
Häfte N:r 2 1872

35:e Årgången

Carlskrona



49 

Torp e dos. 

Uti Royal United Service Institution i London häl
los förlidet lir tvenne föredrag, det ena om ofj'ensiva un
dervattensrninat· af commander W. Dawson i flottan samt 
sedermera ett om defensiva 'Undervattensrninor af major 
R. H. Stotherd i !ngeniörkliren. 

Då dessa föredrag hvar för sig lemna en samman
fattad redogörelse för den vigtiga fdigans ställning, som 
mer än nil.gon annan kommit på dagordningen, göra vi 
oss ett nöje att för Tidskriftens läsare meddela ett sam
mandrag af det vigtigas te i commander Dawsons anförande 
om Torpedas såsom offensiva krigsvapen (Offensive Tor
pedo warfare ), - utlufvande att i ett sednare häfte åter
komma till det sednare hlillna föredraget om defensiva 
undM·vattensminor (Defensive submarine warfare.) 

''Såsom anfallsvapen ådrogo sig torpedos, ehuru de 
visserligen mot oss användes under Förenta Staternas 
befrielsekrig och utgjorde föremål för Mr. Fultons vid
lyftiga experimenter i början af detta århundrade, egent
ligen först under sednaste borgerliga krig i N or ra Ame
rika någon större uppmärksamhet. Det är kändt, att 
under detta brödrakrig 25 af N ordstaternas fartyg blefvo 
sänkte elier förstörde och dessutom 9 mer eller mindre 
skadade af torpedos, om hvilka sekreteraren för Förenta 
staternas flotta i sin rapport för 1866 yttrar, "att de hafva 
gjort större förödelse bland våra fartyg M alla andra 
medel förenade". - Sydstaterna förlorade genom N ord
staternas torpedos ett fartyg samt genom olyckshändelse 
med egna torped os trenne. I N ordstaternas flotta blefvo 
29 förstörde eller skadade genom till hamnförsvar ned-
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lagde minor samt 5 genom anfall af båtar och ångbil.tar, 
beväpnade med torpedos, som voro fästade vid ändan af 
spiror eller utliggare. Genom en dylik apparat sänktes 
också det enda pansarskepp, Sydstaterna förlorade. Det 
är på detta slags torpedokrig, som jag önskar fästa upp
märksamheten. 

De flesta uppfinningar lida genom deras anhängares 
öfverdrifna nit, hvilka vanligen öfverskatta följderna af 
dessa uppfinningars antagande och förringa hvad som för
ut varit i bruk. Torpedan är ett vapen, som utan tvif
vol uppskattas för högt af dess försvarare, men också 
underskattas betydligt af dem, som ej studerat dess san
nolika eller möjliga utveckling. Såsom del af ett sy
stem för haroförsvar är den numera absolut nödvändig, 
men allena och ej försvarad skulle den vara afföga värde. 
I egenskap af hjelpmedel i ett sjökrig kommer den att 
ofantligt underlätta offensiven, men utan skydd af ka
noner, pansar eller mörker kan man ej vänta mycket af 
densamma. 

En torpedo är helt simpelt en laddning af krut el
ler något annat explosivt ämne, innesluten i ett vatten
tätt kärl af glas, guttapercha, trä eller metall. Konsten 
att innesluta krut i vattentäta lådor, för att dermed för
störa flytande och andra kroppar, är nästan lika garnmal 
som salpetern sjelf, men svårigheten har alltid bestått 
uti att kunna bestämma ögonblicket för explosionen. 

Af åtskilliga föreslagna och äfven använda metoder 
förtjonar ingen enda någon uppmärksamhet före den, 
Ryssarne brukade vid antändning af de mi.1.1or, de mot 
oss bogagnade 1854--56. Detta listadkoms vid kollision 
med ett passerande fartyg, antingen derigenom att en 
viss syra förorsakade antändningen, eller ock skedde den
samma, då genom nämnde kollision på ett ganska sinn
rikt sätt omloppet af en elektrisk ström fullbordades. 
Som dessa torpedas lligo uti oförsvarade positioner, blefv:o 
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de med liittl10t undanröjde och vapnet värderades i all
mänhet föga högt, isynnerhet som de laddningar Ryssar• 
ne begagnade, visade sig alldeles otillräckliga, uppgåen
de till endast 8 a 12 'ff; de tvenrte fartyg, h vilka af dem 
träffades, ledo endast obetydlig skada. 

sydstaternas antändningsmedel bestodo till en böljan 
af vanliga ftiktionsrör, nedförda i laddningen och förena
de med lårtga fyrsträngar, förmedelst hvilka de kunde 
affyras af någon i land dold person eller genom upp
fångning af förbipasserande fartyg. Sedan man vunnit 
mera erfarenhet, nyttjades flera metallbrandrör, innehäl
lande hvar och en en liten glasflaska med svafvelsyra, 
omgifven af chlorsyradt kali, hvilka placerades i minlä
dan, så att vid kollision med ett fartyg en eller flera af 
glasfiaskorna slogos sönder, då antändning förorsakades 
af syrans förening med det chiorsyrade kalit. Sednare 
användes knallsais, som exploderade af ett sakta slag 
eller af ett visst tryck, samt dessutom flera kemiska an
tändningsmedel, hvilka dock alla hade den olägenheten 
att vara lika farliga för vän som fiende, och således 
olämpliga i ett farvatten, som skall trafikeras af egna 
eller allierades skepp. Dessa olägenheter kunde först 
genom bruket af elektricitet afhjelpas, men kännedomen 
härom måste hos Sydstaterna varit ganska begränsad, 
ty, fastän det lyckades dem att förstöra ett af fiendens 
skepp genom elektriska antändningsmedel, så voro dock 
dessa af den mest klumpiga beskaffenhet. 

För närvarande kan man indela antändningsappara
ter uti tvenne klasser, hvilka hvar för sig ega sina för
delar: 

1. Kemiska brandrör af litskilliga slag, alla sjelf
antändande, genom bvilka förloras i säkerhet, hvad som 
vinnes i enkelhet. 

2. Elektriska anordningar, sjelfverkande eller an
tändbara bvad ögonblick man önskar, men alla dessa äro 



af en mor eller mindre komplikerad beskaffenhet och så
ledes förloras genom dessa i enkelhet, hvad man vinner 
i säkerhet. 

Om förstörelseverkan af en gifven laddning krut på 
ett visst djup har man tills helt nyligen haft föga kän
nedom. Det vore enfaldigt att antaga för sannt, hvad 
öfverstelöjtnant von Scheliha i sitt arbete om kustförsvar 
anför, nemligen att 1000 rt krut på 18 fots afstånd friin 
vattenytan och endast 4 fot från ett fartyg, knappast 
gjorde någon verkan. Det lodräta afstiindets inflytande 
på resultaten af en explosion under ett fartyg är ej stort, 
och det återstår ännu att finna, på hvad djup den upp
hör att verka förstörande på ett skepp omedelbart öfver 
densamma. Hvad som för oss deremot är af vigt att 
känna för att kunna bestämma de minsta effektiva ladd
ningar för en torpedo, är den vågräta porten, äfvensom 
till hvad djup torpodon bör nedsänkas, för att gifva de 
bästa resultater. Von Scheliha anmärker riktigt nog, 
att 50 till 80 n krut fram bringar största effekt på 12 
fots djup, och att torpedos, innehållande 150 n krut, 
böra försänkas till ett djup af 15 fot. Följaktligen bör 
man nedfira spirorna på en torpedo i öfverensstämmelse 
härmed . sydstaternas ingeniörofficerare rapporterade offi
cielt, att JOO 71 krut, på 15 fots afstånd från botten af 
ett skepp, skulle krossa både sidor och botten. Härmed 
kunde näppeligen menas ett horizontelt afstånd af 15 fot, 
äfven om explosionen egde rum på det djup, som be
funnits gifva längsta porten. En båt skulle troligen i 
dylikt fall oj lida niigon skada, ehuru ett Ii nieskepp kan
ske skulle förstöras på ett horizontelt afstånd af 10 fot. 

Af commander Fisher's "Treatise on Electricity" 
visar det sig, att en laddning af 100 71 krut, nedsänkt 
pil 10 fots djup, affyrades pil ett horizontelt afstånd af 
17 1

/ 2 fot från en barkass och 4 fot från en i marvatten 
liggande fregatt, utan att barkassen erhöll någon skada, 

-
och att en dylik explosion pR sam!l1a djup egde rum 
22 1

/ 2 fot vilgrätt från en ångbarkass utan ringaste mehn 
för maskin, pannor eller båt. Den verksam ma förstörelse 
arean af en dylik laddning har troligtvis en radie af 9 
fot, och för att försäkra sig om absolut trygghet mot en 
explosion af 100 1i5 krut eller 40 TE bomullskrut, bör 20 

fots horizontelt afstånd vara fullt tillfyllest. 
Korvetten "Terpsichore" förstördes ögonblickligen af 

150 'll krut, placeradt 22 fot under vattenytan och Hl 
fot från slaget i sned riktning, men, ehuru laddningen 
var 12 fot under kölen, var dess horizontela afstånd från 
sll:ePlJssidans plan endast 2 fot och experimentet var så
ledes föga upplysar1de mod afseende på sidoporten. En 
laddning af 150 Tf krut, nedsänkt till 15 fot, har troligen 
en verksam vågrät porte af 11 fot med en verkan nog 
stor att ögonblickligen sänka ett linieskepp. 

Vi hafva alltsedan 1853 friln experimenter ombord 
på ''Excellent" vetat, att 25 T6 krut i omedelbar beröring 
med en skeppsida, 6 tum under vattonlinien, gjorde ett 
öppet hål af 35 qv.-fot, och, kunde man alltid vara viss ' 
på verklig kontakt, så skulle denna laddning kunna an
tagas ; men amerikansk erfarenhet varnar för att under 
krig alltför mycket lita på beräkningar, erhållna af 
fredliga experimenter. 

Sammanpressadt bomullskrut har ovedersägligen, 
som laddning för torpeclos, många fördeler framför van
ligt krut, icke allenast derföre, att en qvantitet bomulls
krut på korta, horizontela afstånd, fram bringar samma 
verkan som en 4 gånger större vigt eller mas3a af van
ligt krut, utan äfven derföre att, såvida knall-antändning 
användes, den största verkan kan erhållas i de tunnaste 
vattentäta kärl, hvaremot vanligt krut fordrar sådana af 
jern eller annat starkt och tungt ämne. Ehuru lika ver
tikal-porte pil detta siitt erhålles, så hafva likväl ingeniör
officerarne genom vidsträckta och noggranna exporirnenter 
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ådagalagt, att, med afseende på verkan i vågrät riktning 
lika radier erhålles af en laddning bomullskrut af två 
femtedelar den vanliga krutladdningen. Sålunda, under 
det 38 'tE bomullskrut gifver samma resultat som 150 76 
krut med kort sidoporte, så erfordras deremot 60 'fl, för 
att förstöra ett skepp på 11 fots horizontelt afstS.nd. 

De vigtigaste fordringar af en god torpedo äro : 
l. Fullkomlig säkerhet för operatörer och egna fartyg. 
2. Fullkomlig visshet i dess verkan under alla omstän

digheter. 
3. E u kelhet i tillämpning och handterande. 

Af de många slag af torpedos, som till offensivt 
krigsbruk blifvit föreslagna, synas endast trenne förtjena 
större uppmärksamhet, nemligen : 

I. Utliggare-torped os (Outrigger torpedoes) att appli
ceras på fartyg eller båtar, liknande dem, amerilm
narne begagnade under kriget. 

