id an,;htg;et haha ;.:amma ld 
v,tnclc• kr,tl't p:·r cm. af omkrrt-:Pt l, <'.:;a ,;amma g;<'!Wllltriingning~
fi',rt!J<lg;a. ~Ian har emellertid liittg-e Yarit iif\·crt.\·gml om, att 
vid lw,;kjutning af ;-;mid<'~.i<·rnspan,;;tt· cldht an taganek iir felak
tigt, pa grund ll\';Jraf ele;.:sa fonnlcl' i :tllmiiniH't hlih·it iif
wr;!:i fna . 8\·<•rig;<' ftchtgalade 11:l91 ;'i r,.; he,.;t,,·e kn i ng;;.: kommit
tc g<•no tn <'n gan,;ka \·idtomfatt:mde utreeln inf!,', att :-;pczzia
fo nn<'ln git\'<'r <tfgj onlt frlaktig;<~ t·csultat \·icl hi.>grc hastigitder i. 
jemfiirrl,;e med f{l'itjJ)JS pan"arfonnel, lt Yilkcn utredning; nii rma,;t 
vm· fi'mu tlc•dd dcl'af, att itwm y;'lt· marin cl en fiirc;t niimnda formeln 
liittgc yarit anYiincl. I England hah·a fonnl er af J[!litlrmrl och 
Prtidmim, h\·ilka prakti,.;ld taget giha :-;amma rP~nltnt, Yal'it m.Yc
ket anyiinda, meu pit dc si;.: ta åren hnl' lll:lll blih·it iifn~ rtygad 
om, att iifHn dessa fonnlrl' giha hctyclligt felaktiga rc;;ultat, sfl 
;;natt an,.;lng;,;]w,.;tig;lwten iit· bög, d. \'. ~. öher ~CJOO fot (omkri11g 
(i')O m.) Pil gruml ltiiraf am·iindcs ocbii ,;edan 1806 i ·•Xm·al 
A tlntlal·· Krupps fot·mcl Yicl beriikningen af pan sarbrytande förmå
gan hn:-; dc nyare kannnc•t· med stor utg~ ngsltastighct, fiir hYilka 

niimnda publikation meddela;; uppgifter l'iirandc konstruktionen 
<'C h de b:tl[i,.:tiska <·gen,;kapcma. Ptt ,.:i,.;ta tiden har enwllrrticl 
kapt<' JL 7residr7cr, nuntc'l'a :tn:;tiillcl ho,; elen ,.;tora ~lwffieltl-firman 
.Jolm Bro/1'11 , fi)rc,;lagit en forme l, ,;om gih·cr i det uiirmastc 
satuma rr;;ultat >'Ont ]{nrpjiS. Vid m.Ycket :-;tora hn,.;tighetc•t' med 
t·dati \'t liitta pl'ojcktilcr gifvcr dock Trr>sirlrler· s formel omkring 
f) 0 0 ~tiirre g;enomtriingning iin KnrpJIS. Vid medelmåttig hnstig
ltet oclt ,.;amtidigt n•latiYt inni!; projektil iir fiirhållandct d<'rcmot 
mut,.:att. l'resirlrler's formel har emellertid den fördrlen att p:'l 
gru nd af sin enkla form \'ara myeket liitt att an \·iinda. Rrup]lS 
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ar \'LSscrligcn också gctnska liitt att begagna, tHll man blott en g-å~1g 

har uppriittat en liten tabell, h\·ari e~ ·hållc,- Yiinlct å den faktor, 

oSO m snmu· mot projektilens lefntnck kraft Yid anslaget, diYidemd 

med den ,.;, k. kalibcrsferens \·olym, men iihertriiffas dnek hiiri af 

Tn~idder' s. Dennes fomwl lyder 

l) yi 
tt= o. 000001~1 d 

bnn·i 
t = plåttjocklekl-n i c111. 

p _ projektilvigten i kp:. 
y :..= anslagshastig-heten 111. 

d = kalibem i cm. 

Or;;ah•Jl till de iildt:e p~1usarfoL'Jnlcrna,.; otillförlitlighet iir 

·ut\·ifvelaktigt deu, att \·id dc :;kjutför,.;ök, som legnt till g-l'llnd {;·,r 

·desRa formler, am·ändts mindre goda projektiler;. ty erfnrenhl'tcn 

har tydligt gifvit vid handen, att, dF1 Yicl ett skott projektilen stnkn ·-; 

-:-;tarkt eller springer sönder, vcrkau af skottet iir föga nnviinclbart 

för bedömanek af pausm·fonnlers tillförlitli)!:lwt. D(Tför bl i r eld, 
p:"t );rund af att projektilcma ofta spriuga sönder, allt :-;vl"mm: 

<leh ,.,·å rare att ur re,ultat, YUntJa ,-id skjutförsök lliOt den ny;m• 

tidens utomordentligt motståndskraftiga pan:-;ar, draga någr;t ti ll

förlitliga ,;lutsatser rörande dylika formlers tillförlitli);hd; och 

måste i ;db. hiindclser stor försi);tighct Yid ett ~ftdant hcdiimande 

iakttaga;;. 

De skjutförsök mot pan,.;ur, för 11\·ill,a, enligt hHd fiirut iir 

niimmlt, en redogörelse skall lemnas, iiro följnnde. Dc lwriikmtde 

genomtriiugningar af smidt jcrn, som hiin·icl meddelas, iiro (•rhåll
na med hjelp af Krupps pauHarformcl. Dock angifva;.; iif\'(•n på 
några stiillcn i och för jcmförel;.;c de resultat, som crhilllit~ mPd 

'J rexidder's formel. 

l. 1':·/l,jutf'örsök i Ocldo mot en ltaneyserad pWIStt?)IIM 

f'nln Bethlehem. 
Plåt(' IIS dimensioner v oro: liingd: R66 Clll . ; breeld: :z:-:2 (' li t. _; 

tjocklckrn uppgick tilll :3li,s3 etn. på en bredd <tf 12:! Clll. och 

. afsmalnndc derefter till :!0,3 cm. Plåten~ Yigt: Olllkrin~ :! l tons. 
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11llll. kg. !Il. m t. cm . C' III. -l 
~:!8,6 18:!,, 570 :30:!(i ;)i),H ;)6,ss 1.51) 

•) 51-\.) :llSS G7,to l'''" ., ,. 

