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Berättelse öfver l<ongl. Örlogsmannasällskapets 
verksamhet under det förflutna året. 

Kongl Örlogsmannasällskapr;t lli\r under det förflutna arbets
året yarit samladt till åtta ordinarie sammanträden, hYarvid årsre
dogörelser hafva afgifvits : 

i BestyclminJJ och Beväpning, af ledamoten Juel, 
i Jiinväsende, Elektroteknik och b)_wängiimne, af ledamoten 

Andersson, 
i Navigation och Sjöf'art, af }odamoten Sandström, samt 
i R eglementen, Förvaltning swnt 1-Id~o- och Sju7cuärcl, af 

ledamoten Lagercrantz. 
Ji'öredrag ha h· a hållits: 
af ledal)10ten TV. Dyrssen om Spansk-Amerikanska kriget, 

med särskild uppmärksamhot fästad Yid sjökrigshändelserna vid 
1\Ianila och St .. Jago dc Cuba, 

af densamme om förslag till siitta11dc i fullt tid~ cn ligt skick 
af pansarbåtarne Svea, Göta och Thule, 

af ledamoten R. P:n Rosensviinl om inskjutning af torpe
der, samt 

af leclrimoten Dald_(j1·en om jagten efter CctTcra under 
Spansk-Amerikanska kriget. 

Sä ll skapets tidskrift har utgihits enligt samma plan, som 
föregående år. Sedan ledamoten '\'. Dyrsscn, som alltsedan 
189± varit redaktör för tidskriften, afsagt sig detta uppdrag, h:;;,r 
i stiillct ledamoten Gref\·c A. \raehtmeii:itc r i rån oeh med inn e
Yarande år öfvertagit niimnda redaktörskap. · 
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Till Sällskapets bibliotek hafva följande gåfvor öfverlem

nats: 

Gustaf" von Psilander af Arnold Munthe - af författaren; 

LMobok i Sjöc1rtilleri, för användande vid Kongl. Sjökrigs

skolan, af vV. Dyr8scn - af författaren; 

Kriget emellm< Spanien och A.merikas Förenta Stater, sam

manch·ag af rapporter afgifna af Kom.-kapt. P. Dahlgren - af 

Kong!. Sjöförsvarsdepartementets Kommandoexpedition; 

Berättelse öfver Kuslcskculems lcrigsö(ni11g år 1898 - af 

densamma; 

On the laws of sea cw-r,·nts cmcl rzvas af A. \V. Cronan

der - af författaren ; 
Sprogliqe Fink af H. Wolfhagen -- af författaren; 

Bulletin mcnsucl, V o!. XXX, rle l' ubscrvutoire mf;tco1·ologique 

dc l'uni1:ersite el' Upsal af H. Hildebrand Hildebrandsson - af 

meteorologiska observatoriet i U p sala; 

Quelques rechcnhcs sw· les cc?FH'S d'action dc l'utmospld;re, 

II, La pluie, par H. Hildebrand Hildebrandsson -- af Kongl. 

Vetenskapsakademien. 
f 

Inom Siillskapet hafva följande förändringar egt rum: 

från Arbetande ledamöter till Hedersledamöter äro öfver

flyttade : 
Amiral F. W. Lcnnman och 

Amiral J Hägg. 

Tillkomne äro Arbetande Ledamöterna 

Kapten Frih. G. af Ugglas, 

Kapten Grefve \V. Hamilton och 

Kapten O. Gylden. 

Med döden äro afgångne: 

Hedersledamot......... .. l. 
Arbetande ledamöter... 3. 
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Pör närvarande utgöres Siillkapet af: 

Förste Hedersledamöter 2. 

Hedersledamöter......... 33. 

Arbetande ledamöter ... 70. 

Korresponderande ledamöter: 

Svenske och N ors k e ..... 20. 

Utländske.................. 5. 

Åminnelsetal, 
uppliiBta vid tiranrlot af Kongl. Örlogsmanlla~ällskapct~ högtidBelag 

den 16 Kobcmlwr !81!!) af ~ckrctorarcn, kapton A. H. Juol. 

Herr Ordförande! ~'lin c Herrar ! 

Scdan K. Örlogsmannasäll skapet sista o-ånD"en firade sin höD"-
b b b 

tidsdag hafva fyra af dess ledamöter slutat sin jordiska tillvaro, 

nemligen: Hedersledamoten f. d. Konteramiralen Carl Henrik 

Krci'tger, samt arbetande ledamöterna Kaptenlöjtnanten Gustaf 

Carl \Yitt, f. d. Kommendören Gustaf Bertil Lillichöök och Kap

tenen vid Väg- och Vattenbyggnadskåren Fritz Oscar Bothen. 

t 
Carl Henrik KreUger 

~öddes i Stockholm den 3 Mars 1822, det tredje barnet af åtta 

syskon. Föriildrarne voro Amiralen Johan Henrik Kreiiger och 
hans maka Euphro.sync Tegncr. 

Sin första ·bokliga undervisning fick han tills <:nnmans med 

sina bröder i hemmet af en privat lärare. När han var endast 4 

år gammal, flyttade fadrcn till Skeppsholmen, och der väcktes 
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tidigt den håg hos honom för sjömannens yrke, som blef bestäm

mande för hans val af lefnadsbana. Redan vid åtta års ålder 

fick han åtfi:ilja sin fader, den tiden kommendörkapten, på en 

recognoseringscxpedition i Stockholms skärgård och fyra år senare: 

var då sålunda ej mer än 12 år, deltog han som extra l<adett l 

en öfniugsexpedition i Östersjön med kutterbriggen Väntalitet. 

1836 och 1837 gjorde han ytterligare två expeditioner som kadett, 

hYilka under dessa år, den första med kmTcttcn Kajaden och den 

andra med kon·etten Jarramas, 11tstriiclztes till Korcl:ojön och det 

ena året derjcmtc till England. Efter att hafva genomgått denna 

praktiska utbildning och afslutat sin bokliga undervisning i hem

met, aflade Krciiger 1838 ::;jöofficcrsexamen vid K. Krigsakademien 

å Karlbcrg, således Yid blott 161/2 års ålder. Efter aflagd examen 

fortsatte han erncllertid i-:ke direkt sin militiira utbildning, utan 

tog anställning först som andre och sedan so m förste styrman å 

kofferdibriggen Orcst, med ll\·ilken han gjorde en liingrc resa, som 

sträckte sig till England, Brasilien, Italien, Portugal, derifrån till

baka till Brasilien samt åler till England och Yidarc till Holland. 

_ttcrkommcn till fädcme,;landet blcf hau 18±1 utnämnd till 

sekundlöjtuant. Vintern 1841 -5:2 Yar hau kommenderad å. kor

vetten Carlsicrona på långresa till 1\Iedclhahet och placerades vid 

hemkomsten på Stockholms station. Hiir gcn?mgick han samma 

år kursen vid (+ymnastiska centraliustitutct. ~\xet dcrpå lemnadc 

han fttcr fädem eslandct och gick efter crhilllcn permission i en

gelsk sj ökrigstjcnst och deltog derunder bland anuat i blockaden 

af Barcelona. Han återkom 1845 till fiidcmeslandct och fick under 

de båda följande ,·intnirnc förtroendet att föra postLåten "Aktiv" 

mellan Gotland och fastlandet. 11->48 befordrades Krciiger till 

premierlöjtnant Under dc följande fyra åren hade han åter per

mission för att tjenstgöra vid handelsflottan och förde und~r 

denna tid kanalångaren nThelford" mellan Stockholm och Göte

borg. ;\r 18:1:3 återinträdde han i tjen;;t Yid flottan och erhöll 

befattni1wen såsom nndereki])ao·emästare \·id Stockholms station. 
b ~ 

Efter att under ;;ommarcn haha va!·it sill sjös på korvetten ,Tose-

phinc blcf han följande vintern chef för skeppsgossekompaniet i 
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Stockholm. 1858 avancerade Krci.iger till kaptenlöjtnant och blef 

ckipagemiistare. 1861 erhöll han kaptens fullmakt och blef föl

jande år chef för kanonierkompanict. 1866 öfvergick Kretiger 

till skärgårdsartilleriet och blcf dervid utuiimnd till öfverste och 

förordnades att vara tygmiistarc vid Stockholms stati0n. 1868 

blcf han tillförordnad vadschef i Stockholm och 1872 ordina

rie varf,.;chef, hvilkcn post han beldiidde i tio ur. Somrarne 

1S6i, 68, G9 och 70 var Krciigcr eskaderchef under skiirgårds

artillericts öfningar. 187 i3 återintriidde han vid flottan och ut

nämndes till kommendör. Kretiger blef konteramiral 1881 och 

tog afsked 1885. Sin aktiva tjen st ,·id flottan s~utadc Kreiiger 

redan 1882, då han afgiek från bcfattuingcn som varfschcf i 

StocklJOhn. 

.Temte sin mångsidiga nch gagnande verksamhet s:Ssom sjö

officer hade Krciiger emellertid intresse och tid ähcn för andra 

allmiinna angcliigcnheter. Såhu1L1a var han under åren 1868 till 

1872 stadsfullmiiktig samt seelan J 88~ ordförande i elirektionen för 

handelsflottan s pensionsin rätti Ii11g. 

Sedan 1872 var lwn kommendör af ,,·iirdsordcn och sedan 

1880 hedersledamot af detta siillskap. 

De senaste åren tillbragte Krciigcr i stilla tillbakadragcqhet i 

sin familj, hindrad att egna sig åt n:'lgra offentliga värf af en 

långyarig och smiirtsam sj ukdom, fnln hvilken döden nu lugnt och 

stilla kom såsom en ,·äntad befriare. l{ reiigcr var gift tY å gå n

"'CI' fiirkta <råll''C'Il med Hedvig Hct;r,ius samt andra l!:ången med 
t-,'' h o '-' <_J 

Ingeborg f'parre, och efterlemnar en son och tre döitrRI'. 

A f det, som hiir blihit niim mlt om Krciigers långa tjcnstetid, 

framgår, att hm1 \'Rr en af fl otta ns mest praktiskt och mångsidigt 

utbildRde offi cc·rarc; ta n var dessutom en redbar oeh kiirnfast 

man af gamla stnmmcn, högt skattad och afhållen ~å,·äl af nncler

lydande som af kamrater. 
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Gustaf Carl Witt 

var född i Carlskrona den 5 April 1814 och son till Amira
litetspastorn .. Witt. Redan vid 12 års ålder hade han bestiimt sitt 
val af lefnadsbana i det han då aflade konstruktionselevs examen 
och antogs som konstruktionselev. 1830 och 31 var \Vitt sjö
kommender~d såsom dylik elev dels i 31/2 månader på fregatten 
Eurydice och dels i 4 1/2 månad på korvetten Jarramas. Derefter 
aflade han konstruktörsexamen och befordrades till underkonstrnk
tör. Sedermera tog han först skcppilref>xamen derefter sjöofficers
examen och slutligen 1835 konstruktiu nsofficersexamen, innan han 
äncltligen nådde målet för sina studier och utnämndes till Sekund
löjtnant i K. Maj:ts Flotias Konstruktionskor!JS. 

Avancementet gick emellertid långsamt och först 12 år sonare, 
1848, befordrades \Vitt till Premierlöjtnant och efter ytterligare 
13 år, till Kapten-löjtnant. 1ren 1850 till 56 tjenstgjorclo Witt 
såsom kontrollofficer vid härvarande station och vikarierade under 
samma tid såsom lärm·o i Skeppsbyggeri-Institutet. 1857 erhöll 
han ordinarie beställning på denna lärareplats. Från 1834 till 
1t:\65 var \Vitt nästan årligen kommenderad att verkstilila ntstiimp
ling af ekar samt skogsbesigtningar i Södra Sveriges län. 1859 
var han kommenderad till S tockholm för att biträda vid Skepps
mätarcreglementcts utarbotaude, och 1866 deJtog han i on komite 
för utarbetande af nytt reg lemente för flottans stationer samt i 
en annan dylik för uppgörande af nytt reglemente för städamas 
allmänna brandstodsbolag. 

Då flottans konstruktionskorp:o ombildades till den nuvarande 
mariningeniörstaten, öfvorgick \Vitt till indragningsstat. 

Å tt Witt i hög grad åtnjöt sina förmäns och samtidas för
troende framgår, utom af ham; ofvannämnda uppdrag såsom ko
miteledamot, deraf att han två gånger 1859 och 18 64 var stats
revisor samt vid riksdagarne 1862 -G;) och Hl65 -66 var lodamot 
af borgareståndet {ör Car-lskrona stad. 

\Vitt utnämndes 186± till riddare af K. V asa orden; redan 
185 7 kallades han att vara ledamot af detta sällskap. 

- 425 -

Synnerligen intre3serad såviil af sjökrigsvetenskapliga och 
tekniska som af allmänna kulturfrågor upptriiddc Witt i många 
dylika Bom författare. Sålunda har han från trycket utgifvit bland 
annat en lärobok i skeppsbyggeri, hvilkcn, ehuru skrifven på 
1850-talet, 'ännu i början på innevarande årtionde användes i sjö
krigsskolan och navigationsskolorna; vidare åtskilliga arbeten i 
matematik, en stor massa broschyrer och småskrifter, Grenna stads 
och kyrkas historia m. m , hvarjemte han varit en flitig medarbe
tare i "Läsning för folket'; och i "Gcrnandts familj ejournaL" 

Sedan ·Witt lemnat tjensten, vqr han uneler ett par år före-
ståndare för folkhögskolan i Ram lösa. 187 4 bosatte han sig i 
Grenna, hvarest han sedan dess fört ett tillbe-dmdraget lif. 

Gift två !?;ånger efterlemnar Witt tre barn, en son och två 
döttrar. 

Enkel, fliirdfri och anspråkslös i hela ·sitt uppträdande, gaf 
\Vitt alla, med hvilka han kom i beröring, intrycket af en heders
man af gammal kärnfrisk stam. 

Gustaf Bertil Li!liehöök 

föddes den 30 April 1836 på Känsö. Föriildrarnc v oro Konter
amiralen J o han LiJliehöök och hans maka Maria Fredrika af 
Funck. Vid 15 års ålcler blef Lilliehöök kadett vid K. Krigs
akademien, men redan året förut, 1850, hade han gjort sin första 
sjöexpedition, nemligen såsom extra kadett på korvetten Najaden. 
Efter att hafva gjort ytterligare två kadettresor, 18?i3 på fregat
ten "'af .Chapman" och 185± på korvetten Jarramas, blef Lilliehöök 
i Februari 1855 ntniimnd till sekundlöjtnant vid K. l'vlaj:ts Flotta. 
Såsom den tiden ofta brukades, gick han derefter till sjös på han
delsfartyg under ett par år och besökte under dessa expeditioner 
Brasilien och Ostindien. 

1857 återintriidde Lilliehöök i tjenst vid vapnet och genom
gick vintorn 18.)7 ~53 kms vid Gymnastiska Contralinstitutet. 
Följande vinter gjorde han långresa till Medolhafvet på korvetten 
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Lagcrbjelkc och genomgick de två derpå följande vintramc högt·e 
Artilleri-läroYerkct å l\lariebcrg, hvilkcn kurs han afslutade på 
sommaren 1862. Kursen vid högskolan hade kunnat afslutas förr, 
om icke Lilliehöök sommaren 1861 hade blifYit erbjuden att vara 
bcfälhah7arc å norska brigantinen lf,_;olns under en vetenskaplig 
expedition till arktiska farvatten. Detta anbud Yat· för Lillichööks 
praktiska sinne alltför lockande för att ej mottagas, och så lades 
dc teoretiska studierna åsido under dc sex m:'lnader, som expedi
tionen , varade. Eftrr att vintcm 1862--63 hafva gjort långresa 
på korvetten Kajaden befordrades Lilliehöök p?t hösten sistnämn
da år till premierlöjtnant Vid utbrottet af 1662 års Dansk-tyska 
krig sökte och erhöll Lillichöök tillstånd att gå i dansk örlogs
tjcnst. Han tjenstgjorde sålunda under kriget såsom löjtnant dels 
på pansarkorvetten Danncbrog och dels på ångfrcgattcn Kiels Jncl 
samt deltog i bcYakningcn af ;\Is-sundet och i blockeringen af 
Svinemiinde. Omedelbart efter slutad anstiH!ning i dansk tjenst 
erhöll Lilliehöök permission att gå i engelsk örlogstjenst, livarest 
han uneler 21/2 nr tjcnstgjordc å kon·cttema Barossa och Coquette 
samt å pansRrfrcgatten Achillcs. l\Iedan Lillichöök var i denna 
tjenst befordrades hm1 år 1öG6 till kapten. 

Vid sin hcl1lkomst l'd1n Rngland sommar<:'u 1867 blcf Lillic
höiik flaggadjntant clrls ?t fregatten Wanadis och dels å kon·ctten 
Thor samt var föijRndc vinter på sin tredje och t\·å år senare på 
sin fjcrdc långrc,;ft sil~om kommenderall officer. Ungcfiit· Yid den
na tid sitttar den mrra rörliga och onwtexlandc perioden af Lillie
hööks tjenstctid och nn bi)rjar i stiillet ckn följd af år, uneler 
h vilka tjcnsten drngcr fördel R f hans mognade omdöme och sam
lade ctfarcnhct eller bokliga vetande. Under dc 10 åren 1872 
till 1881 \"ar Lillichöök uii~tan hvmjc somm~tt' kommenderad på öf
ningscxpcclitioncr, 1872 och n silsom sekond, det förra året på 
monitorcn Lokl', det scnRre på kon·ctten Ba:dcr. och dc återstå
ende åren som ch d på 2:a och l :a klass knnoubåt samt på ång
fartyget Valkyrian. Hans tjcnstgöring i laud under dessa år upp
togs lwf\·uclsaldigast af kompanichcfskap, kommendering som in
formationsofficer i nndcrbcfiilsskolan, examcnsfönättning i navi 
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gationsskolor m. m., hYarjcmtc han 187 5 genomgick minkurs i 
Stockholm. Sitt sista befäl på kanonb;'\t hade han i September 
18tll, då hm1 som chef på kanonbåten Skuld deltog i den eskader,· 
som under dåvmRndc kommendören friherre F. \\'. yon Ottcrs 
befäl bilchdes i ändamål att öfvcrföra det nyförmiilda kronprins
paret från Frcdrikslmvn på Jntland till Göteborg. Under denna 
expedition, som cnclRst Yaradc i 6 clngar, blcf Lilliehöök befordrad 
till regementsofficer, och tdi dagar derefter vid elen midchtg, som 
FL .Maj:t Konungen gaf ombord på chefsfmtygct fregatten \\'ana
dis, dekorerades hRn med riddaretecknet af S:t Olaf~orden. 

Uneler åren 1883 till 1888 var Lillicböök niistan h\·arjc som-
111:'11' "ji)komnwndcracl, dels såsom chef å chefsfartyget Drott, skol
fartyget Stod:holm, pRnsarbåtRrnc ,Tohn Ericsson och Thordön 
samt dels s:'lsom afcleluingschef för skeppsgosscbriggarnc. I laud 
bcldiiddc Lillichöök bcfattningan1c såsom chef för ~kcppsgossckå

ren 1883 till 1885, som ledamot i undervisningskommissionen 1~8ö 
--·88 och såsom kommendant i CarlsJuona 18t:l8 tilllml3; 1891 be
fordrades Lilliehöök till kommendör i K. flottan och på dren 
189-t tog han afskccl, hvarcftcr han bosatte sig i Stockholm. 

Lillichöök, som sedan år 1869 var gift med Emma Brrta 
Fredrika Bcata Follin, Rflcd hastigt af hjertfiirlRmning den l uiist
lidno .\Iaj, cftcrlcmnandc cnka, tre söner och en dotter. 

Med Lilliehöök gic~c en clngiig sjöofficer, en iirans man ur 
tiden. Samvetsgrann i sin tjenst, !ngn och fm<t, redbar och pålit
lig, ,·iinlig och htlmRn, giistfri och Yiiufast, viirdcrar1es han af alla, 
som med honom kommo i bcri)riug, och Yar \"armt afhållen af 
dem, som kiiucle honom niirmarc. 

Fritz Oscar Bothen. 

De män, hvilkas ,·crhamhct uneler lifstidrn nyss i korthet 
har framstiilts, hade alla Yic1 sitt frånfälle sedan flera år tillbaka 
lemnat den aktint tjcnstcn, och dc platser, dc der fyllt, hah·a rc
clRn länge Ya rit bekliiclda af andra; icke så Bothen; miclt i sin 
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verksamhet kallades han bort från de sina och sin tjenst, 
och ej blott anhöriga och närmare vänner utan äfven öf\·erordna
<le, kamrater och underlydande känna det tomrum, han lemnnr ef
ter sig. 