II. Bogser-torpedos, sådana som af captain Harvey blif
vit föreslagna. 

III. Sjelfrörliga torpedos, uppfunna af hrr Lupin & Whi
tehoad i Österrike. 
Ändamålet med utliggare torpedos består uti att på 

ändan af en spir applicera en explosiv laddning, nedsänkt 
uti vattnet på vederbörligt afstiind friin fartyget, och att 
affyra densamma inom verksam porte af ett fiendtligt 
fartyg. Till den ändan bör torpedon, innehållande 100 
it 150 fi krut eller heldre 40 a 60 Il bomullskrut, nou
sänkas minst 10 fot och utskjuta iitminstone 20 fot våg
rätt från eget fartyg. Ändan af spiren blifver visserligen 
genom konkussionen afbruten, men för öfrigt förnimmes 
knappt någon stöt. Utliggare och torpedos böra finnas 
i reserv, så att explosionen må kunna hastigt förnyas, 
oeh en säkerhetsinrättning bör appliceras, för att u n der 
mörker oeh förvirring förekomma möjligheten af explo
sion, innan torpedon befinner sig på bestämdt afstånd 
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från eget fartyg. Begagnas öppen bll.t, bör ett regntält 

spänuas öfver fören, för att afhålla möjligen uppkastadt 
vatten. 

Bifogade ritning föreställer förskeppet af en korvett 

af "Amazons" klass, hvarifrån utskjuta tvenne utliggare, 

hvilande i klykor under gallion, försedda med fottåg och 

taljor, gajar, toppgajar och stampstag. Laddningen är 150 

'ib krut eller 60 fl bomullskrut, horizontela afståndct från 

fartyget är 25 fot, djupet 10 fot. Don krokiga prick

linien, 10 1
/ 2 fot från minan, utmärker afståndet, inom 

hvilket ofvannämnde laddning anses yerka förstörande 

på ett krigsskepp. För en båt bör detta kunna utsträc

kas en eller två fot. Sådana apparater böra vara klara 

att rigga ut från hvad del af fartyget, som omständighe

terna fordra; och de kunna utan tvifvel användas på alla 

certers fartyg, istånd att bära en tillräckligt lång spir, 

och följaktligen är det ej behöfligt att för detta ändamål 

konstruera särskilda fartyg. Likväl, ifall endast en del 

af en flotta kunde vara så armerad, fölle valet naturligt

vis på de mest snabbgående och lättast manövn:•rade. I 

brist på lämpliga erfarenhetsrön från vår egen flotta, 

måste jag studera de försök, Amerikanarne gjorde under 

sednaste krig. sydstaterna använde utliggare-apparat på 

åtminstone ett pansarfartyg och på många ångbåtar, men 

deras planer voro så felaktiga och osäkra, att vapneli 

bland operatörerna åtnjöt föga förtroende, synnerligast som 

dessa voro i saknad af föregående erfarenhet. Derföre 

känner man endast fem anfall på N ordstaternas skepp, 

hvaraf endast ett lyckades fullständigt. Do misslyckade 

försöken äro dock mera upplysande än deras enda fram

gång. 
Den 5 Oktober 1863 anfölls "New Ironsides", ett 

pansarfartyg om 3486 tons och 20 kanoner, till ankars 

utanför Charleston af ångaron "David", en cigarrformad 

båt, 60 fot lång och 6 fot i diameter, och så nedtryckt, 
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att af skrofvet syntes endast en längd af JO fot, 2 fot 
öfver vattenytan. Donna klumpiga farkost uppnådde en 
fart af 7 knop. :B'rån bogen framsköt till 10 fots afstllnd 
en jernstång, försedd med en laddning af 60 'ft krut, 
nedsänkt på ett djup af 6 fot. Antändningen skedde 
förmedelst en syra, som verkade vid kollision. Märk väl 
de felaktiga anordningarne! En laddning, visserligen för
störandf', om explosionen egt rum i omedelbar beröring, 
men alldeles ur stånd att verka genom ett 7 till 8 fots 
vatten lager, lwilket afstånd det långsamt verkande brand
röret tilltit båten att rekylera före explosionen, och den
na laddning var dock så nära egen båt, att densamma 
sväfvade i fara att antingen sprängas af explosionen el
ler sänkas af den nedfallande vattenmassan. Om man 
härtill lägger, att chef och besätLning hyste större fruk
tan fö1· sitt vapen än fienden sjelf, så må man ej undra 
på, att företaget misslyckades, att bofälhafvaren redan 
före explosionen hoppade öfverbord, samt att den lilla 
båten, med eldarue släckta, var nära att gå till botten. 
"New Iron sides'' slapp likvisst icke undan utan betydlig 
skada. 

:::"l"ästa attack skedde utanför Charleston med en ut
liggare-torpedo, applicerad på en handpropellerbåt, afseeld 
att efter behag kunna nedsänkas - men efter dess eget 
behag snarare än dess besättnings - ty 4 besättningar 
hade redan uti denna funnit sin graf. Attacken gällde 
korvetten "Hm~satonic" af l 240 tons och 13 kanoner, som 
redan en månad förut blifvit förberedd derpå. På 100 
yards afstånd observerades båten kL 9 e. m. den 17 .B'e
bruari 1864; larm slogs genast, k ettingen lossklarnmades, 
maskinen backades, och gevärssalfvor aflossades mot bå
ten, men 2 minnter derefter träffades korvetten på lå
ringen och 5 minuter senare låg den på botten med 150 
man hängande fast vid tacklingen ; men för 5 te gången 
sjönk l1U båten efter eget behag och bografde sin 5:te 

ps 

besättning. Häraf synes klart, att inga andra än sjö
dugliga fartyg äro lämpliga till torpedo-operationer. 

Klockan 2 f. m. den 9 April 1864 anfölls "Minne
sota" om 3,307 tons och 42 kanonor midt ibland en stor 
eskader utanför Newports redd af on vanlig Emgbarkass, 
som kom oskadd undan genom elden från både kanonrr 
och handgevär samt äfven från verkan af eget vaprn, 
tack vare don längre utliggare, som nu användes. :Men 
de öfrige felen, en otillräcklig laddniug af 53 'fl hut 
samt ett längsamt brinnande brandrör, voro skulden till 
att "Minnesota" slapp undan, fastän med svåra skador. 
Sedan Sydstaterna tillfölje af dessa misslyckade försök 
upphört att använda torpedo1åtar, började deras fiende 
att up:ptaga detta vapen, och på grund af den erfarenhet, 
de uneler kriget tillegnat sig, införde de åtskilliga för
bättringar. I stället för sjelfverkande brandrör adoptera
des en vanlig fyrsträng, så att operatören efter eget be
hag kunde antända torpodon; utliggarens längel ökades 
äfvon och kunde donsamma nu omladdas. lVIen en ny 
fara uppstod genom en inrättning att låta gå torpedon 
från utliggaren före antändningen, ty det oprrerande 
fartyget kunde lätt drifva emot den flytande torpedon, 
som också genom ryckningen på fyrsträngc-n drogs när
mare detsamma. 

En ganska lofvancle method, att från ett fartygs bog 
så långt under vattnet som möjligt, utskjuta en utliggare 
med tillhörande torpeclo, har här i landet blifvit paten
turad af captain H. H. Doty. Denna plan består uti en i 
bogen inpassad metalleylinder, föt"scdcl med en afstäng
ningsventil. Medelst denna enkla apparat kan man sjelf, 
under skydd, ersätta utliggare och laddningar. Ehuru 
principen är utmärkt, fordrar den att rätt mycket modi-

fieras, innan den blir praktiskt lämplig för krigsbruk. 
De som hafva äran och förtroendet af landets maritima 
säkerhet, borde oj förlora denna plan ur sigte. 
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Ett antal af N ordstaternas ångbarknsser, ursprung

ligen afseelda för pikot-tjenst, utrustades med enkla spiror, 

hvilandc i klykor på rclingarne; yttre tindame voro för

sedda med skor för minorna. Dessa båtar hade som van

ligt 12-pundiga haubitzer och en bcstittni ng af 12 a 15 

man. Spiren riggas ut och nodfiras till distans och Yiu

keL som af klykorna regleras. Den afiånga, flytande tor

poclon passar efter skon på ändan af utliggaren och fast

hålles der förmedelst en bult, som först utryckes mod en 

stjert. DCJ·oftor frigöres den genom att hala på en göling, 

som sklir gt' nom skifgatt i ändan af spi ren, rund en ut

skölpning i torpodon och är fast i motsatta sidan af spi· 

ron. Torpodon har i inre ändan en luftkammare samt 

en centralcylinder, uti hvilken en metallkula fasthålles 

gPnom aflyrningsbulten. Genom dragning på fyrsträngen 

frigöres kulan af bulten och faller på slagbatten, då 

laddningen antändes. Flere grundgående monitorer, som 

tillfölje af felaktiga beräkningar ej kunde bära sitt pan· 

sar, förseddes ock med utliggare-torpedos, och innan kri

gets slut hade alla skeppsbåtar fått order att utrustas 
med elylika vapen. 

På teckningen utmärker: 

A.A.' Utliggaren i dess vanliga läge. 
B. Densamme klargjord. 

C.C.'C.'' Stöd och Iedjorn för utliggaren. 
D .' D.' Aktra klykan. 
E.E.' Spirgtiling. 

J?.J?:f. Torpedo~s fotgöling samt urskölpning. 

G.G.'g. Stjert för säkerhetsbulten, bult och hål i skon. 

H.H.'h. Fyrsträng, affyrningsbult och kula. 

Li. Sko i ändan på utliggaren. 

Fastän få tillfällen erbjöd os N ordstaternas torpedo

båtar att visa sin duglighet, så hade de likväl äran att 

vara do första, som anfallit ett pansarfartyg under gång. 

Försöket, som gällde rammen "Albemarlc", misslyckades 

2. 

' 
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dock tillfölje af förut anförda bristfälligheter; fartygets 
officerare och besättning voro ock fullkomligt obekanta 
med sitt vapen. Samme "Albemarle" förstördes sedor
mera den 28 Oktober 1864 klockan 3 f. m. utaf en ång· 
barkass under befäl af löjtnant Oushing. Rammen låg 
förtöjd vid Plymouth 8 mil ofvanför mynningen af floden 
Roanoke, och var skyddad af flere fartyg, stationerade 
längre ner pÄ floden samt dessutom omgifven af stäng
selbommar på omkring 30 fots afstånd från hennes sida. 
Ehuru upptäckt och mottagen med en förödande eld, 
satte löjtnant Oushing sin barkass rätt emot stängsel
bommen, aflossade ett kartesch-skott, hvarefter torpedo
spiren sänktes under rammens öfverskjutande sida med 
den påföljd, att "Albemarle(( inom några få minuter gick 
till botten, och tro dagar sednare kapitulerade staden 
Plymouth. 

Denna fullständiga framgång bevisar ingalunda vap_ 
nots oöfverträffiighet, ty hade ej rammen varit byggd 
med öfverhängande sida, så hade verkan troligtvis blif
vis blifvit mindre förstörande. Barkassen blef dessutom 
af det nedfallande vattnet sänkt, tvenne af besättningen 
drunknade, elfva blefvo fångna och två, Inraribland äf
ven löjtnant Oushing, kornmo undan. Detta var dock 
ett ringa pris för ett pansarfartyg, som trotsat en flotta 
af träfartyg och för en vigtig strategisk position, som 
hallit ut mot en arme och en eskader. 