' 
,) 

" 
:)t$7 3210 :) 7,;,6 ,. 1,56 

.. 
l ii:!' l 39,6 7HO 1:?27 ±5,:., :t7,n l ,6:1 ,, 

4 ,, -;'7(i ] :? l-l .J.Ö,Hl J ,.2 

6 
" ' 7H-l 12-Hl -1-5,8:1 J ,6 -1 

Alla projektilerna SJ1l'l11l)!:O siinder. Största iutriinguing om

b-ing 18 cm. Yid blott :? af ,;kotten upp,.;todo minclre betydande 

sprickor, som gingo ut till plåtkant(•n oeh af 11\·ilka den ena var 

gcnomg<"1cnclc. Pl:'ltens rdatint \'iird(• nu·, s?t,.;om nf tnbcl lcn fn1m

gi\r, omkring 1 ,G. 

:L Slijutförsök i .\'arra Anu:rika mot eu han·efp·emrl 
wmscoplåt f'nl n Bethlehem, fiir pröfninq af' tom

pansaret till Förenta ,staternas pansarskeJI]I 
Indiana och JJlassachnsetts. 

J>li\tpn,.; tjoeldel-.:: 38,1 cm. 

~kjutningen skedde med en :!i\4 em. kanull JnC·ll proj(·ktil c·r 

viig~11Hlt• 22li,s kg. 

Skott n:'r 1. 
. \ n~lng~haRtighet: -W~l 111 • 
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L!'han<1e kraft: :.?3-H 1ut. 

C<cnomtriingning- af smiL1t jL'l'll : -1-'3.1 cm. 

l'låU•n,.; relati\·a ,-iirclc: 1,13. 

lntriingning:: omkring: 7,;; f'lll. 

&/;o/1 ~Y:1· .:J. 
c\ nsl:lg-~ha;.;tighd: 5\l l m. 

l .<··1\·ande kmft: 40:1-1 m t. 
( i!'li()Jlltriingning: af ,.;mic1t j<'l'll: .i~l,,. cm. 

Pl,ltens rPlatiYa \·iinle: ] '"' · 
lntriingning: omkring l:l C'm. 

I IH'gg:<' ;.;kuttC'II ,.;pn1ngo pmjd;:tilcma (C'Il!'Jiellft ' l) :<iimkr. J n

gen ,.;pric·ka uppkom. 

B<•,.;tiimmcls<•ma i Fi'•n•nta :-ltat<•nw fiir jll'i"Jfniiw af iiHIYf'\·"c-,.., . 
rad paiJ~<Il'Jllåt iinl, att :.? skott ,.;kola skjubi;.; nwd olika hastighe

ter, det första mcc1 en mindre och eld nndra Jlll'd e11 :-tiirrc, att 

i 1:a ,-kottct ingf'n spricka f~r uppkomma och att i :!:dra ~kottct 

plitten Yiil må sp riekn, mc·n att projel.;:tilen ej f~ r g·enomtriinga 

pWtL'II. Ehmn exakt uppgift ,.;a]mas ;L ,.;iittet att hcriikna ,..torlc

kcn af df' l>cggc skottens hastigheter, framg:lr lib·iil af detta och 

andra skjutningar för priifning: af pan,;ar fiir Fiircnta :-;tatcmas 

hrt.Yg, att hastigheterna n!Ot~\-<WL relatiYa plrlt\·iirclen af l'l'="Jl· om

kring 1,1 oeh 1,G. 

:3 . ,'-,'/,jutf'uJ·sö!.· cirl fn(lirtn l!erul liiOt en lwrre!Jscrctlf Ji'm

sarplrlt (nln BethleheJn för Jll'ii(i1i11r; a( gijrrlelji''11-''lli'ef 

till Före11fn Strlfenws JlltiU3arsk''PJ! Ore{/0'11. 

J>l åtf'n~ tjocklek: -l :\•" c·n1. 

:-lkjutningctt f'kcddc niecl ('Il 'lO,ts ('111. kaiJnll mrcl prnj1·ktilC I' 

vii~tan d e :l85,G kf!;. 

Skotl .1Y:r 1 

. \ n~lngf'ha;;;tiglwt: +-!7 m. 

L<'f\·andc kraft: :l!) J 6 mt. 

( ;f'IIOlllhiingninf!; af ,.;miclt jern: -le 7 ,~J rm. 

Plilten:< I'Platint Yiirdf': 1,oa. 

,'-.'/;o/1 1Y:r ,'d. 

"\ n :-lag;.;h<~stigltet: ,)(')7 111. 

Lf'h·a 11clc: kraft: 6767 mt. 

U<•nntntriingning i smidt je m: 70,;;s C III. 

PJ,Itens rdati,·a \·iinlL~ : 1,53. 