Bothen Yar född den 17 Febr. 1845. Föräldrame voro ]ms
sören vid Höganiis stenkolsaktiebolag l\Iagnns Bothen och hans 
maka, Louise ~Iargaretha Råberg. Efter att i Dec. 1868 vid 18 
.års ålder hafva aflagt studeutexamen, egnacle sig Bothen ofördröj
ligen åt den lcfnaclsbrma han valt, uiimligen Yäg- och vatteubygg
nadsingcniörens. Tidigt på d ren l 864 började han ~in praUiska ut
bildning i detta fack såsom ingcniörselev vid Landskrona-Eslöfs 
jemviigs byggnad; i samma egenskap hade han derefter anstiiil
ning vid byggandet af Y stad - Eslöfs jenwiig intill hösten 1866, 
da han började sina teoretiska yrkesstudier och genomgick K. 
Krigshögskolan, der han aflacle afgångsexamcn i Dec. 1869. De 
närmast följande tre åren var Bothen biträdande ingeniör vid bygg
naden af Långeds och l\Iunkedals trämas;;cfabriker; var derefter 
nndcr åren 1873--1'9 stationsingeniör vid byggandet af Kaltllar
Emmaboda, Karlsl;;:mna-\Vcxiö, l'lybro-Säfsjöströms och \\'e
stervik- .. 1tvidabcrgs -Bcrsbo jernvägar. 1874 utniimndes Bothen 
till löjtnant vid K. Väg- och V attcnb_rgguaclskåren. U n der åren 
1879-t:l3 deltog han som afdclningsingcniör vid sänkningen af 
Hjelmaren och Qyismarcn samt var derunder iifvcn kontrollerande 
ingeniör vid oml.>ygguaden af slussen i Eskilstuna, iifvensom af 
K. Vii g- och V attcnbyggnaclsstyrelscn förordnad att vara dammii
stare vid Hynde\·ads regleringsdamm, uneler sjöarnes tappning. 
1883- 84 val' Bothen åter anstiilld såsom stationsingeniör vid jern
vägsbyggnad, nemligen vid linien Gcflc-Ockclbo. 

Det var sålunda en rik erfarenhet såsom byggnadsin~·cniöl' 
Bothen egclc, då han 1884 förordnades att vara byggmitstare \·id 
Carlskrona station, och många voro äfvcn de tjcnste- och förtro
endeuppdrag han såsom sådan erhöll. Så blcf han samma år för
ordnad till rörföreståndare vid km nans vattenledning mellan Lyc
keby och Carlskrona, lwilken post han innehade så liinge vatten
ledningen tillhörde kron:m; och då stadens n~·a ,·attenleclnings\·erk 
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anlades, anförtroddes planliiggandet och utförandet af detsamma 
åt Bothen. 

Han var upprepade gånger kallad till Stockholm för att i 
K . Marinfö!'valtningcns ingeniörafdelning biträda vid utrednii1gen 
af vioticrare b)·crgnaclsfr!icror rörande CarlsJuona station, och många o b b ,.., 

äro de val'aktiga minnen, som han härstädes lenmat efter sig i 
form af utförda arbeten; bland dessa må sarskild t nämnas:. Sta
tionsbdiilhafvaren:o kanslihus, Carlskrona Artillerikårs kasernbygg
nad, kruthuset på Kalsholmen, upphalningsslipen för torpedbåtar, 
ritningarne till den nu under m·bete varande nya dockan, ham
nen vid minclepartcmentet, med flera. 

Bothen valdes t ill ledamot af Ca rl sluona stads byggnacl"iniimd 
1886 och följande år till staclsfullmii ktig, hvilka kommunala upp
drag han bibehöll så Hinge hans med åren allt mera försvagade 
hclsa tillät. 

1889 utnämndes Bothen till kapten Yid V äg- och V attcn
byggnaclskåren, och samma år kallades han till ledamot af Kongl. 
Örlogsmannasällskapet Sedan 1892 Yar han riddare af K. \Vasa
orden. 

Utom det anseende Bothen åtnjöt såsom synnerligen in
sigtsfull och driftig fackman, Yisste han genom sitt enkla och 
vänsiilla yäsen oc.h ·genom elen stora pligttrogcuhct, som alltid ut
märkte honom, att dcrjcmtc förviirf\·a sina kamraters tillgihcnhet 
och underlydandes förtroende. 

I sitt enskilda lif yar- Bothen en gladlynt, jovialisk och i hög 
grad !!:iistfri person. Sedan 187 6 ya r han gift med Helga Schil-
ler, men hans iiktcnskap var icke välsignadt med några barn. 
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Fortsatta försök med svenska kol. 

I denna tidskrifts .J.:dc häfte för i år lcmnadc vi en redo
görelse för dr försök med S\"enska kol, som dittills blifvit ut
förda. Vi nämnde då att genom generalorder anbcfalts, att yttct·
ligarc försök skulle under ~:;ommarcn utföras å något eller några 
af dc fartyg, som voro brordradc till förberedande bcYärings
öfningar i Carlskronfl. 

Resu ltaten af dessa förs ,J;:, ln·ilka \·erkstiilldcs å pansarbåten 
Oden, föreligga uu, och \·i lemna här utdn1g m fartygdchcfeus mp
port bctriiitandc ;:;amma försök: 

··En dag i h\·arje vecka har pansarbåten varit till :-;jös för 
maskin personalens öfning i eldtrin g och maskin skötseL P n der dc 
tvenne f(irsta öfningsdagamc utfördes profskjutning af torpeder 
och sviingningsför;:;ök med fartyget, hnn·uncler i allmiiuhct anviin
dc::; 8 knops fart. På grund af stiindiga manövrer har kol:'ltgången 
vid denna fart icke kunnat noga utrönas, men kan deremot om 
öfril!a förhållanden. som utg]'ort för -:mål för siirskilcl iakttao'Clse 

<-J l ._ o ' 
giilla had hiir nedan anföres betriiiEwclc erhållet resultat vid 
högre fart. 

IuUtagelser z·irl 1 O knops {ud. 

Vid förbriinningcn lcmnade kolen en ;;kiifenujöln.rtacl aska, 
som täppte rosten så att högst litet luft kunde undcrifdtn komma 
till bränslet. 1:::\å liiugc luft kunde komma upp gcm.m rosten, var 
röken ljus och försvinuande, men blcf tjock och mörk, då rosten 
ti1pptes af askan. • \.ugtryckct hölls med liitt.hct; luckoma bakom 
eldbryggan yoro fullt öppna. Askan kunde ej bortskaffas från 
rosten, utan växte fyrarnc från omkring l till 2 d.m. Sannolikt 
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kommer mycket mera kol att åtgå dter längre tids eldning, cme· 
dan fyrarne då ofta behöfva göras rena. Hettan i rökfånget yar 
något starkare iin då Walcska kol anviindas. 

lalcttaqelser vid 11 knops f!uL 

Luckorna bakom eldbryggorna vom fullt öppna, och 3 roster 
i hvarjc ugnsats bo"tt::~gna. Angi'tcndc askan gjordes samma iakt
tagelser som vid lO knops fart. .~ngtryck h(~] l s med liitthet; rö
ken var ljusare ii n rök från Y orkshirekol, rokorstcnarne ni'tgot 
hetare iin då 'iValcska kol användas. 

Iakttagelser t·icl 12 knops fcwt. 

Samma anordningar med luckor och roster som vid J 1-knops
profvct. Straxt efter fartökningen måste fyrarne spettas upp och 
renskroken anviindas för att afl~1gsna en del af askan från rosten. 
_Angtryckct hölls jemnt med Etyf eldning, dock utan forcering; 
fyrarnos tjocklek omkring l ,5 d. m. skorstenen var· under däck 
mycket varm, fiirgen derå blåsades och skulle sannolikt efter 
fortsatt eldning blifvit uppLränd. 

Ia!.ttagelsm· vid 15,4 knops ji.11·t. 

1\Iaskinema arbetade med ånga från )war sitt pannsystem, 
styrbords maskin från aktra pannoma, babords från de förliga och 
lilla ångrörsledningen likaledes från förliga pannorna. Under fart
ökningen rensades fyrar n c del vis från aska; fyrarnos tjocklek om
kring l,;, d. m., luckorna bakom eldbryggorna fullt öppna. . \.ng
trycket i förliga pannorna hölls emellan 180-150 r(l under for
cerad eldning med natur! i at dra<". I aktra eld mm me t hölls ån o·-• ~ b b b 

trycket liittare vid 1 -F~--l.n <1/. Efter :J/ 4 timmas gång öfyerflyt-
tades ångan till lilla ångrörsledningen från förliga till aktra 
pannorn::t, hvarigcnom :1ngtl'ycket hölls Hittare i de förra. Vid 
profvcts slut var fyrames tjocklek omkring 2 d.m., och hade dessa 
under profvet stiindigt rensats med renskrol.;:cn. Röken var tjock 



--- 4:\:2 -

men ljus. Färgen å skorstenar och rökfång blef uppbränd, och 
om mörker varit rådande, skulle låga varit synlig från förliga 
skorstenen. 

lakttagelsrr vicl 16,1 knops (art. 
Sedan föregående prof afslutats, minskades slagan talet, ugnarne 

uppspettades och rensades underifrån, hvareftcr slagantalet åter 
så småningom ökades; fläktame sattes i gång och eldrummen 
täpptes. U nder l timme hölls ångtrycket mellan 145 - 150 rfl per 
q v. v. t. under je m n eldning och ständig rensning af rosten under
ifrån. Fyrarne:s tjockle!~ omkring 2 d. m.; luckorna bakom eld
bryggorna fullt öppna, bliistertrycket l O a lo m. m. Skorstenarne 
v oro mi n d re heta än under förra proh·et, men hetare ii n då -w ales
ska kol användas. Röken var ljus. 

Iakttagelser efter p?·ofvets af~lutande. 

De aktra pannornas ugnar voro obetydligt läck vid naglar och 
vexlar i föreningen mellan ngn och förbränningsrum öfvcr eld
bryggorna, äfvenså å de förliga pannorna, ehuru betydligt mindre. 
Pannorna hafva förut varit Hick å samma platser, men tätats, och 
kund0. äfven nu tillfälligtvis iståndsättas af fartygets egen maskin
personal. 

Af r.tedanståcndc tabell framgår, huru de särskilda profven 
blifvit företagna och huru kolåtgången utfallit. 

20/7 
'!.B/l 

i;,s 

JO 
Il 
12 
15,{ 
16,7 

3 
;3 

G 
G 

GG 
7:1 
so 

110 
120 

-l 
l 
2.Dl 
l 
l 

5-l-lO 

5650 

;;:; 
.-.- o 
~"C p. 
:? f; J~ 
~ ~· 

::l 
O 'l 

1:160 
18(10 
20 10 
G-lGS 
82-ll 

42 
2G 
2-3 
85 
!J5 

Genom åberopade generalordern iir anbefaldt att vissa för
hållanden beträffande de svenska kolen skulle under profven ut
rönas och får J'ao- sammanfatta de af försöken vunna resultaten 

' o 
sålunda. V ärmeeffekfen, hos dessa stenkol är god, men väl stark 
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hetta uppstår i skorstenarna. H urm·ida kolen tåla fö rvaring om
bord torde kunna framgå först framdeles, och är af varfschefcn 
fiircskrift lemnad, att en af pansa rbåtens kolboxar, rymmande om
kring 12,0UO kg., skall vara fylld med svenska stenkol för att om 
möjligt der förvaras under 6 månader, hvarcfter chefen för in
geniördepartementet skulle till varfschefen afgifva rapport bctriif
fandc kolens lämplighet för förvaring ombord. 

Huruvida kolen utan oliigenltet kunna anviindas undm· läng
re ticl8 eldniny, har med hänsyn till anbefallda öfningar icke kun
nat t ill fullo utrönas, men synes af dc anstii llcla försöken framgå, 
att vid eldning med dessa kol erfordras ständig uppspettning och 
rensning af fyrarne, 11Varigenorn arbetet fö r eldarepersonalen äf
vensom kolåtgången betydligt ökas. 

Såsom behöfliga förändringar i afseende å rosten och eldstä
derna framhåll es, att de bakom eldbryggorna anbragta lnckorna 
äro nödvändiga fcr tillförande af luft, samt att rostytan bör an
ordnas med ~ tora rnm mellan rosterna, hvarjcmte det är att för
moda, att höj ni ng af eldstadsbryggorna skulle va m till fördel. 
Til!räckli.r;t änqt1'yck kan utan svårighet hållas, men erfordras 
strängare eldning än med \V aleska kol. Fartygets actionsradie blir 
afscvärdt mindre iin vid anviindande af \Valeska kol, enär vid 
fart mellan 10 och 12 knop kolåtgången visat sig vara 25 °/u a 
42 °;'0, vid 15,4 knops fart 85 ° /o och vid 16,7 knop ända till 95 
0 jo större tin då \Valeslm kol anviindas." 

tiå långt fartygschefens rapport . 
Af densamma och de föregående försöken framgår oveder

s~igl igt, att svenska kol äro användbara på flottans fartyg, men 
äfve11 att de äro för dvrbara och besvärliga att använda i freds
tid. U nder krigstid skulle do, sedan alla andra resmscr blifvit 
uttömda, säkerligen komma att tillgripas, men i betraktande af 
att endast en liten del af den i och för sig obetydliga gvantitet 
kol, som brytes i värt l ~nd, är användbar för flottans behof, torde 
dock vara bäst att icke i niimnvärd män räkna denna reserv. 
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Arsberättelse i bestyckning och beväpning. 
Af föredraganden, ledamoten F. Uralnn. 

Krutfrågan. 

Ibland de många frågor, af l11·ilkns lösning artilleri 1·apncts utn.>ck
ling 1mder de senaste årenYnrit beroende, iir krutfrågan tvifvelsntnn 
en af de Yigtigm;te. Hedan vid ett flyktigt betraktande finner mnn 
nemligen. att ett allmänt införande af de nya, röksvaga, krut~or
terna inneblir ocrhörda fördelar. Dc stora utg?t ngshastiglwterna 
och de flaclm kulbanorna kunna endast med dylikt krnt crh?tllas 
utan att knnonen öhcr höh·an anstränges. Skjnthastigheten kom
mer först då till sin fulla rätt, niir krutröken icke försvårar rik
tandet och niir den tidsödande rengi)ringen cftc·r h varje skott bort
faller. Och slutligen bidrager den betydligt minskade lnddnings
Yigten att förenkla anorclningnrne för ammunition stran sport m. m. 

Ej under då, att mnn mecl rnstlös energi arbetat på denna 
frågas lösning, och endast låtit sig sporras till fiiruyndc anstriing
ningar af de många sl"i'trigbcter, som stiidsc uppstå å detta fiilt. 

I En.IJlwul iir nllt fortfarande conliten det till tjenstebmk 
antngna krutet, ocb beaktansvfircla frnmstcg med afscenc1c på dess 
jcmnhct och stnbi litct hafva blifvit gjorda. Den höga nitroglyce
rinlwltcn (68°/ o) gör dock detta krut synnerligen "bett", och sl"åra 
nrbränningar kunna ej linchikas trots dc stora, Yida krutknl1lmare, 
lwarmed de engelska kanonerna förses. l\len svårighctcma med 
dessa urbriinningar besegras på rtt lika enkelt som kostsnmt siitt 
- man köper n.\·a knnoner, niir dc gamla blih'a urbrända. 

Inom 1·ysl.:a marin"n har man efter långvnriga och grundliga 
experiment antagit ett icke nitroglyccrinhaltigt krut, som benämnes 
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py1·ocollodinmkrut. Det består hufvudsakligen af nitrocellulosa af 
låg nitreringsgrad och har vid skjutförsöken visat synnerligen 
jemna och nwkra resultat. Anledningen till att man ej sökte ut
arbeta ett krnt:::lag af samma art som ballistiten, d. v. s. nitrogly
cerinhaltigt krut, låg icke dcruti, att man frånsåg dess stora för
delar, utan fastmer deri, att olägenheten af urbränningar ansågs 
vara omöjlig att komma ifrån. Pyrocollocliumkrutet lärer nu till
verkas för samtliga kalibrar inom ryska marinen. Dock har för 
kort tid sedan gam,ka betydliga partier ballistit inköpts från de 
tyska hbrikerna. 

Ett likaledes nitrogl.1·ccrinfritt krut, tilh·erkadt vid danska sta
tens kmtbruk, hnr ii h· en Yisnt goda res u l ta t; i nedanstående ta
bell angif,·as siffrorna för en med lö cm. ss. k. skjuten serie, deu 
lO Aug. 1899. 

Anskjutning af Bofors 15 cm. ss. k. 
43 kal. lång för "Hcrluf Trolle". 

Krutslag: danskt sk~·debomnld:::krudt 

, 
, 

" 
" 

51 

" " 
" " 
" " 
,, " 

l\redel tal i 61 ; 9.5 

2226 697 

2296 698 

2375 69ö 

229ö 695 l 

23-J-7 696 

l 2;3o7 ! 69G 

Ihacl betriiffar krutfrågan inom s1·enska flottan har densam
ma under ft r Hl99 tngit ett stort steg framåt. 

Som bekant konstwcradcs Odr>n~ 2.) cm. kanoner för rök
svagt krnt, men af obekant anledning blcf konstruktörens erbju
dande, att Yid kanonernas anskjutning jetm·til pröfya dylikt krut, 
förkastadt. Emell ertid företogs \·id anskjutningen af Titors 25 
cm. kanoner i L e Hi[n·e priifning af franska marinens röksvaga 
B. JI.-18-hut. hnuom fi"n·cdrag;anden i bestyckning och beväp
ning för år 1898 redan meddelnt resultaten. Det iir af detta krut-



- 4!6-

slag, som man under år 189U lyckats anskaffa ett större partir 

hvilket Yid profskjutning i Carlskrona med Odens kanoner lemnat 

det synnerligen goda resultat, hvaraf nedanståe11de tablå gifver 

en bild. 

Pröfning af BJf.,a krut i Pro j. Laddn. Tryck Utg. 
~-_o cm. k. IvUH. vigt. Yigt. j atm. bast. m. 

l k (J' l kg. l o· 

l Skjutningen företogs i Carl s- 204 52.65 2076 7J3.3 
krona elen l ?i l\Iars 1899. 203.5 52.65 2172 750.s 

203.5 5l.no 
l 

l 2017 726.;, 

203.5 l 51. o" l 20ii9 l 732.n 

Medeltal l 203.G l 52 .I o l 20()1 l 738 .. , 

Med anledning af dc goda resultat, som under :'lr 1898 vnnnits 

med det af det svenska Aktiebola,r;et Bojors' 11obell.:nd tillverkade 

~. k. N. K.rv krutet (betyder: nobel krut, typ IV) bel'löts emeller
tid att p rö ha detta krut:; lag i de vid Bofors till \'Orkade 25 cm. 

kanonema för Niord. 1\Ian pröf\'ade dervid 2.r, - och 3.o mm. 

tjock }f. K.tv i rörfonn, och fann den senare dimensionen \'ara 

att föredraga. Hesuttaten framgå af ncdnnståcncle tablå. 

- .... -

l 
t:""' ' l 

Pröfning af 3 mm. Pruj:,: ..-:;.. 
Tryck ng. 

K. K IV i 2:> l'nl. ](. vigt ~r;· ::... 
ha,:t. Anmärkning<H. l ~= 

l 
~1 G-t C. '" at m. 

111. 
kg. j;fJ o· 

Skjutniugen företogs 204 45 193017'27.[) Kanonen n:o 5 

vid Bofors den 17.3.99 
" 

45 19981720 .• ., 
,, 45 1962 72G.o " 

Medeltal l " l 45 l 19631727.sl 

Skjutningen företogs 204 45.5 2008 727.4 Kanonen , n:o 6 

1

vid Bofors den 29.3.99 
" 

45.5 2021 732.9 " 
" 45.5 1994 73L 

" 
l Medeltal l " l 45.51 20061 730.61 
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Vid en jemförelse mellan dessa synnerliD"en förmånliD"::t resul-
a "' 

tat af det svenska krutet och ofvannämnda, för B. J1. 13 krutet 
gällande siffror, finner man en afsevärdt större jemnhct hos det 
svenska fabrikatet. Vidare finner man, att N. J(.1y lendet med 

omkring l 00 atmosfcrcr liigrc tryck ii n B. jld .1 3 hutet lcm nat en 

effekt af 122 mt. per kg. kmt under det att det franska krutet 

blott lemnat 103 mt. per kg. Visserligen måste man mcdgifva, 

att det för B. Lli 1a krutet anviinda ''arbctstrycket" ej ii r fullt så 

högt, som det bör vara för att lem n a den bästa effekt, (omkr. 

2,300 atm.), men det svenska krutets öfvcrliigseuhet i balistiskt 

hänseende är dock gifven. När dertill kommer, att några urbräu

ningar ej kunnat förmiirkas trots det relativt stora antalet skott, 

som inalles under försöken blefvo skjntna, har man beslutat att 

antaga N. K.rv krutet såsom typ för såviil Ollens som 'l'hors och 

Niorels 25 cm. kanonkrut, och inköpt ett ganska stort parti dcraf. 