Ehuru äfventyrliga, voro sådana företag dock mindre 
Yådliga än båtexpeditioner fordomdags. Uti intet fall 
led en torped o båt någon skada från dess motståudures 
vapen, oaktadt enstaka båtar trängde in midtibland hela 
eskadrar, som lågo med ånga uppe, kanonerna bemanna" 
de och omgifna med vaktbåtar. Om vi antaga, att ett 
antal vanliga skeppsbåtar och små ångare, med utliggare 
på bog, akter och sida, beväpnade med laddningar af 
liO Fl bomullskrut, antändbara hvad ögonblick man behu..~ 



gade, uattetid skiekacles midt ibland ou blockerande rska~ 
der eller en flotta till ankars i egen hamn; h vilken för
färlig bestörtning skulle elen ej åstadkomma l Nästan 
hvarje försvar skulle pfi en trång redd medföra fara för 
egna fartyg. medan vlil skötta båtar, späckade med ut
liggare-torpoclos, skulle kunna med jemförclsevis ringa 
risk gå sina största motsHindare hitt inpi't lifvet, än under 
bogen, än under låringen, och, såvida ej de anfallne 
sjelfva hafva tnrpedos till sitt förfogandr, kan en srldan 
nattattack ej gerna misslyckas. Ett siLdant hjelpvapcn 
är i sanning 0j att förakta, antingen det begagnns af eller 
mot oss, och drn o·ffensiva och defensiva taktik , som 
dess antagande erfordrar, förtjcn"r att studeras och prak
tiseras, på det officerare och manskap må vinna don er
farenhet, som är oumbiirlig för framgång i krig. 

Nattatt::teker p:'i ankarsättningar utgör utan tvif\·cl 
blott en ringa del af detta nya sjöYnpcns tillämpning. 
Under amerikanska kriget förseddes båda sidor nJ stora 
lingbåtar med utliggare, och, ehuru ingen offieiel under
rättelse kommit oss tillhane1ft om, huru stark fart oeh 
huru svår sjö en sådan utliggare kan tåla , sli har doek en 
Sydstatsofficer försäkrat mig, att en snabb ångare gick 
uti hårdt väder från \Vilmingtnn till Nassau med en 
ihålig utliggare af jern, utskjutande från stäfven. Antag 
att våra officerare genom anställda fc,rsiik utrönt detta, 
och att hvarje skepp i en flotta vore försedt med ett 
förråd af utliggare-torpodos på backen och skansen, hvil
ka kunde riggas ut från bogen eller foekröstet samt fn'ln 
mesan röstet eller aktern, och att en torpedo-betjening un
der ledning af en intelligent officer vore stationerad för
ut, samt en annan akterut, under det en tredje betjening 
af sex till åtta man med en officer skötte Harvey's bog
serttlrpedos frlin Hiringarne; oeh dessa torpedos vore att 
antända m('d elektricitet, ,;å hade man ett verksamt va11en 
att disponera öf\-er, nilr helst tillfälle erbjöd sig, utan att 
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detta på nl'tgot sätt hindrade bruket af kanoner eller 
ram. 

Låtom oss vidare antaga, att amiral Tegethoffs åsigt 
att "rammen kommer för framtiden att afgöra sjödrabb
ningar", gör sig gällande, men att man genom skickligt 
manövrerande lyckats undvika kollision, hvarefter de 
fiendtliga skeppen under utbyte af bredsidor passerade 
hvarandra, så kunde en utliggare eller vaterbom med 
tillhörande torpedo utan svårighet nedfiras under eller 
nära fienden, såvida afståndet och farten ej vore för stora, 
men i annat fall kunde HarvC'ys torpedo, som fordrar 
god fart och som kan skötas med 300 yards bogsertåg, 
med fördel användas. Om två eller tre linier af fartyg, 
så beväpnarle, ej lyckades afgöra en sjöbatalj, så kunde 
felet ej ligga uti annat än brist på de taktiska insigter, 
som för vapnets utveckling äro väsendtliga. Men, som 
större sjöbataljer torde blifm sällsynta, kan man tänka sig 
ett långsamt fartyg, beväpnadt med torpedos, upphunnet 
af en för öfrigt öfverlägsen styrka, som, förlitande sig 
på sitt artilleri, tryggt nalkas för att taga sin pris i be
sittning. Farten saktas å ömse sidor, synbarligen under 
förberedelser till och afvaktan pli flaggens nedhalande, 
då plötsligen med tillhjelp af ror och maskin stäfven 
vändes mot ett af de fiendtliga fartygen, eller en Harveys 
torpedo utfiras från låringen, så långt man behagar inom 
300 yards, och man har ej endast en fiende mindre att 
göra med, utan har ock injagat en helsosam fruktan hos 
de öfriga, som nu med större färsigtighet hålla sig På 
vederbörlig distans , för att försöka verkan af sina kano
ner. Den öfvervägande offensiva kraft ett sådant hjolp
vapen förlänar, är sil i ögonen fallande , att det inom kort 
måste blifva användt i alla sjökrig, hvarför ett nytt slags 
exercis och sjömanskap blifver nödvändig. Dess när
maste följd blifver utan tvifvel att göra slut på äntringr.r 
och det myoket fruktade bruket af rammen, och sjövap-
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nots mest verksamma anfallsmedel blifva således ett hiigt 
utyeckladt artilleri samt torpedos. 

II. Cummander Harveys divergerande bogser-torpeda 
har visserligen ej genomgtitt profvet af ett verkligt krig, 
men det är dock en sak af vigt, att alla försök blifvit 
gjorda med sarruna apparat, som för krigsbruk blifvit le
vererad till flera nationer. Dess konstruktion är så en
kel, att h varje sjöman med lätthet kan förstå den, ehuru 
väl Mde skicklighet och erfarenhet erfordras att ma
nöuera fartygt~n under de olika förhållanden, der den är 
tillämplig. Torpodon är hufvudsakligen användbar till 
sjös under en fart öfvet' 4 a 6 knop och kan utan tvifvel 
brukas i hvad väder som helst, men den är mindre lämp
lig för båttjenst, för hamn- och nattattacker, då explo
sionen ofta måste ega rum, sedan det anfallande fartyget 
saktat farten eller stoppat. Den omständigheten att den 
kan användas i alla väder, \7 id stark fart och på ett af
stånd af 300 yards, utmärker den isynnerhet stisom värde
rik i dc fall, der en utliggare är obrukbar. SiLlunda kan 
i händelse af krig hvarje sjögående ångare, vare sig 
krigs- eller handelsfartyg, armeras med detta vapen . 

Capt. Harvey föreslår särskildt konstruerade fartyg 
till sin torpedo, men härutinnan hyser jag helt olika 
åsigter; jag kan ej se något hinder uti att applicera hans 
apparat på hvilket f:utyg som helst, istånd att uppnå en 
fart af 4 till 6 knop, och dessutom eger vår handels
flotta mil.nga sådana fartyg, som captain Harvey önskar. 
I.~ika litet kan jag gilla hans förslag att endast begagna 
denna torpcdo nattetid, ty till sjös äro ej fiendtliga far
tyg alltid så artiga att låta motståndaren välja tiden för 
drabbning, ej hell er är det en lätt sak att nattetid upp
täcka och fiL fatt uti ett skepp, som vill hålla sig undan. 
Slutligen kan jag ej giL in på den cbimeriska förutsätt
ningen, att torpedofartyg m&ste ega större fart än deras 
motståndare; samt att dessa fartyg ej skola kunna under-
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kastas · risken att skadas af fier!dens vapen, eller att de 
kunna undvara skydd af sv lira kanoner. Captain Harveys 
uppfinning gör anspråk på att egentligen kunna användas 
till sjös, men d§. måste ock hans fartyg besitta erforder
liga egenskaper för ett krigsfartyg, och hans torpedo bör 
snarare anses som ett bjelpvapen, hvarmed såväl arme
rade som oarmerade fartyg kunna utrustas, än som ett 
vapen, Hteslutande afsedt för en egen klass fartyg, hvil
lm aldrig komma att finnas, der de bäst behöfdes. 

Capt. Harveys torpeda är en smal, vattentät låda 
med en lös jernköl, hvarigcnom dess nedsänkning läm
pas efter den olika farten. Den rymmer 76 '11) bomulls
krut, hvilket kan anses stort nog, då explosionen alltid 
försiggår i kontakt, men å andra sidan kommer den ock
så i vanliga fall att ske mot den tjockare pansarbekläd
naden i vattenlinien. Antändningen sker på kemisk väg 
genom häfarmar, som påverkas af kollision med ett före
mål. Det finnes en säkerhetsbult med sin .lina, som ut
ryckes straxt före kollision, och som ett ytterligare för
sigtig-hetsmått kan man, om så behöfves, kapa bogsortå
get, då torpedan genom sin tyngd slirar till botten, lero
nande linan fast uti sin boj på vattenytan. Härigenom 
vinnes det, som utgör första vilkoret för en god torpedo, 
nemligen säkerhet. Hela anordningen är enkel och 
sjumanslik och, då åtgärder blifvit vidtagna att verk
ställa antändningen genom elektricitet, så skall i min 
tanke, såvidt deruti inglir sjelfantändning och medel att 
pröfva brandrören, derigenom större grad af säkerhet 

vm n as. 
Förklaring öfver medföljande teckning: 

a. styrbords torpedo klar att fira ner, 
a'. Babords d:o i kontakt, 
b. b'. Jerntrådsbogserlina, 
c. c'. Rullar för bogsertågen med 
d. Lina till säkerhetsbulten om styrbord, 
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rl'. Lina till säkerhrtsbultrn om babord, 
e. c'. 'l'illhörande rullar mod friktion, 

l- ('. Nedfirningsgölingar till bogsertågs blocken , 
g 'rorpedons bojar. 

Det som i synnerhet karakteriserar captain Harveys 
torpedo, tir dess divergerande, som erhålles genom formen 
på lådan, hvilken är afskuren i en vinkel, bestämd pil 
grund af verkställda försök, samt hanfoten hvari.,.enom 
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bogsertåget skär. Olika formade lådor finnas för styr-
bords och babords sidor, hvilka ombytas vid bogsering 
frilu bogarnc, då furtyget går akteröfver. För att lyfta 
bogsertåget ur vattnet, skär detsamma genom block, 20 
fot öfver vattenytan. Linan till säkerhetsbulten skär 
genom block på flaggspelet eller gaffeln. Torpodon lyf
tes ut i sitt bogsertåg, och bojen strömmas, på tåget 
stickes till 100 eller 150 yards utan förändring i farten. 
sa länge som en god fart bibehålles, flyter torpodon i 
vattenytan uti 40 till 45 graders vinkel, men, om ej en 
fart af G knop kan ernås, miiste on lättare köl vidfästas. 
Det erfordras en skicklig manöver att bogsera linan så, 
att den korsar ett fiendtligt fartygs väg, i detta ögonblick 
utryckcs säkerhetsbultcn, och bogsertåget släckes villigt, 
så att torpodon sjunker, så långt bojrepet medgifver och 
l i n an passerar u n der fartygets köl. Bogsertåget hålles 
nu an, och explosionen följer vid skeende kontakt. 
Om ett fartyg med motsatt kurs skall attackeras, 
sker detta troligtvis bäst genom en torpedo på hvardera 
låringen. Ligger det fartyg, som skall anfallas, till an
kars, är d.et tydligen en simpel sak att få bogsertåget under 
dess botten. 

Återigen, om man jagas af en i)f>'erlägsen styrka, 
som nalkas på låringen, så nedfiras torpedan akterut med 
så slackt bogsm·tåg, att allt utom bojen sjunker i köl
vattnet. När denna befinner sig tvärs för fienden, hålles 
liuan an, då torpedon skär ut mot skeppet och exploderar. 

I detta fall kommer explosionen l!annolild att ega rum 
mot pansarplåten i vattenlinien, hvilket bör undvikas, 
såvida man ej är fullt säker på effekten af den använda 
laddningen, genom att låta torpedon divergera akter om 
fienden och sedan hala in på linan. 