I biigf!;C skotten ,;prnugo projcktilcma (Holtzer) sönder. l nndra 

skottet "JH'ack plåten , IIIeii projektilen, Jn·ars ogi\·ala del blcf b·m·

s ittandl' uti plåten, h:1de alltså ick<• gcnomtriingt densamma. J 
öfYCt'f'llf'!"tiinnnelse med ll\wJ förut under :.? iir anfördt, blcf s;lle

des ln·ct·ait>'en l!.·oclkiind ]>il oTtmd af det ,-id J>rofsk]· utnino·cn ntn-
·~ b _ e 

na re:-nltatet. i\lot ~amma pUtt afsköts sedan en 33,o2 cm. Uar-

p entN-projc•ktil, Yiigamlr -!98,9 kg., mccl en anslag::;hastighct af 56~ 

m., en ld\-andl' h·aft af 77:n mt. och en beriiimad e:cnomtriiJwllino· 
u b b 

nf ;;;midt jl'rn af 7?. un., hntremot s\·arnr ett relatiYt plåtyiirde af 

1,:;7. Prnjc•ktilen ~pnmg sönder i t,·å stycken oclt iu,;tadkum en 

br<'d ,.;pricka i plåte tt ut;llt att duck genomtriinga dt•nsmnma. 

+. .)'f~jutförs ,;k i Udda mot en rlubbelsmidd, haneyse

md pwt,swpltd al nitkelstut f'run Ca rneyi e. 

l'laten,.; dimeu:oinll<'l' Yoro: lii11g:cl: :.?-!-1 cm.; bredd : 2-!.J <·Jn. 

och tjocklek: 2:\t cm. 

7: 
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.\lin projektilerna ( Poutiloft) spnmgo ,.;ÖndPr. Dc i{ första 
,.:ktlttrn åstadkomnw icke någon spricka i plåten, men i -J :e :-:kot
t et uppkommo il stora genon1g;årnde ><prickor utan ~1tt likYiil pro-

l
.(•ktilcn ];:uncle fnllstiindiot o·enomtriino·a ]Jl åtcn. Denna jllåt har . ~ e n 
,-i,..at en uton1ordrntlig motstå nclsförm ~1ga, eniir denna uppgått till 
mer iin ll\·ad ('11 dubbelt f'i\ tjock smidrsjernspHit brriilmat" knnna 
q!;a. Yid en jl•mförelf'e nwllan d<•n;.;amn1<1. och dl• haryc~·;-;erade 
pan,.;arpl?itar från Bctltld1eill, för ln·ilka förut r<•dogjorts. iir den 
fii r ,.;tniimnde,.; (ifn•r liig~-;en lwt i ögonen falla n dc. Denna t\herliig
,;cnhet kan troligen tillskriha" den mnktiindigheten, att Canwgie
plåtrn \"m' dubhclsmidd, d. ,._ "· att plåten <•fter ythiirdning><ope
rationen llnclcrgått _dtcrligarr en :;;midning, hYaiTid pli'itt•nf< tjock
lPk nedbringats till omkring 7:) 0 o af (le,;:-; förutn1randl' tjoeklek. 
])pt ii r föl'llt niimndt, att Yid ythiirdning af tjoeka plåtar f'Y}u·ig
het uppstått att llmhib, att drn del <If godset, ~om ick<• kolbin
dc~, erhåller eH kristallini~k uch på materialets ~eghet menligt in
n•rkande ~truktm. ({\'nom den på kolbinclning,.;operationen föl
jande smidningrn anses Clll cllertid dPn kristallini"ka struktnren 
fi)t'\"andlas till dt•n för ~rgt ,.;t?il karakteristiska finkurnign f<truk
turen. Anmiit·kuingsYiirda iiro de höga anslagshastighctrr, ~om Yid 
detta försök förekommit; oeh ha r ckt. Yiil aldri~ tillfi'n·n(• intJ·iif
+at, att demm h:~~tigh<'t nppg;1tt till hortåt 000 n1. 

- :}!):1 -

:). 8!.jutf(irsulc 1, j_Yo rm Amerika mot en rluubclsmidd 
lwrve,l}serarl pausroplift fntn Carneuie. 

Pl:ltem; tjnrkkk: :~5,n.; r m. 

>v 
::i 

i-- l 
-- ~ ::.re 

J_~ ~ 

cm. l 
T-r-----~---:----~--- 1 
l l :Z5+ :?:?u,s +5? 2:~60 -1-0,G l,H :-;,9 

mm. kg. m. m t. cm. 

·> ??ö,s 56(i TiO O 

5-HI 59 Hl 

549 766t-> 

1 ,st 

70,3 l,98 

')·) --,9 

ilN ('!) l 

l 
O"('ll01ll l 
,.., l 

1 tlc tY<l fiir,..ta :;kotten nm·iindes Carpenter-granater, hvilka 
'Jlrlln).!:O ~-;iinder, knu·lcmnande ogin1la delen fn:-;tsittandc i plåten. 
l'liitrn erhöll hii1Yid ej någon spricka. Dc h·å sista skotten skö
t• ;:-: diiremot med Wlteeler-Sterlin.r;-granater, af lwilka den första 
f!<' llumtriingde plåten~ baksida ml'cl Sj)('tsen och sprang sönder i 2 
delar bakom l)g_-iYala clclrn. Den sista gick drremot grnom båcl<· 
pl:1t Ol'h backning ~amt förblcf hc·l. Enligt resultaten af dc bcgge 
-.i--ta ,;kotten kan plåtens relatiYa Yiirdc uppskattas till omkring· 
l. :1 . J )pn sknllc alltså yara något nnclcrliigscn den plåt, som om
nii nme,; under -±. hiir oh·an, eniir mot den sistnämnde skjutits ett 
~'kott, enligt ll\·ilket denne skulle hafva ett bcriiknadt relati\·t \·iir-
d<" af 1nrr iin 2,t~. En ,.:~tdan ;:;lntsats iir dock Of'iikrr, cuiir pro-
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jektilcma fiirhi'tllit ;;ig olika. Olikheten nH•IIan de rclatin1 Yiirclcna fiit· 
(le Le•to·e J11åtarna kan ncmliu·cn bero Jllt. att antingrn Jllilten under ~r- . ~ ' 
försöket S:o J Yarit l'tnrbrc iin den andra plittrn, clll'l' oek ntt dr 
mot denne senare afskjutna projcktilema ,-arit biittre. Det ~-'i'llare 
torde nmt dc•t sannolikastr, Pniir andra fiir,;iik gih-a Yid hanclm, 
ntt Il 'ltecler-/:Jtel-lillr;-granatema bc:-:ittn c•n utPmordc•ntlig hiHlbarhrt. 