Troligen kommer denna kruttyp att antagas jemviil för de 

uya 21 och 15 cm. kanoner, som nu äro under tillverkning. 

Med dessa fakta för ögonen synes det icke otiinkbart, att \'i 

i nom den närmaste framtiden kw ma uppnå det länge eftcrsträfva

dc målet, ncmligen att kunna förse stridsfartyg<ms samtliga kano
n er med röks \·agt luu t. 

Afven för Kungsholmens 2-± cm. kanoner iir numera en full

stiindig utredning röksvagt krut af N. Krv -typen uneler till verk

ning. Vid profskjutning af ett parti elylik krut erhölls med 24 

cm. k. .l\I/90 i 1'-,ebruari månad detta år följande resultat, utgöran
do medeltalet af 7 skott, ncmligcu: 

}JI'Oj.-viqt = 131 kg.; ladrln:svir;t = 3± kg.; tryck = 184± 
atmosfcrer; utqän,r;shastiqlwt = 638 m.; dc för dessa kanoners 

iildre stridsladdning gällande siffror v oro: laddn:svigt = 82.5 kg. 

brunt, prismatiskt krut; tryck = 2460 atmosfcrer; utg.-hastighct 

= 625 m. I rent balistiskt hänseende har man alltså med 2/o af 

den iildre laddningen och GOO atm. liigre tryck, vunnit en något 
större utgångshastighet. 

En annan till verkare af inhemskt röksvagt krut är statens 

krutfabrik vid Ålcer. Dess produkt är af den icke nitroglycerin-
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haltiga typen (Troisdorftypen.) JJe af förra årets föredragande 
omnämnda jemförande försöken mellan Nobelknd och Jkersknd 
företegos den 2± och 25 Januari 1899 i Carlskronf\. Dervid er
hölls i 57 mm. ss. k. l\1 189 B med on laddninO' rörformio·t .·lke·rs-

"' t"' 

hut af 560 gr. vigt en utgångshastighet af 71 O meter med ett 
gastryck af 1,98 1 atmosfcrer under det att nobdkrutet gifyer un
gefär r-;amma hastighet med endast ±05 g r: s laddning. 

E huru detta resnl t::tt kan fln ses ganska tillfrcds"tiillande för 
.Akerskrutet, må man liln·äl erinra sig, att nobelkrutet för 57 mm. 
kflnoncn anYiindes i form af plattor, en korn form, som, niir det 

giillcr att Yisa maximieffekt med minimitryck, ingalunda bm jem
föras med rörform cn. Och dessutom är det ing8 lund a säkert, att 
den åt nobelkrntet g ifna tjockleken - som an\·iindcs i samtliga 
kalibrar från 21 mm. - iir de n fullt rigtiga. 

Vid skjutning med en 12 cm. ss. k. afseeld fö r Oscar Fre
-driksborg hafva iifvcnledes försök med Troisdorfkrut af .tkers 
till verkning ntförts. Kanonen:;; inre konstruktion ii r densamma som 
vid Flottans 12 cm. ss. k.; och då laddningsnlmtTIC'ts \·oh·m är \'äl 
liten för . .c\kcrskrutet - som fordrar större laddnings,·igt iin no
belluutet vid samma clfckt, kunde man e j gerna Yiinta att ut
gångshastigheten skulle blif,·a så stor som i Flottans kanonrr (7 40 
m.) Resnltatct af skjutningen framgår af nedanst<1endc tablå. 

Resultat af skjutning med Åkerskrut i 12 cm. ss . k. 
den 28 Sept. 1899. 

r 
~ l-O -J l 0:> Skilnad i 

Skottcts 
....-: ~ 
~.,.., ~ .~""'":. ~ ~ ~c; förh. till CfJ_ o:; (]q o e-t-'-': 

&~' 

~ 
o ~. c-+ 

nwdclha- Anmärkning. 
n:o. ::l VI ;;T 

(]q (]q 
;::!". 

1-'• o stig h eten. };rr k !l. 
,... 

l 
l 

l 
7 -!.s 2 !.2 230± 747.3 + 36.7 Krutet förekom l 
8 

" 
:2120 708.3 - 2.3 i rörfo rm; rö rens 

" 
9 lf)-l-7 68±.~ - 25.7 liingd = 4611 mm. ,, 

" 10 
" " 

2058 71 ~.s + 2.~ Effekt per kg. 

11 194-6 710.3 - 0.3 krut - 111 m t. 
" " Ell'ckt kg. 

12 21.\ 2090 7 J 9.,1 + 8.6 
per 

" 1krut för l~ cm. ss. 
13 

" 
21.2 1984 702.5 -- 8.1 l k. 

i\1, 9± = 141 mt. 
14 

" " 
20:32 G9\J.z - 11.4 

J Medeltal 4-.s \ 21.~ l 20 J 8
1 

7 l O.G! 11.~ l 
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D et mest anmärkningsviirda af dessa resultat iir de stora va
riationema i hastighet, hvilka öh·erstiga de för nobelkrutet och 
:;r, K.n· kmtct vanliga Yariatioqcrna. 

Emellertid kan man ej annat iin hoppas, att 1\ h:crsh:rutet må 

kunna blifva lämpligt för flottans kanoner, ehuru det vill synas, 
som om man ej ännu öfvernmnit svårighetema vid t ilkcrkning af 
hut för större kalibrar. 

U nder det att man in om flottan dels priif,·at det franska Cordite i 
13. ::\L-krutet och dels det inhemska X . IC1v krutet för svåra ka- svenska ar-

l o f" f'' t . 1 f k 1. . tilleriet. non er, 1ar man ater ·or as mngs ;:anonerna a 2± cm. 'a tber nd 
Oscar-F1·e1lriksborg inköpt ett parti carelite från England. 

Profskjutningen af detta krut förctog.s dön 22. 12. 1808 och 
lcmnaclc föl jande re,.;ultat. 

p ··f· f 8 l'· :::.1-J J..-t' l ~H g' dl ro mng a · ·.9 mm. con 1te 1 ac; ~ -::2· o. e-t- ,....- Anmärk-C1"-...:::::. (j~~ a·-< ~r13 
2-1 em. k. i\1 92. >-• ?:n e-t- ~ l o Q (f};:::;- mu g. :-n ..... 

. lqr kft'. m. 

216 l 36 1 17421599 
l 

Krutkammarens volym är Tempera-
136 J i ter. 

38119'18 637 

turen var 
214.i\ under skjut-

215.o 38 2029 635.r, uingcn -

214.GI 38 i 201:)1 633.4 .J-0 c. 
::\Ic 1 l l " . ' ' - ') l r, . -c c ta af 0 srst,, skotten / _ 14-.7

1 38 l 200 l l 68o.sl l 

En skjutning af intrc,;se iir också elen i Carlskrona i Sept. 
1899 företagna, som af~'åg att ntröna elen balistiska effekt, som 
skulle ku nna erhå llas med en 15 cm. k i\I/89, om laddningsrum
Incts vol.Ym minskades och nobelkrut am·ändes. Volym-min;.;knin
gcn företogs på det siitt, att en mctallhylsa, ll\·ars gods hade 6,5 

liters \'Olym, infördes i krutbumnm·cn, ll\·arigcnom densamrna kom 
att erhålla endast 18.s li te rs rymd. 

Det krnt, som vid försöket an\'iindcs, var det slag, som är 
faststä ldt för stt·idsladdningcn till 12 cm. ss . k. .l\1194. 

Resultaten af skj utningen framgå af niirståendc tabell. 
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l 
'U 

l 
..., :::-< 
2. <"' 

l 

...... :::::... - · --, v" < ac; ~ 
~;;. 

c[ 
o-r ::o l 'd. ~~ m. 

]'er kg l ,, . 
l 

9.o \23821 Pröfning af 16 x 9 x 112 mm. no-
45.1 

l 
743 

bclkrnt i 15 cm. k. J\I/89 med kamma- l 
8.5 l 21~8 1 

ren förminskad till 18.s liters volym. " 
8.aöl2135 

710 

" 
703 

Skjutningcn företogs den 6.9.1899. 
" 

8.t l 2021 688 

J\:Iedcltal af 3 sista skotten 45.1 8.32 209?i 700 
l 

~\Ian .finner hiiraf, att man med dylikt krut kan erhålla äncb 

till 700 m:s utgångshastighet utan att trycket öfvershidcr 2,100 atm., 

under det att man med den äldre laddningen, lwars vikt var niira 

tre gånger så stor, endast erhöll 630 nrs uto·åno·shastiO'het Det o b ,.., b o -

är således visadt, att man med den lwnverttrin,r; af ifrågavarande 

kanontyp, som i dr.t följande skall ytterligare omniimnas, kan er

hålla ett i balistiskt hiinsccndc godt resultat. 

Nitroglycc- En ständig tvistefråga utgöres af det nitroglycerinhaltiga kru-
rinhalti()'t t t ··f 1·· l · . ' • · o·eh nitrogly- e s o ver agsen1et gent emot det mtroglyccrinfria krutet. T detta 

rinfritt krnt. hiinsecnde iir det ganska anmiirkningsYiirdt att i sj el ha Frankrike, 

det land der Bl\I1s krutet för uätTarande iir allherrskandc, finna 

uttalanden till förmån för dc nitroglycerinhaltiga krutslagcn. Om 

också författaren till den uppsats i frågan, som står att finna i 

La J\Iarinc Francaisc för April 1899, nästan uteslutande utD'år 

ifrån den större effekt, som dc nitroglycerinhaltiga kruten fö1:å 

lemna, iir det dock af c11 viss betydelse att från detta håll erfara 

skäl för ett öfvergifvandc af det nitroglycerinfria krut, som f. 11. 

står högst i kurs. 
Olyckshän- Att kännedomen om dc röksvaga krutslagens cgcnska1Jcr och 

delser. ~ ~ 
verkningssätt under de senare åren gått stadigt framåt är ett fak-

H l -

tum, so m icke kan bestridas. V etenskaplig ut redning neh omfat

tande skjutförsök hafva hfirtill i sin n1ån bidragit. Emellertid 

hafva under år 1899 en del olyclislliindelser inträffat, som icke 

kunnat på ett full t tillfredsstiillande sätt förk laras . A f dessa 

()lyckshiindelser är det siirskildt tviinne, som iiro värda en allmän

il1arc uppmärksamhet. 
Den 5 Mars 1899 inträffade i Toulcm en frnldansvfird explo

sion, hvarvid ett stort krnthus spnwg i luften och flere mennisko

M spildes, hvarförutom stor materiel skada anställdes å krinD']iD'-b b 

gande byggnader. Anledningen till denna oh·cka torde aldrig 

kunna till fullo utredas. Emellertid vill det S):nas, som om d~t 
först gjorda antal-!:andet, att illdåd fördåo·e, saknar all oTnnd. 1 )en 

~ · ~ b ~ 

kiindc fackmannen, öfYcrstc Bueknill, England, anser det yara lika 

{)Sannolikt, att det i magasinet förvarade röksvaga krutet af B. N.
typcn - omkring 100,000 kg. - h:unnat vara orsaken till olyc

kan. Fasthellre anser han trolio·t, att det till omkrinD' 83 000 .kO' b . o - ' b' 

uppgående förrådet af brunt, prismatislct, hut, som förvarades i 
samma magasin och var åtskildt från B. }l. krutet genom en 

korridor och t\·1inne stcnviiggar, yarit anledning till olyckan. Här

för talar bland annat den omständigheten, att en stor del af det 

röksvaga krutet återfanns i oföriindradt tillstånd vid platsen i när

heten af magasinet. Då man emellertid icke lyckats konstatera 
o ' 

huru vida fvrvcrkslJersedlar och d y likt J. enwiil fötYarades i maO'a-• • b• 

sinet, återstår ju iif\·en den möjligheten, att dylika explosiya varor 

föranlcdt explosionen. 
V crkan af explosionen var ocrhördt stor. Dch·is beror detta 

på de stora kmtkvantitctcr, som förvarades i magasinet, och som 
- för att begagna ett cngclsld uttryck - satt rekordet i detta 

hänseende, men iifven till stor del på kruthusets solida h:·ggnad~

sätt; det var nemligen uppfördt på Vanbans tid af sten med 

mycket tjocka väggar. Det iir väl oclzså knappast troligt, att de 

moderna fredsmagasinen med sin liitta konstruktion kunna bringa 

krutgaserna vid evcntucl olycka till ~å högt tryck, som här sked

de, eller medföra så fmktansyärda verkningar, som de vid Toulon 

konstaterade. 



En annan olycka, denna gången kanoni"prängning, intriiffade 
den 2!1 Mars 1399 vid Sandy Honl/s skjutplats i Förenta sta
terna. Dervid tillgick sillunda: rn 25 cm. kanon prof',;köts med 
ett röksvagt krut, som f'ramstiilldel' efter den j_ll a:rim-Scli lipphau
s'kc6 metoden. Krutet, som bestlir af 3 ,'4 nitroccllulosa och 1/ 4 ni
troglycerin, f'ramf'tiillcs i form af omkring 3 kal. långa cylindrar med 
flera (i detta fall 7 st.) kanaler (multipcrforatcd powdcr). Till 
följd af formen fir krutet till sin natur ganska starkt progressivt, 
d. ,.. s. att i den mån hntcylindrarne förbrännas, en allt större 
gasmiingd ut\·ccklar-; per tidsenhet. Kurnformrn niirmar sig alltså 
den af balistici såsom idecl angifna. 

Ett skott hade lossats med en laddning af G-lo !;:g., då trycket 
11ppgick till 2,200 atm. 1\led den vid liknande tillfällen alltid an
vända Sarrauska formeln beriiknade,.; den ökning af laddnings\'ig
ten, som erfordrades för att rrbillla det ~åsom tjenstctryck fast
f'lagna 2,400 atmosfcrer. Yid afto,.:"ande af för~ta skottet med 
denna större laddning intriiffade emellertid kanoucnf' spriingning, 
hvan·id kammarskrnhcn Yå lclsamt knstadcs tillbaka, dödande den 
bakom skyddet stående officeren, hvarjcmte skrufmodrrst:·cket 
söndersprängdes. En tryckmiitnrc, som sedermera återfanns, visnde 
ett tryck af omkring 4,800 atmosfcrcr. 

Att krutladdningen icke detonerade, d. v. s. ögonblickligen öf
\'et·gick i gasform, ii r uppenbart. Det låge då niinna,.;t till hanels att 
antaga, att krutcylindrarnc uneler förbriinningcu:-; första !-<kede si'm
dcrspriingdcs och den initiala förbriinniugsytan allt~r~ plötsligt för
storades. 

:;\lr Hiram l\Jaxim vill göra troligt, att denna sönderspräng
ning af krntcylindrarnc unelerlättats genom krutkammarens starka 
konicitet framtill, hvarigcnom kardnson så att siiga söndcrkilats, 
när den samtidigt med projektilen börjat röra ~ig frrun?tt. Enligt 
en annan teori skulle det höga trycket bero på en i gar-;mrtssan 
uppkommen vågrörelse, som, efter hvad erfarenheten ,·i;;;at, pliigar 
uppstå, niir kardusen,.; liingd iir afseviirdt mindre :'in arståndet till 
projektilens bakplan, och som - fiit· att begagna en liknelse -
:;;kulle liksom tid,,attcnsn'lgen röra stg frnm och tillbaka i krut-
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kammaren, sålunda abnormt uppdrifvande trycket emot stötbottnen. 
på grund af gasmassans lefvandc kraft. En dylik vågteori finnes 
besln·ifvcn i Procceclin,qs of the U. S. nuual Institute för Juni 
1899. 

Att af de nu' relaterade olyckshändcberna draga någon slut
sats angående de röksvaga krutslagens stabilitet eller bentigenhet 
att detonera är icke möjligt, och man må i detta hiin::;ccnde erin
ra sig att lilmnnde olyckshiindclser tillförn':l intriiffat med såväl 
det bruna prismatiska som med Rvartkrutct, utan ait dessa krut
slags anvlindbarhct för krig:sbmk blifvit ifrågasatt. 

Slutligcn några ord om dc röksvaga luntslagcns dyrbarhet. 
Man hyser i detta hänseende i allmänhet den förestiillning, att de 
moderna kmtslagcn iiro så oerhördt mycket dyrare lin dc iilch·e 
slagen. Tager man emellertid i bctraktat1de elen effekt de olika 
krutRiagen lemna, stilller sig prisskillnaden helt aunorlnnda. För 
25 cm. k. M, 9± finner man cxcmpel\'is, att brunkrutsladdningen 
kostar 6,2 öre per meterton af mynningscncrgicn under det att 
motsvarande pris för strid::;laclclningcn af N. K.L\' krut iir 6,,; öre. 
Absnlut taget kostar deremot K. K.1y laddniugen 62°/o mer iin 
brunkrntladclningen. 

Projektil frågan. 

Då kanonens effekt tillgodogöres enelast genom projektilens 
verkan emot de mål, som bcskjutas, är det af stor vikt, att pro
jektilkonstruktionen blih·er den bästa möjliga. 

Hvad bctriiffar pansargranaten, har dcn!'amma under de sena
ste decennierna undergått stiindiga förb:'ittringar, möjliggjorda ge
nom metallurgiens framsteg. I den mån det ermcntcrade pansa
ret ut\·ecklat3 i afsigt att redan vid projektilens anslag krossa 
densamma, hah·a emellertid ansträngningarna för att hålla pansar
granatens konstruktion fullt effektiv ingalunda krönts med fram
gång, ja för niir\'aranclc iir pansargranatens underlägsenhet gent 

Pansargra
naten .. 
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.emot pansaret ett obestridligt faktum. Under sådana förhållanden 
är det nödvändigt att aptera pansargranaterna utan sprängladd
ning, enär denna ;träfvar att sönderspriinga projektilen innan .den 
hunnit uträtta allt det arbete, hvaraf den är I?äktig. Den mre 
urbormingen bibehålles likvisst, cniir pansargranatens effektiva 
hiirdning derigenom underlättas. Ett med framgång mwiindt me
del att öka pansargranatens effektivitet utgöres af de så kallade 
kapslame (engelska cctp.~, franska coiffes) som fastsättas å ogiven 
för att skydda densamma \'id anslag mot pansarets hårda yta. 
På sista tid-en hafva dessa kapslar nmnit ett allt större förtroen
de, och dc torde för niirvarande am·ändas i stor utstriickning inom 
franskn, ryska och amerikanska marinerna. Tvenne \'igtiga skii l 
knnna emellertid anföras emot kapslarnc. Det ena skälet utgöres 
af fnran för kanonspriingning, för den händelse kapseln skulle falla 
af proj(•ktilen, medan denna iinnu be
finner sig i loppet. Visserligen kunna 
fullt effekti ,-a medel för kapselns fast
sättaudc användas, men niir tilh·crk
ningen sker i stor skala iir det ytterst 
sYårt att erhålla full garanti i berör
da hänseende. Frauska marinens kaps
lar (se fig.), som påsiittas i varmt till
stånd och som sträcka sig bak~t iiuda 
till 3/o af ogivcns längd, torde härvid
lag vara dc biista. 

Det andra skiilet, som i hög 
grad iir egnadt att minska de kapsla
de pansargranaternas öfverliigsenhct 
öfver dc icke kapslade projektilcma, 
utgöres af det faktum, att pansargra
naternas styrka vid sncclt ans lag, om 
70 a 65° från plåtens yta eller derun
der, icke ökas genom kapslames före
fintlighet. Och mer eller mindre sne
da anslag torde man i allmiinhet haf
va att riikna med under strid. 

-- -l.J.5 -

lkt tillförne :11lmiinnast förekommande projektilslaget, nemii
gen tac/,jcnlsqTwwlen, har infiir det num era i stor utstriickning 
använda sckundiira. pansaret förlorat i betydelse, od1 man har der
för i dc flesta mariner infi:irt ett _nytt proj ektilslag, stålgranute1z. 
Om denna projektil förses med massiv spets och basperknssions- stålgrana-

l l ten. rör, bPnämnes den ltrtlfjnmswgranat. Genom dese re ati\'t star m 

konstruktion eget· den gent emot pansar en gcnomtriingningsför-
måga, som uppskattas till tre fjerdcdelar af pansargranatens. Och 
genom den stora spriingladdningcn tillförslikras ha1fpanf'argranaten 
ähcn en betydande verkan gent emot svagare mM. 

Då spriingladdningc!ls borttagande från pansargranaten gjort 
densamma till rn specialprojektil i ordets egentligaste bcmiirkelsc, 
och då tackjornsgranaten till föl jd af jerncts ringa h:mf::tsthct och 
tiinjbarhet ej lii.ngre iit· fnllt effckti\', torde man kunna siiga, att 
halfpansargranatcn iir den niirmaste framtidens cnhctRprojcktil, 
som kommer att utgöra hufn1ddclcn af ammuuitionsutredningen. 