Officiella försök, verkställda i Portsmouth och De
vonport hafva bevisat apparatens effektivitet, då den hand
teras med skicklighet och påpasslighet; men det är tyd
ligt, att skicklighet vinnes endast genom praktiska ex
perimenter från kommandobryggan, och ej blott och bart 
derutaf, att man hört berättas, att apparaten lär finnas 
på modellsalen. 

III. Bland undervattensminor med egen inneboen
de rörelseförmåga känner jag ingen enda af vigt och vär
de, med undantag af '~drifminor, hvilka, hängande fast 
vid flytande kroppar, äro beroende af tidvatten och ström· 
sättning. De äro så lätt undanröjda, att de troligen al
drig blifva nyttjade till annat ändamål än att förstöra 
bryggor, stängselbommar eller dylika vidt utsträekta fö
remål. 

De väsf'ndtliga svlirigheterna med unden·attenspro
jektiler äro: 
l. Att erhålla och bibehålla lämplig hastighet. 
2. Att bibehålla sig på samma djup. 
3. Att behålla den ursprungliga direktionen. 

Till och med spetsprojektiler, afskjutna från grofva 
kanoner, äro ur stånd att bevara dessa egenskaper på 
längre afständ än 30 till 40 yards, och deras genomträng
ningsförmåga upphör på lika mänga fots distans. De 
meit lofvande undervattensraketer, om hvilka jag eger 
kännedom, äro Messrs. Lupin & "\Vhiteheads. Efter 
hvad jag hört sägas, skulle denna raketmina vara en 
cigarr-formad llida. med en propeller, drifven af samman
pressad luft, och ett vågriltt roder. Hemligheten bestär 
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uti en egendomlig mekanism, hvarigenom torpedon, så 
snart den blifvit fri, dyker ned till ett efter bohag be
stämdt djup och bibehåller detsamma under dess framfart. 
Detta är visserligen ett stort steg framåt; men hastig
heten, endast 8 till 10 knop eller 150 fot i sekunden, 
synes mig alldeles för liten för en projektil, att riktas 
mot ett aflägset föremål i rörelse eller i tidvatten. Dess
utom tror jag, att en raket, som börjar med ringa hastig
het, allteftersom farten ökas, kommer att afvika frän sin 
bana. Och slutligen erfordras den största noggrannhet i 
att rikta en projektil genom ett så tätt medium, som 
vatten, uti hvilket det minsta fel i den ursprungliga rikt
ningen måste mycket förstoras. Till följe härutaf fäster 
jag ej särdeles stor vigt vid detta slags torpedos, utan 
tror snarare, att uppmärksamheten bör riktas på utveck
lingen af utliggare- och bogser-torpedon, såsom varande 
enklare både uti tillverkning och skötande. 

Låt oss icke invagga oss i en falsk säkerhet, till
följe af den synbarliga bristen på sjö-krigsföretag under nu 
afslutade krig. Det finnes många officerare i Förenta Sta
ternas flotta, som kunnat åtaga sig att förse hvarje ång
båt i de Tyska blockerade hamnarue med torpedas och 
derigenom gjort de Tyska farvattnen ohållbara för den 
Franska flottan. Ifall vår egen flotta ej kan åstadkom
ma lika goda män och bättre materiel, är det ingalunda 
derföre, att den fordna djerfheten och företagsamheten är 
borta, utan af brist på de kunskaper, hvilka ligga för
borgade på hyllan uti ej offentliggjorda böcker samt af 
brist på den praktiska erfarenhet uti handterandet aftor
Bedos, h vilken allena kan gifva tillfärsigt under ett krig. 
A andra sidan bör man ej förhastad t döma otn frånvaron 
af torpedoföretag uti Franska flottan. Denna var aHde~ 
les oförberedd på krig och, innan erforderlig materiel 
hann anskaffas, voro redan de kejserliga armeerna till
intetgjorda, och kampen för nationens existens blef en 
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uteslutande militärisk fråga , hvarför ingen uppmärksam
het kunde egnas åt flottan Emellertid var Frankrike, 
tack vare dess herravälde till sjös, istånd att underhålla 
alla sina kommunikationer ostörda, och flottan har under 
närvarande omständigheter gjort allt, hvad man kunnat 
af densamma vänta. Från Tyska flottans sida deremot 
hade man kunnat hoppas få bevittna företag med torpedos. 
Denna stigande sjömakt, ehuru ung och svag·, utan hi
storia och traditioner, som alstra och lifva andan inom 
vapnet, eger dock en tillgång på utmärkte sjömän, till en del 
uppdragne i vår egen handelsmarin, som i duglighet, ihär
dighet och moral stå betydligt öfver mängden af våra 
handelssjömän, hvilka dock måste utgöra vår förnämsta 
reserv i krigstid. Samma orubbliga fasthet, som organi
serat en alltid segerrik arme, kan inom få år af de Ty
ska matroserna i Britiska handelsflottan frambrin()'a en b 

sjömakt, som fordrar att af oss respekteras -- "fiender vär-
diga vlirt stål". 

Om en gång vårt land, liksom Frankrike, måste 
kämpa för sin existens, kommer striden att afgörus på 
öppna sjön; blifva vi derifrån drifne, så är ,·år undergång 
blott en tidsfråga. Önska vi derföre vara beredde pit, 
hvad komma skall, är det ej nog, att i landt- och sjö
försvarsdepartementen finnas lärda afhandlingar med de
taljerade beskrifningar öfver de mest fullkomliga vapen. 
Hvartill tjena sådana på papperet, äfven om fienden har 
mindre effektiva, som dock existera i verkligheten och 
handteras af män, undervisade i dess bruk? N ej, offi
cerare och manskap måste i fredstid beständigt öfvas med 
vapen, som de i krigstid skola begagna; i annat fall kan 
det inträffa, att vår flotta vid utbrottet af ett krig blifver 
försedd med ett, för de fieste fremmande, vapen, som 
saknar allas förtroende. Den första praktiska lexan 
skall då kanska komma att inhemtas i närvaro af en 



mera förutseende fiende, och Britiskt mod skall nödgas 

uppbära följderna af de styrandes sömnaktighet." 

Nordpolsfararen "Hansas" färd till Ost-Grönland. 

Skildrad af R. Hildebrandt. 

(Forts.) 

För att gifva vattnet mera at1opp, inslogo vi med 

yxor fartygets bastingering, men vårt bopp att kunna 

rädda fartyget blef mer och mer nedstämd t. Pumparne 

kunde blott genom att hållas i ständig rörelse hindras 

fril.n att frysa, och huru länge kunde våra krafter räcka 

till derför ? Vi tackade emellertid Gud, när yrvädret på 

aftonen upphörde, och en, af klara stjernor upplyst, him

mel i stället utbredde sig öfver oss. Den del af man

skapet, som nu icke behöfdes för pumpning, kunde vid 

ljuset af stjernorna och norrskenet transportera proviant 

på isen - ty det var så kallt, att oljan i lamporna frös 

och våra ljus hade tagit slut. Ännu var hälften icke på 

ort och ställe, och klockan var redan 5 pii morgonen. Den 

proviant, som nu stod på däck, och der var rätt bra till 

hands, hade vi dagen förut packat upp. Viira bemö

danden att, krypande omkring i skeppsrummet mellan 

provianten och kolen, upptäcka läckan, blefvo utan re

sultat. Vi ins1\go mer och mer, att vi icke kunde be

MUa fartyget och miiste derför vara betänkta på att skaf

fa oss brännmateriel för vintern. U n der det en del af 

manskapet kastade provianten öfver bord ned på isen 

och en annan pumpade, måste en tredje hemta kol och . 

ved ur rummet. En matros, som hörde till denna af

delning, kom tillbaka och meddelade, att vattnet redan 
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stod högt i rummet och att befallningon icke mera lät" 
utföra sig. Sedan jag öfvertygat mig härom och funnit , 

att halfva fartyget var fylldt med vatten, anmälte jag det 

för kaptenen. Från denna stund uppgåfvo vi fartyget, 

som vi måste förklara förloradt. Nästan alla nåten voro 

läck, hvilken skada vi icke kunde afhjelpa. 

Våra sorger började ökas. Allt löst och rörligt 

på däck, och allt hvad som kunde kommas åt i skepps

rummet, blef snart kastadt till de redan räddade sakerna. 

Mycket deraf kunde ju kanhända blifva oss till framtida 

nytta. Besättningen förh öll sig lugnt under hela detta 

arbete, och blott skjutandet eller rullandet af effekterna till

lika med våra kommandoord afbröto den tystnad, som 

rådde. H var och en hade nog att tänka på i den belä

genhet, hvari han råkat. Att genomlefva en vinter i 

arktiska regioner. och detta på drifisen, kunde icke före

falla angenämt och skulle dessutom för första giingcn 

försökas af oss. ~fanskapets kläder och kistor voro re

dan bragta i sakerhet på isen, och hade äfven hemtats 

en del beklädna,dspersedlar från kajuten, så att vi i nöd

fall hade en reservdrägt per man, hvilket var tillräck

ligt. Det var emot klockan 10 på morgonen, som vi 

hade fört det nödvändigaste i säkerhet. Vår kabyss åter

stod ännu att rädda, men den stod redan till hälften i 
vatten. N og hade vi nu äfven kunnat rädda våra sam

lingar af zoologiska föremål jemte våra fotografier, men 

hvartill kunde de väl gagna oss ? Till följe af omöjlig

heten att sedermera släpa dem med oss och bringa dem 

i godt tillstånd till Tyskland, läto vi dem gå med fartyget 

till botten. Blott de nödvändigaste nautiska instrumenter 

såsom t. ex. chronometern, några sextanter, en cirkel 

och några andra dertill hörande saker blefvo räddade. 

Det nödvändigaste låg, som sagdt, nu på isen , men som 

fartyget, då det sjönk, lätt kunde draga med sig en del 

deraf, borde det föras längre upp på fältet Detta lät 
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sig emellertid icke göra, ty manskapets krafter voro för
mycket försvagade - icke endast af det ansträngande 
arbetet, utan af mycket annat ondt, som ökade våra li
danden. - Här satt Max Schmidt på den räddade 
provianten och hade frossan, hvilken redan från re
sans början förföljt den stackarn; der satt Henrik Blitt
ner, som under pumpandet fått båda stortårna förfrusna, 
och icke mera kunde gå; der klagade en tredje öfver sitt 
ansigte o. s. v. De Mda förstnämnda måste vi således 
tillsvidare gifva ett qvarter i Hansa-hus, innan vi gingo 
åter till vårt arbete att bringa proviant, kol och dylikt 
ur fartyget, der vi hvarje ögonblick miiste akta oss, att 
det icke sjönk under vitra fötter. Isen under kölen 
gjorde likväl god nytta. 