(i. !:Jl,jutfijrsiik i Hngland mot en lwne!Js(mul pmi-<Ur
plllt f'riln .Iolln Brown & C:o. 

P!i'ttcn:- dimcn,.:iortn Yorn: liin!!:d: ~±:~ cm.; bredd: l t':! c·n t. 
-och tjod::lc•k: li'J,2 cm. 

~kjutniugen ,.:l;:cdcle nH'd en 15,zt cn1. kanon tMd pmj•·kti iPr' 
(Holt w r) yiigandc 4:\3G kg. 

.\w::l<~g"ha;;tighct: ()00 111. 

T ,ef,·anclc haft: S:l:! m t. 
(3enumtriingning af :-;miclt jcm: ;{..J,~ ent. 
1'11\tens rclntjnt Y ii rde: :2,~u. 

.:\lot plåten c:kiitol' 5 f:kutt med oh·an uppgih·en lut>'tighet, 
ll\·an·ir1 alla projektilerna (Holt.?'CI) ,.;prungo l'iinder. I h·[\ af de~-;a 
,;kott jntriingck bit:w af projl'ktilen j haekningc·n. Pl~ttcn erhiill 
c·n mindre :-prieka för,.;t i 5:te skottet. Denna plrtt har allt~il Yi
sat ('Il utomordentlig- :-t.nla och iihen gnnska :-tor scghc·t. l iPt 
relatin1 \'iirdct :~f 2,20, ,;om iir 1-'iirdd(',.; hiigt, iit· dock nnlmli.!.!b·is 
.ej fullt tillfiirlitligt, eniir projPktilrTna spnmgu siindcr i :-mi'1 bit;n· 
Hiir wt man allt"å rj heller, lturttYidn detta hiig<t rel:tti,·a ,·iirc1(• 
i.ir att tillskriha "tor hållhnrlwt hos pliltc·n c11c;· mjnclrc god s!'t
<lan ]w,; projektilerna. Hol/.<1'1'-granater st:1 Pnwllrrtir1, ,;out be
kant, j myckc·t ltiigt ;-~n;;ceuclc. 

1. ~st~jutfiirsiik ftog K ·J'If p p mot en liuneysemrl Jil71t8rl r
plut uj' nicke1slul. 

PI~ t e• n:-; di ntcn,.;ionrr , -oro: liingd: 21 :1 cm.; bretld: l ~~u Ut l. 
{1Ch tjoeklck: 1-J.,G em. 

Plåteni-i ,-igt: Jii:-\U kg. 

:]fl,·,· -

mm. kg. m. m t. 

1 1-Hl,t 476 587 

·) fil i)(() 

l' 01 7:20 

J :?09,:] 920 

i'>CO 1:210 
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Alla projektilerna ( Kmpp) sprnngo sönder i många bitar. 
I '2:a oe;h 5:te skotten genomsköts plåten, som för öfrigt icke 
företedde några skador med undantag af några få radiella 
sprickor kring några af hålen efter projektilerna. 

Att denna plåt visat stor både hållbarhet och seghet är 
otvifvelaktigt, men dess exakta relativa värde är dock svårt 
att bestämma på grund af projektilemas sätt att förhålla sig. 
E/'11 p p.~ pansargranater synas för öhigt ej stå fullt. så högt i 
anseende som t. ex . }foltzer.''· Det kan också med fog tyckas, 
att så grofva projektiler som 21 cm. ej borde blifvit så grund
ligt tillintetgjorda mot en 14,G cm. tjock plåt, som här var fallet . 
Likväl synas 21 cm. granaterna hafva hållit ihop något längre 
iin 15 cm. granaterna, enär en af de förra (ö:e skottet) genom
slog plåten, ehuru dess beräknade genomträngning af smidt 
jern var mindre än den i 3:e skottet afskjutna lö cm. grana
ten, h>ilken deremot icke kunde genomtränga plåten . Det är 
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fur öfrigt icke någon ovanlig företeelse, att, då två olika stora 

projektiler afskjutas mot pansar med samma beräknade ge

nomträngning, den tyngre projektilen plägar hafva större ver

kan, i fall bcgge två springa sönder. 
Försöket med denna pansarplåt är af särskildt intresse, 

enär vid ythärdningen en mängel (26 stycken) hårfina ytspric

kor uppkommit på plåtens framsida, hvilka sprickor dock, så

som resultat af försöket utvisar, icke synas haft något men

ligt inflytande på plåtens motståndsförmåga. 

8. Sl.jutfiirsäk hos I(:l"ttpp mot en ha.J·ueyse1·,ul )JWisur

JilM af nickelsttll. 

Plåtens dimRnsioner voro: längrl: 300 cm., bredd: 190 cm. 

och ~jocklek: 30 cm. 
Plåtens vigt: 13,27 tons. 

l 
l 

l 

f:n. kg. 

l --
64,o l,st l,sz l 

l 

l :~os :'53± H20 

324,:; 57() 5-1-83 GO,o 61,2 

., :m~ ö07 60()1 65,1 66,o 2,20 

Alla proj ektilerna sprungo sönder; och förmådde mg en af 

dem att genomtränga plåten. Denna motstod på ett utmärkt 

sätt det svåra prof, den undergick, och hade icke erhållit spric

kor at någon betydenhet. 

l 
l 

!l. ,':J'!.jut{ii1'suk /,oi> I(1•npp med en o/l('i;·,larl pmwtrplåt 

Il{ nid;elstrll. 