Uudcr år 188!:) bah'a. gan,.;ka vidtomfattande f'kjutförsök ut
förts i Carlskrona. i afsigt att utröna liimpligastc konstruktionen 
a.f en stålgranat med massi\· spets, stor spriingladdning och bas
pcrkussionsrör. *) 

Bctriiffande möjligheten att erhålla ett pro.jcktilslag, som 
spriinges såväl eftc?· genomg<1ng af möjligast tunna. plåt som efter 
genordriingning af modemt pansar af relati\·t stor tjocklek, visa 
dessa försiik i likhet med andra af samma art, att problemet in
galunda är olösligt, snmt att n, 1 trots af en artikelförfattares 
profetiska ord, icke "iiro vanmiig;tiga till strid emot modem t pans
rade fartyg'·. 

Ett ]l!'OJ'ektilsbg, som uneler de senare åren låtit mycket tala Hrisansgra-
- naten. om ,;ig, iir den R~ l;allaclc briRansgrana!.en, och bland patentbyrå-

ernas ansökning~handlingar förekomma uppfinningar inom detta 
område synnerligen ofta. 

Brisansgranaten iir försedd med mycket tunna \'iiggar och på 
den grund i stånd att rymma en m;·c];ct stor spriingladclniug, 

*) Här liksom framdeles i <len n a <i r~bcrättci:::c ii r utclPmnndt sådant som 
lämpligen icke bör uffentliggöms. 
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hvilkcn, då den är af brisant natnr, förlänar projektilen en ofant
ligt stor förstörelscverkan. Emellertid synes ännu så länge samt
liga brisansgrauatcr vara farliga att handskas med, när de äro 
fullt apterJ c, hvilket fordrar att tändrören inskrufvas först ome
delbart före kanonens laddande. Att denna omständio-het förrin-. . . b 

gar bnsansgranatcns praktiska värde om skeppsbord synes otvif
velaktigt. 

Betriiffande brisansgranatens verkan 
det konstatcradt, att iifvcn det seleuneläm 

emot olika mål, synes 
pansaret förmår bringa 

utanför pansaret. I Frank-ifrågavarande· projektilslag till krevad 

-- i - - --"'-'=A----

1 

rike har man visserligen på sista tiden sökt höja brisansgrauatcns 

vc_rl~an emot pansar geuom att förse elensammas ogiv n1ed en rätt 
ongmclt konstruerad ka])SC1 men httl'tt\·1'cl" el ett·' f" ·f . · ·· 

... .. ' n " 01 anngssatt 
medfort onskaclt resultat eller icke, kiinncr man ej meJ visshet. 
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Ifrågavarande bpsel (se fig.) består af tvenne delar, ncmligen C'n 
del af mjukt stål, som med serrage påsättes ogivcn och förees 
med ett gängadt hål för Uindrörets inskrufvande i granaten, samt 
en utanpå den mjuka delen fastsh:rnfvad spets af hårdt cromstål. 
Först sedan tändröret omedelbart före k:1nonens laddande inskruf
vats, påskrufvas kapselns spets, hvarefter denna tillika med elen 
mjuka delen bildar en utvändigt sliit ogiY. 

Emot svaga mål, såsom de opansrade delarnc af ett fartyg 
äfYensom pansardiickcn, har brisansgranaten en mycket stor ver
kan, hvilkct framgår såväl af de utförda skjutförsöken mot Rcsi
strrnce i Portsmouth och mot Belliqueuse i Tonlon, som af andra 
sprängnings försök. 

Med dylika fakta för ögonen måste man erkiinna, att ett all
männare införande af brisansg-ramttcn i ammnnitionsutrednino·arne ,., 
nödvändiggör ett afscvärclt förstärkande af de nm·arandc pansar
däcken, en åtgärd, som på grund af elen stora erforderliga vigts
ökningen beträffande pansaret kan komma att medföra en full
stiindig omiinJring i fartygens bvao·naclssätt en iinclrirw hvaraf 

'-' '-' •' bb ' . b' c c 

man i det franska slagskeppets Hen1'i IV utseende redan skön,ier 
konturerna. 

För att brisansgranaten skall kunna ersiitta stålgranaten så
som enhctsprojektil, måste emellertid afseviircla förbiittririD':lr af b 

densamma vidtagas, och i sådant hiinseende står elen fordran 
främst, som påyrkar, att dess konstruktion och aptering skallmed
gifva dess skjutande med ntgångshafitigheter intill 800 m. För 
närvarande torde maximisiffran knnna sättas till 500 m., och hvar 

finnes då förclelarne af cl.cn flacka kuluana, på hvars erhällande 
så mycket arbete nedlagts!? 

Brisansgranatens värde beror naturligtvis iifvcn på det an
vända sprängämnets beskaffenhet. Detta består vanligen af ett 
pikrinsyreprcparat eller vått bomullskrut. Till det förra slaget 
räknas den franska mcliniten, elen engelska lydeliten m. fL, under 
det att man i Italien, Tyskhmd m. fL liindcr använder vätt bom
ullskrut. ~lelinitcn är synnerligen kiinslig för träff af projektiler; 
detta framgår bland annat af de minutiösa föreskrifter anaående 

b 



Tackjerns
granater. 
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melinitgranatcrnas placering i torn o. d. under strid, som tid efter 

annan blifvit utfärdade, och som bland annat föreskrifvn: 

att granaterna ej få placeras invid tornviiggcu; 

att ett minimiafstånd af l meter alltid bör förefinnas mellan 

2 granater, san1t 
ntt dcsamrna alltid böra för\"aras å i möjligaste mån skyddad 

plnts m. fl. 
Det Yåta bomullskrutet deremot år i berörda hänseende full

kom 1 igt siih:ert; men det fordrar ett tändrör med torrt bomulls

krut ·- och detta är synnrrligcn kiinsligt. 

Såsom af föregåcmle årsbcriittclscr framgår hah·a under årens 

lopp npprcpnde försök med bri>:nnta spriingfimncn företagits i 
Carlskrona. Dc hafva iifvcn pågått under år 1899. 

I Jet förrgåeudc är omniimndt, att tackjernsgranatcrna mer 

och mer öh·crgifvas på gmnd af sin ringa styrka. Emellertid har 

man så viil i vår egen som i den Italienska marinen börjat förse 

dc iildrc tackjernspans:1rgranatema med spriingladdning och bas

rör, och på så sätt erhållit ett mycket anviinclbart projcktilslag, 

som iihen emot det sckundiira pausaret eger någon effekt. 

Granateldens verkan gent emot pausnr iir en i många afseen

den ganska litet utredd fråga. Enstaka försök, särskildt de af 

Rmpz; utförda, hafva visserligen viRat tackjernsgranatemas makt

lösbet gent emot modernt pansar; mcu några allmångiltiga regler 

för granateldens effektivitet i dylika fall hafva icke kunnat upp

ställas. Emellertid hafva under år l8V9 riitt omfattande skjut

l'örsök med spriingladdadc och wcd Hpetsrör försedda tackjerns

granatcr emot pansarplåt utförts i Carlskrona. Ehum dessa för

sök på grund af de anviinda plåtames syaghct icke kunna tillmä

tas fundamenta l betydelse, synas de dock visa, att det svenska 

tacl,jcrnet i granaterna furmår på ett kraftigt siitt ;;kaka pansar

plåtarnc, så att afseviirda sprickor uppkomma, eamt att de med . 

en anslagshastighet af omkring l 1/2 gång den enligt de Marres 

formel erhållna hastigheten för acnomträtwnirw äf\·cn genomslå 
~ ,.., b b 
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mjuka niekelstålplåtar samt dervid rycka bort stora stycken af 

plåtarne. 

Nya kanoner. 

U n der år 1899 bah· a 4 st. ~5 cm. kanoner levererats och 

installerats å pansarbåtarnc Thor och Niorcl. Två af dessa ka

noner äro tillverkade hos Sclmeider-Canet i Le Httvre, under 

det att Niorels båda kanoner sammansatts af aktiebolaget Bofor·s 

-Gullspång af göt från TVhitworth i l\Ianchcstcr. lvionls kano

ner profskötos i l\Iars månad 1899 vid Bofors, och bcstodo prof

vet med heder. Den enda olikheten gent emot Odens och Thors 

25 cm. kanoner består i bandningen, som utförts medelst ett fåtal 

stora mantlar, samt dcri att kammarshufven sitter i ett s. k. 

f' kr u fmoderstycke. 

Det är redan i föregående årsberättelse omniinmclt, att aktie

Golaget Bofors- Gull.,pän.r; crh:'lllit bcstiillning å ;c:!lviil :! l cm. som 

16 cm. kanonerna för Dristi,r;lwten. Hiirförutom haf\'a dc stora 

nn>:lag, som 1899 års Rikf.:cbg stiillt till rcgrringens förfogande, 

medfört anskaffning af artillerimateriel i för Yånt fiirbålla~1den 

mycket stor skala. Tack vare dc energiska anstriingni1•gar, som 

gjorts af nyssniimnda aktiebolag i afsigt att öka kanOJwcrkstiider

n a.~ produktionsförmåga, har regeringen ansett sig kunna åt denna 

inhemska firma öfvcrlemna kontrakten om tillverkning af samtliga 

erforderliga 21 cm. och 15 cm. kanoner till dc nya och dc till 

ombestyckning anbefallda fartygen. Xumera iiro till följd häraf 

ej mindre iin 11 st. 21 cm. och ±6 st. 15 cm. kanoner under till

verkning \'id Bofors för Kong!. Flottans räkning. Visserligen 

hade det varit i hög grad önskligt, att de nya kanontyperna kun

nat genomgå en gmndlig pröfning beträffande mckanislllcmn, innan 

ritningarna blifvit definitivt faststiillda; tiden har dock ej medaif

vit detta, och hade mau alltför strilngt fasthållit vid denna p;in

cip, torde det icke varit möjligt att lemna mer än en bråkdel af 

beställ ningarnc åt den inhemska firman. För öfrigt h af va kanon, 
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'lavettage och öfriga anordningar för 1 5 cm. ss. k. pröfvats i form 
af den materiel, som af bolaget levererats till danska marinen. 

Bestyckningen å de nya pansarbåtcwne kommer att utgöras af: 
2 st. 21 cm. k. M / 98. 

G , 15 cm. ss. k. l\L98. 

1·0 , 57 mm. ss. k. J\I/89 B och 
· ~ , 37 mm. ss. k. M ;98, de senare såsom båtbestyckning; 

märsbestyckning kommer ej att förefinnas. 
Dc ombestyckade pansarbiltame Svea, Göta och Thule komma 

att erhålla fö ljande bestyckning, nem l igen: 
l st. 21 cm. k. l\1 98 

7 >> 15 cm. ss. k. i\1; 98 och 
11 , 57 mm. ss. k. M ; 89 B. 
Ah-en dessa fartyg blifva utan miirsbestyckning. 

För de nya kanonerna gälla följande ~~ta: _ 

Kaliber, mm. 

Vigt med mekanism, kg ......... . 
Längd mellan ändplancrna, mm. 

D:o D:o kaliber 
Rcffioruas antal .... .. .... . ......... . 
D:o stigning, början ..... . 
D:o D:o my n n ... .. . 

Loppets volym, liter .............. . 
Laddningsrummets D:o D:o ..... . 
L oppets tvärarea [J cm .... ... . .. 

Normal rekylliingd mm. ·· ·· ·· ·· ·f 
Laddningens vigt kg. . ... .... ... . 

D:o slag ... .. .... . ....... . 
Projektilens vigt kg . . .. . ... .. . .... . 

1

2 1 cm. k. 15 cm. ss.[ 
M DS. k. M t98. 

:no 
16bSO 
9335 
4.1,4 

60 

70 kal. 

;)0 " 
322 

46 

550 

30 

NK1v 
140 

l 

15'2,4 -1 
fJ\:150 i 

G7G8 

44,1 

lO 
m kal. 
30 

" 
122,6 

16 
185,4 

300 
12 

NK1v 
45,1 
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D:o 
. J Pansar~ra- St_ålgra~a~ ;l 
slag .................. ·l nat, granatkar-

stålgranat tesch 

Utgångshastighet m ........ . ..... .. 700 750 
Maximitryck atm ....... . . .... ... ... 2100 2100 

Magasincradt arbete vid myn-) 3±94 1301 
ningen, mt. f 

Garanterad skjuthastighet per 11 2 5 
"''""' oodm· kontioom·lig Jl skott skott 

Material .. ~~~~~~~
1

.i.n~.· ............... Ni-stål Ni-stål 

Att 21 cm. kanonens utgångshastighet är 8ndast 700 m. beror 
på projektilens relativt stora vigt, som i enhetssferer räknadt upp
går till omkring 3,7, under det att 15 cm. projektilens vigt på 
samma sätt beräknad utgör omkring 3 enhctssferer, hvilken siffra 
hittills varit gällande för Flottans nyare svåra och medelsvåra 
kanoners projektiler. 

~~fven 15 cm. kanonens uto·åtwshastio·het, 750 m., är J·emfördt 
b b b 

med "rekordsiffran" för engelska kanoner, 860 m., relativt ringa. 
Anledningen dertill iir den, att man velat undvika de stora ur

bränn ingar, som uppstå, derest trycket uppgår till mer än 2,100 

atmosferer, och som efter ett fåtal skott reducera utgång3hastig
hetcn högst väsentligt. 

2 1 cm. kanonen består af kärnrör och 5 mantlar, hvaraf 21 cm. k. 
M/98. tvenne i ett yttre lag. Att man icke adopterat det i England 

numera så allmiint förekommande systemet ined trådlindning, tor-
.de dels hafva berott derpå, att den svenska firman saknar crfa-
Tenhet i detta slags kanontillverkning, dels ock hufvudsakligast 
derpå, att praktiska fördelar knappast skulle vinnas genom anta-
gande af trådkanoner. Det visar sig nemligen, att en 21 cm. tråd-
kanon erhåller tyngdpunkten så mycket liingre fram än stålkano-
nen, att utrymmet i tornet bakom kanonen blifver alltför ringa, 
med mindre rekylmantelns vigt ökas utöh·er hvad som erfordras 
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ur styrkesynpunkt. Men - derigenom blefve en af trådkanonens 

förnämsta fördelar, nemligen den mindre vigten, borteliminerad. 
Bakladdningsmekanismen sitter i ett s. k. skrufmoderstycke, 

som i sin ordning är inskrufvadt i yttermanteln. Genom denna 
anordning vinnes bland annat den fördelen, att mekanismen kan 
passas och göras i det närmaste fullt fiirdig samtidigt med kanonen~ · 

reffliug och slutliga färdigställande, h varigenom en ej obetydlig tids
vinst uppstår. :Mekanismen består af en ogival skruf, liknande 
den å 12 cm. ss. k. lVI 94 förekommandf~, ehuru tiitinriittningen är 
af den de Bange' ska typen; dess konstruktion iir utförd vid Bo
fors och medgifver mekanismens öppnande !l1edelst en enda rö
relse å en horisontel manöverarm. 

Lavettaget består af tvenne lavett8idor uppbärande tapplag
ren; i dessa hvilar rekylmantcln, som i sin ordning omsluter ka
nonen och innehåller dc båda bromscylindrarne med hvar sitt sy
stem tillbordsättningsfjedrar. Kanonen rekylerar alltså i brnli
niens rigtning och föres efter skottlossningen automatiskt till bords. 
Höjdrigtningsinrättningcn liknar den å 2ö cm. tornlavettage l\L9-1 
förefintliga; dock har ett rullager anordnats omkring rekylmantelns 

tappar i afsigt att underlätta höjdrigtningens verkstiillande. 
Afven 16 cm. kanonen tillverkas af Bofors nickelståL Den 

består förutom kiimröret af en mantel och ett långt mynnings
band samt har liksom 21 cm. k. l\Ij98 ett s. k. skrufmoderstycke. 
Bakladdningsmekanismen är i det niirmastc identiskt lika med 21 

cm. kanonens. Man har alltså adopterat det af Vickers med så 
stor framgång utförda mckanismsystemet, som utesluter använd

ning af patronhylsa. , Detta systems fördelar äro i hufyudsak föl

jande: 
man undviker den stora skada å mekanismen och den fara 

för kanonbetjcningcn, som uppstår vid patronhylsans sönderspriin
gande, en eventualitet, som efter h vad erfarenheten visar, kan in
träffa äh-en med de mest framstående hylsfabrikanters material; 

kmtkardusen blifver lättare att hancitera och svårigheten att 

uneler strid bortskaffa de begagnade patronhylsorna bortfaller; 
en afscdrd besparing i v'igt och kostnad ernås; dessa bespa-
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ringar utgöra omkring l ton och 6,000 kronor per kanon med en 
ammunitions utredning. 

Till Boforsmekanismen hörer en enkel och synnerligen origi
nclt konstmerad laddbrygga, som automatiskt föres fram öfver 
skrufmoderns gängade sektorer. Den är besln·ifven af föredragan
den i bestyckning och beväpning för år 1897. 

Lavettagets konstruktion iir i det närmaste identisk med 12 
cm. lavettagets M/94; likvisst finnas å Dristighetens lavettage så
viii höjd- som sidorigtningsrattar å ömse sidor, äfvensom vertikalt 
rullager mellan baskonen och lavettklykans pivot. 

För att den stora skjuthastighet 21 cm. kanonernas mekanis- 21 cm. torn

mer medgifva skall komma till sin fulla rätt, ställas stora kraf å nf~~s!~~~d
torn- och langningsanordningarnc. S!irskildt gäller detta rigtnings- ningar. 

inrättniugarne och anordningame för snabbladdning. 

Sistnämnde anordningar äro å de Armstrongska tornen, som 
exempelvis förekomma å norska pansarbåtar, så beskaffade, att 
ammunitionshissen ensamt ombesörjer krutlangningcn, under det 
att projektilerna iiro på förhrwd upplangade i tornet. Onekligen 
ställer detta system mindre fordringar å hissanorduingarne ~in 

hvad som måste blifva fallet, om jemväl projektillangningen skall 
ombesörjas medelst hissen. Emellertid har man i de nya svenska 
21 cm. tornen icke ansett sig böra hafv·a något större antal pro
jektiler stående i tornet, utan kommer hissen att i regel befordra 
såväl projektil som karduser, hvarjemte ett mindre reservförråd 
af projektiler kommer att förefinnas i tornet. Det mest tidsödan
de momentet af laddningen utgöres otvifvclaktigt af projektilens 
ansättande; skall detta ske medelst handkraft, erfordras såväl ett 
stort utrymme i tomct som en öppning i bakre tornviiggcn, en. 
anordning, som förefinnes å pansarbåtarne Harald Haa1'fag1'e och 
Torclenshjolcl, och som äfven kommer till utförande å dc nya 21 
cm. tornen. 

Otvifvelaktigt skulle snabbl:o.ddning i hög grad underlättas af 

en sättare konstruerad eftw· det s. k. teleskopsystemet; dylika 
sättare förekomma numera allmänt i de svåra kanonernas tom och 
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torde äfven komma att försökas för 21 cm. tornen å de nya far
tygen. 

Pansarets tjocklek blifvcr å eldfronten 190 mm. och å rygg
plåten 130 mm. Det fasta tornet cr·båller en tjocklek rundt_ om 
af HJO mm. Pansarets motståndskraft omnämnes under rubnken 
pansar. 

15 cm. torn- 13 cm. tornen till de nya pansarbåtarne äro i hufvudsak kon-
?Ch langd- struerade efter samma ()'runder som 21 cm. tornen. Sidorigtnin-nmgsanor - c o . .. 
ningar. O"en sker medelst hctndkraft uppe i tornen; emellertid ar en ny 

fde tillämpad för att möjliggöra kanonens "finare" sidorigtning 
utan mwändande af tornvridningen. För detta ända.-nål meclgif
Yer nemligen lavettagets konstruktion, :1tt kanonen erhåller en till 
0 m kring l o o uppgående sidorörelse oberoende af tornets nidning. 
För ammunitionslangningen från det under tornet belägna lang
ninO'srnmmet finnas tvenne handkraftshissar; då det emellertid icke 
ku~Jat anordnas siirskild dmk rätt under hvarje kanon erhålla dc 
båda aktersta kanonerna å hvarjr sida sin ammunition genom ho
risontala paternosterverk från de förut beliigna durkame. 

Utan t.vifvel erbjuder det adopterade systemet för det medel
svåra artilleriets uppstiillaude mycket stora fördelar. Den äldre 
uppställningsformen med -sin enda stora kasematt medför nemligcn 
dels den olägenheten, att bestrykningsvinklame blifva mycket små; 
vidare kan det ej förnekas att fara för flere kanoners samtidiga de
monterande i kasematten förefinnes, samt ~tt Sir Andrew Nobles 
uttryck - "all the eggs in one bag" - i detta hänseende är 
gauska betecknande; slutligen erhålles genom kanonernas place
rande i siirskilda torn skydelad langningsväg för h varje kanon. 
Anordningen med flere mindre kasematter är visserligen ur skyd
dets synpunkt ganska effektiv, men omöjliggör pansartjocklekens 
koncentrerande å skyddets eldfront, och är beträffande bestryk
llingsvinklames storlek afgjordt underlägsen tornsystemet 

Pansartjockleken blifver för rle rörliga tornen å eldfronten 
125 mm. ocb å ryggplåten 60 mm.; fasta tornen erh?tlla 100 mm. 
pansar rundtom. 