Timmermannen var sysselsatt med att rifva ned ta
ket, som vi låtit uppslå öfver däck, och rädda bräderna; 
alla segel. som vi kunde komma lit, måste äfven med 
på isen o. s. v. Pli detta sätt lyckades det oss att in
nan aftonen rädda en stor del af skeppsinventarierna, 
men vi måste äfven tänka på att f& ett herberge öfver 
natten, och för detta ändam/il hade d:r Laube gått till 
huset för att sätta en räddad ugn i tjenstbart skick. Vi 
fnnno sednare, då mörkret icke längre tillät oss att ar
bota, en temperatur af - 5° R. inuti huset och måste 
denna natt hålla tillgodo dermed. En kopp varmt kaffe, 
som kocken hade kokat i fria luften, litet bröd och fläsk 
eller skinka stärkte oss ganska mycket, ty på de sista 
36 timmarue hade vi icke ätit något varmt. Vi lade 
oss ned, men sömnen ville icke förbarma sig öfver oss; 
~ det var en faslig natt, och dock skulle vi upplefva 
än värre. Genomfrusna, uppstego vi om morgonen mera 
uttröttade än dagen förut, drucko en kopp varmt kaffe 
och återgingo till arbetet. "Hansa", fylld med vatten, 
låg ännu på samma ställe. I dag skulle masterna falla, 
och under det timmermannen kapade dem, kapade kap-
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tenen och jag spanten. Jag ar säker på, att kaptenen 
vid detta tillfälle icke var mycket hättre till mods än 
jag. H varje yxhugg i tacklingen syntes mig vara ett hugg 
i min egen kropp, s& onclt gjorde mig tillintetgörelsen 
deraf, ty huru mycken möda och arbete hade det icke 
kostat oss att först sätta det i god t stiind! Det var 
ett tungt arbete för oss och likväl måste det blifva ut
förclt. På eftermiddagen låg blott ett med vatten fylldt 
vrak framför oss, och jag tillstår ge rna , att det utpressade 
en tiir ur mina ögon att se "Hansa" i detta tillstiind, beröf
vad sina skönaste prydnader. Masterna och tacklingen blef
vo räddade till bränsle, och vi längtade nu efter någon h vila 
I dag hade kocken bereclt oss en stor glädje. Han hade ba
kat oss några fl.äskpankakor, h vilka smakade oss utomordent
ligt väl, men sömnen ville icke infinna sig. Temperaturen i 
huset hade stigit, det bristfälliga snötaket började läcka, och 
vi fröso fast vid väggame med våra kläder. Några af 
matroserna hade det, oaktadt insomnat och snarkade så 
hiirdt, att vi icke fingo niigon ro. Dylika omständigheter 
biclrogo till att göra oss uppehållet i huset obehagligt; 
dock blef godt lynne vår :>tändiga ledsagare och trö· 

stare. 
Det blef åter ljusare, och vi hade ännu mycket att 

göra med att borga vår proviant. Vi började med att 
föra den till huset för att åtminstone veta den vara lika 
säker frän undergiing, som vi sjelfva. Innan aftonen kunde 
vi icke fullständigt föra den till huset, och då vraket 
alltid hotade att draga en del af den med räddade ef· 
fekter belastade isskorpan med sig, sågo vi oss nödsa
kade att kapa förtöjningarna, som ännu höllo fartyget 
qvar, och dermed förebygga hvarje fara, men till vår 
stora förvåning ville "Hansa'' ändå icke sjunka. Kölen 
måtte setat så fast på elen utskjutande istungan, att den 
bar hela la::;tcn. Vi återvände nu till v:1rt hus för att 
uthvila våra uttröttade lemmar, men jag och d:r Burch-
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bard trodde oss förr kunna somna i fria luften vid en 
temperatur af - 14° R., än att inne i huset oupphörligt 
blifva nedvätta af den smältande snön. Ehuru vi lågo 
ganska varmt insvepta i våra pelsar, ville den uppretade 
fantasien icke tiliåta oss att insomna och det gick, som 
de båda föregående nätterna; vi H'.go utan att kunna till
sluta ögonen under hela natten. Ett besynnerligt buller 
väckte mig ur mina tankar - det var som ett stort styc
ke is fallit från fältet i vattnet; jag anade orsaken, gick 
till stället, hvarest vårt skepp legat, - men detta var 
försvunnE't. 

"Hansa" låg på hafsbotten. - Således voro vi nu 
14 män, bannlysta på fltt i ishafvet drifvande isfält, och 
skulle vi kunna blifva räddade, måste det tillgå på ett 
underbart sätt! Sedan vi in tagit vår frukost, gin go vi 
till stället, hvarest "Hansa" en gång legat, och då den 
stora båten, ehuru qvarlemnad ombord, icke hade gått 
med till botten, utan flöt på vattnet och tfll en del hade 
infrusit, drogo vi upp den på fältet och förde den till 
de blida andra båtarne vid huset. Derefter måste vår 
proviant föras i säkerhet, och ett annat tak läggas på 
vårt nuvarande boningshus. Efter flera dagars arbete 
hade vi inrättat oss ganska beqvämt och äfven gifvit bu
s0ts inre ett bättre utseende. Vi hade betäckt väggame 
med täcken och gamla segel, så att kolen icke mer svär
tade ned oss, och blef rummets hela inre derigenom mera 
upplyst. 

Vårt hem såg ut pli följande sätt: lian tänke sig 
ett litet hus, uppfördt af patentkol pli ett oöfverskådligt 
isfält, hvilka kol genom vatten och snö blifvit fogade 
till hvarandra och på detta sätt fastfrusit tillsammans. 
Föreställer man sig vidare, att detta lilla hus är 20 fot 
långt och 14 fot bredt, de båda flyglame 6 fot och sido
väggame 5 fot höga, så har man en ungefärlig föreställ
ning om vårt qvartcr. Rundt omkring huset är en bred 
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graf, hvilkens ena sida utgöres af husets v~igg och den 
andra af tre fot hög snö. Hela denna graf, med undan
tag af främre sidan, nyttjas till att deri förvara den räd
dade provianten och är den betäckt af ett segel, som är 
utbredt från taket ända ned till snöväggen och der fast
gjordt. Husets dörr är genom en stark snövall skyddad 
emot kalla vindar. Af hela huset synes på ett afstånd 
af 50 steg intet annat än tvenne skorstenar, af hvilka 
den ena böjer sig till höger och den andra till venster. 
Omkring 20 fot bakom huset står Yår 30 fot höga flagg
stång, hvarifrån Nordtyska flaggan svajar. På högra si
dan af huset, omkring 20 fot aflägset, är vårt bränsle
förrad uppbygdt på ett 3 fot högt underlag, för att icke 
vid inträffande snöstormar blifva alldeles insnöadt. Emel
lan bränsleförrådet och flaggstängen står ett litet af snö 
uppbyggdt bus. Ungefär 6-8 steg från porten står min 
båt "Bismarck", klar att användas h vilket ögonblick som 
helst. Emellan denna och det uppstaplade bränslet står 
ett litet tvätthus också af snö, som likväl mycket litet 
användes af manskapet, hvilket föredrager att tvätta sig 
i det varma huset i stället för derute vid en temperatur 
af - 24° R. :Mera till höger bakom tvätthuset ligger 
vår stora båt "König Wilhelm", likaledes klargjord och 
försedd med proviant. Slutligen ungefär hundra steg till 
höger om boningshuset står kaptenens båt "Hoffnung" 
Det är den bästa båten, som ock låg färdig, ehuru 
vi sedermera måste packa ur den, för att draga den när
mare huset. Vi hafva nemligen för icke länge sedan 
haft besök af björnar, som sönderrefvo båttälten, och 
skulle det sett rätt illa ut för oss, om de äfven sönder
slagit våra båtar. Emellan båtarne, bränsleupplagen och 
snöhusen befinna sig äfven några andra föremål utan nli
gon viss ordning, såsom här ett fat med skälspäck, der 
borta en koltunna, några ämbare, krukor och kärl, tim'"' 
mermanskistorna o. s. v. Slädarne äro fästade på ända 
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vid flaggstången, att de icke skola insn iias. Vår lilla 
koloni ser alldeles icke illa u t och är för ögat en be
haglig hvilopunkt i dessa trakters ständiga h vithet. Vill 
man gå in i huset, måste man först krypa genom en liten 
täckt trappa och står då först framför husets egentliga 
dörr. Öppnas denna, strömmar en g-anska angenäm 
värma den inträdande till mötes. Sedan man vant sig 
något vid halfmörkret, börjar man att urskilja föremålen 
och varseblir då först rätt fram vid bakre väggen spisen. 
Öfver denna är anbragt ett litet fenster, men alldenstund 
endast ett sparsamt ljus härigenom intränger, måste äf
ven en lampa brinna hela dagen. Bakre väggen träder 
snart mer i ögonen, emedan vi der uppslagit våra brit
ser och för öfrigt prydt väggen med några räddade kajut
möbler. Der hänger t. ex. ett restäcke som tapet, på 
detta en barometer, en kajutspegel, kartor, kikare m. fl. 
småsaker i den behagligaste oordning. På venstra sidan 
af denna vägg har kocken uppsatt sina krukor och kärl 
på några hyllor. De redan nämnda omkring en fot högt 
öfver isen uppslagna britsarne afbrytes på högra sidan 
af en der uppställd ugn. De bilda alltså 3 afdelningar. 
I den ena ligga: kaptenen, d:r Laube, jag, styrman Bode, 
d:r Burchard och patienten Max Schmidt; i den nästa, 
mindre: 3 matroser och i den tredje de öfrige matroser
na; blott kocken sofver ensam emellan spisen och muren. 
Kojplatserna äro något högre vid hufvudet än vid föt
terna. De båda sidorna bilda en smal genomgång till 
köket. På sidoväggama äro bokhyllor uppsatta, och des
sa äro ganska fullpackade. Tätt under taket ser man 
några nät, i hvilka klädespersedlar och dylikt befinna sig 
- kort sagdt, utrymmet är så inskränkt, att blott ringa 
rörelse blir möjlig för innevånarne. 

storleken af fältet, på hvilket vår boning stod, var 
7 sjömil i omkrets och höjde sig 4-6 fot ofvan vattnet, 
så att det antagligen var 45- 50 fot tjockt, hvilket äfven 
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blef vid en sednare mätning i det allra närmasto be
kräftadt. På sjelfva isfältet befunna sig högt upptorna· 
de ismassor, hvilka lika som bergskedjor genomdroga 
det. Hvar och en af dem fick sitt namn och tjenade 
icke sällan till mål för våra spatserfärder. vart fält be
gränsades, dels af mindre och dels af lika stora fält, 
hvilka voro tätt sammanpackade och måste blott stundom 
gifva plats åt ensamt drifvande isberg. 

Äfven på isfältet bibehöllo vi vlir vakttjenst och våra 
arbetstider, och nyttjade vi de sednare till att hålla vilra 
båtar i ordning, hugga ved, skotta snö, bygga snögångar 
och snöhus samt göra astronomiska iakttagelser. De 
vackra dagarue begagnade vi för spatserfärder och äfven 
till jagt, ty denna var ganska gifvande. Redan förut 
under resan hade vi skjutit omkring 20 skälhundar, en 
hvalross, några räfvar och åtskilliga björnar. Af de sed
nare hade vi nedlagt 6, en fingo vi lefvande, som vi 
lade i kedjor. Kort före fartygets undergång sprang 
han likväl ifrån oss tillika med kedjan och drunknade 
sedermera, då han skulle simma genom en liten öppning 
mellan tvenne isberg, der han blef neddragen af kedjans 
tyngd. 

Så hade vi nog arbete för att lägga alla sentimen
tala och bedröfliga tankar åsido. Vi lefde som eremiter, 
aflägsnade från den öfriga monskligheten och hoppades 
att kunna lefva i detta lugn, tills vi blefvo räddade och 
fingo njuta ett bättre lif. Tyvärr blefvo våra förhopp
ningar gäckade. De vackra dagarue blefvo mera säll
synta. Istället inställde sig dagar med storm och snö, 
som bragte oss många mödor och sorger. 