Plåtens dimensioner voro: längc1: 2l50 cm.; bredd: 181 cm. 

O\.: h ~jockl ek: 16,5 cm. 
Plåtens vigt: 5390 kg. 
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Projektilerna (Entpp) forhöll o Slg på följande sätt: 
Skott l och 2, projektilerna stukade 9 a 11 mm.; 

., '-' •) och 4, projektilerna söndersprungna; 



Skott 5, projektilen stukad ~ mm; 

n, projektilen sönderspnmgen; 

7, 8, 9 och 10, projektilerna stukade omkring 21) mm. 

Denna plåt har, såsom of,•anstående resultat utvisct, vi,;at 

en alldeles ovanlig motståndsförmåga för att icke Yara härdad 

och tillika en seghet, som dervidlag ställer den på samma höj d 

som smidt jern. Motståndsförmågan mot genomträngning är 

hardt nära lika stor som vid en mycket god harveyserad plåt, 

men segheten är i hög grad öfverlägsen h vad äfven de bästa yth~ir

dade plåtar i det af~eendet kunnat fra.mvi::m. Skulie man de r

före kunna påräkna <ltt alltid erhålla ett lika god t o härdad r, 

pansar, är det otvifvelaktigt. att ett sådant gifvet vore att fö

redraga. Till ett sådant omdömeii berättigande bidrager i hög 

grad den omständigheten, att de ythärdade plåtarna under

stundom, ehuru numera mindre ofta, visa sig vara aJltf,sr iiprö

da. Nyligen har ett beviii härför förekommit vid en profiikjut

ning å Indian H('rtrl mot en 20,l cm. harvey;;erad pansarplåt, 

afseeld för tornpansaret till 8-inch kanonerna å Förenta Sta

ternas pansarskepp lowa. Plåten var försedd med '2 stycke

portar och hade en längd af 5,ot m. samt en bredd af 1,<11 m. 

Plåten erhöll ett skott med en 15,~4 c. m. Wheeler-Stel'lin,r;-grauat, 

vägande 45,3 kg., hvars anslagshastighet var 614 m. Lefvande 

kraften var 610 mt. och genomträngningen i smidt jern ~7.~ 

cm. Häremot svarar ett relativt värde hos plåten af blott 1,37. 

Oaktadt detta skott således icke var särdeles hårdt frestande, 

sprang dock plåten sönder i 4 stora delar. Vid derefter ske· 

ende Undersökning befanns plåten aafva Yarit för hård OCh 

spröd. Men nvarför hade man icke kunnat vid til!verkniugell 

undvika dessa fel, oaktadt plåten var tillverkad vid Carneqie

verken, vid hvilka stor erfarenhet från föregående leveranser 

af dylika plåtar vunnits? Häraf torde man kunna draga de11 

slutsats, att tillverkningen a± ythärdade plåtar är svår att k::m

trollera och att man nog löper risk att bland en större leve· 

rans af sådana erhålla en eller annan, som är rent af dålig. 

Firman Fr. Kntpj! i Essen har först för några år seda:t 

börjat tillverka pansarplåtar. De första försöken synas ej haf

va lemnat goda resultat, ty i facklitteraturen har förekom

mit en och annan redogörelse för skjutförsök. anställda för att 

j emföra pansm·plå~ar från verk, som täflat om leveranser af 

elylika plåtar till pansarfartyg, och vid hvilka försök de KruJJp

ska plåtarna hafva visat sig vara atgjordt underlägsna. Af 

den i det föregående lemm.de redogörelsen framgår emellertid, 

att denna firma numera är i stånd att leverera fartygspansar 

at utomordentlig gorlhen. Firman har också gjort mycket 

;;tora ansträngningar för att nå detta mål Sålunda har, för 

att knnna framställa stora pansarplåtar, för en kostnad af 12 

millioner mark uppbyggts en storartad byggnad, 200 m. lång 

och 100 m. bred, hvilken inrymmer aila härför erforderliga 

njelpmede], såsom ugnar, valS\'erk, smidespressar, arbetsmaski

ner för plåtarnas riktning, boc:kning och affräsning till ve

derbörliga dimensioner, o. s. v. Genom detta verk, som först 

1.':3\ll sattes i gång, samt genom det nyligen timade inköpet af 

,-keppsvarfvet (/ennania vid Kiel har firmau förs kaffat sig re

surser att kunna leYerera färdiga örlogsfartyg, hvarigenom hon 

],an upptaga täflan med Armstrong, Mitchell & C:o och ··Les 

foryes et clwntiens dc la .Jitditerrun/:e." 

Under det att för alla våra pansarbåtar af l :a klass t. o. 

111. Oden fartygspansaret tagits från 8cltneider & C:o i Creusot, 

kommer pllnsaret till Thor och ::Yiord att tagas från andra 

Y er k. 
Gördelpansaret skall vara af vanligt stål, meu deremot 

rörliga och fasta tornpansaret af harveyseradt stål. 