Å de till ombestyckning anbefallda pansarbåtarne 8cea, Göta 
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och Thule blifva torn- och Iangningsanordningarne för samtliga 
torn lika med cle nyss beskrifna anorclningar:~e. Plåttjockleken å 
15 cm. rörliga tornens eldfront blifver dock enelast 115 mm. 

37 mm. kanonema å de nya och ombestyckade pansarbåtarne 
komma att uppställas å bryggorna och öfverbyggnaden. De äro 
under till verkning vid Stockholms vapcnfab,.ik och vid Finspong. 

l ·· d · · tlr'dr1e årsberät 37 mm. ss. k. Den nva 37 mm. ss. c, som omnamn es 1 sts - . . -
• d o telsc, är 

pröfning. 
Den 

nu färdig och kommer under vinterns lopp att un erga 

efter ombestvckningen disponibla materielen, ncmligen 6 Anf.YäJ?-_d
1
dning 

• or a re 
st. 26 cm. k., R st. ] 5 cm. kanoner jemte tornanordningarne m. m., materiel och 

. l C l k ... b f'" t - . d m dennas kon-kommer att användas vrc -ar s 'rona SJO e as mngar, se an c t- vertering. 
ordningar för höjande af kanonernas skjuthastighet och deras för-
seende med röksvagt krut vidtagits. För niirvarande undergår en 
15 cm. k. Mj89 konvertering i afsigt att genom användande af 
patmnhylsa öka skjuthastigheten, hvarjemte utgångshastigheten, 
såsom af det förut omnämnda skjutförsöket framgår, torde kunna 
ökas till 700 m. 

l · t · lf .. l l l · tt e SOI11 vr'd 24 cm. k. för De tre 24 cm. mnrmer Jem c SJC san mnc e ave ag , Oscar-Fre-
Bofors tillverkas för Oscar-Fredriksborg, -torde snart komma att driksborg. 
blifva färdiga. Kanonerna blifva 43 kal. långa och äro de svåra-
ste kanoner, som hittills inom landet tillverkats af hufvuclsakligast 
svenskt materiel; endast den stora yttermanteln är nemligen till-
verkad utomlands (hos vVithworth). Mekanismen är af samma 
konstruktion som den för 21 cm. k. M/98 beskrifna. Kanonerna, 

som väga 24,200 kg., skola gifva den 215 kg. tunga projektilen en 
utgångshastighet af 675 m. 

När artilleriet år 1S96 hos aktiebolaget Bofors- Gullspång Halfautoma-
"ll . t tisk 12 cm. bestilllde 4 st. 12 cm. ss. k. afseelda att uppsta a3 r pansar orn ss. k. 

å Oscar-FredrilcsboJ',I], blef kanonen till sin inre konstruktion fast-
stäld efter alldeles samma ritningar, som gälla för Flottans 12 
cm. k. M/94. För mekanismen vidtogs emellertid den modifika-
tionen, att densamma anordnades för automatiskt öppnande och 
stängande. Ifrågavarande kanoner hafva uneler sommaren och 
hösten 1899 blifvit profskjutna vid Bofors och gifvit förnyadt 
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Yittnesbörd om det genialiska och framstående i bolagets kon
struktioner. Efter' skottlossningen öppnar sig nemligen mekanis
men automatiskt på ett synnerligen jemnt och behagligt sätt, och 
när laddandet är verkstäldt, stänges mekanismen lika jcmnt o:;h 
säkert genom tryckning å ett handtag. Visserligen kan det icke 
förneka;; att denna anordning - som ställer sig ganska dyrbar -
är en komplikation. Men då man när som helst, äfven för den 
händelse den automatiska anordningen skulle k0mma i olag, kan 
på vanligt sätt öppna och stänga mekanismen medelst en horison
tcl manöverarm, är det uppenbart, att den automatiska mekanis
men medför stora fördelar för ett torn å kustfort, i hvilket mer
endels föga rymliga torn det nummer af kanonbetjeningen, som 
har till uppgift att öppna och stänga mekanismen, kan und varas 
och det trånga utrymmet derigenom blifva bättre. 

Skj uthastigbeten blef vid profskjutningen pröfvad i en serie 
om ö skott; serien sköts på 35\ h varvid likvisst är att miirka, att 
lmnonbetjeningen bestod af ovandt manskap samt att rigtning fö
retogs i hvarje skott. 

Att för Flottans kanoner adoptera denna. mekanism synes 
dock onödigt, eniir ju den ojcmfiirligt största delen af tid pe1' 
skott här upptages af 1·igtandet, och den lilla tidsYinsten vid lad
dandet är af ringa betydelse. 

~Kf ~~~~~~r Under år 1899 hafva Boforsverken levererat 3 st. 15 cm. 43 
l\Iarinen. kal. långa ss. kanoner afsedela att tillika med den förut leyererade 

profkanonen uppstilllas å pansarfartyget Herluf T1·olle. 
Profskjutning med dessa trenne kanoner företogs vid Bofors 

i Augusti månad år 1899 med särdeles tillfredsstiillandc resultat. 
1\Ied användande af det i denna årsberättelse omnämnda danska· 
röksvaga. krutet skötos bland annat 4 skott på 38', då likvisst 
ovandt manskap atwäudes vid kanonens handterande. 

Mekanismen och lavctt::1gct iir af alldeles samma typ, som den 
svenska 12 cm. ss. kanonens, och patronhylsa användes. 

Den svåra bestyckningen å Hed u f Trolle kommer att utgö
ras af 2 st. 24 cm. 40 kal. långa kanoner af Sclmeider-Canets 
konstruktion, uppstiillda i hv::1r sitt slutna torn. 
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För dessa kanoner gälla följande data, nemligen: 
kaliber = 240 mm. 

vigt = 22,255 kg. 
proj.-vigt = 160 kg. 
laddningens vigt = 34 kg. danskt skydcbomuldskruclt 
utgångshastighet = 720 m. 
max. tryck med d:o = 2,450 atm. 
laddningsrummets volym = 78,56 liter 
loppets , = 404,2 , 
Kanonen ligger i rekylmantel och anordningarne för ammuni

tionstransporten äro i det närmaste desamma, som för dc svenska 
21 cm. kanonerna. 

Pansar. 

Under år 1899 har pcmsarfn!gans lösning för vår flotta tagit 
ett stort steg framåt, och den princip, som tYih·elsutan är den 
enda rätta, elen nemligen att Yi böra förse våra pausarbåtar med 
ett skydd, som är det bästa möjliga, Lar i stor utsträckning blih·it 
tillämpad vid up]Jgörancle af kontrakt för de nya pansarbåtames 
bepansringsmateriaL Att nnder sådana förhållanden hänsynen till 
kostnaden icke fått dominera är lika naturligt som rigtigt. 

Vid infordrande af anbud för bepansringsmaterielen till de 
tre nya pansarbåtarne i Juli månad 1899 uppstiHldc MarinförYalt
ningcn så stora fordringar bctri.iffande skjntprofven, att de endast 
kunde uppfyllas af marknadens bilsta pansarplåt, ncmligcn det så 
kallade Kntppansaret. Visserligen gjorde den stora "p.lnsarplåt
ring", som för närvarande inom sig riiknar dc förnämsta firmorna, 
några mindre modifikationer i de uppställda skjutprof,·en; men i 
stort scdt hafva likvisst Marinförvaltningens fordringar blif,·it ac
ceptemdc i det kuntrakt om sagde leYerans, som nyligen blif,·it 
afslutadt med den verldsbcrömda firman Frid. K1'upp i Essen. 

Då dessa fordringar kunna sägas representera pansarplåttill
verkningens nuvarande ståndpunkt skola dc här något utförligare 
omnämnas. 
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Tillförne har man i allmiinhet vid bedömande af pansarplåts 
motståndskraft jemfört densamma med smidesjcrncts. Förhållan
det mellan tjockleken af den smirlesjernsplåt, som nätt och jem nt 
förmår utestänga en viss projektil med en gifven hastighet*) och 
tjockleken af den profplåt, som niitt och jemnt förmår motstå 
samma projektils anslag - detta förhålland~ har man betecknat 
med relativa värdet. Detta siffertals storlek har, från att \·ara l 
på smidesjernspansarcts och omkring L1 a l.2 på eompoundpan
sarets tid, sedermera ständigt ökats för att numera nppgå till 2 
och derutöfver. 1\Ied andra ord, man kan nn med endast hälften 
så tjocka plåtar, som dc hYilka anyändes vid pansarets första in
förande, ernå samma motståndskraft emot direkt genomträngning. 
Att det moderna pansaret egcr ännu större öfverlägsenhct, när 
det gäller sneda anslag, iir en fråga för sig. 

På sista tiden har man emellertid allmänt antagit den så kal
lade cle Marn/ska formeln såsom utgångspunkt för berä.kningarne 
angående pansarets motståndsförmåga. Formeln har följande ut
seende 

Va 1530 ' hvarest v P· 
V a = anslagshastighet meter 

d - kalibern i dm. 
t = plåttjocklek i dm 
p = projektilvigt i kg. 

Denna formel angifver den anslagshastighet, som bör gifvas 
åt projektilen för att nätt och jemnt genomslå en pansarplåt af 
mjukt stål fråu le Creusot. I den mån pansarplåttillverkningen 
medgifvit fram ställande af plåtar med betydligt större motstånds
kraft än de äldre Creusotplåtarnes, har man iifvcn för skjutprof
ven kunnat uppställa fordran å en större anslagshastighet iin de 
af de Ma?Tes formel angifna. För att beteckna detta framsteg 
uttrycker man numera den största anslagshastighet, hvanned en 

*) vanl igen beräknas denna tjocl\l ek medelst Krupps e ller 'l'residders 
formel. 

} il 

r 
l 
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viss plåt kan attackera!>, utan att genomträngning eger rum, i pro
cent af den hastighet, som enligt de 1\Iarres formel erfordras för 
"strict" genomträngning af en mjuk stålplåt med samma tjocklek. 

Tillämpad på det bästa slaget af cementeradt Kruppansar 
blifver procentsiffran 135 °/o för plåtar om 150 mm. tjocklek eller 
derutöfver samt 138 °,'o för 150--80 mm. tjocka plåtar, hvarvid 
sistnämnda siffra angifver den lägsta gräns, hvartill Kruppbehand
lingen i hvad angår cementeringen kan sträckas. 

Det är dessa procentsiffror, som legat till grund för bestäm
mande af skjutprofven för dq nya fartygens bepansringsmaterieL 

Till profsk jutningskanon dljer man i allmänhet en kanon, 
hvars kaliber i det närmaste iir lika stor som plåttjockleken, och 
projektilerna få vara af det bästa cromstål, som kan nnskaffas,. 
dock icke kapslade projektiler. Beträffande sprickbildningen i 
plåten vid skjutprofvet uppstiiller man den fordran, att inga ge
nomgående sprickor få uppkomma. Äfven denna bestämmelse· 
återfinnes i det senaste svenska kontraktet med firman K:::-upp. 

Sättet för profskjutningsplåtens uppställande utöfvar ett ej! 
oväsentligt inflytande å resultatet. Såsom norm för uppställnin
gen har man emellertid allmänt antagit den regel, att profplåten 
skall representera det sätt, h varpå det färdiga pansaret fastsättes 
å fartyget. Såsom en följd deraf förbultas citadellpansarets prof
plåt vanligen till en backning af ek under det att tornpansarets 
profplåt stödes emot en tunn skin-plåt. 

Bestämmelserna angående antalet profskott variera ganska 
väsentligt i olika Hinders kontrakt. Så uppställer exempelvis ja
panska regeringen i vissa kontrakt endast fordran å ett skott af
skjutet nära plåtens kant. Andra mariner fordra fem profskott, 
under det att äfven tre skott uppställes såsom norm af vissa ma
riners myndigheter. Naturligt ii r, att profplåtames dimensioner 
variera på grund af antalet profskott, enär man i regel icke tillå
ter de olika skotten att triiffa närmare än 3 1

, 2 kaliber såväl från 
hvarandra som från kanten. 

Det senaste svenska kontraktets bestämmelser angående skj ut
profven återfinnas i Yidstående tablå. 
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Bestämmelserna angående sprickbildningen äro af synnerlig 
-st0r 'betydelse. Det är nemligen uppenbart, att pausaret härige
•nonl ·tlilåste bibringas en afsevärd motståndskraft "i resen·" för 
:att icke riskera ett misslyckande af skjutprofvet, och vidare an
~ifver graden af benägenhet för sprickbildning huru pass mot
-ståndskraftigt pansaret är emot beskjutning med sprängladdade 

projektiler. 
I detta hänseende ~iro de af Kmpp under år 1896 företagna 

.försöketl emot en 100 mm. cementerad plåt synnerligen belysande; 
·vid ett tillfälle skötos ncmligen 3 st. 16 cm. sprängladdade gra
:nater emot plåten ifråga, utan att genomgående sprickor uppkom
:mo, vare sig när plåten blef genomslagen, eller när anslagshastig

heten ej var tillriicklig härför. 
För en allsidig pröfning af det cementerade pansaret har man 

inom tyska marinen uppställt den fordran, att profplåten skall be
skjutas icke blott med projektiler af samma kaliber som plåten:3 
tjocklek, utan iifven, dels med en projektil af väsentligt mindre 
och clels med en projektil af v~isentligt större kaliber än plåt
tjockleken. Efter denna norm pröfvas exempelvis 16 cm. Krup
pansar medelst b eskjutning af såviil lö som 10 och 21 cm. pro
jektiler. Beräknade efter den de 1\Iarreska form eln blifva hastig
heterna för 10 cm. projektilerna mycket stora, och proh·et skär
pes hvad beträffar plåtens rli1·elcta rnotsttmrlsfunnör;a, enär projek
tilerna så att säga ej hinna att krossas innan den cementerade 
ytan genomträngts; å andra sidan kommer den tunga 21 cm. pro
jektileu, som slår an med en relativt liten hastighet, att företrä
desvis söb. att spriicka plåten. Under sådana förh ållanden blif
vcr det omöj ligt för fabrikanten att enbart genom reglerande af 
cementeringens djup erhålla önskad motståndskraft, och metallur
giska processer, som elj cs kunna inbesparas, blih·a framtvingade. 

I det föregående ~1r omniimndt, att cementeringsprocessen ieke 
liimpligen kan appliceras å plåtar tunnare iin 80 mm. Emellertid 
har det lyckats Krupp att iih-en för elylika tunna plåtar erhålla 
en tillverkningsmetod, som i hög grad ökat motståndskraften ut
öfver elen för iildre plåtar giillandc. De motstå beskjutning med 
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h<tSt1gheter inemot 120 °/o af de efter de Man·cs formel beriikna

de anslagshastigheterna. 

Dylika plåtar benämnas i England: "Krupp noncement ed'' 

(K. N. C.) under det att det cementerade pansaret benämnes efter 

tillverkarens och uppfinnarens namn såsom: "Carnrnell Krupped-". 

"Brown-Rrupped" o. s. Y. "annour". I Frankrike åter benäm

nes detta pansar: "acier cPmente typc Krupp". 

För att minska det tidsödande beräknandet af erforderlig an

slagshastighet, plåttjocklek m. m. har man konstmerat s. k. räk

nelinialer för de olika formlerna. Dylika linealer finnas för Tre

siciders formel, som gif1·er resultat liknande Krupps, för den de 

Marreska for:11cl m. fl. 

Kruppansa- Kr . t t'][ · 1 f · k 
rets til!verk- · uppansar e 1 v er ms e ter en w ·c patenterad metod, som 

nlng. delvis hemlighålles j i stora drag tillgår fabrikationen på följande 

sätt. Stålet framställes efter ~Iartinmetodeu med en relativt hög 

crom- och nickelhalt, under det att ~wlhalten iir ytterl't ringa. 

Från gjutningen i parallelipipediska block till de.ss att plåtames ut

valsning är· färdig, må de icke tillåtas att afsvalna. Cementerin

gen. (kolbindningen af den utåtvända ytan) sker medelst lysgas, . 

(enlrgt senaste underrättelser liirer Krupp börjat använda acetden

gas för cementeringen), i för ändamålet särskildt konstruerade ~tora 

ugnar, och torde denna del af tillverkningen kunna anses såsom 

en af proeessens "hörnstenar". Genom detta förfarande blir ncm

l~gen cementf'ringens djup å olika ställen af plåten långt mera 

hkartadt iin förhållandet var vid Harvey-processen, som för ölrigt 

erfordrade en tid af om~ring 3 veckor, under det att cementerin

gen efter Krupps metod endast erfordrar halfva deuna tid. När 

plåtarna Pfter cementeringen afsvalnat, bockas de till den erfor

derliga kun·aturen och afskäras, så att dimensionerna blih·a de · 

råtta. Härefter vidtaga htirdningsproccsscrna. Dessa omfatta dels 

h~rduing vid hög temperatur i vatten, dels anlöpning i samma 

vatska och dels hiirdning i olja vid en moderat temperatm. På 

det att plå~ens baksida må blifva så mjuk som möjligt, vidtaga 

sedermera nssa anlöpningsprocesscr. Efte1· dessa processer år · 

den cementerade delen af pansaret ftillkornligt glashård. lwadan, 
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inga andra verktyg än smergelskifva kunna användas för kanter

nas justering och dylikt. Det mest tidsödande arbetet ligger 

emellertid i justeringen af kurvaturen, hvilket sker under starka 

hydrauliska pressar vid lindrig upphattning af plåten. 

De för tillverkning af Kruppansar erforderliga anliiggningar

ne äro ytterst dyrbara. Emellertid hafva nästan alla dc förniim

sta firmorna för till verkning af pansarplåt såYiil å kontinenten 

som i England och Förenta Staterna, af Krupp förviirfvat rättig

heten att tillverka detta slags pansar. Dessa dyrbara anläggnin

gar medföra naturligtvis ett synnerligen högt pris å pansarplåt j 

tager man emellertid i betraktande Kruppansarets stora motstånds

kraft blifver den skenbart stor<. prisstegringen ej så betydande. 

I nedanstående tablå äro priserna och dc vid profskjutningen 

använda anslagshastigheterna sammanförda för citadellpansaret till 

dc svenska pansarbåtarne, och framgår deraf prisstegringens sarn

manhang med ökningen af motståndskraften. 

~. ;.... ~ Pris o o. :i ..-3 Q 

~~ Q ~·"!:..... .., ~[ 
Plåtens till verk- ~;-2v~ "' por b 

Fartyg. 
- c:.:J ~ ·n 
co;.. 3,:<? "" ningsort. ;;:;-~ p '/J '"' .., p ::r -::l ton. a 
::l m 

.., 
-.;.:l (D-

"" 8 
p 'h .., ~: J\r,JnOr. ,. .., 

a. b. 

Svra . . . . . . . . . . . . Lo Creusot 150 100",0 l :;., 1
) lOGG 770 

Göta .. ........ . ~H !JG"/o l,;j.j lOGG G88 

'fhule .......... . ~!50 !.~;; lOGG 85.) 

Oden ........... . 250 U;; 1170 U:3S 

200 120°,0 1.~ 1500 882 

200 121 °,'0 l. ~J J/)2() l 1040 
'l'hor, Niord ~J.... Shcft1old 

Dristigheten . . . . . S:t Chamoncl 

N ya pansarbåtarne
1 

Essen 175 1:35% 2 05 1879') l 917 

1
) tackjornsprojektil 

"J gäller torn pansaret 
'i) ingen sprickbildning. 

Vid studerandet af denna tablå år det emellertid att märka, 

att anslagshastigheterna äro de i kontrakten stipulerade samt att 

då icke vid något tillfälle "nätt och jemn" genomträngning 



Kruppansa
rets före

komst. 
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egt rum - det terkliga relativa yärdet hos pansaret är afscvärdt 
större än det uppgifna. 

Såväl för engelska som för tyska marinerna användes nu

mera uteslutande det efter Kruppmetoden tillverkade pansaret. 

Ryska marinen använder fömtom detta slags pansar jemväl det 

efter Harvey- processen tillverkade materialet, under det att man i 

Frankrike, såsom det heter af "kostnadsskäl", icke accepterat 
Kruppansaret. 

Då emellertid firman Krupp cgcr att uppbära en afsevärd 
·'royalty" för hYarje ton pansar, som tilh·erkas efter firmans me

tod, är elen franska regeringens obenägenhet för dess adopterande 
liitt förstådd. 

~ansarpl_åt- De förhoppningar man för nåara år sedan h)'Stc om den in-
ttllverkmng o 

inom landet hemska pansarplåttillverkningens utveckling voro grundade på det 
för pansarets dåvarande ståndpunkt ganska gynnsamma resultat, 

som uppnåddes med kasemattpansaret till "Oden". Det cemen

terade pansarets uppkomst och utveckling har emellertid tillsvi

dare gäckat förhoppningarne om att från inhemska vr.rk kunna 

erhålla bepansringsmaterielen i sin helhet till Yåra pansarfartyg. 