Redan under juldagarue hade vi haft mycket ondt 
af storm och oväder, men då vårt fält ännu bibehöll sin 
förra storlek, nekade vi oss icke att fira festen så ange
nämt som möjligt, och hade gjort oss en julgran af en 
stång och qvastris ~ som vi prydt med måladt papper 
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och dylika prydnader. Dessutom hade vi smyckat den 
med mer än 30 små vaxljus, som läto det inre af vår 
bostad synas i hela sin glans. Jul- och äfven nyårsafton 
förflöto utan något obehag, men redan den 2 Januari 
skulle vi komma till medvetande om den verkliga fara, 
i h vilken vi fortfarande sväfvade. Nästan oafbrutet hade 
~tonnen rasat de sista 8 dagarna, och den tjockt fallan
de snön hade till mer än hälften öfvertäckt vår boning, 
så att nu blott taket på vårt hus och våra båtar, hvilka 
vi alltid satte ofvanpå, syntes. Vi sutto i huset på våra 
britser, lwar och en med sin sysselsättning, och tjenade 
till samtalsämne de olika räddningsförsöken, huru vi tänkte 
utföra dem m. m., då vi plötsligen blefvo uppskrämda 
af ett svårt, ihållande skakande af vår mark-- isstycket. 
Vi hade ingen aning, om hvad detta isens ihållande dar
rande och dertill hörande egendomliga buller hade att 
betyda, h ~il k et var så mycket pinsammare, som vi ute 
på isstycket endast hörde stormens tjut och för det tjocka 
snöfallets skull icke kunde urskilja vär närmaste omgif
ning. Sedan vi återvändt till den redan nästan helt och 
hållet igensnöade ingången till vår snögång, lade vi oss 
ned på ismarken, tryckte örat hårdt till denna och för
nummo bullret ganska tydligt. Det var detsamma, som 
vi redan ofta förnummit, under det isfälten pressades 
mot hvarandra, men lät det ibland, som om vårt isstyc
ke gick fram öfver en skroflig, stenig botten. Intet tvif
val om, att vi befunno oss i ett mycket farligt läge. Då 
vi icke kunde uppehålla oss i fria luften, stannade vi 
inuti huset och hoppades, att ovädret snart skulle afstad
na, på det vi skulle få upplysning pli gåtan. Fullstän
digt påklädda, lade vi oss klockan 2 på natten och in
väntade längtansfullt morgonen. 

Den kom slutligen, men syntes ovädret endast vilja 
rasa så mycket värre. Klockan var ungefär 10 på mor
gonen, när stormen lade sig något, så att snön icke pi-

skade oss så hårdt i ansigtot. Detta tillfälle bogagnade 
sig några af, för att förvissa sig om i8styckets läge och 
riktade derföre sina steg till det ställe, hvarest vår 
"Hansa" hade legat. Snön gick öfver höfterna och med 
största möda och ansträngning hade omkring 200 steg 
blifvit tillryggalagda, då vandrarna, komna till kanten af 
vårt isstycke, mötte höga isberg. - Så långt, som det 
var dem förunnad t att se, hade_ isfältet gått sönder i män
ga små stycken. Blott den enda underrättelsen, att isen 
måste vara i mycket stark rörelse , och att ::;tyckena upp
tornade sig mot hvarandra, kom de öfriga, i huset vän
tande, till del. Sednare kunde vi äfven se, att fältet 
var söndersplittradt i flera stycken, af hvilka dock det, 
hvarpå vi befunno oss, var det största. Det var likväl 
blott en åttondel af sitt förra omfång. Vi måste foga 
oss i att qvarblifva på isstycket, ehuru vi längtade till 
fasta landet. Ovädret tillät inga exkursioner, och i alla 
händelser kunde vi icke föra med oss så mycket pro
viant som fordrades för att kunna lefva på kusten öfver 
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vintern. Vi lade oss nu ned, fullt påklädda, men som-
nade icke, för att, i den händelse buset blef sönder
splittradt, kunna springa från ett isstycke till ett annat. 
Slutligen förgick äfven denna natt, och stormen syn
tes hafva något lugnat sig. Så snart vi voro i stånd 
att urskilja någonting, gingo vi ut. Det hade haglat 
starkt, och ännu föllo ensamma hagelkorn, men stor
men hade aftagit betydligt. Vi kunde nog varseblifva 
några berg i N.V. och äfven i V., men trodde, att 
det var isberg, ända till dess det blef ljusare, och 
vi till vår förvåning fingo se Grönlands kust (Ege·· 
des land), knappt en half tysk mil afiägset, och då 
äfven norrut flere klippor och grund syntes, trodde vi 
oss häri finna orsaken, hvarför vi råkat i så stor fara . 
V i antogo nemligen, att vårt fält kommit på grund på 
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e~t sådan~ ställe, och då det långsamt pressades framtlt, 
g1ek det 1 stycken. 

. Indrifna i en vik, som kusten här bildade, lågo vi 

stilla en dag, men snart inträdde åter d:\tligt väder och dref

vq oss med strömmen ännu sydligare. Af de sista stor

marue kunde vi icke märka något, emedan vi voro 

begrafna. djupt under snön (ty för att komma på 

ytan af Isstycket, måste man nu stiga 10 fot uppför), 

och der de rasade öfver våra hufvuden kunde vi 
. d ' 

mm re förnimma deras tjut, än bullret af de genom 

stormarue sig sammanpackande ismassorne. Vid en sådan 

musik hade vi likväl redan vant oss, och förskräckte 

den oss icke så mycket som fön. I följe af de ihållan

de stormarue inträffade likväl en annan händelse, som 

lätt hade kunnat göra slut på våra lif. Vårt isstycke 

hade nu drifvit ut på öppet vatten och genom der rä
dande. sjög:\tngen bringades det i en ständig skakning. 

Der SJöarne lyfte isstycket i höjden, brast hvarje gång 

till följe af isens tyngd, ett stycke deraf, så att vi hvarj~ 
gång måste frukta, än att förlora v:\tra båtar, än en del 

af vårt hus. Ehuru snön hårdt piskade oss i ansigtet 

måste vi dock alla utsätta oss för ovädret och efter kor~ 
tid blefvo vi betäckta af en isskorpa, so~ skyddade oss 

mot den fina, skarpa snön. 

Klockan var 8 på morgonen, när isstyckets rörelse 

mer och mer tilltagit och från detsamma afbröts 

ständigt nya bitar. För säkerhets skull ställde vi alla 

tre båtarue tätt tillsammans och drogo dem med oss till 

isstyckets midt. lVIanskapet bemannade tv:\t båtar "Hoff

nung'' ~ch "Bismarck", beslutna att om ock isstycket 

skulle ga alldeles sönder, göra det ~ista räddningsförsö

ket, ehuru öfvertygade vi voro, att detta i den höga sjön 

~ch emellan de emot hvarandra stötande isstyckena, svår

Ilgen skulle lyckas. Vi föresatte oss äfven, att icke för;r 

lerona vårt stycke, än vi bJefvo dertill nödsakade. Åter 
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brast ett stort stycke ganska nära huset och tog mod 

sig det uppstaplade bränsleförrådet. En 1:\tng stund kun· 

de vi följa det med ögonen, ehuru det, en lekboll för 

stormen och sjöarne, slutligen försvann. Vårt hus stod 

nu tätt vid kanten af isstycket, och vi väntade hvm·j e 

ögon blick att se äfven detta sönderbrytas och bortföras 

från oss, när de öfriga isstyckena mer och mer slöto sig 

intill vårt, och vi, innan vi visste ordet af, åter lågo 

lugnt i midten af en sammanhängande ismflssa. Vi hade 

emellertid räddat våra tre båtar, och huset stod orubbadt 

q var, om ock vårt isstycke blifvit betydligt reducerad t, 

och åtskilliga af våra effekter bortförda derifrån med de 

afbrutna styckena. Båtarne blefvo åter täckta med segel; 

de ur huset bortskaffade polsar och klädespersedlar åter 

dit införda, och kunde vi sjelfva taga oss litet till lifs, 

hvilket var serdeles nödvändigt, ty under hela förmidda

gen hade vi icke f:\ttt någonting annat än en klunk 

cognac, hvilken vi likväl först kunde inpraktisera, sedan 

vi befriat skägget från is e1ler der detta, oaktadt all an

vänd möda, icke lyckades - afskurit det. Snart hade 

vi likväl fullständigt hemtat oss och ställde någorlunda i 

ordning i vår ännu q varblifna boning; men icke länge skulle 

vi fröjda oss deraf, ty redan få dagar derefter trängde 

isen så hårdt på vårt isstycke och upptornado sig helt 

nära det ställe hvares t huset stod, att vi mer och mer 

måste inse, att vi icke länge skulle behålla vår boning. 

.J ag hade, tillika med en del af manskapet, vakt under 

natten mellan den 14 och 15 .Januari. Vi skyddade oss, 

så godt vi kunde, mot kylan och stormen, men två man 

måste ständigt göra rund för att öfvertyga sig om is

styckets läge och styrkan af isens tryckning på deti:iam

ma, på det de andra i huset varande skulle blifva var

nade i tid. Plötsligt sågo vi dem komma ut genom 

fenstren i taket och genom den i snögången anbragta öpp

nmg. De förkunnade oss, att httset blifvit sönderbrutet. 
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V&rt stycke hade icke mer kunnat emotstå det ho
tande förderfvet; vi hade blifvit husvilla. Äfven den stora 
båten, som stod p& det afbrutna stycket, måste vi upp
gifva, ty den dref bort tillika med hälften af huset, och 
kunde vi icke längre utsätta oss för ovädrets häftighet, 
ut~n flyktade till de ännu qvarblifna båtarne. En del af man
skapet deremot, som icke fingo rum i båtarnc, lade sig 
ned pli isen, der de snart blefvo fullständigt insnöade 
samt fingo sålunda nitgot skydd. 

Vi befunno oss nu i ett förskräckligt läge och be
slöto först att lemna vårt isstycke för att försöka uppnå 
kusten, men afstodo vi från detta förehafvande, emedan 
vi då hade varit tvungna att draga båtarue och icke kun
nat taga med oss tillräcklig proviant. Oaktadt den än
nu qvarstående delen af huset var till hälften fylld med 
vatten, och äfven detta stycke sväfvacle i fara att bort
föras, vågade kocken likväl intränga deri och koka oss 
en kopp kaffe. Den blef för oss en stor vederqvickelse, 
så att vi vid dagens inbrott kunde med lugn öfvertänka 
vår belägenhet. Vår första handling var att åter draga 
vlir stora båt - som ännu stod ganska nära oss - till
baka till vårt stycke, hvarefter den förseddes med ett 
däck, som gjordes af de räddade bräderna. Äfven blef
vo de andra båda båtarne betäckta med ett segel, så att 
hela manskapet nu hade skydd i våra tre båtar, hvilket 
behöfdes, ty vi hade ihållande fult väder. Såsnart en 
vacker dag inträffade, uppgräfde vi qvadefvorna af huset 
och uppbyggde ett nytt hus, men, då det felades till
räckligt byggnadsmateriel, blef detta betydligt mindre än 
det förra. Vårt isstycke hade nu blifvit så mycket min
dre, att det icke var mer än 200 steg i omkrets. Svlirt 
hade vi icke att bestämma stället, der huset skulle stä, 
och redan samma afton var det sll. färdigt, att vi med 
nll.gra man flyttade dit in , under det att största delen 
af manskapet bodde uti . båtarne, utom kocken, hvilken 
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bodde i ett litet hus af bräder, som blifvit uppbygdt 
till kök. 

Vlir nya boning var inrättad nästan alldeles på sam
ma sätt som den förra. Februari hade inträdt, och der
med fingo vi temligen stadigt vackert väder, så att vi 
med lugn kunde fortsätta vll.rresa mot söder. Visserligen 
hade vi kommit till den latitud, på hvilken Graah öfver
vintrade på kusten, men det oaktadt sågo vi intet mensk
ligt väsende, ehuru vi blott voro nll.gra få mil från land, 
och dagligen kikade efter eskimåer, hvilka vi hoppades 
få se, Här syntes nu vårt stycke vilja blifva liggandtl 
och icke drifva längre sydvart. Nästan en hel månad 
dref det omkring i en cirkel och började vi tro, att vi 
för alltid skulle q varblifva i denna malström, och här
ifrån blifva tvungna att fullfölja värt räddningsförsök med 
blitarue1 men hastigt förflyttade vi oss under en storm nä
stan en grad sydligare, efter hvad våra astronomiska ob
servationer tillkännagåfvo. 