För profskjutningen af gördelpansaret har den fordran 

uppställts, att mot midteln af en profplåt, 200 cm. lång, 160 

cm. bred och 24 cm. tjock, på en 60 cm. tjock backning skola 

afskjutas 3 skott med spetsarne i en liksidig triangel, hvars 

sid a är lika med :3,5 gånger kanonens kaliber samt att projek

tilen, som ej får hafva mindre diameter än 15 cm., skall haha 

en anslagshastighet, som svarar mot en lefvande kraft. af 14,tot 

mt. rwr cm. at projektilens omkrets. Derjämte har bestämts, 
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att i l:a skottet plåten iuke får förete någon spricka, som g-A~· 

ut till kauterna. och att i de 2 öfriga skotten ej uågou del ar 

plåten får afskiljas så, att baekningen lemnas obetäck~, samr 

slutligen att ingen af de afskjutna projektilerna eller någuu 

lösryckt bit af plåten får genomtränga densamma. IIär ha r 

således intagits en bestämmelse om plåtens motståndsförmågn, 

som är grundad på det antagandet, att en projektils genom

trängning skulle vara beroende af endast dess lervande kratt 

per cm. af omkret:sen vid anslaget, oberoende af storleken nt 

kalibern vid den kanon, hvarmed profskjutningen sker. ~[ dr~t 

föregående har omnämnts, att denna sats nnmera ej anses eg<t 

giltighet. Beräknar man derför medelst någon af de moclenut 

pansarformlerua, såsom Krupp.1· eller T residda.,·, det rel atiYa 

värde, plåten enligt nämnda bestämmelse skulle ega, så filr 

man mycket skiljaktiga resultat, beroende på den kaliber ±i> r 

hvilken beräkningen göres. Sålunda blir den mot en lefyand e 

kraft af 14,ttii mt. per cm. af omkretsen svarande anslagsha

stigheten 5-t.J,:, m. för en l :) cm. kanon och 40t\,7 m. för et1 

20 cm. kanon under antagande af att projektilen väger .J-,L, 

kg. för l:) em . kalibern oeh 104,7 kg. för :20 cm. kaliheru. 

Det beräknade relati \"a värdet enligt Tresir7cler8 formel blir (L\ 

1,23 ±ör den mindre men blott l,o1 för den större kaliberu, 

hvilket senare värde ju föga ah-iker från hvad som kan åstacl 

kommas med smidt jern. 

För det har>eyserade pan,;aret skall profplåten vara :!1 l 

~m. tjoek och fiistas på en slags backning af tunnare stålplåt .. 

.Afyen här fordras :l skott, för hvilka med afseende på kali 

berns storlek och verkan mot profplåten samma bestämmelser 

som vid gördelpansar2t skola gälla. Deremot skall atBlagsha

stigheten vara ::;ådan, att lefvande kraften per cm. af omkret

sen uppgår till 17 ,w m t. .Med ofvan angifna projektilvigter 

blir då anslagshastigheten för 15 cm. kalibern b09,r, m. och 

för 20 cm. kalibern +07,~ m. samt plåtens relativa värde, be

räknadt medelst Tresidrfr>rs formel, i förra fallet l.iii och i se

nare fallet l ,52. 

l 

1 
1 
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B estämmeberna ±ör det harveyserade pansarets pröfning är• • 

sålecle> åtskilligt stränga,re än de förut m ed delade i Förentel 

Staterna anv~inda. Teoretiskt taget vore det naturligtvis för

delaktigt för leverantören att välja en gröfre kaliber än 16 cm. fö r 

profsk:jutningeu. Vid ythärdadt pansar beror det dock, såsom 

föm~ ~lr antydt, på projektilens hållbarhet, huruvida det i 

prakLken skulle vara fördelaktigare för leverantören att låta 

prof,;kjutningcn ske med e~1 gröfre kanon än med en mindn .. 

gro f: ty :i r det sannolikt att s~ väl elen ene som elen andre 

projektilen skulle springa sönder vid anslaget, iir det troligt 

att den gröfre utöfvar en större ·verkan i ±ö•·hållande till dell 

berilknade än elen mindre grofva. 

Beträffande de pansarbrytande granaterna uppgifves det· 

att härvidlag stora framsteg gjorts i Förenta Staterna, hvares t 

TY!teelr> r-8/erlin,r;-granaterna visat utmärkta prof på hållbarhet 

Dch j emnhet. Några exempel på de resultat, som erhållits 

med elylika projektiler mot harveyserade pansarplåtar af nic

kels tål, meddelas här nedan. 

l, En :m,4~ cm. granat, vägande :)86,6 kg. , afsköts mot 

en 43,2 cm. stålplåt, fäst på en ·~6 cm. tjock ekbaelming, med 

en anslagshastighet af i5Gu m. Granaten genomslog plåt och 

backning samt återfanns föga skadad. Mot g ranatens energi 

vid anslaget svarar en genomträngning af smidt jern af (j(i ,:~ 

cm. och ett relativt värde å plåten af 1 ,r,:,. 

·) En granat med samma kaliber, vigt och hastighet som 

den ofvannärnncla genomslog en 30,G cm. stålplåt utan annan 

skada än a;;t :!:) mm. af spetsen var afbrnten . Mot granaten,; 

energi svarar on genomträngning i smiclt jern af 66,, cm. och 

e tt relativ t värde å plåten af L, ~6. 

:t En lO, t em. granat, vägande l :) kg, afsköts mot en 

14 em. tjock niekelstålpansarplåt (ej ythärclad) med en au·

slagshastighet af GlO m. Granaten, som inträngde 23 cm. i 

plåten, hade alltså i .Jet allra närmaste fullständigt genom

trängt plåten samt var, så vidt man kunde se, alldeles oska

dad. :i\fot granatens energi svarar en genomträngning i smidr 



jern af :!5,g um. och ett relativt värde å plåten af l,s5. Detta 
försök är ett af de få, vie! hvilka plåtens relatin1. värde i Yerk
ligheten svarar mot det beräknade. ty projektilen har så nära 
som möjligt genomträngt plåten samt dervid förblifvit oskadd r 
och är det mot nutidens pausar ganska sällsynt att begge vill
koren samtidigt uppfyllas. 

J emföres detta resultat .med de bestämmelser, som i För
enta Staterna g~illa för godkännande af pansargranater vid 
profskjutning, eller att granaten skall kunna utan att ::;pringa 
sönder genomtränga en vanlig nickelstålplåt (ej ythärdacl l. hvars 
tjocklek uppgår till l 1 ~ gånger kalibern, finner man att ifrå
gavarande 10 cm. granat utstått ett ej obetydligt starkare 
prof än som fordrats . 

