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Arsberättelse 
nf tiiro(lrag:uulen i 4:e vetonskapsklassen inom 

I\ongl. Öl'logsmannasiillskaJ)Ct tn· 1882. 

(Forts. fr. s. 4.) 

Sj ö l•:ut er er ii et. 

Sjömätningar hafva under åren 1879-1882 blifvit 
utförda: 

i ÖstM·götlands skärgård, der de samma pågått dels 

i vestl·a delen af Bråviken och dels från Arkö söderut 

till en linie öfver Södra Finnö, Emtö, Håskö och Kråk

marö, jemte Slätbaken; omfattancle de under sagde år 

utförda mätningarne en areal af 15,G geografiska q'·a
dratmil; 

i Carlsh-ona sldirgånl, der den år 1877 påbörjade 

ommätningen af trakten fran Thorhamns till Lindö udde 

år 1879 afelutades vid sistnämde udde och omfattade 

detta års miitning en areal af 2 geografiska qvadratmil; 

vid Gotland, der de senaste sjömätningskartorna 

under sagde år granskades och kompletterades, hvar

jemte utsjölodning utfördes rundt omkring ön och öfver 

samtlige bankar utanför densamma, hvarförutan såv~il 

Gotlands läge från Öland som Gotska Sandöns från 

Gotland bestämdes medelst helioptropsignaler, och grun

det Kopparstename medelst inskärning från Gotska 

Sandön samt medelst raketsignaler från punkter i Stock

holms skärgård; 
i stockhalms skärgård, der åt:;;killiga minpositioner 

blifvit uppmätta i större skalor samt upplodade; och 

ha f va slutligen lodningar blifvit utförda: 
i bassinen mellan Gotlauu och fasta landet, på 

Kopparstenames bank, på V estra Finngrundsbanken, 

utanför storjungfrun viu Söclerhamn, ut,u1för Ölands 

5 
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östra kust, omkring Knolls grund och i Kalmar sund, 
der en ny segelränna för 18 fot djupgående fartyg upp· 
lodades och utprickades samt genomseglades omedelbart 
derefter af korvetten Saga, som vid detta tillfälle låg 
18 fot djupt; hvarjemte mindre lodningsundersökningar 
blifvit utförde å åtskilliga andra ställen, der grund upp
gifvits vara till finnandes. 

Vid sjömätningsexpeditionerna hafva tjenstgjort: 
uneler år 1879 55, år 1880 58, år 1881 65 och år 1882 
58 personer. 

Triangelmätning har uneler år 1882 blifvit utförd 
öfver sjön Hjelmaren i och för möjligen blifvande om
mätning af denna sjö, sedan densamma blifvit sänkt. 
Detta triangelnät står i samband med topografiska kå
rens n~it. 

Sjökorttdgi{ning nnuer åren 1879-1882: Nya sjö
kort, af hvilka de senaste äro i metriskt mått, äro 
utgifna öfver sjöame Mälaren och W ettern i skalan 
l : 100000, Öresund i l : 120000, Bohusbugten, norra 
delen af Bottniska viken och södra delen af sf!.mma vik 
i l : 200000, Kattegat i l : 250000, Belterna i l : 300000, 
Bottenviken i l : 400000 och Bottenhafvet i l : 450000, 
hvarjemte för uteslutande militäriskt behof blifvit gra
verade 17 specialkartor i skalan l : 50000 öfver sjön 
Mälaren samt Södermanlands, Östergötlands, Blekinges 
och Skånes kuster. 

Från sjökarteverket har unuer nedannämnde är 
försålts eller kostnadsfritt utlemnata följande antal sjö
kort: år 1879 6063, år 1880 4253 och år 1881 6234 st. 

Af Underrättelser för . sjöfarande, hvilket årligen 
utkommande arbete innehåller alla sjökarteverket på 
officielt eller annat sätt tillhandakomna underrättelser 
om upptäckta grund, nybygda eller förändrade fyrar 
och andra sjömär·ken m. m., hafva under· åren 1879-
1882 utgifvits häftena 26-29. 
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Bland nya instrument, som under de senare åren 
blifvit konstruerade för och använde vid de hydrogra
fiska arbetena torde böra omnämnas foljande: 

Räkneblock, bestående af en skifva af noggn.nt 2 
fots periferi, i ett blockims af jernplåt , på hvai·s ytter
sidor äro anbragta 2:ne räkneverk, hvilka angifva fam~ 
nar och tiotal af famnar af elen lina, som går öfver 
skifvan. Det ena räkneverkets tafia är vänd tvärs inåt 
emot lodaren och den andra akteröfver emot tjenstgö- · 
rancle officern. Linan går från en liten ångwinch genom 
räkneblocket och derifrån genom ett vanligt kastblock 
på nocken af en bom eller dävert, som räcker några 
fot utom fartygssidan. Den besvärliga och tidsödande 
upp- och omstickningen af lodlinorna undvikes härige
nom, hvarjemte man vid lodning ger~om en blick på 
räkneverket genast ser, huru mycket lina som är ute, 
och foljaktligen 1ifven när lodet .kommer öfver vattnet. 
Vicl lodning ser man genast när lodet tager botten, 
emedan linan emellan räkneblocket och wincl1en då 
faller i bugt emot däcket. 

Slagtäljare for ångfartyg och ångslupar. Innan 
propellerångslupar började användas vid sjömätning 
brukade man, i och för lodskottens fördelning emellan 
tvenne medelst vinkelmätning bestämda platser på en 
lodningslinie, att räkna årtagen. Numera användes en 
på maskinen uppsatt slagtäljare, hvars rörliga tafia, 
som är indelacl till 400 slag, kan inställas· på något 
inom sagde siffra liggande slagantaL Då under lod
ning propellern sättes i gång framåt, och slagen så
lunda skola räknas, vrider maskinisten en visare till 
siffran O, hvarefter slagtäljaren, då maskinen gjort det 
bestämda antalet slag, medelst ett slag på en öfver 
täljaren befintlig klocka angifver tiden för maskinens 
stoppning i och för loclning. På de större lodnings-
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ångbåtarne, h vilka äfven an vändas för lodning i öppen 

sjö, och sålunda stundom medlängt•e mellantider emellan 

lodningarna, äro slagt~Lljame försedde med tvenne taflor, 

indel ade den ena till 200 och den anclra till 2000 slag. 

Sjöliartererkct tillhörande tre f'artyg [iro numera 

samtlige å ngfartyg, och alla sjömätningsofHcerare ar

beta mec1 ängslupcw. Fartygen bafva särski lda locl

ningsång1cincha1· af enl\el lwnstrnktion och med endast 

ett handtag, för såväl ångans pEtdragning som slidens 

stiillande för upphalning eller n eclfiming. Den enkla 

konstruktionen af dessa winchar medgif\·a an viin<lande 

vid desamma af hvilken man so m helst omLord. ·n en 

enda insb'nktion, som derför behöfyer gifvas ri r , att, 

dit haitdtaget höjes, upphalas linan och då det siink es 

nedfiras densamma. · R ä kn cLlocket a ngi f\·e r ntlnpen lina , 

och lin ans hastiga sjunkande mot däcl;:et, att lodet nfttt 

botten . Genom dessa .appat;ateril användande påsl\yn

das a rbetet Yäsentligen, och så v~Ll bef1il som Les[ittning 

erhålla åtminstone all den lim1ring, som är möj lig i 

deras a nsträngande arLete. Fartygen 1iro i öfrigt för

sedda med ho m passer af nyaste konstmktion , lw.la n

cerande pejlsbh-or samt fasta loggar i rör, som ntgå 

genom bottnen; på de större fartygen "Gusta f af K~nt" 

och ."Svalan " ä ro tvenne sådana loggar uppsatta för att 

Irontrollera h var andra, och dessa loggar angifva, se ela n 

desamma blif\' it på k:i.nda distanser vederbörligen ju

s terade, st\. noga · den t illryggalagda v~i gen , att, vid 

uppm~i tning af större grund eller bankar , exempel

vis Kopparstenames bank not'l" om Gotsha Sandcin, 

deras u tslag hunna t med fnll siikerhet Legag nas för ett 

noggrant bestiim manrle af längde r , uppgående t i Il å t 

skilliga nautisk a mil. 
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Nautisl•-metcorologislut llyrån. 

I TiLlskrift i Sjöviiscndrt ~lr 1878 iir in tagm~ en 

uppsa ts '' Om nanti:Sk-meteorologisl;:a byrån" af före

st:l lllln rcn för densamma. F örfattaren r edogör lJ[ir för 

by r i'tns nppk om:St, iinclam,'\1 , inriittning och åliggarillen. 

Alltsedan b_ydm med ing-i\ngen af ofvanniirm1a ;'\e uiil"

jacle ;;itt ar bete, har emellmtid icke inom Kolig l. Ör

log::; mannas[iJlskapct för,~ l\Ollll l lit JHigot medt1elalllle om 

hYacl densamma ntriitt:tt. , hvnrf<"n· jng hiit' nedan vill 

lemn<L et t sammnn1hag af beriittelsenm om nautisk

meteurologisim byn1n~ verbnmbet uniler dc fem i\ren 

donna. p;tgått. 

För att siitta sip; i beröring med liknand e utliind

ska institu tioner, siimle byr ~l. n nmler Apri l månatl1878 

till v. p. 140 s:lclana anstal ter på franska språket affat

tad e eirb1liit'. 
31ctcorologisl:a stationer, der observationer i större 

omfattning verkstiilbs, hafva blif\ it inr~ittade å. l9 olika 

platser, nem J.: Bjurö ldnL b, H o 1 \Il cign d:!, L n ng ö, B remö, 

Stor.inngfl'lln , Unllcrst.e tL Svenska Hö~arne, Lallllsort, 

Gotska Sanl1ön, Ölamls norra mlc1e, Hobo l'f;, Knngzho lms 

fästning, Y stad, F alsterbo, Kullen , Varberg, Vinga, 

Hällö och Viitleröbotl. A lla dessa stationer äro fö rse elda 

med den för hvar och en af dem föt· n iirvara nrle be

shimda meteo rologisbt utrn,:;tn ingen, h vilken utgöres af: 

l barorn8ter , 2 term ometrar, l nederbönls m[itare och l 

hand vindmiitare. 

Ifvdrogrof?ska ouscrudionsstation er hafva blifvit 

nppriittade pPL lo c,Jib sbillen, nemligen å fyrplatsema 

Vädcröbod, Vinga, Varberg, Ysta.J, Utklippan, VisLy 

och Landsort samt {L fymkep]len Svinb~dan, Kallrgrun· 

det, O.:;carsgrnnt1ut, Falsterbo, Svensl\a Björn, Grund

kallen, Finug l'llnrl et och Sydo:otbrott8n. Vid fy rfarty 

gen samt tv .:t af landstationerna ntföras observationer 
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af hafsvattnets temperatur, s pecifika vigt och ström, 

såväl vid ytan som på vissa, för hva1:je station be

stämda, olika djup; å de öfriga verkställas dessa en

dast vid ytan. Härtill kommer äfven den af Göteborgs 

och Bohus läns hushållningssällskap särskild t bekostade 

meteorologiska och hydrografiska stationen å Käringö, 

hvars materiel ingår till byrån. 

Nederbördsmätningsstationer äro af byrån anonl

nacle å 19 fyrplatser. Till ledning vid observationema 

å fyrstationema har af byrån utarbetats "Instruktion 

för meteorologiska observationers utförande vid svenska 

fyrstationer", samt ett mera omfattande formulär till 

meteorologisk jonmal för stationerna. För hydrogt·afi

ska observationers utförande vid svenska fyr- och lots

stationerna har byrån äfven utarbetat instruktion jemte 

densamma tillhörande formulär för observationsjourna

ler, samt likaledes "Instruktion för neclerbördsmätnings

stationerna". 

Af styrelsens ordförande och bvråns föreståndare 

hafva från den 12 till den 17 Augu~ti detta år ombord 

å sjömätningsfartyget "Falken" i Stockholms skärgård 

utförts undersökningar och försök med hydrografiska 

instrument. 

Under innevarande år hafva medelvärden blifvit 

sammanstäida och beräknade af meteorologiska obser

vationer, utförda vid följande under byrån lydande 

stationer: V~tderöbod, Vinga, Varberg, Hoborg, Ölands 

norra udde, Gotska Sandön, Storjungfrun, Holmögadd, 

Bjuröklubb, Kullen, Ystad och Kungsholmen. 

Föreståndaren för meteorologiska byrån har h varje 

år inspekterat flera såväl meteorologiska och hydrogra

fiska som nederbördsmätningsstationer. 

Då, enligt instruktionen for byrån, de ombord å sådana 

fartyg, som besegla aflägsnare farvatten, förda meteoro

logiska journalema skola efter å byrån företagen gransk-
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ning afsändas till ntHtndskt institut, som bearbetar ob

servatiunema, har byrån, för att bespara arbete med 

öfvers}lttning, inkopt blanketter till meteorologiska logg

böcker, tt'yckta på engelska språket och som utlemnas 

till respektive fartyg. Instruktionen for meteorologiska 

anteckningsboken är affattad på svenska språket. 

.E'ör fartyg, som trafikera Nord- och Östersjön, har 

byrån upprättat en mindre journal, s. k. Väderleksbok, 

hvartill blanketter äro tryckta. 

Den · större loggboken har under 5-års-perioden 

blifvit förd och inl ernnad fr!\n 21 örlogsfartyg och från 

35 handelsfartyg. Under innev. år hafva 36 meteoro

logiska loggböcker inlemnats, färJa på fartyg som segla 

å a:flägsnare farvatten, och qmfattande en sammanlagd 

tid af 107 månadet·; af dessa loggböcker äro 5 fönla 

å 4 örlog:;;fartyg och 33 å 15 handelsfartyg. Af väder

leksboken har under samma tidsperiod inlemnats 20 

exemplar, förda å örlogsfartyg och 12 å handelsfartyg-. 

De fårstnämda meteorologiska loggböckerua hafva, 

sedan ur desamma det för byrån vigtigaste blifvit ut

draget, i och för bearbetning afsitndts till meteorologiska 

institutet i Utrecht. 
. Meteorologiska instrument äro för närvamnde ut

lenmade till 25 segelfartyg, hufvudsakligast från Gefle. 

Af de till byråns förfogande stäida anslagen har 

inalles upphandlats: l exemplar af h vardera sir 'William 

Tuomsons patenterade standard-kompass och lodnings

apparat (båda af den äldre konstrul<tionen), 110 styc

ken och 27 ställ (a 6 st.) termometrar, 44 psykrometer

termometrar, 26 djupvattens- och 38 ytvattenstermo

metrar, l maximi- och l minimi- samt 8 maximi- och 

minimi-termometrar, 68 termometerskåp, 27 ställ (a 4 st.) 

areometrar, 29 qvicksilfverbarometrar (deraf l normal

och l resbarometer af WilJ), 6 aneroidbarometrar, 109 

hydrometrar, 2 Hagemans vindmätare och 29 hamlvind-
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mätare 24 nederbördsmätare och 84 nederbördsm~itare-, 
glas, 11 strömm ~itare, 9 ström kors, 30 vattenhemtare, 12 
winchar med riilmeverh: jemte messingsEnor för hydro
grafiska observationer på fy rfartygen, l sprit kompass, <l 
röda globlantemer samt 150 meteorologiska loggböcker. 

Dess utom har by rån mottagit från h:ongl. lotsverket 
l sjöbarometer, 44 psykrometer-termometrar, 2:=: hand
vindmätare, 17 nederbönlsm iitare med stiillningar , 38 
nederbördsmätareglas samt å tskilliga andra mindre ef
fekter. 

För att tjena såsom modeller hafva till by r ån från 
kongl. marinfö rvaltningen öfverlemnats nedanstående, 
fri\n England införshifna och af British Board of 
Trade Surveyors till begagnande godkända ångfartygs
signallantemor m. m. nemligen: 1 topplanterna, l 
röd och l grön siclolantema, l ankarlanterna, 8 röda 
globlanternor, l hancllanterna, 1 terpentinbloss och 3 
väfkulor. 

Från de institutioner, med hvilka byrän står i nt
by tesförbinclel se, hafva byråns bok- och kortsamlingar 
·emottagit många gåfvor. 