U n der tiden hade Maj inträd t, och som kylan icke 
mer kunde blifva sil. stark, och redan åtsk!lliga sjukdoms
symptomer började visa sig bland manskapet, beslöto vi 
att bryta upp med våra blitar vid första lägliga tillfälle, 
d. v. s. sll. snart öppet vatten hade bildat sig mellan is
styckena, för att göra ett försök att uppnå missionsorten 
Fredriksthal. Den 7 Maj , sedan vi drifvit med vårt is
fält till 61° 12' N. Br. och gjort i S.V. 1/ 2 8 . 972 eng. 
mils distans, hade vi ett sådant tillfälle. 

På kort tid satte vi v&ra båtar i sjön, försedde dem 
med tillräaklig proviånt för två m!lnader och gingo otnb0rcl. 
Ett trefäldigt "Hurrah" dånade, och satte vi kurs på ku
sten. Snart hoppades 'Vi uppnit densamma o·ch kanhända 
redan efter några dagar vara vid målet. För så godt 
köp kommo vi likväl icke derifrån, ty sedan vi i två 
dägttr i zigzag hade nätmat oss kusten flera mil , sammati-

6 
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packade llig isen mer och mer, så att vi slutligen icke 
funno någon genomfart för båtarne, utan voro tvungna 
att draga upp dem på ett stycke och uppslå en ny bi· 
vu a k. 

I den fasta tro att isen snart nog åter skulle öppna 
sig, blefvo vi liggande flera dagar och utdelade fulla ra· 
tioner, men då intet öppet vatten visade sig och provi· 
anten hastigt aftog, samt vi ännu voro några hundra mi· 
nuter aflägsnade från Fredriksthal, måste vi vara be· 
tänkta på att komma framåt, om det också blott skulle 
gå steg för steg. Samma dag började vi vårt arbete, 
men huru långsamt kom mo vi icke framåt! Steg för 
steg gick det emot den ännu 3 sjömil aflägsna kusten, 
och om vi ock med mycken möda hade bragt den ene 
båten hundra steg framåt, återstodo alltid två båtar, som 
också skulle dragas dit. Till en början nöjde vi oss med 
om vi på detta sätt hade bragt Mtarne omkring 300 steg 
framåt. Provianten blef allt mindre, så att vi utdelade 
blott halfva rationer och hade att kämpa, hungrande som 
vi voro, icke allenast mot den höga snön och de ojemna 
isstyckena, utan äfven mot en ännu värre fiende, snö· 
blindheten, som alltid hindrade någon, stundom flere. af 
oss att deltaga i båtames dragande framåt. 

Sedan vi med yttersta ansträngning arbetat i 3 vec· 
kor, och slutligen till vår lycka ett dugtigt regnväder in· 
ställde sig, som smälte snön, så att vi hade fast is under 
fötterna, uppnådde vi slutligen ön Illuidlek, vid hvars 
strand vi droga upp båtarue på ett isstycke och blefvo 
liggande under den 4 Juni för att fira pingstdagen. Från 
denna dag syntes lyckan vara oss mera bevågen. De 
sydliga vindarue drefvo isbandet mera från kusten, vi 
kunde fortsätta vår färd till Fredriksthai i öppet vatten, 
och den 13 Juni sågo vi taken af denna koloni framför 
oss. Nöd och sorger voro i detta ögonblick försvunna, 
och fröjd och glädje intogo deras plats. Vi vågade hop-
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pas, att ändligen Hi sofva i skyddade boningar 11å fasta 
marken. Ännu hade vi icke landat; vi sågo dock en 
eskimå i sin kajak, som hastigt undflydde oss och skyn
dade till missionsorten så fort som möjligt. Äfven vi 
hade nu kommit stranden närmare och sågo der flera 
personer stående, af hvilka dock några genom sin drägt 
syntes vara europeer. Komna närmare, hörde vi orden: 
"Det är vår nordtyska :flagga och således våra vänner! " 
Det var missionärerna, hvilka nu mycket vänligt mot· 
togo oss. Emellertid hade äfven eskimåerna fått mera 
förtroende för oss och tillbjödo sig att göra oss allt hvad 
i deras makt stod, för att vi rigtigt skulle kunna få njuta 
af hvilan. 

Våt· historia var snart berättad för missionärerna, 
och då just nu låg ett fartyg i J ulianshaab, färdigt att 
afgå till Köpenhamn, beslöts, att vi skulle så snart som 
möjligt åter bryta upp för att hinna till Julianshaab, in
nan fartyget afseglade. Den förut så skygga och rädda 
eskimån Jonathan, som flydde då ban första gången såg 
oss, hade emellertid blifvit vår vän och erbjöd sig att 
lotsa oss till nästa missionsort. Vi antogo med nöje 
detta anbud, och då sedermera äfven de båda missionä
rerna Starick och Gerike ville ledsaga oss - den sed
nare likväl endast till nästa station - v ar denna resa 
snarare en lustfärd än en strapats. Sedan vi under tre 
dagar hvilat ut i Fredriksthal, fortsatte vi v?tr resa till 
Lichtenau. 

Vi staduade likväl under en natt i Nennostalik, on 
på en ö liggande Dansk koloni och komma först andra 
dagen på aftonen till Lichtenau, der vi, liksom i Fre
driksthal, blefvo mycket vänligt emottagna, emedan eski
måerna redan öfverallt spridt kännedomen om vårt skepps
brott. Ännu återstodo dock flera mil till Juliansbaab, 
och för att vara säker om att fartyget ännu lilge i ham
nen, och att en möjlighet fanns för oss att medfölja till 
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Europa, skickade kapten H e gemann vår trogna lots J o
nathan med ett bref till Julianshaab, för att bedja der
varande öfveruppsyningsman öfver kolonien att om möj
ligt låta oss åtfölja fartyget till Europa. Efter någon tid 
kom underrättelse tillbaka, att detta icke gick för sig, 
ty fartyget hade redan afseglat. Vi hade redan funnit 
oss uti att resa längre norrut för att kanhända fortsätta 
resan öfver Amerika med ett fartyg, som hemtade kryo
lithsten vid kusten, men erhöllo vi då ett bref från kap
tenen på "Constance", deri han bad oss att så fort som 
möjligt komma till J ulianshaab, ombord på sitt fartyg. 
Vi bröto genast upp och ankomma två dagar derefter . 
till Julianshaab, der vi genast flyttade ombord. 

Tyvärr kunde vi icke genast anträda vår resa, ty 
drifisen låg ännu så tätt vid Grönlands kust, att kapten 
Bang icke ansåg rådligt att begifva sig på väg. Först 
efter flera veckor afseglade vi. Äfven denna gång kunde 
vi icke gå direkt genom isen utan seglade först norrut, 
der vi anlöpte flera hamnar, men anträdde slutligen i 
början af Juli vår egentliga hemfärd. I slutet af Augusti 
passerade vi med god vind N ordsjön och I{attegatt, d~r 

vi sågo ett stort antal fartyg, af hvilka likväl intet enda 
förde Nordtyska flaggan. Så märkvärdigt detta än var, 
kunde vi icke förmoda, att ett krig förbjöd våra fartyg 
!J,tt visa sig på hafven, ty till och med kaptenen på "Con
~tance", som helt nyligen kommit från Europa, försäkra· 
de oss att det var fred i Tyskland. Det vm: också blott 
mängden af Franska örlogsfartyg, som då och då koiU 
oss att tvifia på den försäkrade freden. Vi skulle likväl 
snart erhålla säkra underrättelser. Den 1 September hade 
vi kommit i närheten af Köpenhamn och nugo en lots, 
~om steg ombord med orden: "det är krig mellan Frank
rike och Tyskland, och Tyskarne kommer det att gå illa 
för!" Dessa ord v oro naturligtvis intet glad t budskap 
för oss och hotade att betydligt förringa återseendets 
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glädje, men skulle vår sorg likväl icke vara länge, ty 
sedan kapten Hegemann af nordtyska konsuln fått bättre 
besked om kriget, kunde vi i fullt mått glädja oss öfver 
de Tyska truppernas segrar. 

Sedan vi staduat tvenne dagar i Köpenhamn för att 
npphjelpa vår högst medtagna garderob, fortsatte vi med 
jernväg resan till Hamburg, dit vi ankomma samma dag, 
aom Tyskarne vunno slaget vid Sedan. Med jubel och 
glädje emottogas vi i Hamburg och några dagar sednare 
i Bremen, hvarest vi åtskildes och hvar uch en återvände 
till sin hemort. 

Ett svar. 

Som hvarje god sak vinner på att diskuteras, hafva 
vi med mycken tillfredsställelse läst den sakrika afhand
ling "om rekrytbildningen för kongl. flottans blitsmän" 
af -en-, som återfinnes i sista häftet af Tidskrift i 
Sjöväsendet för år 1871 och synes framkallad af en liten 
uppsats i samma ämne uti ett föregående häfte. Då, så
som det yttras, behofvet af en förbättrad rekrytbildning 
är allmänt och snart sagdt officielt erkändt, kan det ic
ke vara annat än fördelaktigt för sjelfva saken, att man 
erfar de åsigter i afseende på s&dan bildnings bibrin
gande, som synas vara en frugt af försök, såsom det vi· 
sar sig i denna afhandling t. ex. vid fråga om att lära. 
båtsmän simma. Likväl torde icke sådant sätt kunna.
användas i fråga om att bilda dem till sjömän, eller ensatt 
göra dem sjövana, hvilket lätt nog torde läras i ungdo~ 

men, men vid medelåldern torde vara kinkigt nog att 
inhemta. För sådant ändamål finna vi, att den värde 
förf. föresl år, att båtsmansrekryten bör antagas vid så, 
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dan lllder, då han har lätt att antaga nya intryck; att 
h_an uppfordras under 2:ne på h varandra följande år; att 
exercisskolan icke blott skall vara ett exercishus; samt 
att också till skolan upplåtes exercisfartyg. Då nu de 
två först nämnda postulatema dessvärre blott äro önsk
ningsmål, som hittils icke kunnat läggas till grund för 
rekrytbildningen, så förändras förhållandena för rekryten, 
som icke i unga år fått tillfälle iaga någon kännedom om 
sitt nya yrke sitsom sjöman. Den ålder vid hvilken han 
nu antages, skulle yara i medeltal 23 iir. När han nu 
icke uppfordras under två på hvarandra följande år, så 
hinner han icke genomgå fullständig skolkurs ens undei· 
2:a uppfordringen, då han är 26 år, och som "tilbmp
ningen af rekrytbildningen bör komma först efter sedan 
fullständig skolkurs är genomgången", så får han icke 
ens vid början af 3:e uppfordringen sändas första gången 
till sjös., ehuru han då är 29 år gammal. Det är under 
sådana omständigheter vi påyrkat, att rekryten må i tid 
fii komma ombord och lära hvad sjömansyrket är, eme
dan tiden dertill är dyrbar. Om han derföre icke före 
20:e året fått begrepp dm·om, tro vi att han så snart som 
möjligt derefter borde flytta om bord, der lära sig icke 
blott "höger och vcnstcr", utan styrbord och babord, 
"äntra och beslå, renlighet och ordning", då hans tid 
troligen vore väl använd. Detta torde Yara ännu ögon
skenligare, när man besinnar, att fartyget med alla dess 
inrättningar och ordningar äro "vildt främmande ämnen 
för subjektet", äfven ifall han sysselsatts ett par lir en
dast på sådan excrcisskola, som nu finnes i land. Om
bord läras sådana ämnen desto förr, som en del af u n· 
dervisningen deruti fortgll.r der hela dagen i ända, såväl 
helge- som hvardagar, och icke endast 7 timmar dagli
gen såsom i en exercisskola, der karlen icke bor, och så
ledes föreskrifterna för renlighet och ordning kanske blott 
tillämpas under de få skolstunderna. En så van exercis-
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officer som -e11,- har nog insett detta och derföre för
ordat att rekryten under skoltiden skall vistas ombord 
11\cle 'pi\ en korvett och en monitor, hYilket synes öfrer
ensstämma med dc åsigter, som i vår första lilla artikel 
blifvit yttrade. 