För det tunna pansaret af l 00 mm. tjocklek och derunder am· än

des emellertid fortfarande Boforsmaterialet på gn111d af sin pris

billighet och mjukhet, hvarjemtc fördelen att kunna tillverka de 

fasta 15 cm. tornen i ett enda stycke beaktats vid öf\·crlcmnande 

åt Boforsverken af kontrakt om tillverkningen af samtliga dylika 

tom till de nya pansarbåtamc. 
Emellertid vore det i hög grad önskvärd t, om till verknings

metoderna kunde förbättras, så att mera likhet med K. K C.

plåtamcs motståndshaft kunde ernås. Pör utrönande af graden 

af sistnämnda plåtars öfvcrlägscnhet liira jcmföranclc sh:jutförsök 

komma att verkställas. 
Såsom belysande för den inhemska tillverkningens ståndpunkt 

tnå resultaten af profskjutningen emot Dristighetens kasemattpan

sar anföras. Skjutningen företogs den 19 Oktober J 899 vid Bo

fors, h varvid i nedanstående tablå anförda data erhöll os. Plåten, som 

stöddes mot en backning af ck, hade dimensionerna 2,4 X 1,9 X 0,091 m 
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Den vid skjutningen använda kanonen var en 12 cm. ss. k. och 

projektilerna voro af cromstål (pgr. M:94). 

UJ 
:r. 
o 

::; 
ö 

l 

2 

3 

-± 
5 

Projektilens 

vigt, 
kg. 

21 

., 

" 
" 

" 

anslags

hast.. 
m. 

355 

375.G 

3SO.v 

367,;, 

379.4 

()90 o 

104.lt0 j., 

106.-1°\0 

!02.<\oo 

J Ou "lo 

Inga spriekor upplwmmo. 

Ln 190 Hel 

l n 170 f-'C,nde r 

lA< 200 " 
1.:10 200 Hel 

L~G 301 Hel 

Då en pansarplåts motståndsförmåga angifves genom elen 

minsta hastighet, som vid något af skotten erfordras för att nätt 
och jemnt genomtränga plåten, och dylik genomträngning ej er

hölls vid det föreliggande försöket, kan man ej exakt angifva plå

tens motståndskraft. I betraktande af den stora inträngningen i 

skott n:o l, hvarvicl projektilspetsen inträngde 100 mm. i back

ningen, vill det emellertid synas, som om plåtens motståndskraft 

pc~ detta ställe icke var niimnviirclt större än den för skottet gäl

la n de %-siffran angifver. J emförelse med föregående skjutförsök 

emot kasemattpansar iir: icke möjlig på grund af den olikhet i 

.siittet att stödja profplåtcn, som fiirefinnes. 
Brisansgranaternas införande har· skärpt fordringarne å cHic- Däckpansar. 

k ens motståndskraft; uneler sådana förhållanden Yill Jet synas, 

som om den hittills bmkliga uppdelningen af detta pausar· i flere 

sammanskrufvadc lag icke liingrc yorc fullt effektiv. I allt fall 

borde skjutförsök dermed anställas, och får man hoppas att de 

inhemska YalsYcrkcn cvcntuelt t~kola vidtaga dc förbättringar, som 

erfordras för utvalsning af tjockare och större plåtar, iin dc nu 

förmå till verka. 
I Frankrike göres skjutförsök emot diickspansar, dels under 

normalt anslag och dels m ed m y eket liten anslags,·inkel. 
(Forts.) 
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Från grannländernas mariner. 

Enär danska torpedbåtar med sli:äl kunna framhållas som 

~goda tn)er, och då man inom den danska marinen striif\·at att 

åstadkomma typer lämpade för landets försYar~anordningar och 

farvattnets beskaffenhet, torde det Yara af intresse för oss att 

framställa torped- och st?!ngtorpedbåtarncs utycckling i Danmark, 

hvilket land inom torped,·apnet står före oss, och vilja Yi derför 

med författarens beniigna tillstånd återgih·a en uppsats ri.irande 

d etta ämne ur Tidskrift for So\·msen af kapten V. Johnke. 

Dunska marinens to1pedlj(l tar. 

"De resultat, som uppnåddes i kriget mellan K ord- och Syd

staterna i Amerika med hjelp af torpedbåtar, gaf anledning till 

att man i de flesta mariner började försök med torpeder och med 

konstruerande af sä rskilda torpedfartyg, ln·ilka nu ingå RO ll! sär

skild fartygscert inom Hottoma. 
I Danmark började ingeniörregementets sjömineafdelning 1868 

försök med stångtorpeder apterade å roddbåtar, hvilka skulle an

vändas som patrullfartyg vid Köpenhamns sjöbefiistningar, och sedan 

man lyckats konstruera en lämplig stångtorpedapparat blef dess

utom några pri\·ata bogserbåtar inrättade för stångtorpcder , så att 

dessa båtar vid påfallande behof kunde am·ändas till patrulltjenst 

vid minspärrningar. 
För flottans bchof gaf marinministeriet 1869 order att en 

officrr och några underofficerare Yid sjöartilleriet skulle genomgå 

en kurs vid ingcniörkåren för att sätta sig in i till verkningen af 

torpeder, hvarvid det var ministerns mening, att man framdeles 

skulle tillverka torpeder för Hottans fartyg Yid marinens labora

torium. 
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Vidare fi ck örlogsyarfYet order att inreda två båtar till stång

torpedbåtar, lwilka skulle am·ändas för att bibringa officerare och 

underofficerare öfning i vapnets bruk. 
Pansarfregatten "Danmarks" ångbarkass blcf dessutom inrättad 

till torpedbåt, och sedan man 1870 framkommit med förslag att 

afse roddtorpedbåtar till hvarjc större fartyg, försåg man 8 lwal

båtar eller giggar med stångtorpedattiralj . Försök att erhålla fullt 

pålitliga apparater pågingo, och år 1872 togs det första steget 

till uppriittande af ett aktivt sjöminc\·äsen, derigenom att en af 

flottans officerare beordrades att hafva en särskild tillsyn öfver 

flottans torpedmaterieL Vid 187 5 års utgång -fanns stångtorped

apparater endast i tYå ån~slupar och 6 roddbåtar, men efterhand 

Rom man till de större fartygen anskaffade ångslupar, försåg man 

dessa med stångtorpeder och utträngde så småningom roddbåtarna 

så att ministeriet 1879 bestämde att: "am·iindanclc af roddbåtar 

som torpedbåtar till krigsbruk skulle upphönt." 

Emellertid lyckades det för den engelska skeppsbyggarefirman 

Thornyeraft & C:o att konstrn<"ra en liten omkriug 16 m. lång 

farkost - Miranda -- som på en proftur 1872 uppnådde en 

hastighet af 16 knop, och från denna tidpunkt börjar utvecklingen 

af snabbgående torpedbåtar. Norge var det första land, som be

ställde en torpedbåt hos Thornycroft, och denna båt levererades 

1873. Seclan försöken med densamma giJ\·it goda resultat, i det 

att båten på profturen uppnådde en hastighet af 14 knop, beställde 

Danmark ett liknande fartyg, som 1815 anliindc till varfvet och 

Yid den officiella profturen uppnådde en hastighet af omkring 161/ 2 

knop. 

Båten var mycket svagt konstruerad, på grund hvaraf man 

ansåg det ej \·am rådligt att bestycka elen med ::;tångtorpeder, 

ln-arcmot man försåg den med små bogsertorpeder, som kunde 

spriingas på större afstånd från båten iin en stångtorped. 

J\Ian önskade emel lertid iinnu bibehålla stångtorpeden som 

armering för torpedbåtar och bcstiilldc derför 1877 hos Samuel 

-White i Cowes två 1f) m. långa ångslupar af trä, lwilka förde 

t\·å Rtångtorpedcr. 1\Ien då försi..,k att ubkjuta \Yhitehcacls tor-



- 4(i8-

pedcr ft-ån torpedbåtar vid samma tid gifvit goda resultat ,och då 

Thornycroft dessutom nu såg sig i stånd att lerona snabbgående 

och solida båtar, öh·ergick man 1879 att uteslutande bevära tor

pedbåtarnc med sjelfgående torpeder. Stångtorl-Jcdcn blef bibe

hållen endast i ång~lupar och i några af d<:> s. k. patrullbåtarna. 

Efterhand som fordringarna stego med hänsyn till fart och 

sjöduglighet, fingo båtaroa natudigtvis större dimcusioncr, hvari

genom de bleh·n i stånd att upptriida på egen hand. Men då 

man samtidigt också önskade, att dc större fartygen skulle hafva 

torpedbåtar, hvilka naturligtvis ej kunde vara större iin att de 

kunde sitttas ombord i fartygen, framt\·ingadcs en delning af tor

pedbåtarna i två klasser ncmligcn: 

l) torpedbåtar af la klass, hvilka !;uncle upptriida på egen 

hand och 

2) torpeclbåt1r af 2:a klass, hvillm måste tillhöra antingen ett 

far-tyg eller en hamn. 

::\lan har eme!lerticl nu i Danmark frång:ht anviinclaudc af 

torpedbåtar ombord å dc stora fartygen, och nu!11CI'aan\'iindas alla 

2:a kl:Jss torpedbåtar till Köpenhamn s försvar tillsammans med 

patrnllbåtarna, hvilka, hvad konstrnktionen betriiffar, stå så när 

torpedbåtarna, att äfvcn de komma att i det följande vidröra>'. 

TorpediJct tama. 

Oaktadt skillnad i :-torlck äro des>'a båtar inredda och lwn

Rtrueradc efter samma norm, hvilket gör att dc kunna afhandlas 

på en gång, genom att först lcmna en generell beskrifning på en 

torpedbåt och derefter framhfllla dc förlindringar och förbiittringar, 

som under ticlcmas lopp blih·it iakttagna. .Med afseende på tor

pcclbåtamas storlek, bestyckning m. m. hänvi>"as till Yiclfognde tabell. 

Generell besk1·i('l1in.r;. Båtarna iiro afdeladc i flere vattentäta 

rum. I det främsta, till hvilket man kan kom1na genom en i 

cliicket \·ar·ande öppning, som tiickes af ett vattentätt lock, och 

som akteröfver brgriinsas af ett vattentätt skott, finnes i de nyare 

båtarna anordning för att öppna och stänga tubluckorna, undre 

det att detta rum i dc iilclr·e båtarna användes till förrådsrum för 

briinsle etc. 

Hummct akter härom begränsas aktcröfver af ett vattenhitt 

~kott, på hvilkct sitter en vattentät lncka. 

Detta rum anviindes till fön·aringsplats föe di,·crsc effekter. 

Hiir finnes iifven utskjutningsaccumulatorerna, och i några båtar 

iir plats för dc ladelade torpedkonerna äfven här anordnad. 

Torpedtuberna genomgå ofvann:'imnda båda skott samt nitas till 

desamma. Akter om nyssnämnda rum kommer det eo·cntliO'a tor-
, • b b 

pedmmmet, lwilket iifvcn tjenar till vistelseort för besättningen. 

På förli2:a skottet sitta affyrino·sanorclninD"en samt dc ventiler 
~ . b b ' 

hilka mwiindas vid torpedernas utskjutning. -~ iildrc bMar ligga 

torpederna i rännor, h vilka i \'ardiga fall befinna sig borcl,·arts, men 

iwilka medelst parallelrörclse kunna föras in midskepps. så att 

riiunoma komma i sti1ftubcns fiirliinD"nino· hvariD"enom torj}edcn 
b b' b ' 

kan inskjutas i densamma. 

På dc nyare båtarna ligga torpederna i botten. Vid klnrgö

ring tilL skjutning upphissas riinnorna, medelst spel och ståltross 

,;amt glidande efter tvenne styrjem, så att de komma på riitt höjd 

och med liimplig lutning för torpedens införande i tuben. 

Andra ld::tsscns torpedbåtar förvara sina torpeder i tuberna. 

I torpedrummet finnas en a tYå luftkompressionspumpar med 

tillhörande aecumulatorcr, en dynamo, clmk för laddade torped

koner och skåp för besättningens kliicler, matkiirl m. m. 

Akter om torpedrummet komm er pannrummet, med en eller 

t\·å pannor; derefter maskinrummet med propeller- och hjelpma

"kinema samt på de större båtarna kabysseu, h\'ilkcn på dc mindre 

torpedbåtarna af l:a kl. finnes pft cliick. 

Akter om maskinrummet finne::; kajuten, en underofficcr::;

och understundom ett par småhytter; derefter kommer ett rum 

ti ll fötTaring af proviant >'amt på dc nyare båtarna akter härom 

en styrmaskin och en W. C. 

På däcket finnes på dc större båtarne t\·å däckstuber, hvilka 

antingen iiro placerade akterut, rörliga kring ett sigttorn eller på 

en rullbana, eller också kunna tuberna stå midskepps mellan skor-
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stenarna på en mllbana. Torpederna fötTaras i sina däckstuber. 

Best1·cknitwen utaöres Yidare af en eller tYå rev. k. eller s. s. k. 
. "' "' 

Dessutom finnes å däck en projektör, ankare med dävert eller 

kran, en ratt akter, hvilken skötes oberoende af ratten på styr

torn et, kompasse1, en båt etc. 
Allt eftersom båtarna hah·a en eller t\·å pannor hah·H dc en 

eller t\·å skorstenar. 
Skrofvet. F ör att med ett gifYet deplacement knnna få stör

sta möjliga yigt disponibel för maskiner och bestyckning äro tor

pedbåtarna mycket lätt byggda samt af utsökt materiel. För far

tens skull hah·a båtarna nwcket fina linier . Deplacementets fyl

lio·hetscoefficient ilr blott c.' 0,4", och förhållandet mellan längd och 
b -

bredd ii r för nästan alla båtarna = l O. Mycken omsorg har n cd-

lagts på att f'å fördela materielet, att maximum af st~Tka förenas 

med minimum af Yigt. 
Torpedbåtarna i sin helhet iiro mycket starka och stå \·iil mot 

frestningen i sjö, men deras lokala st.Hka är blott ringa, hviiket 

man bland annat ser af de mftnga bucklor, lwilka dc som regel 

hafya efter expeditioner. 
~Ian am·iindcr uteslutande galvaniserade plåtar och Yinkcljcrn 

vid båtarnas byggning, och hYad de sist byggda båtarna betridfar 

h::~.r man bctj cnat sig af ett ~pcciclt extra starkt stål p!\ de platser, 

der påkänningen är störst. Spantafstånd<'t är cirka 0,5 m. och i 

maskimummet iir det enda&t O,H m. med plåtförstärkning på ll\·art 

tredje spant. D äcksbalkar finnas på ln·art spant, och de stiillen, 

- som skola. uppbiira större tyngder på diick, äro förstiirkta med 

plåtar och Yinkeljeru. Li'mgskeppsbalkar äro inlagda ;·,fvn maskin· 

rummet m. fl. :-;t:"ilkn . 
D e större båtarna haha 8 Yateutä ta skott, för:-;tärkta med 

såväl harizontala ROm lnd räta Rtöttor. Af långskeppsförbindningar 

finnas, förutom köl och köls\·inskonstruktioncma, å lwarje sida 

tvenne sidoviiaare, ln·araf den ena sträcker sig öh·er ~ ,' s af båtens 

längd och det~ andra löper cirka en meter nedom skandäcket. Kol

boxskotten utgöra slntligL'n en god l?tng;;;kcppsförbindning. 

l 
:r 

,l 

{ 

\ 
l 
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Yttre klädseln är tjockare på midten, J,oG m, m, emedan på

känningarna här ii ro störst, när båten arbetar i sjön; tjockleken 

aftager mot ändarna till 2,6 m/m. D~icket är helt och hållet klädt 

med plåt. U n der det att de äldre båtarna äro förseelda med en 
öh-erbyggnad, som strileker sig nästan från för till akter så att 

der endast blifver en smal däcksplats mellan däcket borelvarts 

och öfverbyggnadcn, så hafva de nyare båtarna flata däck, h vilket 

blott borch·arts hvälfver sig ner mot fartygssidan. 

FöTstäfuen göres af en smidd skena, ln·ars form beror af 
tubernas placerande. 

Den första torpedbåten för utskjutande af sjclfgående torpe

der iit· nuvarande torpedbåten at 2:a kl. n:o 2 (äldre Hajen) hvil

ken har en ståftub. Denna Hkjnter ut framför stäfvcn (se plan
chen) och stänges framtil l af en konisk huf. Fiir att skyelda tu

ben finn es der i båtens stäf ett gardjcrn med tillhörande stag. 

Nästa båt, som anskafl'acles, erhöll två stäftuber. Ehuru mynningen 

af dessa ly ftes högre upp för hvarje ny båt, som byggdes, kunde 

det dock icke undvikas, att båten vriilde upp högt bogYatten och 

tog sjön öfver sig, när den gick med fart, hyarför man 188± öh·er

gick till användande af en stäfkonstrnktion (se planch af 2:a kl. 

torpedbåt n:o 10), der tubema dragas tillbaka så att mynningen 

af dem ligger innanför stiif\·cn . 
Den friimsta delen af c1iickct och ett stycke eller hela den 

(jfycrsta iinclan af stäfv·en med tillhörande delat· af sidaplåtarna 

ii ro bortskurna. l\I ynningen af tuberna täckes framtill af ett plant 

lock, som är fast förcnaclt med en huf eller sUiflucka, som är 

gjord at plåt och af samma tjocklek som båtens sidoplåtar, och 

ln·ars form iir sådan att den, när den fälles, passar efter bå

tens form. Medelst denna konstru ktion erhölls flera fördelar, men 

stiiflt10koma tålde ingen stö t, och båtarna togo i svår sjö i alla 

fall sjön betydligt öfver Rig. På grund häraf öfvcrgick man 1888 

till en tredje stiifkonstruktion (se planehen torpedbåten "Havor 

nen") på hvilken stilfyen utbyggdes frmnför tuberna. Afskämingcn 

mellan tubens förliingning och fmt.'·gssidan får närmast formen af 

en clips. Öppningama täcka,; med tvenne af :;tål plåt förfiirdigacle 
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klaffar eller luckor, som haha samma form som den ut;.;kmna 

fartygssidan. Luckorna röra sig omkring ett lodrätt stående gang
jern på förkant och stå långskepps, niir de äro öppna. Då denna 
stäfkonstl'Uktion visat sig fördelaktig under alla omständigheter, 
har den blifvit am·änd på alla senm·0 båtar. 

Alderstä(uen är på de äldre båtarna en vanlig smidd stäf. 
Den första torpedbåt, som anskattades hos Thorn;·croft (torped
båten n:r 1), hade propellern sittande akter om roret. l\Ian på
räknade större hastighet; men då det visade sig, att båten styrde 
dåligt, ombyggdes aktern, och propellern f'attcs för om roret. 1\Ian
Ö\·erförmågan blef genom denna anordning förbättrad och hastig
heten ur,gefiir densamma. Den fullclra<YDa ritnitwen visar elen ur--

..__. b b 

sprungliga båten, och den prickade ritningen framsti1l!er elen än-
drade. 

1895 utrangerades båten från flottan. 
Konstruktion af aktern på niista torpedbåt synes på ritningen 

af aktern på torpedbåten af :Z:a kl. n:r 2 (f. el. "Hajen"). Under 
propellern och förenad med rorstiih·en och båtens köl finne;;: en 
stadig skädda, som skall utgöra sk:·dcl för propellem särskildt \·id 

grundstötning. 
l:för att öka båtarnas manÖYerförmåga blcf<:o dessa i nllmän

het försedda med för-ror, ,;om kuude ,;änkns och npphi~sas i ett 

vattentätt rum, fastbyggdt till fartyget~ botten. Då emellertid 
dessa ror, när de äro nere, äro m:·cket utsatta för att fiska hin
der i sjön, såsom flytande troscmr, niit etc., konstruerade Thorny
eraft 188G en helt n:· akter, hvnrest hnn plncemclc tvenne ror 
Härigenöm erhöll mnn ej endnst en förträfflig s\·änguingsförmåga, 

utan man kan dessutom styra under backning. Propellem sliipprr 
ej heller vattnet i sjö, och härigenom undviker mnu drn för am
skinen påfrc;,;tande rusningen. 

Sid01·oren (se planchen) bestå nf rn ståndare och ett spndf(lr

migt något böjdt blad anbragt på hvar sin sida om propellem. 
Stånuarcn införes i båten genom en pnckningsdosa och iir försedd 
med tanclsektor, mot ln-ilken en sniicka arbetrrr. De tdl. ;;;niickorna 

.jj;j 

si tta på samma axel, h vilken röres af st.yrma;,;kinc,n eller, om sådnn 
ej finnes, nieles med bandkraft medelst ut\·cxling från ratten. 