För kongl. flottan s stationer och för navigations
skolans i Strömstad räkning samt för expeditionen till 
Spetsbergen hat· byrån upphandlat och undersökt en 
stor del instrument och lanternor. 

Korrektiousjemförelser af litskilliga kongl. flottan 
tillhöriga instrument hafva blifvit utförda med byråns 
normal-instrum ent. 

Undersökningar af deviation och krängningsfel 
hafva genom byråns förso rg blifvit verkst~Lida på en 
del af flottans fa rtyg. 

J omförande undersökningar af olika slag af signal
lanternor, som begagnas på l'\ ng- och segelfartyg, hafva 
af bydn blifvit utförda. 
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N:mtisk-metcm·ologish hy1·åns ny:t bytll'Ograliska insb·nment. 

Djup vattens·termo·metern '") (Pl. I, Fig. 1-6) ~ir en 
c!Yieb ;ilfvertermometer med lufttätt rör och cylindrisk 
bl i'tsa. Halsen ti r på ett särskildt sätt sammandragen 
vi·d A och böjd, hvarefter den utvidgar sig till en liten 
r eservoir, so m ntmynnar i röret. Vid dess ancll'a ända 
finn e::l en utvidgning E. När blåsan G äl' Vlincl nedåt, 
innehållet· den tillr~ickligt mecl qvicksilfve t' för att, om 
t ern pcl'atmen höj es, fylla röret och en del af reservai
ren E, lemnande tillräckligt utry mme för qvicksilfrets 
expansion. I detta läge skulle ingen skala vara möj
lig, då qvicksilfl'ets synbar a rörelse är inskr~ink: till 
utrymmet i E. Vändes termometem cler emot, sa att 
blåsan kommer uppåt, så afbrytes qvicksilfverpelaren i 
A och sjunker af sin egen t.rngd nedåt röret, fyll ande 
en del af detsamma och r eservairen E. Skalan iir 
följaktligen uppgrader ad från E. 

Fi5r att observera t ermometern , v~inder man derför 
blå titll1 först nedåt, då lpicksilfret förhållet· sig so m i 
en vanlig t ermometer. ~iir den önskade t emperaturen 
skall tagas, viindes instrumentet åter och hålles i denna 
stiillning, tills det blifvit afläst. Detta kan ske niit· 
so m helst efteråt. 

För att skyelda termometem mot tryck, iir den 
inn esluten i ett starkt glasrör (Fig. 4.) Detta yttre 
glasrör ii r tillslutet och del vis fy ldt med qvicksilfver , 
på det att vattnets temperatur hastigt skall for tplanta 
sig till termometern. 

Af den inriittning, som vänder termometern på det 
l ~impliga Lljnpet, fi nnas tvenne olika konstruktioner'. af 
hvilka den först uppfunna (Fig. 1-3) iit' den, so m f. n. 
begagnas fö r meteor ologiska byråns r~ilming. Denna 

~ ) Ko·u~tru•mld af Negre lli & Zamura i London. 
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består af en trähylsa, som omger termometern och är 
delvis fyld med blyhagel, hvilka alltid nedfalla till den 
ända, som för tillfället är nedåtvänd. Vid ena · ändan 
(der qvicksilfverblåsan finnes) har hylsan ett hål, hvari
genom en stjert inträdes för att fästa instrumentet y id 
linan; i ändan af denna stjert fastgöres lodet. På hyl· 
sans öfre, yttre ända sitter en messingsbygel med en 
rörlig ring. Linan, som skall användas, trädes genom 
hålet 11å en messingshake, hvilken af en knop på linan 
hindras att nedfalla, och ofvanför denna hake löper på 
linan en falltyngd, vägande vid pass 2 rf/. (0,58 kg.) 
Andra ändan af den ofvannämnde stjerten knopas i 
sladden af linan, på hvilken haken och falltyngden 
hafva sin plats. Då instrumentet skall användas, upp· 
hakas termometerbygelns ring på linans messingshake. 
Sedan termometern blifvit nedfirad till det bestämda 
djupet och der qvarhiillits ett par minuter, nedsläppes 
falltyngden. Då denna träffar hakens nilgot uppåt stå
ende ända: nedtryckes haken af slaget, hvarigenom 
termometern afkopplas och omstjelpe::;.*) Då termome
tern blifvit upphalad, afiäses temperaturen omedelbart 
på röret med blåsan hållen uppåt. Under upphalnin
gen får intet afbrott göras, på det termometern ej ånyo 
må vända .sig och en ändring af qvicksilfrets läge in
träffa. Å större djup än 1000 famnar skadas trähylsan 
o0h förlorar sin flytbarhet af det starka trycket. För 
att få hållbara och lätta hylsor, har man derföre före
slagit att göra dem af metall och fylla dem med 
parafin. 

Man har gjort den invändningen mot detta instru
ment, att linan, vid lodning å större djup, genom far-

*) Denna ct fkupplin,qB -inråttnin,q Hr uppfunn en af komm.-kap teu 
Th. Arwidsson. På NegrelLi & Zambras instrument, som ej iii' ftir
scd t med denna iuriittuing, beror termometerus slällniug uteslutand e 
på om hau är under ued:;junkandc eller upphalning. 
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tygets rörelse i hög sjö, möjligen kommer termometern 
att vända för tidigt och sålunda gifva origtiga resultat. 

Ehuruväl Negretti & Zambras nya djupvattens
termometer (Pl. I, Fig. 6 och 7) icke användes vid me
teorologiska byråns hydrografiska observationer, torde 
dock detta instmment lämpligast beskrifvas i samman
hang med det föregående. 

l\Ied anledning af de olägenheter, som man ansett 
vidlåda den äldre konstruh:tionen af denna termometer, 
har kaptenen i italienska flottan Magnaghi gifvit upp
huf till en förbättring, som ytterligare utvecklats af 
Negretti & Zambra i London, och hvarigenom alla tvif
vel om instrumentets tillförlitlighet torde vara hiifda. 

Den nya apparaten (Fig. 6 och 7) består af en 
metallram i hvilken hvlsan L - likaledes af metall , " 

- är rörlig omkring axeln H. C är en propeller, h vars 
axel rör sig i lagret D, och som nedtill är försedd med 
eu sluuf P af ungefär en half tums längd. Mellan pro
vellern och skrnt'ven finnes på spindeln ett stift F. 
l\I är en i vertikal led något rörlig knapp, mot hvars 
undre utsprång stiftet F stöder, när apparaten är iord
ningstäld till begagnande. I ena ändan af hylsan L 
befinner sig en fast mutter, i hvilken skrufven P mer 
eller mindre inskrufvas, allt efter som man sänker eller 
höjer knappen M. Skrufven håller sjelfva termometern 
i upprätt ställning, så länge som instrumentet sjunker. 
Men när man halar upp det, sättes propellern i rörelse, 
skrufvar ut skrufven ur muttern, hvarefter hylsan L, 
hvars axel ligger under dess tyngdpunkt, vänder sig 
om, och termometern utvisar den sökta temperaturen. 
Propellern roterar ett slag, medan instrumentet upp
halas omkring 10 engelska fot och när instrumentet 
blifvit upphalallt 70 å 80 fot, är skrnfven fri, om den 
förut varit helt och hållet tillskrufvad. Den väglängd, 
som apparaten måste upphalas, för att termometern skall 
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v~incla sig, b est~imme.~ siUunda pc'L förhand. Stiger ap

paraten några fot uppåt, vare sig till fö ljd af fartygets 

l ··u·relse sj'öo·ånO' eller ett afbrott i firninge.n af linan , 
. ' ' u o .. 

för att fästa andra t ermometrar på densamma, s:t ~tte r-

tager skrufven sin u rsprungliga ställning genom el en af 

ett förnyad t sjunkande orsakade rotationen af propellem 

åt motsatt håll. D enna mindre rörelse uppåt och neclrtt 

han förnyas huru ofta som helst , utan att hafva något 

inflytande på observationsresultatet. N~i r hy lsan viinclt 

sig intryckes medel st en sidofj ecler K ett stift R i en 

å hy lsan befintlig fön1jupning . Hiirigenom bibehålles 

hy lsan sedermera i samma stiillning iinda tills instru

mentet iir hemvinclac1t. Hylsan ~ir öppen micltför ska

lan och försedd med flera små hål, so m genomsliippa 

vattnet till termom et ern. 
Under linans utlöpning lmn man fastnaj a termo

metrar på olika distanser från hvarandra. Sedan det 

bestiimda djupet uppnåtts och 10 a 80 fot (b er oende på 

justeringen af skrnfven P ) blifvit inhalade, viinda sig 

alla t ermometrarna, hvarefter r esultateu förblifva oför

~indrade , iifven om lina ånyo utstickes. Pit cletta siitt 

erhåller man i samma ögonblick vattnets temperatur 

på olika djup , hvilket bör gifva en utmärkt ledning 

fö r strömmens utforskande. 
Vattenhemtaren ':') (Pl. I , Fig. 8-10) nytt,ias då 

man från olika clj np vi ll erhålla prof af vattnet. In

strumentet, som helt oc.h hållet är af rnessing, utgöres 

af en c.ylindri sk behållare a om 22 kubiktums (0,5s liter) 

rymd . Dess öfre kant ~ir invikt och den nedre utvikt, 

fö r att sluta vattentiitt omkring tvenne h: oni::;kt slipalie 

phtttor eller ventiler b, Listade [lå en midtel- eller l1i

stonstång c, som går genom en på behållarens öfre del 

fastsk rufvad bygel el, hvilken tjenar att styra stången 

·:i>) Konstruerad af .kom mepdörkup len 'l'h. Anvidswu. 
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vid dess upp· och ·nedgående rilrelsei·. På denna fasta 

bygel finnes en annan, men rörlig, bygel e med en ring{, 

]nrari förut omniimcle afk opplingsbake skall huggas. I 

stångens öfra iinda är ett hål g for linan och i undre 

plattan en aftappning.sk ra n h, so m r egleras medel st en 

i öfre plattan sittande skrnflmapp i. Då Yatten skall 

upphemtas, begagnas samma afkopplingsimättning med 

fallty ngd, som vid djupvattensterm omet erns anviindande 

är anfördt. 
Under nedfimingen hänger instmmentet i ringen (, 

och pi stonstil. ngen iir derunder nedfallen, så att dess 

hnf\" ncl hvilar på bygeln d. Så snart det bestämda 

djupet uppnåtts, nedsLippes fallty ngden och instrumen· 

t et blit· hiin gamle i pistonen, hvarigenom behållaren 

nedfaller och ventilemu sluta t iitt till, så att vattnet 

ej han utrinna um1er upphalningen. 

Ström111iitaren mecl arrete1·ingslina *) (PI. I, Fig. 11) 

består af ett Yattenhjul a med fyra halfsferisha skålar 

]J :'t armar, u tgående från en vertikal axel, hvilken mecl 

en skrnf utan iinda ingriper i ett riikneverk , fiistadt uti 

en afiång träskifva b. Denna skifva, som tjen ar att 

ställa in stmmentet strömriit.t, r öt· sig med lätthet om

kring en annan vertikal axel c, i hvars öfre iinda fin 

nes ett hål föe siinklinan och i den undre ett dy likt 

för en blykula att flistas uti. Kring s istn iimcle axel 

finnes en s piral~j ede i· g, som nedtrycker en i rät vinkel 

böjd arreteringsstång h, så att vattenhjulet ej kan gå 

rund. D enna fj eder kan genom dragning i en särskild 

lina, arr eteringslinan i, sammantryc kas, hvarvid. arre

teringss t,ången upply ftes af en blaclfjeder k, så att 

vattenhjulet fritt kan rotera. 

Då instrnmentet sk all användas, ställas räkn ever

kets trenne visare (utmiirkanJe tio-, hundra - och tusen-

*} K oustrnerad af kommendurkflpten T h. Arwicl sson. 
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tal slag) på noll, bvarefter instrumentet i sänklinan -e 

nedfiras till det bestämda djupet, under det att arre· 

teringslinan bålles slapp och akter om densamma. 

Då observationen skall börjas, halas hem på arreterings· 

linan med en häftig knyck, så att i1~strumentets tyngd 

öfverflyttas till denna, under det att sänklinan hastigt 

affiras och hjulet blir fritt; samtidigt iakttages tiden 

(med minutglas eller ur) , och efter en minuts förlopp 

affiras hastigt arreteringslinan, så att instrumentet åter 

blir hängande i sänklinan, hvarefter det upphalas och 

afläses. 
För hvarje strömmätare uppgöres, genom försök å 

känd distans, en slagkoefftcient, hvarmed det af visarne 

angifna slagantalet multipliceras, så erhålles den rå· 

dande strömmens hastighet i meter pr minut. 

Omvändnings-strömmätaren *) (Pl. I, Fig. 12) grun· 

dar sig - i likhet med den föregående- på principen 

för det Robinsonska skålhjulet/'*) hvilket är anbragt 

på följande sätt: 
I en metallram B, hvars form synes af figuren, 

rör sig ett skålhjul S omkring en vertikal axel A. 

Denna står genom snäcka och tandade hjul i föruin· 

delse med slagtäljarna Z och Z' i undra delen af ramen. 

I den öfra delen är en tung kula K anbragt, hvilken, 

i förhållande till instrumentet, har en sådan vigt, att 

det helas tyngdpunkt faller inom kulan. 

På ramens ena sida befinner sig en spärrhake E, 

hvilken ställer sig mellan skålarna och hindrar hjulets 

svängning, så länge som den tunga kulan är öfverst, 

*) Konstruerad af kommendörkapten Th. Arwidsson. 

**) Robinsonska skålhjulet eller kupolkorset (fyra ihåliga half

sferer pli armar, som rotera omkring en vertikal ~txel ) anvlimles i 

Amerika vid strömmlitningar, men ii ro då vertikalL stHld a och i för

ening med ett rodm·. Dessa hafva fi>r olika hastigheter starkare 

varierande koefficienter Un propeller-apparaten. 
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men faller ned (ställningen E'), när instrumentet vän· 

des med kulan nedåt. Ofvan och nedtill har ramen 

ringar R och R' för linorna. Dessa linor äro af olika 

slag på det att de lätt må kunna skiljas från h varandra, 

iifven när apparaten är under vattenytan. 

När man skall utföra en observation, firar man 

apparaten i linan H, hvarvid spärrarmen E hindrar 

skålhjulets rotation. När instrumentet nått det önskade 

djupet, halar man hastigt linan U styf, under det att 

man samtidigt kastar loss linan H. Då vänder appa-

. raten sig till följd af kulans tyngd, spärrarmen faller 

ned i läget E' och skålhjulet kan fritt svänga. I sam

ma ögonblick antecknas tiden. När det tidsintervall 

är förflutet, för bvilket man vill känna hjulets sväng

ningar, halar man hastigt an linan H och kastar sam· 

tidigt loss linan U. Härvid vänder sig apparaten och 

spärrarmen hämmar åter skålhjulets rotation. 

För att beräkna strömmens hastighet genom an

talet slag af skålhjulet under en bestämd tid, bifogas 

~!l för hvarje instrument på förhand uttagen konstant. 

Ar denna konstant t. ex. = 0,45545, så erhåller man 

strömmens hastighet under en sekund genom formeln: 

u . 0,45545 ( ) 
v = t meter, 

der v är strömmens hastighet, t antalet sekunder, liVar· 

under korset gjort u slag. 

Strömmätat·en f'ör stön·e djup *) består i likhet med 

"strömmätaren med arreteringslina", af ett skålhjul med 

räkneverk, här inneslutet i en messingsdosa med till· 

spetsad framsida och med en trävinge vid motsatta 

ändan, hvarmedelst instrumentet ställer sig strömrätt. 

I dosans främre del finnes en graderad kompasskifva. 

*) Konstrnemd af kommendarkapten Th. Arwidsson. 
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Instrumentet är upphängdt på en messingstråd eller 

messingstrådlina, upprullad på en liten handwinch i en 

passande träställning eller dävert , som lått kan upp

ställas lutande öfver relingen ; på linan löpa tvenne 

falltyngder, hvilka före observationen äro upphängcla 

vid winchen. Då instrumentet går ned, äro skålhjul et 

och kompasskifvan lästa; på bestämd t djnp nedsliippes 

den ena falltyngden, Inrarigenom hjulet och kompass

skifvan frigöras; det förra går run cl for strömmen och 

den senare inställer sig, h varefter, då en tid af en eller 

flere minnter enligt klockan tilländagått, den andra 

falltyngden nedsläppes, då h,iulet och skifvan liisas och 

instrumentet upphalas för att afläsas, Inrarefter slag

koefficienten så som förut är nämndt. 