I England gäller den 08stämmelsen ifråga om godkännan
de af leveranser af pansargranater, att de skola kunna genom
tränga en vanlig compound-plåt, hvars tjocklek är lika med 
1 1/2 gånger projektilens diameter, men det fordras icke, att 
granaten skall vara hel eller ej skadad utöiver något visst 
mått, utan blott att, om elen springer, sprängningen ej iår in . 
träfia så tidigt, att någon del af projektilen kvarblih-er fram
för plåten. 

De ±ör ett eller ett par år sedan mycket omtalaJe först i 
Ryssland använda s. k. magnetiska projektilerna, h vilka till 
skydd för spetsen mot det glashårda harveyserade l 'ansaret 
voro försedda med en b"p;;el af mjukt j~lrn, hafva på det sista 
året ej mycket låtit tala om sig. Nyligen har emellertid före
kommit en notis angående ett skjutförsök å Indian Hl'w( med 
en dylik projektil af l6,21 cm. kaliber, tillverkad hos firman 
Isat Johnson & C:o, mot ett harveyseradt pansar af 2G,J cm. 
tjocklek på 30,5 cm. eri:backning, ,-id hvilket försök nämn
da projektil haft en stor effekt och därvid visat stor håll
barhet. Anslagsha,:;tigheten var 762 m., hvaremot s>'arar 
en genomträngning i smidt jern af 48,,1 cm. och ett relativt 
Yärde af plåten af 1,9o. Detta värdö är dock för högt, enär 
projektilen ej blott genomslog pansaret och backningen utan 
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iltven inträngde 2,1 m. uti jorden. Projektilen befanns vara 
alldeles oskadd så när som på kapseln. Enär plåten endast 
erhållit ett par obetydliga sprickor, har den förhållit sig i det 
hela Yäl. Dock har det funnits andra plåtar, hvilka, såsom 
furut är visaclt, nog hafva visat ännu större rnotståndsförmåga. 
Det bör tilläggas, att strax förut skjutits en 20,s2 cm. granat 
af Holturs tillverkning, vägande llB,1 kg., med en anslagsha
stighet af 549 m., hvaremot svarar en inträngning i smidt 
jern af 42,t> cm. och ett relativt värde af plåten af l,Gs, samt 
att denna granat sprungit sönder i små bitar och inträngt 
blott omkring 20 cm. Särdeles egendomligt ~lr, att den hos 
Jolmson tillverkade projektilen var massiv. Det har nemligen 
hittills ansetts omöjligt att tillverka massiva stålprojektiler, på 
den grund att allt fi">r många spricka vid härdningen, hvilken 
svårighet emellertid firman John.~on uppgifves ha±va öfvervunnit. 

Beträffande våra egna pansarbrytande projektiler så hafva 
de lö cm. granater, som användts vid profskj"utningen af Thu 
les och Odens pansar, på ett alldeles utmärkt sätt bestått prof
Yet. De profplåtar, mot hvilken skjutningen skett, hafva dock 
endast i medelmåttig grad ställt projektilernas hållbarhet på 
prof. Det återstår derför att se, huru vå.ra granater förhålla 
sig mot ythärdadt pansar; och är det att hoppas, att vederbö
rande begagna de gynnsamma tillfällena att i detta atseende 
pröh·a dem genom att använda dem ,-id de blih-ande prof
skjutningarna mot det harveyserade pansaret fijr Tl10r och 
Xionl. 
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Kong!. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 

för år 1897. 

L };_ro smniifningar mellan arm~en och flottrtn iin;;kviir(b; 

och i c;[t fall huru c;kola dc l:impligm1 ordnas·? 

:2. lhilka anordningar höra vidtaga~ fiir att varhen vid 

mobilisering mli. bii~t kunna tillg-mlose <l\·iil flottans c;om sji)fii:o:t

ningarncs behof·? 

3. l h-ilka anordningar bi.ira vidtagas för att flottans fartyg

under krig skola erh~tlb lämpligt och bchtifligt briinsJe·? 

4 . A n,;c,:; nå go u depflt f ii r flottan bchiifl i g- fiirutom d P mtva

randc stationerna·? 

5. H vilka liirclomar kunna fiir Sverig-e;; försvar hemtas af 

kriget mellan China och .Japan'? 

6. Huru böra öfning-arnc med torpedmaterielen bedrih-m; fiir 

att denna materiel i krigstid skall komma till sitt fulla gagn·? 

7. Hiira materiel o<'h bemanning för tillfälliga minspiirmin

gar fiiras af stridc;fartygen eller 1);, annat ;;iitt åtfölja sjöstyrka·? 

8. lTuru bi1ra de elektriska strillknstnrne yar~l plHeeradc å 

v1'lra strichJart_v~.;-! 

9. l furu biira utskjntning>:tnber fiir torpeder vara placl'rade 

å y3ra pansarb[ttar·? 

10. !hilka fiinlclar hafva riirpannor framför pannor af iildre 

typer'! 
Tiifling~skrift biir, åtföljd af J'ör;.;eglad ~c·clcl, hYilken upptnger 

författarens namn oeh vistelseort ell er oek~-'å ett vabprrtk, vm-a 

ingifvpn till Kongl. Örlogsmannasiillskapct:=; sekretcrare sena"t (1cn 

l:e niistkommande September; kommande å Siillskapcts högtid~

dag för ,-krift, som blihit tillerkiincl pris, Siillsbqwts medalj i 

guld l'lkr silher att utddas. Tiiflings"krift, som ickl' kan belö-

- .{l);j-

na" mrd pri;-;, men likdl anses fiirtjent af Siilb;kapeb (•rkiinn;111 -

de, kmt på hiig:tid;;dagen erhåll a hedrande omniimnand(•. 