H vad åter beträffar de engelska citationer, som skulle 
utgöra ett stöd för de öfriga åsigter -en- anfört, så 
torde de icke aldeles hänsyfta på samrna art af rekryt
bildning som båtsmännens, ty der yrkas på att börja sjö
tåg med endast fullgodt manskap, undantagande. skcpps
gossarne, af hvilka First class boys motsvara JUngmän. 
Sedan dessa oexercerade ungdomar gjort ett eller annat 
sjöHig om 3 år, äro de goda subjekter för exercisskolor
na från hvilka de sedan utgå såsom en besättning, "i ' . stånd att förrätta allt arbete 1 alla delar af skeppet och 
under alla omständigheter". Under Englands klimat 
kunna exercisskolorna alltid vara inrättade ombord på 
fartyg, må vara ofta stillaliggande dock mer~ sl~ip shape 
än en monitor ; men det kan icke vara nmhgt att af 
engelska chefernas yttranden vilja draga den slutsats, att 
de ville bemanna sina fartyg för krigsföretag med ka
nonkommendörer (seamen gunners), som icke varit till 
sjös i ungdomen, utan såsom medelålders män erhållit 
sin utbildning på en gymnastiksal. 

G. 

Hvarjehanda. 

Hafsströmmar. En herr Carpenter har om de oce
aniska strömmarne i allmänhet och särskildt om ström
men vid Gibraltar nyligen offentliggjort ett arbete till 
grund för hvilket observationer ligga, h vilka blifvit gjor-
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da under den expedition, som företogs med engelska far< 
tyget "Porcupine" år 1870. 

Gibraltars sund Mller 35 engelska mil i längd och 
9 mil i bredd, der det är smalast, nemligen mellan Tac 
rifa och udden Alcazar. Dess största djup, mellan Ceu
ta och Gibraltar, är 510 famnar. I sundet finnes ett 
slags undervattensbank, som Mskiljer Atlantens och Me" 
delhafvets stora bassiner. l\fidt i sundet går en ström 
fram mot öster, d. v. s. från Atlanten in i l\fedelhafvet. 
Strömmen har en hastighet af två eller tre engelska mil 
i timmen, men aftager dock vid vissa tillfällen ganska 
mycket i hastighet och uppnår på andra tider 5 å 6 mils ha~ 

stighet Den mellersta strömmen är på hvardera sidan be" 
gränsad af två mindre fortgående strömmar, 

Huru skall denna beständiga ström från Atlanten In 
i Medelhafvet förklaras? För lång tid tillbaka påstod 
doktor Halley, att Medelhafvet uttömde sig genom af
dunstning, och att Atlanten återstäide vattnets jemnvigt. 
Men som vattnet vid afdunstning afsätter sitt salt, skulle 
enligt denna hypothes Medelhafvets vatten blifva allt 
saltare, hvilket ingalunda är förhållandet. Man har gis
sat, att saltlager kanske bildade sig å dess botten; men 
lodningarna besanna ej denna förmodan. Dessutorr börman 
ej endast undersöka det, som försiggår vid ytan i Gibral
tars sund; länge har man också antagit, att det kunde 
finnas en undre ström, som ginge mot vester i motsatt 
riktning till den vid ytan befintliga. 

Undersökningar, som anstäldes under expeditionen 
med "Porcupine" visa, att i sundets smalaste del ström
men ännu på 100 famnars djup går inåt Medelhafvet, 
men endast med hälften så stor hastighet som vid hafs
ytan, att på 250 famnars djup finnes en ström, som går 
ut ur Medelhafvet i Atlanten, och att man på 400 fam
nar återfinner denna samma mot vester gåeade ström, 
ehuru den då eger förminskad hastighet. 

Då 1nan unelersökte vattenproL tagila på olika djup, 
fann man pfi 100 och pfi 260 famnar Yatten ur Atlanten 
men på 400 famnar vatten ur l\'Iedelbafvet. Dessa jem
förelser stödde sig naturligtvis på tätheten och graden 
af sälta. Genom ett egendomligt unclantagsförh&llande 
befanns vattnet tätare p& 250 än på 400 famnars djup, 
hvilket bevisar, att on ström nog stark cler finnes att 
bortföra ett tungt lager och att hindra det sjunka till 
följd af sin tyngd. 

Genom sådana undersökningar på flera ställen af 
sundet och på olika afstånd från dessmidt har man kom
mit till denna slutsats : Medelhafvets vatten, concentrerad t 
genom afdunstning, återvänder beständigt med den åt ve
ster gående strömmen i Atlanten, som låter det passera 
en från öster till vester i sundet lutande plan, så att 
Medelhafsvattnets öfvermått af täthet derigenom hålles 
inom behöriga gränser. 

Här finnes tvänne oupphörligt verksamma orsaker: 
tyngdkraften och solvärmen. Den sistnämnda kraften 
sänker oupphörligt Medelhafvets yta. J\IIen allt efter som 
dess yta sjunker, tvingar tyngdkraften Atlantens vatten 
in i l\'[edelhafvet. Emedan MeclelhafsYattnet eger större 
täthet såsom något saltare, uppkommer å sundets botten 
en rörelse från öster till vester, emedan det tätare vatt
net till och med på en horizontel yta flyter mot det 
mindre täta. Det är således en verklig cirkulation som 
försiggår, och som på ytan drifver vattnet mot öster och 
vid botten mot vester. Rörelsen skulle upphöra, om At
lanten vore ett haf med små dimensioner och en bestän
dig jemnvigt skulle då uppkomma ; men Atlantens vat
tenmassa är ofantlig i jemförelse med Medelhafvets; At
lanten kan betraktas som en till sin nivå och täthet oför
änderlig reservoir, istället för att båda dessa saker variera 
på andra sidan sundet. 

• l 
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Det finnes inhaf, som tillstädja att bestyrka denna 
theori, t. ex. Östersjön och Nordsjön. Östersjön motta
ger en ofantlig massa sött vatten och afdunstar föga, till 
följd hvaraf den har benägenhet att stiga, men utgjuter 
sig i stället genom Öresund och Bälterna. På samma 
gång som det finnes ytliga strömmar, gifves det äfven 
undre strömmar, kommande från Nordsjön, ty Östersjön 
har on benägenhet att blifva mindre salt, följaktligen att 
förlora i täthet, hvaraf följer att Nordsjöns tätare vatten 
närmare botten flyter in i densamma. 

Detta är det motsatta förhållandet mot det i 1\fedel
hafvet rådande. 

De strömmar, som utgå ur Östersjön, finnas vid ytan, 
och de dit flytande vid botten. I lvledelhafvet deremot 
är afdunstningen oerhörd och de deri utmynnande floder
nas söta vatten mer än uppväges af afdunstningen ; man 
ser också den deraf följande slutsatsen bestyrkt af de 
faktiska förhållandena. 

:Medelhafvets vatten är saltare än Atlantens, men 
till följd af den här omnämnda cirkulationen hålla sig 
skilnaderna inom trånga gränser. Också har doktor Hal
leys hypothos ej blifvit bestyrkt, utan tyngdkraften åter
ställer den genom solvärmen beständigt störda jemnvigten. 
Atlantiska hafvots vatten eger en medeltäthet af l,026?i 

i de spanska farvattnen. Det vill säga, att ett mått, 
som fyldt med destilleradt vatten vägde 1 kilogram, 
skulle fyldt med hafsvatten väga 1,0265 kilogram. Dessa 
siffror ådagalägga tydligt, hvarför simmare lättare hålla 
sig uppe i salt än i sött vatten. 

Li(Täddnings-rnadrasser af kork. Såsom i ett f6reg. 
häfte af Tidskrift i Sjöväsendet ,blifvit omnämndt, ha1· 
amiral Ryder hos Engelska Amiralitetet förordat.bruket 
af kojmadrassor, stoppade med grant~leTctd kork i stället 
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för tagel om bord på flottans fartyg för att, i händelse af 
skeppsbrott eller då ett fartyg af en eller annan orsak 
sjunker, rädda menniskolif. -- Prof på dylika madrasser 
hafva af Amiralitetet sändts till kanalflottan, för att under
sökas med afseende på deras beqvämlighet. - Madrassen 
har en bärighet af 60 'il, d. v. s. att den kan bära en 
tyngd jern af denna vigt, och efter att ha legat 24 tim
mar i vattnet har dess bärighet befunnits föga förmin
skad. Enligt många praktiska mäns åsigt skall en kork
madrass, om rätt behandlad, göra mer för menniskolifs 
räddning till sjös än några andra medel. - Efter kolli . 
sioner skall en korkmadrass vara ovärderlig, då elen er
bjuder ett säkert medel, som alltid är till hands, till dess 
båtar hinna firas i sjön. - Amiral Porter har i sin rap
port till Amerikanska sjöministern äfven på det ifrigaste 
framhållit saken till efterföljd. 

Vi våga uttala den förhoppning, att äfven hos oss. 
med det snaraste försök måtte göras med dylika madras
ser, hvilka, enligt uppgifter i vår föregående artikel i 
ämnet, synas vara betydligt billigare än tagelmadrasser. 
- All anledning är att antaga, att nutidens krigförings
sätt med minor, rammande, och svårt artilleri lemnar 
endast ringa tid för räddande af menniskolif, om ett far
tyg är i sjunkande tillstånd. 

u. 

Prisfråga 
framstålid af Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet 1871. 

"Hvad vigt och betydelse har Sjövapnet för vårt 
lands försvar 1" 

Täflino-sskrifter för besvarande af ofvan upptagna 
b 

prisfråga böra inlemnas till Örlogsmanna-Sällskapets 

l 
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·sekreterare i Car1skrona -sed nu st den 15 Scptem brr 1872, 

försedda med förseglad namnsedel , hvilken upptager för

fattarens namn eller ett va !språk. 
Anses ingifven täflingsskrift böra prisbelönas, till

delas författaren ett af Kong!. Örlogsmanna-sällskapet 
bostämdt pris af 20 Caroliner. Skullo inlemnad skrift 

förtjena större utmärkelse~ tilldelar Sällskapet författaren 

sin prismedalj i guld. 

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar, General
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars· 

departementet. 

(Kong l. Bref.) 

Den 21 December. Kongl. 1\Jaj:t har i nåder tillå

tit, dels att såväl de vid exercis-skolorna ii stationerna, 

såsom biträden vid undervisningen derstädes kommende
rade underofficerare, som den i korporalskolan uti Carls
krona anställde underofficer, må erhRlla ett årligt arvode 

af 90 rdr rmt hvardera, eller lika med biträdande un
derofficeren vid informationsverket, samt den underofficer, 

hvilken är beordrad att tjenstgöra såsom uppbördsman 

vid exercisskolorna 100 rdr rmt jornväl Rrligen; dels 

ock, att de vid exercisskolorna tjenstgörande officerares 

arvoden må förhöjas från 150 till 300 rdr rmt för år 

rälmad t. 

(Generalorder). 

Don 2 .T anuari. Chefen för Landskrona lotsfördel

ning C. R . Ramsten beviljas två månaders tjenstledighet 

att vistas utom riket räknad från den dag, som af lotsdirek

tören bestämmes. 