Handwinchcw *) för de hydrografisl;a observatio

nema på fyrfartygen. Dessa winchar äro ytterst enkla 

och lättskötta. Linan af messings- eller koppartråd 

- på några iifven af hampa - är upprullad på on 

mycket smal rulle, som drifves rund med ett på den

samma fästadt handtag. Rullen kan med ett enkelt 

handgrepp lossgöras, för att under stark ky la kunna 

intagas i varmt rum , till förhindrande af isbildning pi 

densamma. Den fina linan, hvilken icke r1r uppstuclzon 

och svårligen skulle kunna uppstickas, går öfver en 

skifva, som på ett räkneverk angifvet' i meter den ut

lupna längden, hvadan samma, arbetet underlättande 

metotl här användes som vid sjökarteverkets lodningar. 

'Vinchen och de öfriga anordningarna med instrumenten 

göra · det möjligt för en enda man, att utan hjelp 

utföra de observationer, som på. fyrfartygen ifl'ågrt

komma. 

*) Koustmerade af ko mmcndiirlmpten 'l'h . Arwidsson. 
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TeJ•J•ct;;fJ•rt 1Ut1•irJrrt i on en s nya·rc in.~tJ•um e·n t. 

Under de trenne sista. åren har en del ganska 

vackra uppfinningar och fö rlii ttringar af navigations

instrumenten blifvi t gjorcla, af hvilka dock in D'en i 

vänl efnllhet t onle kunna mäta sig med Thomson; och 

Peich'ls kompensatorer, lodningsapparater m. fl. Ehuru 

clessa instrument r edan några år ,·arit i bruk, anser 

j ~g dem dock kunna hänför<t s till de moderna uppfin

mngarna, hvarföre de iif,·en torde vara berättigade till 

en någo t utförligare beskrifning, synnerligast som de 

flesta af dem ej ~innu finnas att tillgå i vårt land och 

sannolikt ej i nligon vid ,:; träcktare mån de.r äro kända. 

l{ompasseJ'. 

.Man kan med skäl säga, att kon1passen är naviga

tionens vigtigaste instl'Ument. Alltsellan dess upptäckt 

satte man också ett synnerligen högt viir·de på denna 

vägvisare öfver hafven och man förlitad e sig äfven till 

fullo på densamma. Hans ofelbarhet var höjd öfver· 

allt tvifvel. Det var derföre med icke ringa oro, som 

Columbus märkte, att nålen ej alltid pekade mot pol

stjernan, utan afvek från denna r.igtning. som dock 

alltid visat sig vara den srikra.st angifna. Afvikningen 

var likväl icke nyckfull, utan ändrade sig endast små

~lingom, alltefter som fartyget kom till nya trakter af 

Jorden, således enligt tydliga lagar. Kompassens miss

visning behöfde derför icke längre vara källa till oro 

tör sjömannen. Den var af enkel natur och lätt att 

iakttaga. 

Annorlunda var förhållanclet med kompassens de· 

v1:atirm. Den var väl icke af någon större betydenhet 

ombord i träfartyg, och det dröjde länge, innan man 

anade dess tillvaro, men n[i.r man en gång upptäckt 

6 
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detta fel hos kompassen, hade man stor svårighet att 
finna de lagar, enligt hvilka detsamma verkade. Om 
man än nu kan anse sig känna dessa lagar, erbjtHler 

dock kompassens deviation månget hinder för en s1iker 

navigering ; och alla försök, alla ansträngningar man 
gjort för att framställa en kompass fl'i från deviation , 
hafva endast delvis eller för helt kort tid lyckats. 
Det är derför af högsta vigt, att navigatören städse 

är uppmärksam på sin kompass - såväl på instrumen

tets noggrannhet, som på de störande krafter, som 
kunna inverka på tillförlitligheten i dess utslag. 

Redan under förra århut11lraJet kom man till kun
skap om till va ron af vissa egendomliga fel hos kom
passen. Det är känclt, hurusom några navigatörer då 

för tiden med bestörtning iakttogo, att deras kompas
ser angåfvo olika värden på missvisningen, då de styrde 
olika kurser i samma trakt af hafven. Någon rättelse 
för dessa fel kunde icke åvägabringas, förr än man 
närmare studerat deras värden. Ombord i träfartyg är 
denna afvikning af mindre betydelse, men den kan dock 
under längre kursseglingar förorsaka ansenliga fel i 
den döda räkningen, i synnorhet å örlogsfartyg meJ 

större jornmassor ombord. 
Det var först i början af innevarande iirhundrade, 

som lagarna för kompassens deviation belystes af den 
menskliga forskningen. Kapten Flinders fann medel 
att på sannt vetenskaplig metod rätta kompassens fel. 
Hans korrektor bestod af en eller flere vertikala jern

stänger, anbragta för eller akter om kompassen och 

med öfre ändan i kompa::;srosens plan. 
I en märkvärdig rapport till "The Board of Ad

mirality" år 1812 omtalar Flinders sin uppfinning, ut
visande härigenom, att han i denna fråga stod långt 

framom siu tid. 
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Det mit äfven anm:irkas, att kapten L. J. Jolmson 
i sitt arbete om kompassens ueviation år 1852 lemnar 
en förteckning p:'i. 15 segelfart_yg, ombord i hvilka Flin

elers stång slmlle i det närmaste hafva justerat kom
passerna på alla latitnrler , i det felen uppgingo till 
högst 5° för Ost och W est och n~is tan till O för N ord 
och Syd. 

Å jernfartygen ökades deviationen äfven för de 
mest förmånligt placerade kompasser, och en ny under
sökning i detta ~imne blef nödvändig. Det är allm1int 

. kändt, att Sir George B. Airy företog detta vigtiga 

arbete och år 1839 offentliggjorde sin uppfinning af 
kompassens justering medelst permanenh magneter 
och mjukt jern. Denna uppfinning ligger till grund 
för alla nuvarande niimnviirda ftirsök att borttaga de
viationen. 

De första jemfartygen följdes snart nog af pansar
klädela fartyg försedda med jerndiick. Nu blef devia
tionsteorien ytterligare in vecklad. Archibald Smiths 
och Evans' sorgfälliga rön under åren 1860-68 hade 

till resultat en ny analys af frågan, baserad på den 
äldre lösningen. 

Innan här lemnas en öfversigt öfver de vigtigaste 
nyare kompass-systemen, torde det vara lämpligt att 
meddela en kortfattad redogörelse för· deviationens olika 
orsaker och för betydelsen af deviations-koefficienterna. 

Kompassnålens eller, kanske rättare, nord- och syd
streckets afvikning från magnetiska meridianen upp· 
kommer hufvudsaldigen af tvenne skilda orsaker, nem· 
ligen: instrumentets tillverkning och uppställning samt 
magnetismen i fartygets jern. De magnetiska kraf· 
terna hos jernfartyg härröra dels från subpermanent 
magnetism i hårdt jern, dels från inducerad magnetism 
i mjukt. 
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Den del af deviationen, som orsakas af den sub· 

permanenta magnetismen samt af inducerad magnetism 
i fartygets vertilmla mjuka jern, kallas scmici1·k~tliir: 
den del åter, som uppstår af inducerad magnettsm 1 

horizontelt mjukt jern , kallas fJ. Vadrantcl. Vid farty
gets ln·ängning uppkomm er ett tredj e fel , benäm(lt 
hiingnings f'el, orsakaclt dels af den subperman en t.a 
ma<Ynetiska kraftens förändratle rigtning, dels af verb-

o • 

kal induktion i mjukt j ern , !tvilket före krängnmgen 

innehaft annat Hige. 
Den semicirkulära devia t ionen, äfvensom kräng-

ningsfelet, för~imlras metl ticlen or.h då fartyget komm.er 
på annan latiturl, under det att den qvadrant.ela dev·I·a · 
tionen unuer ål'ens lopp undel'går föga eller mgen for 
äntlring, äfven om farty get kommer till anclm trakter 

af jorden. . 
Betrakta vi nu clen'ations- koe fficic nterna, se V I, 

hurusom tlen del af cleviationen , som utmärke>l med 
koefficienten A, uppstår <lels af ett konstant indexfel 
hos kompassen (uppkommet genom instrumentets fel
aktiga imigtning, eller derigenom att. styrstrecken och 
spetsen icke ligga i samma vertikalplan), dels gen~m 
fel i elen magnetislm bfirningen vid deviationsuttagnm
gen, eller cUi uti grofva nålar den magnetiska axeln ej 

sammanfaller med nålens medellinie. 
Den semicirlwlänt deviationen representeras af ko

efficienterna B och C, af hvilka B utmärker den kom
posant, som verkar långskepps, i hårclt jern kallall P 
och i mjukt c, samt C den t vil.rskepps verkande kom
posanten med sina clelar Q och f' , i hå'rdt och i mju kt j en~. 

Den qvadnmtcla deviationen representeras af koef
ficienten D, hvarvitl deviationen af inducerad magne
tism i horizontelt mjukt långskeppsjern kallas +a och 

i tvii.rsl;: eppsjern - c. 
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Den del af lcriingningsfelet, som uppkommer af 
vel't.ikal induktion i mjukt jern, förut beHiget i hori
zontelt läge, betecknas äfveu med - e, och den del, 
som orsakas af magnetism i hår<lt jern med R , samt 
slutligen deu del, som hänör af det vertikala mjuka 
j ernets magnetism i förening med den vertikala kom
posanten af den under byggandet förvärfvacle subper
manenta magnetismen med le. 

~är kompassen nödvändigt måste placeras på sidan 
om mellersta långskeppslinien, erhåller man, utom den 
konstanta koefficienten A, en annan konstant sådan, E. 
De maynetiska krafter , som gifva upprinnelse till de 
verkliga A och E, förorsakas sålunda af horizontel in· 
unktion i osymetriskt placeradt mjukt j ern. 

Man bar vidare koefficienter fö r att utmärka elen 
kraft, som verkar på kompassnålen. Bland dessa är ). 
den vigtiga.st e och är för ett noggrant bestämmande af 
krängningsfelet nöuviinclig. Denna koefficient (medel
talet af rigtkraftema fö r alla kurser) utvisar, huru 
mycket den rigtande kraften å nålen iir minskad; d. v. 
s. när jordens magnetism kommer nålen att visa nord 
i land - naturlig tvis å jernfritt ställe - mecl en kraft 
= l , kan denna rigtancle kraft ombord minskas till 
O,s eller mindre, och ger sålunda andra rigtancle kraf
ter mera magt att åstadkomma deviation. 

:Med koefficient en ,u · betecknas medeltalet af verti
kalkrafterna för alla kurser. Till förtydligande af 
dessa koefficienter anföres här en tabell öf'vet· de mag
netiska elementen för ZJOlarkompasserna ä f'yra olika 
klasser af engcls lca örlogsfartyg före kompensationen. 
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--------------~--~----~--~ 

Fartygen~ namn 
N dsun 
j er n, 

patlsar
]; liidd. 

1/aiei';A 
j~mldii<hl 

på lrii. 

c·ull/118 

je m- och 
stålidlid d 
på trli . 

A!& .. truss 
«cornposr

tiou~. 

flo 
l 

S' . 1 d \ f.;] l t'\h emess. 
S ;· . , -t evouporl , prt rea . ~ rerlt r ss R" 1 J · . 

vangnmg::;ol · ·) 'iSimous B<tv Siurous Bay[i:li:nousBay 10 
L. e " 

l ~ netro 

--------
. . . .. {B . . + 16°36•1+ 11°46 l+ 17°30 + 16°33 

Stumczrktdar)c .. ___ 4 7 i+ 15 15 
1
+ 2 o + 6 17 

Delar af B: i 
af hård t jern P . + 19 46 !+ 12 45 + 10 33 + 12 18 
af mjukt jern c . - 3 10 1- O 59 + 6 57 + 4 15 

Delar af C: · [ 
af hård t jem Q. - - 4 7 + 15 15 + 2 O + 6 17 
af mjukt jern r. o o o o o o o ~o 
Qvadrantcl D ... + 4 O + ti 33 + 6 !:l + B b8 

Delar af D: 
, . k . { + a - 3 52 - 2 29 + 1 O + O 34 

af m JU t .Jern = e+ 7 52 + 9 2 + 5 9 + 3 25 
Harizontel medel-
styrka omb01·d ), . 0, 830 0,833 O,a32 O,n51 

Kt·iingningsfel för 
lgradskrängning+ 0°31 ' + 0°33' + 0('22' -- 0°10 

Delar af kräng
ningsfelet: 
af vertikal induk
tion i horizontelt 
mjukt jern - e. + O 39 + O 47 + O 26 + O 18 
af R och k ..... - O 8 - O 14 - O 4 - O 28 

Amnä1·lcning. Tecknet - framför a och e utm~ir

her, att de jernmassor, som de representera, hafva en 

längre utsträckning i fartyget, såsom tläckskablar, däck 

och köl m. m.; tecknet + utvisar deremot, att jernet 

förekommer mera styckallt och osammanhängande. 

Af dessa element kan P korrigeras medelst per

manenta magneter, placerade långskepps vå sidan om 

kompassen, Q genom magneter tv~irskepps för eller ak

ter om kompassen, R genom en vertikal magnet, hvar-

- 8\l -

vid man måste tillse, att hvarje magnets medelpunkt 

ligger i f'tt vertikalplan genom kompassens meJelpunkt. 

Äfvenledes korrigeras - e genom en mjuk jernrnassa 

styrbord eller babord om kompassen, och c, f och le 

genom en vertikal mjuk j emstång, med öfra ändan 

nästan i j emnhöjcl med kompassnålarna. a försvinner 

genom öfvervigten af - e och behöfver ingen korr·ek

tion. ). ökas betydligt genom att korrigera - e. A 

kan borttagas genom att justera nålarna, allt efter som 

denna koefficient har tecknet + eller ~; E kan rättas 

genom att placera en mjuk j ernplåt på lämpligt ställe 

i förhållande till de r elativa värdena på D och E. 

Koefficienterna A, B, C, D och E erhållas vid devia

tionsuttagningen på ganska enkelt sätt, för hvilket 

dock h~it' icke torde vara platsen att redogöra. Be

stämmandet af de öfriga koefficienterna är deremot 

förenadt med större svårigheter och besvärligare räk

mngar. 
Navigatörens lika ifriga som natmliga åstundan efter 

en kompass, som är fri från deviation, har under inne

varande århundrade kom mit mån,ga snillrika uppfinnare 

att konstruera en mängd olika inrättningar för detta 

ändamål. Med några få anmärkningsvärda undantag 

hafva deras försök i allmänhet strandat, till följd af 

den stora svårighet, so m iinnu förefinnes att fullstän

digt bestämma lagarna för kompassens deviation. 

Hittills har denna sträfvan -- med alla de insig

ter och hjelpkiillor, som stå till buds, och med bistånd 

af flere blall!l !lagens förnämste lärde - endast så till 

vida krönts mecl framgång, att vi äro i tillfälle att 

framställa en kompass, som på en grad när iir fri från 

tleviation för alla streck, vid en gifven tid och å gifvet 

ställe. Ingen säkerhet finnes, att justeringen skallega 

bestånd ens några få dagar, och det iir afgjordt, att 
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den icke skall göra det vid födindring af fartygets 

geografiska Hige. 
Deviationens kompensering är likväl nödviindig å 

de flesta moderna fartyg för s~iker n a vigering eller för 

eskadersegling i sluten ordning, då kursen plötsligt 

kan ändras många streck.':') 

(Forts.) 

Några ord om moderna pansarplåtar.**) 

Det liir väl knappast kunna anses vara öfvcrdrifvet 

att påstå, det n u mera sjelfva beskaffenh eten af det pansar, 

som skall skydda ett fartygs vitala delar, intager ett 

af de främsta rummen bland de många faktorer, hvil

kas produkt utgör ett nutidens s. k. pansarfartyg. 