_ Sl~ull (• den förseglade sede ln, hvilkcn åti'ii lj cr ;;hift, c;om bl if-

nt pn~bdönt, cnda;;t inneh<llla \·a],.;pr;'ik, tillkiinnagifws sådant 

undPr fiir:-;ta hiilftcn af XoYcmber månad i ·• Post- ueh lurikes 

l'~dning_ar'· med anhållan, att fiirfattar<•Jt Yillc]till :-::\iUlc;kapct upp
gifnt ~1tt namn. 

_ l-låYitb fiirfattarcn af inlemnnd tiiflings,.;krift icke tillkiinna-

gtf\·cr mut,;att iin,;kan, fiirbchåller i-'ig Kong!. {)rlng:,.,mannac;iillska

pet riittig:lwten att i c;in tidskrift offC'ntliggiira de n~amnn 

Ca rl ;-; lmma i Deecmbcr H·mn. 

,; ... -~ 
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tidskrifter. 
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atsldlliga maritima oeh kri~;sretenskapliga 

Kong·]. Kl"igsyetensk:t]lSakademiens h:uullingar o<'b tillskrift. ::!l:a o. 

22:a hilftcna 1:-<DG. Kong!. Krig~vctcn~kap~akadcmicns huudea<'tra högtid sdag 

<len l~ ::\ovember lR!IG. Anförande af Sckreterarcn CL 1\ong l. KrigsYct<?n

~kap~akadcmicns hundraåriga högtidsdag. 
Artillcri·TidskrW. f>:c häftet 18DG. 1\:n sta etill cri\'t~ ~l,j utrcu:ler i i'lstcr

rikc, ltalicn och Pranln-ikc. T<;ldhanrlvapcn. 
:Sorsk 'l'itlsskrift for Sowmsen . l.):e aargangs anrlot hefte. Hi~tori~kc, 

kriti~kc beruerkningcr til den norsl;:c ~okrigs hi~torio fm kl'igt·n~ udlln1rl 

1<:'07 inrltil ltdgangen af aarot 1813. 
'l'idskrift for Sowms(•n (Hansk). :H Bind. !i:c Hcfte. rml or:'ois lw 

Baa(lc. 
rnitl'<l SPniC(' Uazette. November 21, 18%. 'l'ratalgar anrl to-da~·. l il. 
llcr·ombcr 5. 'l'h<' ~pced power of the torpedo-boat dc:<troyer. 

llccrmber 19. Antomatic firearm~ . 

l:ngineHing. :\:n Hil1. Canet's duplex mountin)!; for qnick-1it'ill!l' g1 tns. 

~:o HH:l. 'rhr 1'11 s,;ian volunteer fleet. Canl't·~ brecchloading· mecha-

n ism f,, r fl r l d guns. 'rh e ru~::;ian YO !u n teer b1·in-~crew ~team er "Xhl'rson" . 

.\la1·i n p Pngi n c er s· q n al i fi ca tion~. .:\'o tes: Conlite. 
:\:o ICil -L H :\L S. "POINr(ul. " C-anet"~ quir.k-tirinf!; ticltl gun~ . ('l'lli

~~r~ with J'a 1ns. 
J ou mal or thr Jtoyal UnitNl Senice Institution. ?\ovcmber l :-;!Hi 

.\Iilitary note~: The new Lcc-:\Ietford bnllet. 
Dcr·rmbcr 1896. 'rhe functions of thr navy and army in tlw rleft•ncc 

of the empire. Lime-juice: a fcw ccntcnnial rcmarks. 'rhe '"c of alumi

nium for military pn1·po ::;r~ . 

Li' Yacht. 21 :\Tovembre ll-\!JG. Lr~ ('t'oi,;C'lll'~ auxiliairec:. 

28 :'\oYPmbre. A propos <lu Jivrc "Six moi" rue Royale" par :\1. Lock

roy. :\I<Ll'inP militairc: rapport tlc la commi ssion du bullget par .\L lr Ker

jegn, <l (•pute. Le CI'Oiseur euirasRc ".Ycn·- J'orl.-". Colli~ion tl e~ torpilieurs Hl 

et S: l. 
;, D(•ternhre. Le hud get de la marin e po11r Jl-\!)7 . :\!arine militaii'C' : rap-

port de .\L tlr Kerjogn. 
1'2 ll t'rr mhrc. Lr budget dc la marine pour 18!)7 . !,c;< crt'rlib de la 

marine. Le croi"eur cn irasse le "(/a ribaldi", de la rep u bliquo argentine. 
1!1 l)(>rembrc. Lo <'l'Crlit~ clc la marine. T,o t·roi~eur t·uira ~~t"· Je 

Brook! !J Il. 
:!O Dt"•c·embrc. La marine an parlt'lllOnt. 

1117-

)[al'inr ltuntlsehau. December I:-<!)15. llcltt~ehlan<b ~··cmal'h t . !'r••
bcfahrton H . .\L t-:. Ilrla 

)Iittheilungeu aus 114'111 Gebil'tf' <les SN·wes('ns. \"ol. XX!\" :\:o J:l. 

Lber \"cnti lati on a nf Sch itl'en. Die Verthcidig1mg tlrr tirdront tlc'" italirJL
schcn Kricg~hafens Spczia. 

\" ol. XX\" N:o l. libcr ArtiliNi r-'l'akt ik unrl <li(' l~Yolutioniet·unu: im 

Fcrnkampc. l'bcr Detlcctoren. Die Heform rler nauti~chrn ~dlllkn i n 
(l,;trrn'ich - l-ngarn. 

vo~~('J"YatorP uara.IP. Ottol.Jrt·. 
lian e. 