Jllaskinc1 · och panno1'. I båtnr byggda före 1889 finnas com
pounclmnskiner, under det senare båtar ha trippelmaskiner med 4 
cylindrnr. Före 1888 anviincles lokomotiv]Jannor, hvilka arbetade 
med ett tryck af 9 kg. på cm 2, men sedermera hnr man öfvergått 
till användande nf Thorn.vct·ofts Yattcnrörpnnnor, hv\lka arbeta 
med ett patmtryck af 1-± kg. på cm2• Dessa pnnnor hafva den 
s tora fördelen framför lokomotiYpantwr att åtwan ];:nn tnU'ns U]lp 

' b c 
på mycket kort tid, cirka 20 minuter, och att rören ej ntsiittas 
för att gå liick. 

l\laskinernas Yigt utgör O,so af deplnccmcntct, och lwad de 
nyare biltama bctriiffar, iir Yigten niistan den samma som egcntl. 
Yigten nf skrohet med fasta im·cntnrirr el. \' . s. 0,32 af deplace
mentet. 

Utskjntninr;sappcu·at,mw. Såsom of,·an blih,it nämndt, låg 

stäftubcmns mynning på de iildsta båtarna mycket lågt, men höj
des efter hand för 11\·arje båt, som blcf byggd. Det visade sig 
emellertid, att skjntniugcn från dc båtnr, ll\·illm hade den störst; 
mynniugshöjdcn, och som dessutom lwdc elen största farten, blcf 
opålitlig h,·acl ujupbanoma bctriiffar, och man öfyergick derför 

.efter omfattnude försök från skjutning med >> fritt fall» till skjut
ning med dwlfflatt fnlb. 1\tbernn iiro derför nu i dc nynre bå
tnma försedda med en liten skccl. 

För nbkjntning nf torpederna atwiindcs i regel luft. I början 
am·iindes luft nf högt tryck, som från rrceumnhtorn passerade en 
rcdttktions\·entil, innan elen kom till tuben; mcu då denna ,-entil 
ej nrbetade tillförlitligt, öh-crg·ick mnn till skjutning medluft med 

lågt tryck, s. k. pntronskjutning. Hän·id anyäuder man all luften 
från en accnmulator, lwilkct e.j vm· fallet, när man atl\'ändc re
duktionsventil, ty då anviindcs endnst en del af luften i accumu
lat01'11 så att mnn hade tillräckligt med luft för flera skott. '·Pa

tronntskjutningeu " har gih·it så goda resultat, att nlla torpedbå
tarnns stäftnbcr t:å småningom blih·it fi)ränchade så att denna ut
skjutningsmetod nu uteslutande an\'iindcs. I dc nynstc båtarna 
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använder man iifven luft af högt tryck vid »patronutskjntning >) , 

hvarvid accumulatorn blifvit betydligt mindre i volym. 

Däckstuberna äro anordnade för skjutning med "halffiatt fall" 

och 11patronutskjutning". 
Flera tuber anordnas för utskjutning medds krut, men denna 

anordning är endast vidtagen som reserv för lnftutskjutningen. 

ATtilleriet. På alla 2:a Id. torpedbåtar tinnes en 37 m/m s. 

s. k.; på dc äldre l:a kl. d:o finnes en och på dc nyare finnas 2 

st. 37 m/m rev. k., hvarvid dock den ena rev. k. är utbytt mot 

en 47 m/m s. s. k. på »Hajen», , fiawmlen» och ,SobjörneJ1». 

Alla l:a kl. torpedbåtar äro försedda med elektrisk projektör. 

Patrullbida1·. 

Dessa äro minclr·c fartyg, hvilka, hvad byggnadssätt angår 

likna torpedbåtarna, men hafva ej så stor hl'l stighet och äro ej 

bestyckade som dessa. Dc kunna icke nppträda på egen hand 

och användas hufvudsaldigcn vid försvar af minpositioner etc. 

J\-led afseende på dimensioner, bestyckning etc. hiinvisas till 

närstående . tabell. 

Td. af dc första torpedbåtarna, nemligen dc ångslupar, som 

anskaffades hos Samuel \Yhite år 1878, hafva öfvergått tillidassen 

patrullbåtar, hvilkct för öfrigt iifven val'it fallet med dc förs ta 

båtar, som anskafl~1dcs hos Thornycroft . 

. \x 1889 byggdes på örlog!-<varf\·et 4 båtar, h vilka uteslutande 

skulle användas som patrullbåtar. Inredningen och formen af 

dessa båtar synas på planchen. 

För att rev. kanonerna ej skulle komma så högt, som om de 

hade placerats på sjclfva diick, har man f-:änkt detta något såväl 

för som akter, så att kanonerna stå i ett rum, h vilket iifyen gifvcr 

p lats åt betjcningcn. Båtarne äro dessutom försedda med stång

torpcdapparater. På planehen är den ena stån~en fäld i spr~ing

ningslägc under det den andra iir upplagd på diick i surrnings

läge. I ett kommandotorn akterut finnas de elektriska antiind-
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l Djupgående l l B o s t y c k n i n rr l l Fart vid Doplaco -
,,. 

Ror- Pan n- Antal 'l'ryck j Kolförråd 
Namn. B y g g n a d s o r t. År. r,ängd Bredd m ont konstruk- l kon strnk- pannan. Maskin typ. Tnd. Maskin- leverans- j tons Föl' Akter i tons 37 m.m. 47 40 cm . Däcks- Stång- p>! n- H.K. fabrikant . m.m. spegel- torped- t io n. tian. nor. prof. a 1ooo kg. 

l l 
ss.-rov K. ss. K. Stäftnb. tub. 

l kg. pr cm! l 
l 

JU. m. m. m. :~ 1000 kg. proj ektör. apparat. : 

l 

T - o - r - p - e - d-b - å - t - a - r a - f 1 : a k - l - a - s-- R. 

Svrordfiskon . .... ,fohn J . 'l'hornycroft & C:i. . . . 1881 33,Go ~~, G: i Q,j;J 2,0·1 59 l rov. K. - l 2--08 ('.Jll . - - Vanli gt. Lokomotiv. 1 l 9,1-1 l Ståonrlo hög- GOO 'Phorny croft. JO. ni 9,3 , 
'J'h ornyn t,ft 

och lågtryck. 
Delfinen . . ... .. . . D:o .. .. 1 SS~l B3,;;s !3,f; . .t O,w 2,os ()7 l 

" 
-- l ~ - :}S cm. - - ,. Yat l ,·nr(',rs 2 1<r,:,:, f maskinen G70 

" 
18,cn 9,0 

Hvalrossen ....... D:o ... . 1884 :1 4, :,~ 3,71 Os;; 2,01 u 1 - 1 2- 38 cm. - - TJo komotiv. 1 9,11 mod 'lytkon- t.lGO 18,5 D,~1 
" " donsoring. " 

Storen & Solovon D:o . ... 1887 :39,r.;; 4,21 1,01 2,21 110 2 - l 2 - :38 0111. 2-:)8 cm. - Dubbel ror. Tll v l'll) t' r ofi 2 14,o,; 1200 21, :, 13,:. 
" 

,.,lu,.,,r,··.rs l Ståendo tri p-
" 

Narhvalen & \ 
Havhesten ... f D:o . .. . 1888 41,11 4,21 1,0G 2,2!) 117 2 

" 
- l 2- :38 cm. 2--38 cm. - " .. 2 14,0G 1 polmaskiner 1200 

" 
2l,ä 15,0 

Springaren ... . ... Örlogsvarfvot ... .... ... . . . ... 1891 36,2S 3 ,U5 O,uu 2,10 s o 2 
" 

-· J 2- 45 cm. - - ,. 
" 

2 17,58 ( mod ytkon- s oo ,. 18,iö 13,G 

Nordkaporen & ) 
1 donsoring. 

' Markralen ... j D:o 1R93 42,o~> 4,:).1 l ,OG 2,22 128 2 l 2-,15 cm. 2- 38 cm. 2 14,0G J ! ~00 
N - 20,l 

13,5 . ······ ········· " - -
" " " l 1\l - l !\5 

Hajen .. . .... D:o 1806 43,kO 4.G:l 1 ,~,! 2,H 141 1 1 Lf1l l 2- 45 cm. 2- 3R cm. -- 2 14.7r. Ståenc1o 4- 2000 23,1 15,0 ... . .... . .... ...... 
" " " l oyli"dr;g, " 

Hav0rn en & \ f1S07} 
trippelmaski-

Sflbjornen ... f D:o ................ \1898 4!,:JG 4,7!l 1,1G 2,:J7 142 l 
" 

l f, /44 l 2-45 cm 2-45 cm. -
" 

,. 2 14,/G ner morl yt- 2000 Örlogsvarfvet. 23,G 17,25 
kanelen sering 

T - o - r-p-o - d - b - A- t-a - r a-f 2:a k- l- a. - s - s. 

l l 
l ss. K L 1:;sl 

l l l 
) Rtåe11dc ltiig- oeh 

l 
N:o 2 .......... . . ,John J. 'l'hornycroft & C:i . . . . 1870 27,83 3,03 O,c~7 l,:;n 3:3 - - 1- 35 cm. - - Vanligt. I;okomotiv . l 8,H . Jågtry('kma ;-;kin 350 Thornycroft. 20,23 4~ 

(förut torpedbåt J 
mt•d yt-

,. 

af 1:a kl. Hajen) 
konde usl• riug. 

N:o 3 ........... . Forges & Chantiors do la Me· 
\ St:lC' IHlc :.:-cylin - } Forges & C han-

(förut torpedbåt diterran6e (Havre) 1880 20,01 3,2n O,tiR 1,7:l 38 l 2- 35 cm. l o,u 
der :-; hög- o. bg-

450 tiers de la 18,2 5,o ....... . 
" 

- - - -
" " f trychmaskin MMiterran6e 

af 1:a kl. S0ulven) y t koud C' nsc riHg. 
(Havre) 

N:o 4 .. . ...... . John .r. 'rhornycroft & C:i .. .. 1882 18,s:; 2,20 0,-12 1,10 15 l ss. K Lf~s - - 2- 35 r.m. - - " " 
l O,u 

) St. åt·ntlo hi"• g- - <.w h 

150 'l' hornycroft. 15,5 l ,o 

N:o G & 7 ........ D:o ... . 1884 20.0!1 2:38 0,12 1,28 15 1 ., -- - 2-35 cm. - -
" " l D, H \ I:tgtryeks- 150 

" { 15,0 1,5 

N:o8&0 ..... D:o 1S8o 20,&s 2,3, 0, 17 1,20 l G l - - 2-35 cm. - - l Dubbch·or. l !),Il ( maskiu er Jll ('d 170 ?'<:os H2 l ,O .. .... ., " J y tko n~h·u :-: <• ring . 
,, N:o !) 15 

N:o 10 & 11 ...... , D:o 1888 2l ,o~ 2,:)H l O, 17 1,2:) 17 l - - 2- 35 CUL\ - -

l 
'J'h orny <·ro f't. l 10,:;;; l RO 

l 
15,5 l ,o .... , ,. ,, ' ':lftcm·iir :-: ,, 

l\"'''"''·' " ; ,,,,.'-l N:o 12 & 13 ... -. D:o .... 1889 23,HO 2 -., o,,j2 1,:m 25 t ss.K 1·f:lS - - 2 -35 cm. - - l 17,;;H ltl a.Sk iO (' r II!Cd 350 17,5 3,0 ,,_ 
" " f ytkOHift! J\S('rill g . " 

P-a- t- r-n-1 - 1 - b-å-t- a-~ 

N:o 2 & 3 ....... Samuel White (Cowos.) ...... . 1878 14.:;n 2,82 l ,Oö 1,18 14 l rov. K. 2 V!\nligt. Lokomotiv.\ 1 8,11 
} 2 still•nile l1 i;!{. 

- - - - och l:tglrycks- 70 Samnol White. 10,5 1,~5 
(förut torpedbåtar lll<tsk iiH'r nwd 

af 2:a kl.N:o 2 & 3) 
y tkolltl,•Jl :-iL' r : ng-. 

N:o 4, 5, G & 7 ... Örlogsvarfvot ............... . 1889 18,83 3,0G 1,10 1,57 20 2 - 1-30 cm. - - 2 Dubbel ror. 'J'h ornytrof'L l 10,;:,;:, 180 'l'bornycroft. l2,<12- 12.5G c. 1,5 
" va.Llf'nri·~rs l S. l åC' nde bög- o. 

N:o 8 ............ D:o · ······ ......... 1804 25,&R 3,82 l ,3G l,s~ 48 l 
" 

l 1{ 1-l l - 40 cm. - -· 1- 35 cm. --
" 

,. l 10,:,:, l ågt ryckmn ~ki - 3:'l0 Örlogsvarfvot. 13,:: 4,0 f n <.> r nH•<l 
N:o 9 ........... . D:o . .. ..... .. ...... 1895 2G,3G 3,'ii 1,23 l p 4(i l 

" 
l Lf~4 l - 40 cm. - 1-- 35 cm, -

" " 
l 1 O,:.:. y t koullPnsrrin g. 3!30 

" 
1<3,G 4,tl 
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ningsanordningarna för stångtorpederna, ratt och maskintele

graf. 
~:Iaskin och pannor iiro af samma konstruktion som i torped

båtama. 
Då dessa båtar emellertid visade sig vara för små, byggdes 

år 189± en större båt på varfyet och året derpå ännu en. Dessa 
båtar äro icke försedda med stångtorpeder utan hafva i stället en 
Whiteheads torped, som n tskjutes från eu rörlig däckstub, h vilken 
iir apterad för endast krututskjntning. I stiillet för rev. kanonerna. 
har båten en 47 m 'm s. s. k. på däck. 



• 
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Våra under byggnad varande torpedbåtar. 

Vi lemna hiir tidskriftens läsare några uppgifter beträffand(• 

·dc fyra torpedbåtar, som blihit anbefallda att byggas Yid örlog~

varfnn i Carlskrona och Stockholm. Dc två, som byggas å förra 

stiillct, iiro af l:a klass, dc båda öfriga af 2:a klass. 

/lh'u - [Jwr> i-~"7•- i~ '-t .:;_ 

l:a klass uätarne. (A och B). 

L iingd mellan :·tterkaut af stiifnU' ............ . .......... . 

Största bredd på spant .............. . .................... . 

D jup från köl. l. på spant till K V. L ............... . . .. 

Dcpl. t ill K. V. L ........ .. ................................. .. 

Dcpl., ru><tad med J 6 tons kol ombord ................. . 

Beriiimad fart, rustad med 5 t0ns kol om bord ....... . 

Bestyckning: 2 :-;t. 38 cm. torpccltnber 

2 st. 37 m. m. s. s. kanoner. 

3~l,o m. 

.f,b ,. 

] ,o 

1'6,16 tuns 

90,oo , 

23 klli>J •· 

BMamt', hYilka i hnh-udsak likna dc sex ;:;enaste [\ f<amma 

Yarf byggda, erbjuda dock en del minch·c skiljaktigheter. För,.J..:cp

pcts form biih-er nästan alldeles lika med å ftircgångame, men af 

aktere<keppcts nndcn·attensdcl har ett stycke bortskuritf< för att 

giha båtame biittre manö,·erfönnåga. I :-;amma sdte blih·cr rod

ret balansroder. AktcrskellJ1Ct i ö'ft·iot har (fihit~ en nåo·ut hlli-e- b ;:-.. ~ 

garc form än å Kometklasc;en, ll\·arjemte sjclfya akterstähen blif-

vcr rak 

_\ den ena båten utelenmas försöksYis skiidclbygeln under 

an·opellcru . 

j 

l 
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Såsom en Yigtig förbiittring beteckna vi , att iif,·cn den främre 

tuben blih ·er en rörlig diickstu b, en omstiindighet som i snmerhet 

i skiirgård torde vara o\·ii rderlig. F rån börja n blif\-a dessa båtar 

e j försedela med förrode r, men kan s;'\ cl ant apteras för den hän

delse det skulle visa sig bchiift igt. 

2:a klass Uätame. (X: r is 19 och 81). 

L ängd i V. L. mellan ytterkant af stähar ....... .. 

, öfvera1lt . , .. , . . .... . .. , .. . . . , .... . ... , .... . , .... , , . 

S törsta bredd på spant .................................... . 

Djnpgående akter till K. V. L ......................... .. 

Dcpl. till K. V. L ............................................ .. 

, , rustad med 9 tons kol ombord .................... . 

Beräknad fart, rustad med 3 tons kol om bord ........ . 

Bestyckning: 2 st. 35 cm. torpedtuber 

l st. 37 m. m. s. s. kanon. 

31,7 !!1 . 

32,6 " 
3,78 " 
l ,s , 

.J±,s tons 

" 
20,o knop. 

Dessa båtar förses i likhet med dc llYa af l:a klassen med 

Yanowpannor och trippelmaskiner, mrn cl~rernot har icke någon 

del af akterskeppets undervattenskropp bortskurits, utan blif,·er 

detta nästan alldeles lika med å våra äldre båtar. Vi känna ej 

skälen härtill, men antaga, att dc måtte varit tungt viigandc, då 

manÖYcr förmågan hos dessa för .skärgårdarnc afseelda båtar om 

möjligt bör vara iindå bättre tillgodosedel iin å dc, som iiro afseelda 

för mera fritt vatten. 

D<'n aktra tuben (rörlig) står längst akterut på däck, den 

främre blih·er fast i likhet med å de iildre båtarne. In redningen 

akterut blih·er något föriindrad; sålunda kommer ka jutan endast 

att fiirR('R med en liggplats under det att de iildre båt:unc hah·a två. 
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Acetylengas-strålkastare. 

Xyligcn har å en af Stockholms skiirgårdsång:we afprof\·ats en 

liten strålkastare för acetylengaslåga, konstruerad af ingcniiir F. 

Egncl l. Ändamålet med -densamma iir att för ångfartyg unelerlätta 

angörandet och tilliiggning vid brygga, navigrring i trånga far

vatten m. m., och synes den särdeles väl lämpat sig härför. Det 

ringa utrymme apparaten tager, dess ringa vigt, lättskötthet, bil

lighet, såväl hvad anskaffning som användning beträffar, gör, att 

vi föreställa oss, d0t elen med fördel skulle kunna am·ändas föe 

åtskilliga militära iindamål, såsom å torpedbåtar, bevakningsbåtar, 

tillfälliga minpositioner, landfästningar m. m., och haha Yi derföre 

förskafl'at oss en del upplysningar om densam111a. 

Den strålkastare, som vid ofvannämda försök användes, var 

försedd med en brännare på 60 normalljus' styrka, och ernås möj

ligheten att med denna jemförelsevis svaga l juskälla tydligt belysa 

föromål på 300 m. afståud genom ett enkelt system af reflektorer, 

som tillsvidare iir uppfirmaren s hemlighet. 

Vore ljusstyrkan och belysningsporten inskränkta ti ll de ofvan

nämncla, skulle apparaten icke vara mycket am·ändbar för militära 

ändamål, men så är ingalunda föl'hållandet, ty brännare finnas 

konstruerade jemväl för 100, 150 och 180 normalljns. hvarjcmtc 

ingen svårighet förefinnes att, med användande af samma strål

kastare, konstruera ännu starkare eller att kombinera flera starkare. 

60-lj us-briinnaren konsumera r 42 litet• ga,.; i timmen. Gasen 

genereras i ett gasverk om 500 liter, och bchöf--ret· detta sålunda 

fy llas omkring lwar 12:te timme. Anviindes l 00-, 150- eller 180-

ljnsbrännaren, blih·cr gasförbrukningen resp. 62, 62 och 72 liter, 

motsvarande med användande af samma gasverk en bränntid af 
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resp. 9,o, 8 och 7 timmar. Gasverkets kapacitet viixer proportio

nelt med storleken, och blifver denna således beroende af den briin

narc, som skall arwiindas, och den tid man önskar, att en påfyll

ning skall räcka. 
500-liters-gasverl.;:et består af en stående plåtcylinder med 

400 m. m. diameter och 900 m. m. höjd samt väger omkr. l ö kg. 

Påfyllandet af karbid och vatten jemtc rengöring någon gång 

af gasnrket äro :vtterst enkla operationer. Då nrket är laddadt, 

är det ögonblickligen färdigt till användning; lågan tiindes såsom 

en Yanlig gaslåga, men är det uppfinnarens afsigt att i framtiden 

a p te ra en elektrisk tändanordning. Sedan lågan är tänd, matar 

gasYerket absolut automatiskt, hvarför ingen skötsel eller tillsyn 

ifrågakommer. Gasverket kan ej explodera, om ej genom kraftig 

yttre åverkan liiekning uppstår, så att gas strömmar ut i det fria. 

Den nu pröh·ade strålkastaren, som är afsedel att placeras på 

främre flaggspelet, kan från styrhytten vridas i alla rigtningar och 

viiger med nuUJÖ\·erinrättning 35 :\ 40 kg. Priset uppgår till om

kring 500 kr. Kostnaden pr timme beräknas till omkring G öre. 

Till verkare är Nordiska acct)·l engas-akticbolaget. 