Kännedomen om denna beskaffenh et, af stor vigt ft'lr 

sjöofficeren, är för skeppskonstruktören nöd viindig, ej 

blott för det inflytande valet af clet ena eller am1ra 

slaget pansar kan utöfva på hufvudprinciperna fö r far

tygets konstruktion, utan iifven för att kunna välja 

bästa sättet för plåtarnes fiistancle. 

Af denna anledning torde det kanske ej synas 

olämpligt, att nu, då skeppspansaret har börjat inträda 

ett nytt skede af sin mera eller mindre efemeriska 

'·') Såso m bevis blirför må anföms ett af l\Ierritield omtalacl t 

egendomligt förhålland e, som in träffade, d:l han 1865, i sä llskap med 

cummander Walker,, skulle i Plymoulhs ht1m n utröna kompaFseus 

deviation å jernskeppet »Trevelyan». Skeppet stäfvade NN O p å 

kompassen, sviingde dere fter 2 streck l)strart, dervid kompassen i 

stället angaf en sv;inguing af 4 streck rc, twrt hitn, så att fartyget 

i st. f. NO på kompassen stHfvade NNW. 

· '"i') F öredrag hållet. i Kong!. Örlogsmaunasiillskapet den 5 Febr." 

1883 af kom .~kapt. J. C:. Christersou. 
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tillvaro, Mr meddela några uppgifter om de mera be
tydande försök, som mot nyare pausarpHitar blifvit 
utförde, samt att omnämna de iakttagelser och slut
satser, som dervid blifvit gjorda, och hvaraf man, efter
som jernplåtar ej längre iiro tidsenliga, kan bilda sig 
en föreställning om det förestående afgörandet emellan 
stålplåtar och de s. k. "steel-facecl componncl plates", 
fransmännens "plaques mixtes'', här, i brist på biittre 
uttryck, benämde stålade jernplåtar eller sammansatta 
plåtar, hvilka bestå af en s. k. bottenplåt af mjukt 
smidesjern , på hvilken stål, påg-jutet efter elen ena eller 
den andra metboden till ett djup af nngef~ir 1

/ 3 af hela 
den sålunda sammansatta plåtens tjocklek, bildar fram
sidan. 

Som bekant är, var det under Krimkriget som 
.i ernpansar på fartyg pröfvades första gången i strid. 
Det var den 17 Oktober 1856, då de franska s. k. fly
tande batterierna, hvilka buro 11 cm. pansar lade sig 
framför fästningen Kinbnm oeh tystade dess kanoner. 
Tre år derefter, eller 1859, sattes deu första pansarfre
gatten i sjön; det var "la Gloire '', som hade 12 cm. 
pansar, och följande år hade England fått f~irdigt sitt 
första pansarfartyg, "Wanior", klädt med 14 cm.jern. 
Sedan dess har pansaret vuxit i tjocklek alltjemt och 
i de stora Hindernas flottor förekomma nu skeppspan
sar af alla tumtal, ända till 24 eng. tum eller 61 cm. 
i två plåtlag på "lnflexible" (England), och i italienska 
flottan finnas nu (och i den fransyska inom kort) fartyg 

. bepansrade med 55 cm. tjocka plåtar. 
Dessa senare, som äro af stål och tillverkade vid 

Crensot i Frankrike, blefvo bestälda efter de välbekanta 
storartade jemförelseskjutningarne vid Spezia 1876, då 
Crensots smidda stålplåtar visade sig så betydligt öf
verlägsna de engelska valsade jernplåtarne från Cammell 
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och Brown. Men just dessa skjutningars resultat eggade 
de två stora engelska fiemoma till förnyade anstrling
ningar att åter eröfra det dem förut tillerl<iinda l:sta 
rummet inom tillverkningen af plåtar för skeppspansar, 
oeh 1878 profvalles af engelska regeringen de första 
s. k compound plates, uppfunna af Alexander Wilson, 
som öt'verlemnade sin patenträtt till Cammell iSheffield.*) 
Sedan dess har denna tillverkning a11tjemt gått framåt, 
såväl i afseende på plåtames dimensioner som på deras 
godhet, och efter många under de senaste 4 åren i 
Eno·land g]'orda försök först mot plåtar tillverkade 

o ' ) 
efter olil"1 principer och af olika hårdhetsgrad, samt 
derefter mot plåtar, bestälda för engelska flottans far
tyg, blefvo sistl. November 2:ne jemförelseskjntningar 
mot pansarplåtar utförda, rlen ena i Italien vid Spezia, 
den andra i Ryssland vid Okhta nära S:t Petersburg; 
vid båda gälde täflan om företrädet emellan å ena si
dan ue engelska jernplåtarne, nu försedda med stålyta, 
och å anrlra sidan deras besegrare från 187ö, Ceeusots 
stålplåtar; rörande dessa skjutningar skall här lemnas 
några kortfattade uppgifter samt derefter omnämnas 
några iakttagelser och derpå grundade slutsatser, som 
man ansett sig kunna göra såväl i afseende -på projek
tilers verkan mot tjocka plåtar som i afseende -på stå
lade jernplåtars förhållande vid kraftig beskjutning. 

Rörande tillverkningen af de 3 ofvannämnd.a -plc1t
slag-en, hvilka ofta komma att hlir nämnas, torde någr::;, 

upplysningar böra lemnas. 
Cammells stålade jernplåtcw. A. Wilsons patent._ 

Bottenplåten, som blifvit utvalsad af flera smidesjems
plåtar, göres så tjock, att den efter stålets pitgjutning 
måste valsas ned till hlilften för att, färuig, erhålla 
elen bestämda tjockleken. Vid stålets pågjutning står 

*) Nuvarande associeen i firman Camrnell beter G. Wilson. 
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bottenplåten på kant emellan tjocka, fast förenade tack
jernsskifvor; när stålet hunnit stelna upphettas plåten 
i en viiJlngn till hvitviirme och utvalsas till afsedel 
tjocklek. 

Browns stålade jernplåtat·. Ellis patent. En val
sad stålplåt, ytplåten, 5 å 10 cm. tjock, förenas med 
bottenplåten och på ett afstånd lika med det blifvande 
gjutstålslagrets tjocklek genom s. k. äncljern, fastskruf
vade på 3 af plåtarnes kanter; den sammansatta plå
ten upphettas i ngn till n~ira vällvärme, hvarefter den 
ställes på kant mellan 2:ne vertikala pansarplåtar, af 
hvillm chm ena är rörlig i harizontal led uch medelst 
hydraulisk kraft kan tryckas mot den åt densamma 
vända bottenplåten; sedan stålet blifvit ingjutet och 
fyllt rummet emellan plåtarne samt hunnit stelna, sker 
upphettning ånyo och utvalsning. 

Stålet har i båda slagen plåtar en kolhalt af om
ll:ring 0,7 %. 

Creusots stålplåtar, af "metal Schneider". Det till 
plåten behöfliga stålet lemnas från 3 a 4 Siemensngnar. 

• Det färdiga götet bildar ett fyrkantigt prisma med rek
tangulär genomskärning, hvars öfre iinda är försedt 
med ett stort förlorad t hufvud af cylindrisk form, h vil
ket sedan utsmides för att begagnas vid götets hand te· 
rande under bearbetningen. Götet är 2,5 gånger så tjockt 
som den blifvande plåten, dess längd och bredd äro 
beroende af motsvarande dimensioner hos -plåten; götets 
vigt förhåller sig vanligen till den grafsmidda plåtens 
ungefär som 1,6 : l och till den färdiga plåtens som 
1,9 : l. Den betydliga vigtförlusten är beroende af 
flera orsaker; oftast utgör det förlorade hufvudets vigt 
1
/ 4 af h el a götets. 

Nästa operation är smidningen, hvarvicl götet upp
hettas i en gasugn; för att fullständigt utsmida en 25 
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a 30 tons plåt af ett 50 å GO tons göt behöfves 8 a 10 

dagar; derefter sk~iras kanterna jemna. Sedar, följer 

hiirdningen, hvarvid plåten upphettas 2 gånger (2:dra 

g;'\ ngen mindre) och efter hvardera uppvärmningen 

nedsänkes i en brunn fylld med olja (och petroleum), 

hvarest elen få r afsvalna, under det att oljebadet stän

digt omsättes, hvarigenom afkylningen påskyndas. 

Slutligen uppvärmes plåten ännu en gl\ng och f& r lång

samt afsvalna. 
Innan ofvanniimnde t~iflingsskjutningar n~irmare be

röras, torde först böra omtalas några af de i England 

mot stålade jernplåtar utförda försöksskjutningarn e, af 

h vilka r egeringen, på grund af sakens stora vigt, be

kostat och låtit verkställa de flesta. 

Ståladt jernpansar, hvilket har blifvit införclt ge

nom firman Camnell, är afsedt: 

a) att hindra projektilers inträngning gen01n att 

låta (lem krossas vicl anslaget, följaktligen innan de hafva 

haft tid att fullt utveckla hela sitt arbete på plåten, 

och detta skall det h&rcla stålet på framsidan åstad

komma ; 
b) att genom elen ö{vcrlägsna segheten hos jernct 

på baksiclan (örelcomma förstMelse af plåten. 

Under ständiga försök gjorde den nya tillvedmin

gen sådana fram steg, att mr Barnaby år 1879 föran

ledeles att erbjuda nämnde firma att leverera stålade 

jernplåtar till tornen å Inflexible och till andra fartyg, 

som voro under byggnad. Jernlagret var t ill en bör

jan 22 ,8 cm. (9") tjockt; på detta göts stål af hög kol

halt enligt Wilsons system, så att hela tjockleken blef 

35,5 cm. {14'') . Det stålade jernpansaret valsacles grad

vis ned till 22,8 cm. (9") el. v. s. 8,9 cm. (3 1
/ 1") stål 

på 13,9 cm. (5 1/ 2 ") jern , h vilket var den slutliga pro

portionen emellan de olika metall-lagren. Vid prof-
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skjutning med 12 tons, 9'' (22,so cm.), kanon en befanns 

ståly tan vara sit hård, att den hrirdarle palliserprojektilen 

hossades mot de.ss yta och slogs uti ett oriiknel igt 

antal bitar. Icke en enda gi\ng lyckades en pro jektil 

att bana sig viig genom någon plåt, men vid hvar.i e 

tillfäll e uppstoclo ra rliela sprickor, som sträckte sio· 
"' 

längs stålytan iinda till kantema. Ett vidt fält för 

färMttrandet af ståladt j ernpansar vi sade sig finnas 

or-h åt fi rman Cammell up prlrogs af amiralitetet, att 

fot'tsätta sina experim ent i ändamål att uppnå den 

högsta mö,iliga grau af skydd föt· då till byggnad före

slagna pansarfartyget Conqueror orh andra af samma 

klass. Fabrikanterna ansågo sig derefter , på. gru nd af 

en serie af 5 fö rsök, mer l lika så många iinclringar uti 

till\·erkningssiittet, hafnt funnit, aU förä11dringen borde 

bestå. uti en förminskning af benägenheten hos det 

hå.rda stålet att spricka vid amdaget, eller, om detta 

ej lyckades, att sö ka lokalisera verkan af anslaget. 

Den första profpl åten i denna serie tillverkades på all

deles samma sätt so m de förut för "Infl.exibl e" levere

rade, men med den vigtiga skitnaden att en ringa fö r

mim;kning uti tjockl eken af stållagret gjordes, under det 

att det bakom varande jern ets tjockl ek något ökades. 

Hela plåttjockleken var 28 cm. under det att "Inflex

ibl es" tornplåtar voro 22,8 cm. Mot hvarj e plåt sköts 

ombord på "Nettle" 3 skott med en 9" kanon med 

22,5 kg. laddning och en härdad paJlisers projektil om 

115 kg. på 9 m. afstånd. R esultatet ntaf försöket mot 

den 1:sta plåten ansågs hafva utfallit högst tillfreds

ställande; 8 små sprickor visade sig, af h vilka endast 

en var af någon betydenhet, och när· plåten togs loss, 

syntes på baksidan 0 bucklor, som utmärkte träffpunk

terna, men inga spri ckor upptäcktes, ej heller visade 

tt·äbaekningen några t ecken till skada. Den 2:dra 
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plåten var i flera afseenelen likadan ; den var :Z m. 

lång, 1,8 m. hög och 28 cm. tjock. Stålet hade icke 

(ifver 5,2 cm. djup. Plåten Yiigde 11 tons och hade 

blifvit b.öjd vertikalt och harizontalt för att passa efter 

den dubbla höjningen på "Conquerors " sida. Egenhe

ten hos denna plåt bestod deruti, att den, till verkad 

och valsad såsam förut är beskrifvet, hade Llifvit upp

hettad till rödvärme under G timmar, samt derefter 

böjd och afkyld i torr sand. Olikheten i de båda plå

tames beskaffenhet var tydlig. Sprickoma som upp

stodo uti den 2:dra, voro, ehuru talrikare, mycket finare 

och ingen utaf dem större än hva(l man kallar hårfina 

sprickor. Projektilerna krossades i h varje skott; den 

st<5rsta inträngningen uppgick till 15 å 18 cm. Den 

3:dje plåten var 1,5 å 1,8 m. lång, 28 cm. tjock med 

8,2 cm. stål på 19,7 cm. jern. Ehuru i sjelfva verket 

icke afsedel för "Conqueror", var den särskildt gjord 

för pansarskepp af Conquerors klass o9h vägde 8,5 tons; 

deh hade efter valsningen blifvit särskildt behandlad 

efter en då hemlighållen method för att erhålla en sär

deles hög grad af såväl seghet som hårdhet, och det 

sätt, på hvilket plåten motstod försöket, visade till

räckligt, att afsigten blifvit uppnådd. Den första kulan 

träffade plåten 0,7 5 m. från den högra och 1,36 m. från 

den nedre kanten. Diametern af intrycket var 26,5 cm. 

och projektilen blef vid anslaget betydligt stuka el. Inga 

sprickor utaf något slag visade sig, en omständighet 

dittills fullkomligt enstaka och förut okänd i pansar

försökens historia, enär den vanliga verkan af l:sta 

skottet vid dylika tillfällen är att åstadkomma 4 å 5 

tydligt markerade springor i stålytan. Vid andra skot

tet uppstodo 3 sprickor, men ingen af nog betydenhet 

att minska plåtens motståndsförmåga. Det 3:dje och 

sista skottet åstadkom ytterligare 3:ne sprickor och 

' . 

r 
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skakade loss spetsen af det första, så att inträngnin· 

gens djup i detta knnde nppm}itas och befanns vara 

12,7 cm. Spetsen af 2:dra skottet satt fast och måste 

slås ut ; spetsen af 3:dje skottet motstod alla försök 

att utdraga densamma. 

En annan ny omständighet torde, i samband med 

dessa försök, böra omnämnas. Ej nog att projektilema 

slogos i småbitar vid anslaget, utan deras hiil'dade spetsar 

befunnas i 1 :sta och 2:dra 'lkottet vara afbrutna. Plåten 

var utan fråga den bästa, som blifvit försökt, och an

talet verkliga sprickor, so m vanligen åstadkommos ge

nom de 3 skotten, hade blifvit förminskad t från 15 till 5. 

Olycldigtvis befanns likviil , då plåten togs från back

ningen, att en spricka hade gått genom jernlagt·et; 

detta var en öf~rerraskning, och missräkningen skulle 

hafva hlifvit mycket bittrare, om ej den ovanliga fram

gången med den 4:de plåten hade tröstat för den före

gående motgången. Den var 28 cm. tjock med 8,9 cm. 

stål och var, äfven den, s1irskildt behandlad. Vid 1:sta 

skottet uppstod en hårfin spricka, som stannade 30 cm. 

från öfre och lika långt från nedre kanterna. Den var 

likväl icke sammanhängande och "'ick el· in i J. ernet. 
o • • 

P.rojektilen studsade tillbaka vid anslaget och inträng-

ntngen befanns vara 12,7 cm. Vid andra skottet var 

diametern i hålet 22,8 cm.; några nya sprickor, gående 

inemot men icke berörande anslagspunkten, ej heller 

uppnående plåtens kant, framkomma. Äfven i detta 

skott stmlsade projektilen tillbaka efter att hafva in

trängt 14,2 cm. Det 3:dje skottet var det märkvärdigaste 

af alla och alldeles eget i sitt slag. Vid de 2:ne första 

skotten sättas vanligen stålets moleky ler i en våldsam 

rörelse, hvilket märkes af, bland annat, klingandet och 

knäppandet i metallen, och då plåten hvarken har tid 

att kallna ej heller att komma till ett tillstånd af h vila, 
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innan 3:dje anslaget kommer, har hittills alltid det sista 
skottet åstadlwmmit den största skallan, i det att det 
icke allenast framkallar nya sprickor utan äfven för
länger och förstorar dem, som hafva uppstått viJ. de 
föregående skotten; men i det b fall åstadkom den sista 
projektilen icke alls någon spricka, utan lemnalle st:\let 
i alldeles samma skick, som J.et var vid föregående 
skott, metl undantag af en 1"1,;:; cm. tums mrdjnpning 
af 25,4 cm. tums diameter. Efteråt befanns pl åten icke 
hafva tecken till sprickor på baksidan: enllast 3 buck
lot· visade, !war skotten hatle tagit, och backningen var 
oskada(l. 

Efter en mängd dylika skjutningar oc.h en serie af 
jemförande försök mellan vanliga j ernpl åtar och stå
lade sådana, utförda såväl yirl Shoeburyn ess som vid 
Portsmonth , ombord på ''Nettle", under <let tillverknin
gen allt.iemt förbättrades, kom mr Barnaby till elen 
officielt ut talalle slutsatsen, att l o'' plana j ernplåtar 
kunna ersättas af 12" "compound plates", d. v. s. att 
med användande af de senare kan pansarets tyngd min
sims med ej minclr·e än 20 °/0 , en omständighet af stor 
betydelse för smii.rre stater och ej minst föt· oss sjelfva. 

De, seelan stålade plåtar hörjat antagas för engel
ska flottan, af amiralitetet fastsULlda profven vitl leve
rans af dylika iiro: En profplåt, tagen på slump af 
leveranspartiet och minst 8 fot (2,44 m.) lfmg och 6 fot 
(l,s m.) bred samt ej under 9'' (22,s cm.) tjock, skall, 
utan att spricka ända genom, på ett afstånd af 10 yards 
uthärda anslaget af en hiirclad 9'' gjutj ernsprojektil, 
skjuten ur en 12 tons tjenstekanon, med 50 rfi. (22,G kg.) 
laddning, och om plåten omgifves af en ram, skall af 
3 dylika projektiler ingen gå igenom , clrt mellan 2 träff
punkter finnes ett afståncl af 2'. 

Detta är ett ganska svårt pt·of, ty en uneler ofvan
nämnde förhållanden afskjuten projektil har omkring 
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473 m. hastighet och en anslagskraft af 1130 m. tons 
eller lO m. t . per cm. af omh:retsen , h·i'ilket jnst är h vad 
som behöfves för att genomtriinga en 30 cm. obaclwtl 
jernpli\t. Engelska "kommissionen för pUtar och pro
jektiler" har uttalat c1 en åsigten, att en goll stålacl 
j ernplåt af 23 ~L 25 cm. tj ockl ek är j cmngo c1 mec1 en 
30 cm. smidd j emplåt vid ett enda skott, men ej vid 
upprepade anslag. Den omshintligheten , att en stålad 
jernph'H, tifven betydl igt öfver 9" tjock, kan lyckligt 
genomgå ofvannämnde prof, beror i verklig heten clerpå, 
att man använder härdade jemproj ektiler , hvilka kros
sas mot stål ytan, uneler det att med en god stålprojektil 
effekten sknlle blif1·a en helt annall ; !Jtinlade 9" pro
jektiler hafva dock vid ett par j emförelseskjutningae 
vid Shoelmryness fått sina spetsa r alldeles genom 30,;:; 
cm. (12'') jern. De upprepade anslagen utg(ira ett an
nat svårt prof foL' sammansatta plåtar, och i England 
anser man si~ kunna hy sa stort förtroer,de för det 
pansar, som genomgått detsamma, t . ex. 1' I nflexiLles 11 

tornplåtar, metl ltvilka flera prof Llefvo gjorda. 
Ur en · af major O'Callaghan R. A., ledaren af 

skjutförsöken vid Shoeburyness, nyligen ntgi.fven för
träfflig afhandling ':') om huru stål förhäller sig vid be
skjut ning, tillåter jag mig anföra några uppgifter rö
rande försök mot en 28 cm. Browns plåt, som var 3 m. 
lång, 1,7 m. bred och hade omkring 10 cm. stål på 18 
cm. jern ; den blef beskjuten med 9" och 12" proj ektiler 
samt visade dervicl en egendomlig likhet med en någon 
ticl förut af artilleriet med 9" och 12",5 projektiler prof
vad 28 cm. Cammells plåt. 

Ifrågavarande plåt var tillverkad efter Ellis patent; 
elen omkring 2,5 cm. tjocka ytplåten at' valsad t st ål och 
det gjutna stållagret voro båda alldeles lika och hade 
samma kolhalt eller 0,7i:i %. 

*) I Proeecdings of the Royn.l Artillery Institution. 

7 
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4 skott skötos på denna plåt, som hade en back

ning af 61 cm.; de 3 första skotten voro med 911 här

dade Palliserprojektiler af 117 kg. vigt med en ha

stighet af 438 m., hvarvid erhölls en anslagskraft af 

omk~ing 1265 m. tons, eller 20 m. tons per centimeter 

af omkretsen. Det 4:de skottet, med en 9" Cammels 

stålgranat af 125 kg. vigt och med en hastighet af 

428 m., hade en anslagskraft af 1175 m. tons eller ett 

sp. arbete af 18,3 m. t.; dessa 4 projektiler gjorde in

tryck från 17 till 14 cm. samt åstadkomma några fina 

ytsprickor jemte utböjningar på baksidan. Fig. l Pl. I a 

visar plåtens utseende vid försökets slut. Den hade då 

blifvit träffad af 476 kg. j ern med en sammanlagd an

slagskraft af 4595 m. tons utan att gå sönder. Major 

O'Callaghan ansåg skaclan på densamma vara ingen. 

I Oktober 1881 sattes denna plåt ånyo upp fram

för en gammal 30 cm. plåt med 30 cm. ekbackning 

emellan dem. Under tiden från förra skjutningen hade 

en stjernformig spricka uppkommit på ytan, nära den 

ända, som ej hade blifvit beskjuten, och deraf framgår 

tydligt, · att den molokulära verksamhet, so m uppstå r 

i en plåt genom slag, är af en vidsträcktare omfattning, 

än först synes ega rum. Mot plåten sköts den 5 Ok

tober l skott från en 38 tons, 12",5, kanon på 88 m. 

afstånd; med en laddning af 72 kg. erhöll den 378 kg. 

väg'lnde pansargranaten, som nu var af stål, en ha

stighet af 432 m. och en anslagskraft af 3633 m. tons 

eller 36,7 m. t. per cm af omkretsen. Projektilen (den 

5:te från början) gick genom plåten så långt, att den 

disk af mera än 50 cm:s diameter, hvilken den förde 

framför sig, nära nog lösslets från plåten; utseendet 

af dennas baksida synes af fig. 2; projektilens form 

efteråt ses af fig. 3; dess spets blef afplattad, fig. 4, 

och gjorde ett ovanligt intryck i den framför varande 

plåten, fig. 5. 
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I slutet af samma månad sköts ytterligare med 38 

tons kanonen och en Cammells stålgranat ett. skott mot 

samma plå t, som för tillfiill et fiistades vid en stark 

backning och genom en pålrrgd 12" plåt försiikrades 

1~10t rubbning i verti],al led . Granatens hastio·het \'at· 

431m. och an slagskraften 3G22 m. tons, eller B-,G 5 m. t. 

per em . af omkretsen eller niistan alhleles lil;a me<l 

föregående skott. Proj ektilen, so m triUfade niira det 

4:de skottet fr/l.n 9" lmuonen , gjo rde ett r ent hål af 

mera i:i n 53 cm. diameter, se fig. 2, och krossades i 

flera bitar, som till st(irre delen stannade i hålet, och 

som, sedan hopfogade, Yi sac'ie projektilens för iindrad e 

form sådan den synes på ng. 6. Denna 28 cm. plåt er

höll sålunda 2 skott kraftiga nog att gå genom 44,4 cm. 

obackadt jern, och det med stålprojektiler, samt hade 

föru t, . utan att förd er fvas emotstått 4 st. 9' projektiler , 

af h vilka en n:r af sh'\J och i stånd att intriinga 32 cm. 

i obackadt .iern. 
Niir· pLUarne till det umler by ggnad varande pan

sarfartyget "Collingwood" pröfvades, visade en ~8 cm. 

profplåt, att sammansatta plåtar kunna till,•erkas af 

utomordentligt god beskaffenhet; dess dimensioner Yoro: 

längd 2,4 m., bredd 1,8 m., tjocklek 28 cm., hvaraf 

stålet utgjorde 8,5 cm. 1:sta profvet var 3 skott med 

9" kanonen enligt hvad ofvanför ~il' 11 timndt, utan att 

dervid syntes cle ofta förekommande radiela sprickorna, 

som tyckas böra uppstå vid sjelfva anslagen; de fram

trädlie först efteråt vid fö ljande skott. Ganska obetyd

lig verkan är i allmänhet synlig efter l a 2 sk;tt; stålet 

är visserligen mera åverkadt, än hvad det synes vara, 

men icke desto mindre är dess motståndsförmåga ej sär

deles förminskad, förr än piåten börjar spricka sönder. 

Skottet .Mt l : inträngning 11,3 cm.; 5 små ytsprickor. 

, .M. 2: , 14,7 cm. ; 4 nya d:o. 

, o!li. 3: , 12,4 cm. ; l ny d:o. 
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Plåten befanns nu på baksidan vara något bugtig 
(circa 1,3 cm. i höjd) vid hvarje träffpunkt, men inga 
sprickor upptäcktes; alla projektilerna hade gått sön· 
der, och plåten ansågs hafva stått sig bra; det bl ef 
derefter bestämdt att fcirsöka, huru den skulle förhfllla 
sig mot 10'' (25,4 cm.) Fallisers härdade projektiler; 
dessa, som väga omkring 181,4 kg., hade en hastigbet 
af 416 m., utvecklande således ett specielt arbete af 
20,2 m. tons, hvilket motsvarar en genomträngning af 
omkring 32 cm. (13'') obackadt jern. När plåten togs 
loss, befanns den på baksidan vara utan sprickor, men 
utböjd vid träffpunkterna. Pil. intet ställe hade spric· 
korna gått in i jernet. Bucklorna på baksidan upp
mättes och befunnos de efter 10" projektilerna vam 
2,7 cm. höga. Projektilema krossades i hvarje skott, 
men deras spetsar hade inträngt omkring 12 cm., de af 
10'' nästan något mindre än de andra. 

Skulle projektilernas hållfasthet kunna ökas så 
mycket, att · de kunna föra sprängladdningen genom 
ståladt jernpansar, blifver det nog nödvändigt att öka 
ståltjockleken i plll.ten, hvarigenom större hitrdhet kan 
vinnas, e!mru kanske på bekostnad af cohesionen hos 

plåten. 

Försöken vid Spez ia 1882. Åsigterna om förde
lame af mycket tjockt pansar med alla dess conse
quenser voro förlidet år inom italienska flottan inga
lunda så odelade som förut, och vid riksdagen s. å. 
hade invändningar blifvit gjorda mot de ofantliga lro:o:t
nader, som c1e stoi·a pansarkolosserna nu medförde; 
man talade om tunnare pansar, mindre fartyg, större 
antal nåO'ot mindre kanoner m. m. Men italienska re-o 
geringen, som, på grund af resultaten vid jemförelse· • 
skjutningen vid Spezia 1876, till tvenne af sina stora 
fartyg, "Duilio'' och "Danc1olo", h:öpt pansaret vid 
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Creusot, hade förlidet år till det 3:dje, "Ita lia ", hos 
Cammell i England bestält 48 cm.*) tjocka pansarplåtar, 
gjorda enligt Wilsons patent ; det bl e f derföre beslutad t, 
att pröfva dessa plåtar och att samtidigt jemföra dem 
med plåtar, tillverkade hos Brown efter Ellis patent 
och hos Schneicler i Creusot; för den skull inköptes 1 
plåt af den föue och 2:ne af den senare, alla 3 af 
samma dimensioner, eller 3,3 m. långa, 2,62 m. bredd. 
och 48 cm. tjocka ; deras vigt var omkring 31 tons. 
Den sistnämnde plilten hade valsats ned från en tjock
lek af omkring 30 till 18,0 tu m eller från 76 till 48 cm. 
lHr ~Wilson yttrade före försöken, att han ansåg plåten 
ej vara af fnllt tillfredsställande beskaffenhet, och att 
han snart, sedan maskiner för så tjocka plåtars till
verkning hunnit ordnas, skulle kunna göra bättre plå
tar; plåten borde nemligen hafva varit 91 ,4 cm. (36") 
tjock från början. Stålet i den var ungefär 16 cm. 
tjockt och hade en kolhalt af 0,65 %. Plåten var få
stad vid backningen med eml.ast 6 bultar, 3 upp- och 
3 nedtill. 

I Browns plåt, tillverkad efter Ellis patent, ut
gjonles framsidan af en omkring 7,6 cm. tjock valsad 
sHlplåt, emellan h vilken och den smidda jornplåten ett 
lager af gjutet stål fanns, så att stålet i plåten hade 
en tjocklek af omkring 16 cm.; det var något hårdare 
iin det i Cammells plåt och hade en kolhalt af0,70 %; 
äfven denna plåt ansågs vara otillräckligt valsad. De 
6 af mjukt stål gjorda fästbultam es diameter var 11,3 
cm.; hålen i plåten för bultarne voro 13,2 cm. djupa, 
men bnltarne voro inskrufvacle endast 11,4 cm.; utanför 
plåten minskades bultdiametern till 9,9 cm., så att bul
ten vid påfrestning borde hellre förlänga sig än gifva 
sig der den var in sh:rufvad. Fästbultarne i Cammells 
plåt voro anordnade på ungefär samma sätt. 

*) De tjockaste compound plates, som dittiJis blifv it tillverkade. 
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Schneiders plåt var helt oelt h ttllet a f s tål, metal 

Sclmeidet·, af som det ::;~iges 0 ,15 "-'0 kolhalt, samt so m 

va nlig t hiirda tl i olj a. D en va r Listad iill baclmingen 

meLlelst 20 bnltar af ll ,J cm. diameter , s;'\, place rad e, · 

a tt hålen i plåten fö t· desamm a, af endast G,7 cm. djup, 

s<l li tet som möjligt skulle men ligt in ,;erlm i u;i rh eten 

af den i lll itlten var ande triange l, i !t vars !töm de 3 

s igtpnn kte l'll a vo ro ntmiirl;b. Bnltame voro insk rn f

vade ~i n <l ; t till !J ttlets botten, or;h detta h;ule 4 giingor. 

So m hitJet genom bacl\ni11 gen, tiil följ 1l af Lnlteus giill

go r , m:"uste ha fva stöne diametot· iin blllten, vnt· to rn

ru m me t f.yldt metlebt en F 0

L bulten tr~ithl j e m hy Isa ...... 

Niil'l1Hlst backni JJ "'Cn ( jl <
0

L b;tl.;:::;idau) ltwu 3 st. mott l')' t:.ks-
n . c . 

j ermi nga r , l cn1. t j or;ka, tl crcfter en ila t r nml skttl af 

;;Ull och i denwt en kautsclmkoshi fva samt en jm·n

::;kif\'a , passande t ill skålens öpp ning och mc Ll elst en 

rlobb hindm cl att vitl ans~ittniug rotera, h va rigenom 

lmntsclmten sknlle lmnna lida skada; mot denna jem

skifva stödde den G-kantiga mnttern ; lJnltensy tt l'c timh 

va r 4-kant ig . S~tv~il bultame, som Yoro af stål , som 

alla de ö fri g a dela me v oro ti ll verk::tcle med synnerlig 

omsorg. Jag hat· i tletalj omniimut bnltam a och deras 

±'i.istamle, en ~fr det visade sig \' itl Spezia, liksom sedan 

vid Okht a, af hmn viisentlig v igt det är att för pli't

ta rn es f~i stande begagna ett god t system, i h vilket alht 

delar ii ro med ytter sta omsorg t ill verkade ; och ll enna 

omständighet bö t· ej lemnas u tan afseende vid valet af 

phltar för ett nytt pansarfar tyg. 