Ingeniör Egnell har sökt patent på sin uppfinning, som be

träffande reflcktorema jemviil kan tillämpas på elektriska strål

kflstare, och skola vi. när patentfrågan lit· klar och res11ltaten af 

flera försök föreligga, återkomma till densamma. 
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(Tn~iindt.) 

N:'lgot 0111 betiilsteclwu. 

Då helt visst mycket kan ,·ara att siiga om "våra Haggor och 

befälstecken samt deras förande", och då **s. uppsats i Tidskrif

tens 5:c hiifte gifvcr anledning till åtskilliga reflektioner, så kan 

jag ej underlåta att, utan att inlåta mig på framshillandct af något 

förslag, framhålla några synpnnktcr, som enligt mitt förmenande 

icke äro, hvarkcn i det nu !!;ällandc reglementet eller i *':,s. kritik 

och förslag, tillräckligt beaktade; ej heller konscqvcnt iakttagna. 

Först och frkimst bör då striing skillnad görat> mellan befiils

tccken och andra tecken; demiist iakttagas, att befälstecknen äro 

viiscntligt olika de andra tecknen, i-iamt slutligen att samtliga dessa 

tecken äro så få och så enkla som möjligt. 

Betraktar man senaste nådiga kungörelsen angående förande 

af flagga å statens fartyg och byggnader, så finner man ju, att 

striing hiin>'yn tagits till att flaggan skall vara sådan, att deu ut

miirker ifrågavarande föremål ;;åsom varande statens egendom till 

skillnad mot. enskild. 
Enligt alldeles samma princip, måste der ligga Yigt uppå, att 

ett befälstecken iir ett vcrldigt sådant, och ej ena gången ett be

Hilstecken och andra gången ett igenkänning-s- eller prydnads

tecken. 
Om de såsom befälstecken anviinda flaggorna finner jag, be

träffande deras förande, intet att erinra mot h vad som nu är förc

skrifvct; dock torde med skäl kunna ifrågasiittas, om deras form 

och utseende i öfrigt icke hellre borde vara snarlika t. ex. de 

engelska amiralsflaggornas; i h vilket fall naturligtvis gult och blått 

skulle ersätta hvitt och röclt. Örlogsflagp:an his,;ad p:\ toppen 

måste ju i första hand få anses representera en national- eller ('Il 
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kunglig flagga (se § 11 m om. 3 af Rjötjcnstgöringsrcglcmentet); ty 

man skall befinna sig på ganska nära håll, innan man npptiickcr 

de i amiralsflaggan befintliga tecken, ln·ilka skilja den från natio

nalflaggan, under det att man redan på långt afstånd märker att 

den iir blå-gul och tretungad. 

För att nn tala om öfriga befiilstecken, så böra de, såsom 

förut är sagdt, icke derjemte användas såwm igenkiinnings- eller 

pr,ydnadstecken; således: 
icke (;o;åsom .,.,.,. föreslår) esh:adcrchefsstandert såsom tecken för 

ii ldstc chef; 

ej heller örlogsyimpcl såsom prydnad i båt, hvari officer, som 

tillhör K. Carlskrona artillerikår, färdas i tjcnsten. 

T betraktande deraf att äldstc-chefstecknet icke är något be

fiilstcckcn, utan blott ett igcnkiinningsteckcn på det fart:·g, från 

h\·ilkct den äldste närvarande chefen utöf\·ar sitt bcfiil, så kan 

jag ej finna någon nöd vändighet för att det är försed t med uni

onsmiirkc, såsom ** håller före. Att befiilstccken ej strykes, så\'ida 

icke en till högre sådant berättigad befiilhafvare embarkerar, kan 

_j u ej vara annat än riktigt, och dcrfLit· bör iildstc-chef,tecknet 

hissas å annan plats än befälstecknet. Det nuvarande äldste-chefs

tecknet iir vis,erligen, då det ej blåser fullt ut, ganska likt diYi

sionschcfs- och • iifven afdclning,chcfstcclmct, men om det föres 

hissadt å annan plats iin den för befiilstccknct afscdda, så torde 

någon förvcxling ej vara möjlig. 

Jförandet af afdelnings- eller divisionschefstecknen på half 

stång, bör dock icke få cga rum i annan ordning iin som för alla 

befiilstcckcn år vid timadt dödsfall föresl;:rifvct i s H af sjötjenst

göringsreglementet. 

l\iit· ** kan framkomma med ett sådant förslag Rom att en 

båt fiirande en artilleriöh,crstc böt· förseo; med cskadcrchefsstan

dert, derför att denne öfverstc innehar en grad motsvarande kom

mendörs, och derför att elen oegentligheten tillkommit i det n.ya 

sjötjen :;:tgöringsreglementet, att örlogsvimpeln, som iir ett befäls

tecken, skall såsom prydnad föras i båt, hvari officer tillhörande 

K. C'arlskrona artillerildr i tjenstcn färdas, så visar han derigenom 
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för det första en högst egendoml ig, och för mig ofattlig, uppfatt

ning om lwad som bör Yara innebörelen uti fönmdet af befäls

tecken i allmänhet, och i synnerhet af snmma standert som Yid 

. a ndra tillfällen föres af en så hög bcfiilhahare af flottan, att t:är

skild honnör tillkommer honom fr[uJ mötande båt, och som, fördt 

å fartyg, betingar salut från shäl andra fartyg med lägre befäls

tecken som från fästn ing; och för det andra ådagaliigger han in

konset!\·ens, demti att han icke på sam ma grunder förordar, att 

1.mderofficerarnc Yid ofta nämnda artillerikår böra få föra under

officersgaljadet 

Visserligen lemnar '';', som han säger, ,> öppet spör:-<målet om 

det lämpliga uti att sii rskilja Carlskrona artillerikårs officerare 

från andra kårers på det föreslagua "iittet ; men mig synes det 

Yara riktigast att just i detta sammanhang uttala den åsigten, som 

säkerligen är riitt allmän, att flottans befiilstecken böra få fiiras 

uteslutande af flottans befäl och underbefiil, af ll\·ilka bu fön·iin

tas, att de Ycrldigen kmma ntöha det befäl, som teckn et utvisar, 

och att det iir just dessa bcfiilhafyare, som skola sii rskil.ias från 

.andra personer, ln-ilka ej kunna yara kompetente att föra Yare sig 

militärt eller annat befäl till sjös, och hYilka jemlikt ~ J af 

sjötjcnstgöringsrcglementet icke kunna ifrågakomma att någon 

gånO' öherhwa farty<rschef:;befiil ombord. För öfrigt torde det 
b ;:::. ... M • ._, 

icke Yara coutume inom andm mariner, att der bmkliga befiils-

tccken föras å dc;.;s större eller mindre farkoster af andre iin 

flottans till sjötjenst uppfostrade bcf:'il af olika grader. 

Skullc lihiil någon anledning kunna tänkas förefinnas till 

att siirskildt utmärka en båt, lwari officer af Carlshona artilleri

kår fiircla~, så bör det t ecken, sr•m dertill andncles, ,·ara så be

skaffadt, att det ej kan förblanclas med " något" af flottans be · 

fiilstecken, hvilka alltid böra f:'l bibehålla sina säregna betydelser 

och ändamål. 

Beträ!Emde de nu reglementerade befäl,;tecknen för stations

myndigheterna och deras förande, finner jag intet att erinra, och 

för **s förslag, att kommendant skall föra siil'skildt befiilstccken, 

) 
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finnes näppeligen något som helst skäl, iifvcn under nuvarande 

förhållanden, och sedan det nya reglementet, snart nog, triidt i 

kraft, s:'l torde med all s:'ikcrhct s:'ldana förh:lllandcn bli r:ldande, 

att sagda förslag giires iinnu mindre af behofvet p:lkalladt. 

- l. 
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J{ongl. ()rlogsmannasiillsJmpets tH.ftingsiimnen 
tör år lUOO. 

l. Om undervattcnsb:ottar, sårskildt med hiinsyn till deras 

anviindbarhet vid försvaret af Sveriges kuster. 

2. H vilka anordningar böra vidtagas :0L flottans fartyg, kol

pdtmar och kajer för att befordra hastig kolning? 

3. Har svenska flottan vid ntförnnclct af sin roll som lan

dets första försvarslinic, behof af depf>tcr förutom de nuvarande 

stationema? 
4. Aro dc nuvarande fordringarne för vinnande af intriidc 

vid mariningeniörstatcn för tjensten förmånliga? 

5. Hvarförc kunna icke Sveriges skeppsvad fylla landets 

bchof af nya lastångfartyg? 
G. Kan ej lönande svensk rederirörelse med moderna segel

fartyg på aflägsna liinder åstadkommas? 

7. Är svenska flottan i behof af en kryssaret y p, afseeld att 

ersåtta dc större öfningsfartygcn? 

8. Böra icke nybyggda fartyg, innan dc anviindas i eskader, 

nndcrkastas prof uudcr ledning af en särskild kommission, oc;b 

hmn böra dessa prof anordnas? 

9. H vilka äro fördelame och olägenheterna af flytande bränsle 

i sjöångpannor, med särskildt afseende på vår flottas olika far

tygstyper? 
10. Under förutsättning att ettårig värnepligt blefvc gcnom

fiird, i hvad mån tillfrcclsstiillcr denna flottans manskapsbchof', och 

bnt·n simlic dc viirnpligtigc då liimpligast öfvas? 

11. Till hvilka befattningar kan vid mobilisering rrscrvbcfiil 

liimpligcn nnvii nda;; ·! 
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12. Fritt val af ämne liggande inom området för Kong-L 

Ö rlog~:;man n a säl !skapets verksamhet. 

Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilkcn upp

tager födattarens namn .. och vistelseort eller också ett valspråk, 

vara ingifvcn till Kongl. Orlogsmannasällskapcts sekretcrare senast 

den 1:stc nästkommande September; kommande å Sällskapets hög

tidsdag för skrift, som bli!vit tillerkänd pris, Sällskapets medalj i 

guld eller silfver att utdelas. TilflingsRkrift, som icke kan belö

nas med prisJ men likviii anses förtjent af Sällskapets erkännande, 

kan på högtidsdagen erhålla hedrande omniimnande. 

Slmlle den förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som blif

vit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagifvcs sådant 

under första hälften af November månad i "Post och Inrikes Tid

ningar" med anhållan, att författaren ville till Siillskapot uppgifva 

sitt namn. 

Såvida författaren af inlcmnad täflingsskrift icke tillkiinna

gif ve r motsatt öuskan, förbehåller sig Kongl. Örlogsmannasällska

pet rättigheten att i sin tidskrift oil'cutliggöra densamma. 

Carbkroua i December l t:99. 
Selcrete1·aren. 
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Litteratm·. 

Spoglige vink. H. Wolfhagen, Köpenhamn 1899. Pris l kr. 35 öre. 
Författaren till denna lilla språkliga hjclprcda iir premierlöjt

nant i danska marinen och för sjöoffic<:>rarc torde boken ock:-;å 
hufvudsakligen vara afsedd, ehuru den äfven kan vara nyttig för 
andra, särskildt för herrar konsuler, som ofta komma i beröring 
med örlogsmän. 

Herr \V" olfhagen återgifver på de tre språken engelska, fran
:-;ka och tyska de vanligast förekommande uttrycken vid utbyte af 
ceremoniella och privata meddelanden örlogsfartyg emellan eller 
mellan örlogsfartyg och myndigheter i land. 

Sålunda finna vi särskilda afdelniugar för rang, tjcnstcmcddc
landcn, skrifvelser m. m., inbjudningar, svar på inbjudningar, öfvcr
skrifter i brcf, underskrifter i bref, utanskrifter till bref, tal, in
bjudningskort m. m. 

Vi hafya hört nppgifvar;, att den lilla boken användes vid 
språlmndcrvisningen i den danska sjökrigsskolan och finna den
samma siirdcles liimpad att äfven komma till anviindning i den 
svenska. 

Den bästa rekommendation vi kunna gifva det lilla förtjenst
fulla arbetet är att återgifva dc ord, som yttrats af alla, för hvilka 
vi visat boken, nemligcn: "Det var en bra bok, den skall jag 
skaffa mig". 

»H var 8 Dag, Illustrerad t Magasin », som från och med ok
tober detta år utkommit, lemnar hvarje vecka ett 16-sidigt num
mer med intressant och omvexlandc innehåll. Mest utmärker det 
sig för sin stora mängd illustrationer öfver ämnen från dagshän
delserna samt genom porträtter af personer, h vilka i ett eller annat 
hänseende gjort sig bemärkta. På ett särdeles berömviirdt sätt 
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synes det använda nyaste metoder för tillgodogörande af fotogra
feringskonsten. 

Bland de iimnen, det i dc hittill s utkomna numren behandlat, 
har varit flottans e&kaderöfningar under innevarande år, och fogas 
dervid flere synnerligen lyckad'O' illustrationer. Med glädje måste 
vi helsa allt, som bidrager att bland vårt svenska folk sprida 
kännedom om vår flotta. Det synes helt naturligt, att ett lefvande 
intresse för sitt sjöförsvar borde genomgå hela den nation, h vilken 
så som vår är förlagd till ett långsträckt, af haf mest omgifvct 
land; men, sorgligt nog, har under långliga tider vår örlogsflotta 
nästan fått falla i glömska. På senare tider har dock den forna 
nordiska sjömansandan börjat vakna till lif, och Sverige vill åter 
uppbjuda sina krafter för att skaffa sig ett betryggande sjöförsvar. 
Den vigt, som hvilar på ett sådant, hafva senare tiders krigshiin
dclser kraftigt visat, och göras derför i niistan alla länder dc största 
ansträngningar att förstärka marinen. J Tyskland, der dock huf
vudvigten alltid måste ligga på dess arme, arbetas oförtrutet på 
att bland nationens djupa leder sprida kännedom om den vigt, 
som iifven för detta land hvilar på att öka dess örlogsflotta, och 
dc väldiga summor, som till densamma anslagits, visa, att den 
allmänna meningen varit gynnsam derför. De påminnelser om 
vår flotta och dess verksamhet, som genom »Hvar 8 Dag» blifvit 
spridda bland allmänheten, hoppas vi skola följas af talrika andra 
sådana och helsa i hopp härom ~Hvar 8 Dag» viiikommet såsom 
en liink i arbetet för sjöförsvarets och dermed äfven landets bästa. 
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iltsld ll iga mar W ma och l< rigs,·etunsl<apliga titl-

Kong!. Iu·igsvetenskapsalmtlomicns hantllingat· och titlskrift. 1!J:c 
lliift. Taktiska spörsmål. 

20:c häft. Chefernas för dc militära statsdepartementens bofiilsriitt. 
Nor.>k 'fitlskrift for Sonc~cn. 8 aargang. l :a hofte. Den norske ma~ 

rines historia i det skjmbnesvangre aar 1814 efter adski\lolson fra Dt~n
nmi'k. Et transp0rtmiddel for sygo ombord. Don spansk-amerikansko krig. 
Orn peiling og udseilet distans. 

'l'i tlskrift for Sovm<:en. (Hansk). G:o häft. November. Flaa.lens Kom-
pasvresen. Don Danske :\1arinos Torpedobaade. 

~larinc RmHlschan. G:e häft. Oktober . Die thooretischen Grundlagen 
von Untorsuchungon an Schiffen. Der Eau von Thornycr,ft-Kessol :n: f. der 
Worft der Firma J. 'rhornycroft & C:o in London. Uoborsotzung crnr gor 
wosentlicher Abschnitto dos Kapitels "Seamanship·' ans: Dixon Komp: A 
mannot of yacht aml boat sailing. Knrzc Bormerkungen iibcr das Photo
graphiron an Bonl. Die Uniiborwindlicho Armada in zoitgcnössicho~ billl
lichon DarstcllunO'en. Von der Werft zu Danzig. S. l\L S. Falka 111 don 
Ostkarolinen-Ius~n. Der Kampf zwisehen l\Icteor nml Bonvet 1870. Die 
Vormessnng in Kiautschau. Sprichwörtcr und sprichwörtlicho Redensartell 
Liber Scowescn, Schiffor UIHl Fischerloben in don genuanischen Spretchon. 

November. Ueber Schiffethrt und Marinoweson in don homorisahon 
Holdonsängen. Di o tiirkischo Marine von ihren An fängen an. D. Bon~micu: 
Dlo Lohre von der Seemacht. Der Panama-Kanal. S. :'IL S. "Falko ll1 elen 
O::;tkarolinon-Inseln. Sprichwörtor und sprichwörtlicho Reclcnsarten ii.ber 
Secwoson etc. 

Ein modornes Hamlbuch der Seemannschaft. 
Dozombor. D. Bonarnleo: Die IJohre von Der Seomacht. Das Rettungs

woson an den Kiisten Europas. Napoleons Plänc gegen Englancl. Die Ver-
mossnng in Kiantschau. Spichwörter ete. . 

lllitthc•Hungcn ans tlom Gcbieto !los Sccwcsens. G:o hiift. N:o XI. Dw 
Fisehoroi im Aclr iatischon Moore mit besondoror Borllcksichtigung tler· östcr
roichlsch-ungarlschon Kli ston. Der Baro-Cyclonumotor. Die neuen ongllohen 
Scltlachtschiffo der Uanopus-Classo. Die Nachforschungou nach clom Vor
blcib der Andr6o-'schou Expotlition. St&tisti~ des Schiffsbanos ip.l Jal:!rt1 

lHPS. .Eine bemorkeusworto Fahrt. 
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XII. Dr. Nansen und Payers Karte von Franz Joseph-Land. Die Port
Mhrittc in der Entwicl,lung rlos Schiffspanzers und der Marine·Artillerio 
im J ah ro 1898. Uber di o Vorzo.ichen der Rechnungs-Eiemonto bei nantischen 
Problemen. Vorban<lplätzc unr! Vcrwundotontransport anf modornen Kricg
schiffen. Eine Methodo Holz filr rlon Kriegssch!ffbau fenorsieher zu nachen . 
Der Dampfor Ocoank. Vorsnche bozliglich der Doterioriernng vot·schiedener 
Motallsorten dnrch Seowasscr. Unfall beim Öffnen oinos Mannloehos. Das 
Projaet einos untorsooischcn 'rnnnolbauos 7.Wischon England nnd Irland. 
Der iL!teste oiserno Kriogsdamfor. 

ProceecUngs of tlle Royal Artillory Institution. G:e häft. September. 
'rho military forcos of Queonslancl. The Technical Training of officers in 
the Garrison Artillery. Auto-Sights. Possible errors cluo to nonverticality of 
pivot. 

Uniterl Senice Gazette. G:o häft. 23 Sept. 'rransports. 'rho American 
eivil war. The 'rranswaal crisis. Steam navigation at high speeds. 

80 Sept. 'rhe decentralisation of a battleship. Naval small tub boilors. 
7 October. Militia commissions. 
14 Ootober. 'rho naval trend of the Royal Marines. 'rho much-abuscrl 

wator-tube boiler. 
21 October. Naval Discipline. 
28 October. A Boer viow of the empire. 
4 Nov. The war. 
11 Nov. The oyos of the army. 
18 Nov. The Cape considered as a contra! military ancl uaval station. 

Mochanical stoking at sea. 
Le Yacht. G:e häft. 23 Septembre. La transformation clo nos enirasses 

rlo deuxiome 1igno. 
30 Septembre. Accroissoment do la flotte Anglaiso. Emploi rlos corfs-

volants pour les navires en detresso. 
7 Octobre. Les sports dans l'armco anglaise. 
14 Octobre. Nos divisions navales et lo budrrot do 1000. 
21 Octobre. La "croix rouge " sur mer. "' 
28 Octobre. Le lancement el u "Narval". 
4 Nov. Le Japon maritime. La suppression do la listc rlos offtelors 

torpilleurs. 
11 Nov. Les grands voiliers modernes. l\Iarino marchande Franco ot 

l~ tran ger. 
18 Nov. Lo Goubot N:o 2 a 'roulon. Los ossal s 1t granrlo vitesse du 

Gnichen. 

Proceelliug·s of the Unitecl States Naval institute. G:o hitft. May. 
'L'ho St. Louis as a transport. Skotches from the spanish·amoriean war. 
'l' lr o last naval engagement of the war. Somo oxporienr.es on a u. s. 
naval tng. boat. Battlos anrl c•apitulation ot Santiago do Cllba. Profossio
nal notes. 
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June. Historical and professional notes on tho naval canlpalgn of 
}!anilla-bay i 1808. Effeet of gun-fire; Battlo of 'Manilla-bay. Watch, 

quartor and stations bills. Skotches from tho spanish amoriran war. Soavys 
Tsland prison and its establishment. 

Sept. Wateh, qn,•rter an el station bill, An airl to executive and rlivi· 

sion officers. Disenssion. Ofllcial roport of the battlo of Manila bay. Ex
plorntions in Alaska. 'l'ho sighting of Corveras ships. 'rho taking of Tlo

llo. 'rhc hygien of the navy ration. A schemo for a freneh naval war 
,•.o l! ego. 