A lla 3 plåtam e voro Listaile vid en 1,2 m. tjock 

s~irLl el es v;Ll st öt tad ekbackning, fig . 7, och omgåfvos af 

en r a m n f v id baclmingen fastbultade 4 smala plåta r 

af till sa mmans 48 cm. tjockl ek. 

Vid skj u tningen anviindes en 100 tons fram ladd

ningslm non. P rojektilem a, hiirdade pansarg ranater, 

voro t illverkade i ar senalens gj uteri i San Vito, af 

- 105 -

t emligen mjukt G regorinij ern , \' tigde 908 kg . och hade 

en diam eter af 44,8 cm.; ogivens radie var 13/.Jo kaliber; 

de höll o j emförclsevis g anska. bra, och voro således 

fö re tr~tllesvis lämpliga för a tt pröfva de hårda plåtarne. 

I de 3 först a skotten, den 16 November, ett mot 

hvanlera plåten, hade proj ektil en en hastighet af om

hing 3'73 meter och u t vecklade sålunda ett arbet e af 

46 111. tons per cm. af omkret sen. För j emförelse må 

hii t· i fö rLig:1em1e uiimm1s, att mot svar a nde arbete hos 

våt· :37 cm. b m on I\I;7G vid my nningen ~~r 23,3 m. tons. 

Den hastighet ma n g ifvi t proj ek t il en va r tillräcklig för 

att l ;Ua den gå genom smid t j em af plåtarnes ~jocklek. 

F ig . 8, 9 och 10 P l. I b visa pl;ttarnes utseende efter 

l :sta skottet. På Cam mells plåt (fig. 8) var högra 

n edra höman a f~,;] agen oeh fl era ytsprickor, radiela 

och circnmfer entiela, voro synliga , men plåt en var plan. 

Intr~iugningen ansågs vara cirka 18 cm. Browns plåt 

(fig . 9) var sp6icl;:t ända genom, uppifrå n och ned, tro

ligen genom bindning , ty högra delen af plåten blef 

mlgot böjd bak~t t vid ansla get; ett par y t sprick or syn

t es . In tr~in gn ingen befanns eft er åt vara 8 cm. På 

Schneiders plå t (fig. 10) syntes ej någon spricka. 

I u tr ~ingnin gen , som h ~ir föreföll större, befanns sedan 

vara 21 cm. 

I alla 3 sk ot ten g ick proj ektilen i bit ar, hvaraf 

fl era k astades långt bort, men spet sen satt fast i plåten, 

och utanför denna satt en vå rtformad upphöjning med 

mer ell er mindre oj emn yta och t emligen .]emn rund

ning på basen. Huru mycket af elen sålunda fast slagna 

massan j ern, som hade inträng t eller var utpressad om

kring hålet s kant, kunde ej ses, h varföre ock det först 

använda sätte t att af den uppmät t a diametern vid basen 

ber äkna intriingningens storlek visade sig ej vara till

förlitlig t. D en fast sitbmde j ernvårtan var störst på 

Schneiders plåt, der den var nära 16 cm. hög, med en 
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tvärlinie i basen af 60 cm. , samt minst i Browns plåt 
(med den hårdaste ytan), der den var G cm. hög med 
en tvärlinie af endast 21 cm. i brtsen; mot den sist
nämnda plåten krossades projektilen mest. Om ~tn ma
terial ets besl-:affenhet i projekti len hnfvndsakligast be
stämm~r, hmu den vid anslaget förhåller sig, framgår 
ty(lligen af ifrågavaran(le skjutning, att i detta afse
ende beskaffenheten af plåten, som tr~iffas, äfven utöfvar 
ett betycllio·t infl)rtaude och,. för a tt i'tstadkomma lika • t) • ' 

stor och bety dlig inver1mn på stCllplätat· som på stålade 
jemplåtar; fordras projektiler af olika material. 

Nn beslöts att öka laddningen för att erhålla en 
så stor hastighet, som var erforderlig för att shjnta 
genom GO cm. j ern; man ville nemligen pröfva rigtig
heten af den förut omnitmnc1a åsigten, att stålade jern
plåtar skulle h af va sam ma motståndsförm åga vid be
skjutning, som 2o 0/ 0 tjockare jernplåta r. 

I de följ ande 3 skotten, det 2:dra p il. hva rdera plå
ten, var projektilemas anslagshastighet omkring 47o 
meter, hvarvid utvecklades ett arbet e af omkring 73,5 
m. to11s pr cm. af omkretse11 , motsvarande en intr~ing
ning i jem af 61 cm . Fig. 11, 12, 13 visa utseendet 
af plåtarne efter 2:dra skottet; Cammells plåt renmade 
vid detta skott i bitar, h vilka alla föllo i en hög fmm
för backnin gen, fig . l 1 ; inträngningen, som vid detta 
skott kunde noga uppm~itas, befanns vara 26 centimeter. 
Plåten hade erhållit en stor buckla på baksidan, alla 
f~istbultarne voro af slitne och backningen skadad. 

Vid 2:c1ra skottet mot B rowns plåt gick denna i 4 
större och flera mindre bitar, bvillm alla, utom den som 
utgjorde öfra venstra hörnan, föllo ned från backningen, 
fig . 12. Alla fiistbu1tarne utom en voro afslitne. Slwttet 
hade ej inträngt djup t, men hade krossat plåten. Pro
jektilens spets lilg fri ; dess form visas i fig . l L_l:. Trä-
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backningen, som vid första skottet på baksidan visade 
obetydliga tecken till skada, var nu midtpå sömlerspjel
kad och h:l'ossad, stli ttor baktill afbrntna och förda ur 
sitt läge, många bultar sprungna m. m. 

Schneiders plåt (fig. 13) erhöll 2:ne 1,5 a 2,5 cm. 
breda genom pl[iten gående sprickor, den ena uppifrån 
och ned något snedt genom träffpunkten, den andra 
från venstra h: an ten gående genom träff'pun k ten ned 
till Ullllre kanten, samt ett par fina ytsprickor. Spric
lmma, äfven de störr e, voro ej rent öppna, utan kan
tenJ a hela v tig en utefter liksom tågiga och ha 1ft sam
manbiingancle, hvilket visat· materialets goda och sega 
beslwft'enhet. Ytsprickoma vuro enelast 1 <i 1,5 mm. 
breda, men fl era af dem voro rätt djupa; den sedan 
1:sta skottet i plåten fastsittande delen af projektilen 
föll ut, och hålets form visade, att spetsen vid intriing
ningen hade gjort en afvikning af 10° åt höger. Den 
fastnade jernh:l u m pen Y ar remnacl i 2 delar längs elen 
större sprickan och var mycket varm. Ingen af fäst
bnltarnc var af'sliten . Inträngningen i detta skott var 
besynnerligt nog endast obetydligt större ~in i det före
gående, eller blott 22 cm. (fig. lo), hvilket synes an
tyda, att proj ektilen varit af väl mjukt jem. 

I öfveren sstämmelse h~irmed ~tr tydligen af vigt 
att mot mjukare plåtar, i hvilka stor inträngning är 
möjlig, anvämla projektiler af mycket hånlt material. 
Såsom ett bevis på det högst betydliga arbete , som upp
står inuti plåten vid ett så våldsamt anslag, må näm
nas, a tt ett par minuter efter skott et hördes änim knäp
pande och knastrande ljud från plåten, och ett par yt
sprickor uppkomma först en stund efter anslaget. 

'rill fö ljd af det tillstånd, i hvilket de båda sam
mansatta plåtarna nu voro, ansågs jemförelseskjutnin
gen vara afslntacl. Man beslöt att använda den spruckna 
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st~'Uplåten för aH mot densamma försöka 2:ne stålpro:jek
tiler af hvilka den ena, en Whitworths, af compnme-

' o o 

raclt stål, v~igande 942,5 1{g, den amlra af Gregonm-
stål, härdcul i olja och vägande 9G3,5 ],g. ; anslagsJuaf
ten var omkring 74,5 m. tons per cm. af omkretsen. 
Effekten af den förra ses af fig. 16 och den från 115::-l 
till 750 mm. l~ingll stukalle projektilens form synes af 
flo·. 17. Detta ;ar utan tvifvel det vackraste prof pit 
n~~Jtst.lmlsförmåga en pansarpl<l,t hittills visat; fast~in 
spriickt, ti1lbalmvi:sade den helt och hållet en vVI:tt
worths sb1lprojektil, och dessa hafva jn vicl ~tlla ttll
fiillen visat sig sCl c>jcmförligt öfverHigsna hv<H'Je annan. 
Det Lhle skoUet mot strllplitten, hvilket rigtades rr1 
den å :fig. 1G utm~irkta pricken, sköts mecl Gregorini
st<'H-gmnaten, som tr~iffade n~ira kanten ~ill höger ?ch 
nollanför rigtpricken, kilade sönder p1åtlJlten och gwk, 
sedan llen sjelf gått i bitar, in i backningen, så att. 
hela taflan blef fönlerfvad; en stol' del af backningen 
var nu, sedan triiets fibrer i olika rigtningar bli~vit 
af:;litne, genom de upprepade skotten alldeles m.Jnk 
liksom en svampaktig massa. 1\Ian skulle knappast 
hafva trott, att en h~irclad stålproj el<til skulle blifva 
så illa medfaren mot en bit af en plåt; detta talar 
ytterligare till fönnån för det utmärkta materielet hos 

elen sistnämnde. 
Efter att hafva uthärdat en lefvande kraft af 

37790 m. tons (122300 fot-tons), aterstod ännu en r~itt 
stor del af Schneiders plåt för att skydda den plats 
der elen var placerad. Alla de sprickor den erhållit, 
voro radiela, under det att cle stålade plåtarne visade 
sig hafva äfven concentriska sådana, genom l: vilka plå
tens böjning bakåt och deraf följande spräckmng under-

lättas. 
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Pärsöken vid Okhta. Den förut omnämnda jemfö
relseskjntningen mellan en Cammells stålad j ornplåt 
och en Sclmeiders stålplåt vid Okhta, n~ira Petersbmg, 
försiggick den 24 sistlidne November, eller nära sam
tidigt med den ofvan omn~imnda skjutningen vid Spezia. 
Plå tame, som vid detta tillftUle vor o mindre och be
tydligt tunnnre, nemligen emlast 30,5 cm. tjocka, 2,4 m. 
långet och 2,1 m. breda samt viig,cle blott något mera 
ii n 13 tuns h vardera, v oro fiistatle på, en 30,5 cm. stark 
tr~ibaclming, som har1e ett ''innersl\in" af 2 st. l ,s cm. 
jernplåtar. Man anviinde en 28 cm. rysk baldaddnings
lmnon och hilnladc g,]utjernsprojektiler af 250 kg. vigt. 
Af:sh'tnilet till plii.tame var 106 m. 

Creusots plåt (stål). l:sta skottet: Projektilen, 
h vars hastighet var 462 m., iutriingde 33 cm. och gick 
i bitm·; plåten spr~icl,tes i 5 delar, som alla sntto fast 
vid backningen, fig. 18. 

,'2:dm skottet: Projektilen, h vars hastighet var 
343 m., intriingrle 30,5 cm. och krossades; plåten spräck
tes i ytterligare 4 bitar, emellan hvilka funnos öppnin
gar af omkring 4 cm. bredd, fig . 19. 

3:dje skottet : Projektilen, som i detta skott var 
af r;omprimeraclt stål och gjord vid Obuchoff, hade 
samma hastighet som i föregående skott; den gick ge
nom taflan och återfanns 673 m. bakom densamma, till 
utseendet oskadad. Omkring 1/ 3 af plåten kastade:;;; 
krossad från backningen, Projektilen hade tydligen 
spr~icld den öfre micltelbiten i plåten, trängt undan 
sm?tbitarne och kilat sig fram genom plåten, utan att 
kunna sägas hafva genomträngt densamma, hvarefter 
den genomgått backningen :fig. 20. 

Cammells plåt ( 1iJ stål, % jcrn ). l:sta slrottet: 
Projektilen, h vars hastighet var 459 m., gick i bitar; 
spetsen fai:ltnacle i plåten. Intrtingningen uppskattades 
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t ill 12,7 cm. Af plåtens 4 fästbultar, en i h varje hörna, 

sprungo 3 i enda st den i högra nedra hö man höll nu 

plåten fast vid backningen; några y tsprickor, utgående 

från trii.ffpunkten, syntes, fig. 21. 

2:clra skottet: Projektilen, som ha cle en hast ighet 

af 343 m., gick i små bitar och dess spets fastnade i 

plåten i den 4:de bulten sprang af, och plåt en föll ned 

från backningen. Några. nya ytsprickor i stålet syntes; 

en 12,G cm. tjock bit, A se fig. 22, lossnade från plåten 

till ±'ölju af uålig vm i jemet. Arven en 5 å 7,5 cm. 

tjock stålskålla B lossnade, båda i pl ~ten s venstr·a 

kant. Hegge skotten hade träffat n ~i.ra plåtens venstra 

kant och det 2:c1ra endast 20,5 cm. från, och niistan 

miclt öfver, det l:stas triiffpnnli:t. På plåtens baksida. 

fnnnos inga sprickor, och backningen var oskadad. En 

2 cm. hög buckla fanns efter l: sta skottet, i hvilken 

det magasinerade arbetet hos proj ektil en var ej mindre 

än 2689,5 m. tons eller 31,':' m. ton s per cm. af omkret

sen, h vilket motsvarar en inträngning af 38,3 cm. i jern, 

och plåten var, såsom ofvan ~i.r nämnclt, endast 30,5 cm. 

tjock. 
Utgången blef här sålunda alldeles motsatt den 

vid Spezia. Hvaruti har man att söka orsaken härtill ( 

1\Ied afseende på plåtam es beskaffenh et måste man 

vi:Sserligen antaga, att den h~ir använda tunnare stålade 

plåten var bättre tillverkad och kraftigare valsad iin 

(len so m un gefii.e samtidigt besköts vid Spezia, hvilken 

var 48 cm. tjock, umler att det i detta afseende någon 

skilna cl ej borde finnas mecl afseende på plåtarue från 

Creusot, hvars väldiga 100 tons ånghammare har mer 

än tillräcklig kraft att väl genomsmida tjockare plåtar 

än de af 48 cm. 
lVIed afseende på Crensots plåtar förefinnes en märk

bar skilnad i tlet djup, hvartill projektilerna inträngde 

vid detta tillfälle och det, som iakttogs vid Spezia. 
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Begagnas som jemförelsemått den inträngning i jern, som 

svarar mot den på stålplåtarne verkande anslagskraften 

hos projektiiema, finner man, att vid Spezia motsvarande 

anslagskraften en intriingning i je m af, i l :sta skottet , 

nära 47 cm. , men hlef enelast 19, och af, i 2:dea skottet, 

60 cm. men blef endast 21, under det att vid Okhta 

inträngningen, som i jem skulle bafva hlif\'it 38,3 och 

27 cm. blef verkligen 33 och 30 cm. Orsaken till detta 

med Schneiders plåtar alldeles anoma!rt förhållande lir 

ej lätt att nu angifva, men torde ej kunna förklaras 

på annat siitt än genom nil.got förbi seende af ett eller 

annat slag vid tillverkningen af just denna ensamma 

plåt,*) som ju i mer än ett afseende var en obetydlig

het mot de plåtar, som utgöra en löpande tillyerlming 

vid Crensot, och skäl för denna åsigt hemtar jag deraf, 

att i sj elfva till verkningsmeto den vid Creusot li o·O'er 
bb ' 

såsom också under årens lopp tydligen visat sig, en 

långt större garanti för likfonnighet i tillverlmino·en 
b ' 

än hvad någonsin torde kunna uppnås vid fabrikatio-

nen af de sammansatta plåtal'l1e med deras stora och 

talrika vällytor; detta visade sig t . ex. vid Spezia, då. 

man efter det Browns pl iit fallit ned i bitar, kunde. i 

vällöppningar på en af dessa föra ett meterband af stål 

rakt in i plåten till hela sin längd eller l m. Såsom 

exempel på demn likformighet i till verkningen hos 

Schneiders plåta r, ton1e fö ljande få anföras. När Gren· 

sot levererade pansarpl itame till italienska tornskeppen 

"Duilio" och "Dandolo((, blef ej , som annars numera 

brukas, en plåt på slump uttagen af hvarje leverans

parti om 15 å 20 plåtar och sedan beskjuten. Man 

ansåg nemligen detta dels vara ganska kostsamt och 

dels ej lemna fullständig garanti för de öfriga plåtarne 

*') Kanske t . ex. vid hiirdningen, eftersom projehilerna kunde 

~riinga så långt in och derigenom splittra. plåten; detta har fömt ej 

llltriitfat med Creusots plåtar af «meta! Schneider«. 
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i partiet, emedan man ej hade större erfarenhet om det 
nya plåtmaterialet [in den, som förvtirfvats vid de kort 
förut (1876) gjorda skjntningame vid Spezia, utan man 
begagnade profstänger mr lwarenda plåt och anstiilde 
prof i 2 serier med afseende på hållfasthet, tiinjbarltet 
m. m. För <len l:sta serien blefvo profstängerna tagna 
vid o·J'utnino·en och derefter utsmidda, och för den 2:dra 

b b 

serien togos de ur de nära färdiga plåt?.rne. Af likheten 
i de mekaniska egenskapema hos samma plåts profsb n
ger kunde man bedöma, om plåten under smidningen, 
htirdningen m. m. blifvit rätt behandlad. Om nu dessa 
prof ej voro underlägsna dem, som förut erhållits med 
de profstlinger, hvilka blifvit tagna ur de vid Spezia 
beskjutne plåtarne, ansåg man sig hafva garanti för att 
få plåta~·, som åtminstone voro fullgodo med de sist
nämnda. Som den absoluta storleken af resultaten Yid 
profven blefvo hemlighållna, kan här endast angifvas, 
efter Rivista J\tlarittima, skilnaden emellan elen största 
och minsta belastningen pr mm. af profstångens tväl'

sektion vid afslitning : 
i 1:sta serien : i 2:dra serien : 

för "Duilio" 7,4 kg. l 
för "Danrlolo " 5,5 kg. f 7,2 kg. 

Detta gäller en leverans af ej mindre än 184 plå
tar om 4732 tons, och när ett så vackert resultat kunde 
uppnås redan 1879 vid den 1:sta leverans, som gjordes, 
bör man med skäl kunna antaga, att likformighet i till
verkningen numera ej obetydligt ökats med den erfa
renhet, som en kontinnerlig till verkning nödvändigt må

ste gifva. 
Huru man än må bedöma skjutningen vid Okhta, 

hvarvid onekligen Schneiclers plåt i formåga att hindra 
projektilens inträngning var betydligt underlägsen Cam
mells, måste man erkänna,· att, ehuru den förra efter 
andra skottet hade flera sprickor, den likv ~i.l fortfarande 

L 
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skyddade till hela sin vidd den bakom varande back
ningen, n n der det a t t Can11nells plåt låg nedfallen och 
backningen således var alldeles blottad. Orsaken var, 
sliger man, det ringa antalet bultar''') som Histade plåten; 
visserligen, men vet man å andra sidan, hvilket infly
tande det af Creusot begagnade stora antalet (12) hål 
i plåten skulle hafva haft på Cammells plåt? Kan man, 
genom att i de stålade plåtames jemförelsevis ganslm 
mjuka jern inskrnfva bultarne lika grumlt som i Creu
sots, få Je förra likaväl Histacle, som de senare äro, 
äfven om man ville använda lika många bultar, i tanke 
att plå te u ej de ra f skulle försvagas? Kan man mt säga, 
att en stålad jernplåt ej betydligt försngas, om de till 
mera än 1

/ 5 af plåttjockleken förekomma i ett stort 
antal? Liksom man vid Spezia, med de närvarandes 
allmänna gillande, ansåg de jemf'örancle försöken afslu
tade, niir de sammansatta plåtarnehade ramlat ned från 
backningen, borde man väl äfven af skjutningen vid 
Okhta ej draga slutsatser rörande plåtames relativa 
värde som skeppspansar af någon som helst annan om
ständighet än af de 2 första skotten på hvardera plå
ten, isynnerhet som det 3:dje. skottet mot Creusots plåt 
viil egentligen endast afsåg att pröfva en Obuchoft's 
proj ektil af comprimerarlt stål. För öfrigt torde nog 
den opartiske upp,;;l;:jnta mecl sitt omdöme rörande de 
vid Okhta jemfönb 1Jiitarne till dess ett 3:dje skott 
(men då mecl stålproj ektil) skjutits mot den stålade 
jernplåten under alldeles lika förhållande , som det 3:dje 
mot Creusots stålplåt, eller åtminstone till dess flera 
och säkrare detaljer rörande denna skjutning blifvit 
bekantgjorda, än fallet för närvarande är. 

*) 4 st . af omkring 11 cm. diameter, sålunda lemnande tillsam
mans en tvi1rsektion af omkring 30 qvadratcentimeter pr ton plåt. 



- 114-

Projektilerna. lVIed afseende på projektilerna fram
ställer sig sjelfmant, på grnncl af hvacl som egt rnm 
vicl senare ticl ers skjutningar, spörsmålet om liimplip;a
ste materialet till pansargrana,terna, som hiirbnefte1· 
nog komma att anviim1as mot tem ligen olika slag af 
plåtar. l England har, såsom förut ~ir n~imm1t , h:om 
missionen för plåtar och pt·oj ektiler förklarat att htir
dade jernprojektiler ej äro verksamma mot sHladc pltL
tar, men detta synes ej hafva varit fallet vid Spezia. 
Förhållandet är, att mot mjukA, plåtar är Jet vig t igare 
att kunna använda projektiler af segt material. De 
mycket olika effekterna vå samma slags plåta r fram 
ställes i fig . 23 (Finspongs projektil) ocl1 fig . 24 (En
gelsk projektil) der plåtarue antagas vara mju ka , och 
i fig. 25 mot stålade hårda plåtar (Gregorini projektil 
om 908 kg. i 1:sta skottet mot Cammells plåt Yid 
Spezia 1882) och fig. 2ö (Engelsk projektil om 373 kg., 
elen 21 Jnli 1881 vid Shoeburyness). Den senare sköts 
mot en 46 cm. plåt och hade en lefvande kraft af 
40,4 m. tons per centimeter af omkretsen eller ej myc
ket mindre än den förra, hvilken, hållande mera ihop, 
så. att säga koncentrerade sin krossande kraft pi:t en 
punkt, uneler det att den andra tidigt sprang sönd er, 
och dess stora bitar gjorde oskadliga fördj upningar 
i plåten omkring träffpunkten. Den sistnämnda pro
jektilen, som var en härdad pallisergranat, utvecklade 
med en anslagshastighet af 458,5 m. en kraft af 40,4 
m. tons per centimeter af omkretsen, motsvarande en 
inträngning i smidt jern af omkring 45 cm. Nu der
emot var inträngningen enelast 12,7 cm. eller blott ge
nom stållagret intill den 33 cm. tjocka bottenplåten af 
jern, fig. 26. Plåten fick en harizontal osammanhän
gande spricka micltpå. Skullc projektilen hafva gått 
in längre, om dess hastighet varit större ? Troligen 
högst obetydligt, men elen hade splittrats mera och 
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möjligen gjort intrycken omkring hålet djupare, tmder 
det att en mjukare, sega1·e projektil skulle genom sin 
stötkraft hafva gjort merr. skada på plåten. När en 
plåt på ett utomorden tligt sätt h: an motstå en projek
til, beror detta vanligen derpå, att denna ej Jmnnit, 

innan (l en gått sönder , intränga tilldicld igt långt för 
att, stöcld rmHltomkring af den omgifvande metallen, 
kunna använda hela sin lefvande kraft på sjelfva an
slagsstället, och häruti ligger utan tvifvel orsaken till 
stålplåtars och stc'Uade jernplåtars stora öfverlägsenhet 
öfver smidda jernplåtar. 

Huruvida dessa omständigheter skola framkalla an
vändning af pansarprojektiler af enelast stål , liksom J e 
härdade jernprojektilemas effekt mot jemplåtarne 1876 
vid Spez ia Yar orsaken t ill uppkomsten och antagandet 
af "compouncl plates" , torde snart nog komma att visa 
sig. Oaktaclt de härdade jernprojektilerna måste anses 
i allmänhet vara föga verksamma mot stålade jernplå
tar, fortfar man likväl att, såsom förut anmärkts, mot 
dylika plåtar verkställa försöksskjutningar med jern
projektiler. Den stora kostnaden och besvärliga till
verkningen hafva nog hittills medverkat härtill. Af 
särdeles stort intresse skall det derför blifva, att er
fara resultatet af elen skjutning, som kanske snart korn· 
mer att med 100-tons bakladdningskanonen verkställas 
vid Spezia mot en Schneiders plåt, alldeles lika med 
elen sistl. November derstädes beskjutna, men denna 
gång med stålproj ektiler just för detta ändamål be
stälda hos Krupp. 

100-tons kanonen är den tyngsta pjes, som man 
hittills försökt att använJa ombord på fartyg, och om 
det är tillåtet att döma af förminskningen i vigt emellan 
"lnflexibles" bestyckning och den för "Colossus" och 
"lVIajestic" föreslagna, synes engelska amiralitetet anse, 
att 80-tons kanonen är den tyngsta, med hvilken det 

8 
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är lämpligt att bestycka Englands större pansarskepp, 
och att det är fördelaktigare att försäkra sig om möj
lig inträngning genom stor hastighet och kraft hos pro
jektilen, beroende af ökade laddningar och förbättrande 
af sjelfva kanonen och projektilerna, än genom att öka 
den forres vigt. Allting synes fcir närvarande tyda 
derpå, att, med afseende på sjöartilleriet, maximum af 
vigt och storlek har i England blifvit uppnådd med 
"Inflexibles" bestyckning och kanonens kraft torde så
lunda kunna anses hafva tills vidare der nått sin gräns; 
försöken vid Spezia 1876 och 1882 med 100-tons kano
nen visade, att dess projektil ej kunde skickas genom 
en Schneiders stålplåt, ehuru genom sina våldsamma 
anslag skakande densamma så mycket att den gick 
sönder. 

En annan fråga framställer sig här ganska natur
ligt: H vad inflytande kan införandet af stålad t jorn
pansar hafva på kanonkalibrarne? Om man ej kan 
med projektilerna genomborra detsamma, utan, liksom 
i Amerika under IJansarets första tillvaro, måste "slå" 
sönder det, skall man då bry sig om medelstora ka
noner, som med deras nuvarande häpnausv[ickande ha
stigheter hafva stor genomträngningsförmåga i jern, 
men gå i smulor mot hårda stålplåtar? Skall man 
anse för gifvet, att skadan mot framtidens pansar kom
mer att vara proportionel uteslutanlle mot det i an
slagsögonblicket hos projektilen magasinerade arbetet'? 
Svaren härpå torde vara beroende af, i hvad mån man 
lyckas finna ett lämpligt material till projektiler, som 
kunna intränga i de nya hårda plåtarne. 

H vad dessa senare beträffar, är det tydligt, att det 
tätt intill den mjukare jemytan utbredda stållagret 
måste vid kraftig beskjutning nnderkastas flll ofantlig 
spänning, när jernet omkring anslagspunkten kan få 
det kraterformade utseende, som man nnmera iir van 
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att fh:ma, då stålskorpans afslitning har bragt jemet i 
dagen. 

Den kanske tillförlitligaste af de framstälda för
Idaringsgrunderna till denna h\igst egendomliga före
teelse torde förtjena att här anföras. När en projektil 
i sitt lopp stannas af en plåt, måste elen metall , som 
dess spets och främre del undanskjuter, taga v~igen 
någonst~ides. I en smidd jernplät är den troligen pres
sad fram åt i en kon framför proj ektilen , bucklan bakom 
visar ju det bekanta utseendet af en utsvällning, som, 
om spetsen har nära trängt genom, har renmat i stjern
formiga sprickor; dessutom ät· vanligen en hög kant 
uppskjuten runeHornkring hålet. I stålplåtar och stå
lade j er-nplåtar- visar det sig deremot på ett helt annat 
sätt. Der finnes ingen kant kring hålet, och bucklan 
på baksidan iir knappt märkbar eller åtminstone långt 
mindre prononcerad. Häraf är det tydligt, att det 
anslagspunkten omgifvamle stålet i dessa är af den 
öfriga metallen mera hindrad än i jernplåtar att gifva 
sig undan, när 11rojektilen säker tränga fram. Det 
är tydligt, att den undanskjutna metallen måste trän
gas undan i rigtningar, som äro vinkelräta mot ogivens 
yta. En sträfvan till afslitning måste uppstå någon
städes emellan de yttersta gränsorna, den horizontala, 
nära ogivens slut, och den vertikala nära spetsen; långs 
linien för denna strlifvan uppkommer derför hos metal
len en benägenhet att skilja sig åt, eller med andra ord, 
det bildar sig en bristningslinie. Man borde derfcire 
vänta att finna en del skiljd från resten i fonn af en 
af räta liuier begränsad kon. Men så är det icke. 
Konens konturlinier äro nemligen böjda; af h vad orsak? 
När en metall är utsatt fcir en krossande påfrestning 
utöfver dess motståndsförmåga, visar den en benägen
het att buckla sig; stålet, undanskjutet af den fram· 
trängande projektilspetsen, sammanpressas och gifver 



- 118-

sig undan uppåt eller in i öppningen, som bildat sig 
genom konens del visa sldljande från den öfriga plåten . 
Vid undersökning af sönderskjutna stålatie jernplåtar, 
på hvilka delar af dessa upphöjningar synas i genom
skärning, visar det sig, att, i större eller mimh·e grad, 
samma fenomen alltid framträdt, och af detta skäl 
måste det finnas en lag, enligt hvilken partiklarne i 
den rubbade metallen måst röra sig. Det tillkommer 
blifvande försök att närmare belysa denna fråga. 

Priset på de samman.3atta plåtarne uppgifves vara 
40 a 75 fl sterl. pr ton, beroende af tjockleken, för de 
plana och något mera för de böjda, beroem1e af det på 
dem nedlagda arbetet; priset på C rensots plåtar s timer 
sig billigare, i synnerhet med afseende på de tjockare, 
enär det ej ökas med den viixande tj ockleken pit långt 
när så betydligt, som förhåll andet iir med Browns och 
Cammells plåtar. 

lVIed afseende på den användning det ena och det 
andra slaget af här omtalade pansarplåtar fått i de 
olika ländernas mariner, får jag slutligen anföra: 

England. Alla seelan 1879 nya engelska pansar
fartyg hafva Cammells eller Browns stålade plåtar: 
man synes ej gifva företräde åt den enes eller den an
dres tillverkningsmethod , utan fordrar blott, att de 
enligt kontraktet uttagna profplåtarne skola vid be
skjutning uppfylla de bestämda vilkoren. 

I Fr'-!nkrike hafva 3 st. jernverk, S:t Chamond, 
Chatillon-Commentry och bröderna Marrels, af flyman 
Cammell åt sig förvärfvat rättigheten att till verka stå
lade jern-pansarpliitar enligt Wilsons patent. För att 
uppmuntra denna industri, bestälde franska regeringen 
på sommaren 1880, för 3 af sina pansarfartyg' "In
domptable", "Ca'iman" och "Requin", hos nämnde fir· 
mor dylika plåtar (plaques mixtes) till en vigt af 5222 
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tons. Profven fö r stiil plåtar och stålade jornplåtar 
bestiilda för fransyska flottan iiro alldeles lika och 
verkstiillas vid Ga,vre efte r· :;:amma grunder som de 
:förut omniimda i England, men den l\an 'J ll , som för 
tjocka plåtar begagnas i Franhike iir en 32 cm. kanon, 
hvars projektil väger 345 kg. och hvars anslagskraft är 
3358 metertons eller 33,G m. t. per centimeter af om
kretsen, under det att den engelslm 9" palliserprojek
tilens anslagskraft iir 1130 m. t. ell er 18 m. t. per cm. 
af omkretsen. Hittilh har ~in nu ingen af de för leverans 
till profskjutning vid Ga,vre lenlllade ståladejernplåtar
ne h ~dlit profvet , och några af kontrakten om leverans 
af dylika plåtar hafva, eniir de ej kunnat uppfyllas, 
redan blifvit annullerade under år 1882. Vid Creusot 
har nm1er samma tid för franska flottan blifvit bestäl
de fiir 4 fm·tyg, '''l'errible", "Furieux", "Formidable" 
och "A miral Bandin" , 7171 tons stålplåtar, af hvilka 
de af 55 cm. äro de tjockaste. Plåtarne till de 2 först
nämcle fartygen ~iro r edan i det niirmaste levererade; 
för n lirvaran de finnes således ej inom fransyska flottan 
nilgot fartyg med pansar af s. k "componnd plates". 

Italien har 2 stora fartyg bepansrade med 55 cm. 
stålplåtar, ett 3:dje erhåller nu 48 cm. stålade jern
plåt:u, men för de öft' ige nndee byggnad varande 4 st. 
af samma klass ("D nilios") har man iinnu ej bestämt, 
hvacl slags plåtar de sh:ola blim; för närvarande lir, 
troligen på grund af senaste skjutningen vid Spezia, 
allmänna meningen inom landet ej för de sammansatta 
plåtarne. 

Ryssland har snart 2 med sammansatta plåtar be
pansrade k1·yssare, "Vladimir l\Ionomach" af Bayard
klassen och "Dmetri Donskoi'' med täckt batteri; den 
förra sattes i sjön den 10 Oktober 1882, den senare är 
ännu ej fårdigbygd. 
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Tyskland. Pansarplåtame för tyska flottans far 
tyg tillverkas numera vid Dillinger-verken i Westpha
len efter Ellis' method. Vilkoret för deras godk~iuuande 
är, att de skola ega minst 20 °/0 större motståndsför
måga än en lika tjock valsad iemplåt; vie! detta profs 
ntförantle välj es kanonens kaliber och laddning så, att 
.iemplttten shjutes r ent igenom , men i den stålade plå
ten få r enelast spetsen n~itt och jemt genomtr~inga bak
sidan. Går profplå ten v~Ll genom detta sl•.intprof, !war
vid 3 sko tt sl\jutas i hörnen af en t riangelmed 27 eng. 
tnms sida (om det rir kallt v~irmes pLiten npp till +19° CJ.), 
unelersökes ft et·e på olika stiill en af plåten tagne prof
stycken viLl den k. kemiskt-tekniska försöksanstalten i 
Berlin i afseende pd. kolhalt, forsfor m. m. Plrttarne 
profskjutas vanligen vid Knmmersdorf. 

Österrike har tinnu ej på något far tyg anlagt mo
demt pansar, men dess regering tir underhandla med 
C rensot om iniemuande af anbud å leverans af skepps
pansar, seelan försöken mot ·'componml plates" hån 
Cammell förlidna höst vid Pola utfallit illa för dessa 
plåtar. 

S::erigc. Hos oss har man ännu ej bestiimt, med 
hvad slags plåtar man kommer att skydda det pans
rade lmstfartyg, för h vars byggande medel hos den nn 
församlade riksdagen ~iro begärde, men man bör kunna 
hysa den öfvertygelsen, att valet, niir det en gång 
skall göras, i betydlig mån skall nnderl~ittas af elen pä 
experim ental väg i andra Hinder redan vunna erfaren
heten, rörande hvilken jag h~it·med sökt att fram stiilla 
några af de mera framstående försök en och dervid 
gjorda iakttagelser , på h vilka denna erfarenhet för niir
varande grundar sig. 
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I-I varjehanda. 

Pansarskeppen "Nelson" och "Theyethoff". Öster

rikes flotta, som redan 187\.l egde 10 pansarfartyg, fil' 

ej mycket kfiml i Sverige; det torde derföre ej sakna 

intresse att rörand e dess bä:;ta och särdeles kraftiga 

pansarfartyg "Thegethoff", erhålhL de· upplysnin~ar, som 

innehållas i följande nr österrikiska tidskriften' Mitthei

lnngen ans dem Gebiete des Secwesens herntade uppsats. 

Mr Barnaby, den bekante engelske skeppskonstruk

törell, hur, i :l1:sta årgången af "lnstruction of Naval 

Arcbitects", lemn at en mycket intressant jemförelse mel

lan engelska pansarskeppen "~ eho u" *) och "Bellerophon" . 

Såsom grund till Pn jemförelse har han tagit fartygens 

storl ek, bestyckning och byggnadskostnad. 

Den omständigheten att äfven österrikiska kasematt

fartyget "Thegethoff" **) skiljer sig mycket litet i dessa 

tre punkter från ofvann~imncle fartyg och dessutom med 

<Lfse ende på sin ålder står mycket n ~irmare "Nelson", än 

den redan 1865 byggda "Bellerophon", har gifvit anled

ning till följande jemförel::;e mellan "Nelson" och "The

gethoff" . 
"~el sqn". "Thegethofl'". 

Längd mellan perpendiklarne . .. 85,34 m. 87,45 m. 

Största bredden .. .. . . . . ... . . .. 18,20 , 19,42 , 

Djupgående med 1/ 2 förråd ombord 7 ,48 , 9,50 , 

Deplacement vid detta djupgående 7502 tons. 7573 tons. 

Förhållande mellan längd och bredel 4,67 : 1. 4,5 : 1. 

Deplacementet s fyllighetskoeffi cient 0,63 . 0,59. 

De här upprälmade differenserna äro 1 allmänhet 

obetydliga, om man undantager den sista, som uppgår 

till nära 7 °/0 och som väl är orsaken till den större 

verkan af "'rhegethoffs" maskinkratt.. 

''') F iirdigt 1880. 

**) Satt i sjön 1878. 
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De båda skeppens hepansring är gansket olika. Mid
skepps ftr ''Nelson" hepausrad på en längd af nngef~tr 
50 m. från 1,53 m. nnder till 1,22 m. öfver vatt.enlinien 
med ~2,\l cm. tjocka smiddtt jernpHttar, som så smånin
gom aft.aga i tjocklek till 17,8 cm. Batteridäcket under 
de grofva kanonerna ~ir helagdt med 6,1 cm. plåtar, och 
genom bepansrade t.Y~trskott skyddas batteriet för l ~mg

skeppsbeskjntning. Såv~il de främre dels med 22,9 och 
dels med ~O ,a cm. som de aktre med respe ktive 20,3 och 
15,2 cm. tjocka plåtar bepansrade tvitrskotten gå från 
öfra däck till 1,5 :3 m. uneler vattenlinien och ±örenas 
nedtill med elen öfriga bepansringen. Fören och aktern 
:;kyddas mot beskjutning med kartescher af ett 7,5 cm. 
tjockt pansardäck som striteker sig från det främsta och 
aktersta tv~trskottet till för- ocl1 akterst1if. Rnmmet, som 
Lildas mellan dessa skott och det öfver dem liggande 
cl~tcket, ~tr delaclt med en mtingd vattenttita Akott för att 
ers~itta det h~ir felande pausarskyddet. För att sit myc
ket som möjligt förmin ~ka spr~ingv01·kan af granater i 
batteriet är hvmje kanon afskiljcl genom 25 mm. tjocka 
stålsk~irmar. 

"Th<:lgethoff" omslutes från akterst~Lfven till 9 m. från 
först.~ifven af en 2,Gtl m. bred pansargörclel, som sh·;icker 
sig från 1,66 m. nllCler vattenlinicn och som för-ut, slutar 
med ett tv~irskott. Gördelplåtarne ~tro mellan 35,6 och 
33 cm. och tv~irskottct ~tr 30,G mm. tjockt. Från det 
2 m. under vattenlinien upphörande tvärskottet str~icker 
sig till fårst~Lfven ett pansardäck af jernp1åtar, hvilkas 
sammanlagda tjocklek är G,5 cm.; det utgör d01jemte det 
hufvuclsnJdigaste stödet för rammen. 

Kasematten ~ir full st iindigt skydelad af 35,G cm. sida
pansar, dess förliga tvärskott är 33 och aktra 30,5 cm. 
tjocka. För att begr~insa sprängverkan af en genom en 
kanonport inskjuten projektil äro de 2 främre kanonerna 
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skiljda från de 4 aktre genom en med 25,4 till 12,7 cm. 
tjocka plåtar hepansrad tv;trvägg. För och akter i kase
matteil ~i r batteridäcket helagdt med 2 lag 1,\l cm. jern
plåtar. 

Pansarplåtames backning ~tr på båda ;;keppen lika 
och hestår af ~5 cm. teak och 3,8 cm. jeru. lVIedeltjock
leken af vertikalpansaret är får "Nelson" 18,5 och för 
"Thegethoff" 33,1 cm. 

Pansarets hela vigt utgör för den förre 1720 och 
för elen senare 2555 tons. 

"Nelsons" be;;tyckniug är sammansatt på följande 
sätt. 4 st. lO' 18 tons vVoolwich-kanoner i kasematten, 
skyeldade mot skott s~LYfil l~mg- som tvärskepps och som 
ntau portvexling knnna skjuta såv~il tvärs som rätt akter
och riitt för-öfver, 9 st. 9" 12 tons W oolwich-kanoner i 
batteri, skydelade mot långskeppseld, 6 st . 20-<tt.:ga Arm
strongs bakladdningskanoner at 9,5 cm. kaliber, 3 st. 
9-1'/.:ga d:o af 6,6 cm. kaliber, l st. 7 4t.:g båtkanon 2 
Gatlingkanoner och 6 N ordenfelts kulsprutor. 

"'l'hegethoffs" armering består af: 6 st. 28 cm. 
Krupps kanoner om 27 tons, af hvilka endast 2 kunna 
skjuta tvärs, men de öfrige utan port-ombyte såväl tvärs 
som i båda kölrigtningarne och lwilka alla äro fullstitn
digt pansarskyddacle, vidare 6 st. 9 cm. Uchatius-kano
ner, 2 st. 7 cm. båtkanoner, 3 Hotchkiss revolverlmno
ner at 4 7 mm. kaliber samt 3 N orclenfelts kulsprutor. 

18-tons lmnonen, den största "Nelson" för, har en 
genomtritngningsförmåga af 33 cm. och kan alltså ge
nomborra "Thegethofls" såväl gördel- som kafiematt
pansar, men på samma gång genamskjutes dess eget 
pansar på till och med större afstånd af det senare skep
pets kanoner. 

Vigt och lefvande kraft hos de projektiler, som de 
respektive fartygen kunna afskjuta äro : 



-124-

"Nelson". "Thegethoff". 
För- eller 
akter-öfver 360 kg. med 3193 mt. [)Q() kg. med 5878 mt. 
Tvärs 870 , 7712 , 759 , 881 7 , 

H~imf synes, att "Thegethoff" har en öfverHigsenhot, 
hvad artilleriet b etr~Lfl'ar, som ej en gång lmn upphäfvas 
genom att fön eller senare utbyta W oolwich- mot bak
laddningslmnoner. 

I sjögång har "N el son" den vigtiga fördelen att 
kunna h ruka simL kanoner vida längre ~in "'l'hegethofi'". 

Det engelska fartyget har 6 lavetter för utskjutning 
af minor öfver vattuet. 

"Thcgethoffs" minutredning är icke bek~mt, men i 
detta afseende bönt de kunna anses lika. 

"Nelson" framchifves af 2 fyrbladiga Mangin-propell
rar om 5,435 m. genomskärning och 5,nr, m. stigning. 
De 2 af Elder konstruerade compoundmaskinerna hafva 
hvarclera en högtryckscylinder af 1,5 m. och en låg
tryckscylinder af 2,M m. Amiralitetet hade uppsatt 
som vilkor för konstruktören, att maskinen skulle bli±va 
så lätt som möjligt, och denne lyckades äfven uppfylla 
detta vilkor, så att maskin och pannor vfiga tillsammans 
1013 tons, hvilket, om man till måttstock tager de indi
kerade hiistkrafterna vid profturen nemligen 6530, blir 
155 kg. pr hk. 

Konstruktören till "Nelsons" maskineri mr Kirk 
yttrade med anledning af mr Barnabys föredrag följande: 

"Nelsons" maskiner äro två cylindriska compound
maskiner i motsats mot dess systerskepp "N orthamptons", 
som, äfven om de arbeta med full kratt, äro endast ex
pansionsmaskiner. Det upp1iådda resultatet r~ittfärdigar 
tillfyllest valet af maskin för det förstnämcla skeppet, och 
jag anser det för ett fullkomligt misstag att tro, att den 
enkla expansionsmaskinen, iifven oafsedt kolåtgången, 
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skulle vara lättare. "N orthamptons" maskinvigt är 1130, 
då "Nelsons" är 1013 tons, den föne utvecklar med dub
belt så stor kolåtgång och forceraclt ångtryck 5918, cl8, 
den senare utan forcering har 6530 ind. bk." 

"Nelson" har 10 cylindriska pannor med 5!)64 qvm. 
rost- och 1654 qvm. eld-yta, hvillm utveckla ånga af 4,5 
atmosferers tryck. 

:Maskin och pannor kostade 1.000000 fl., hvilket ut
gör 153 fl. pr indikerad hk. 

"'l'hegethofl:'s" rnaskin i.ir ea liggande enkel expan
sion~nnaskin med 2 cylindrar af 3,176 genomskärning och 
1,2:Jli m. pistonslag. Propellern iir 2-bladig af Griffiths 
system med 7,l(i3 m. genomskiirning och 7,316 m. stig
ning. Pannorna ~iro 9 och hafva 36 eldstäder, 79 qvm. 
rost- och 236!) nvm. eld-vta samt utvecklar {mo-a af 2 at-'1 v b 

mosforers tryck. Maskin och pannor väga tillsammans 
1190 tons och betaltes med !)43000 fl. Om man tager 
de vid profturen utvecklade 6330 hk. till grund, gifver 
detb 17L! kg. och 149 fl. per incl. hk. 

De båda skeppens fart ~ir enligt försök följande: 
"Nelson". "Thegethoff". 

Högsta uppnådda fart 14,45 knop 14,76 knop. 
med 6530 hkr 14,05 , med 6330 hkr 14,3 , 

" 4080 " 12,856 " " 5230 " 14 " 
" 2202 " 10,537 " " 2302 " 11,52 " 

Alltså behöfver "Thegethoff" för en fart af 14 knop 
1300 hkr minclre iin den nästan lika stora "Nelson" och 
går med 2200 hkr l knop fortare än denne. 

De engelska skeppen äro, i motsats mot de öster
rikiska, zinkklädda, och detta gör farten mera oberoende 
af längre eller kortare tids vistande i vattnet; men de 
senare årens erfarenhet har äfven visat, att zinkförhyd
ningen mycket fort förstöres. 

"Nelsons" kolboxar rymma 1220 tons, och med be_ 
räkning af nära l kg. per timme och hk. kan maskinen 
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gå med full fart i 187 timmar och tillryggalägges på 

denna tid ~618 Jll il. 

"Thegethoffs" kubtgttng ~ir icke med stikerhet be

stiimd, men antages till 1,25 kg. per timme och hk., 

och fartyget kan allt,;å med fullt kolförråd af 720 tuns, 

om man undantager det som :Ugår för hjelpmaskinernas 

drifvan de, g<'t i 110 timmar med full fart och derunder 

gönt 15,10 mil. 

Af profturerna kan man med temligen siikerl1et be

räkna, att med en fart af lO knop blir resultatet följande: 

"Nelson" ~000 hkr och 6 100 mil; ''Thegethoil" 1500 hkr 

och il8,JO mil, med fullt förrårl för håcla. 

Det eugelslm skeppets ötverliigsenhet i detta afse

ende törstoras ännu mera genom segel-arean, so m ~ir 

2300 q vm. mot 1350 qvm. för "Thegethoff" . Engelslm 

fackmän l1ysa dock ej stora förhoppningar om seglingen. 

En synnerligen intressant jemförelse erbjuder för

delningen af vigtema hos de olika delarue at de båda 

skeppen. FUrnedan är en sammanst~illning gjord, i hvil

ken de inom parentes ståeurle siffrorna utgöra procent

tal af hela vigten. 
"~el son" . "'l'hegethofl:"" . 

Skrofvet mefl dess fasta utredning 3065 (37) 2500 (31 ,3) 

Bepansringen ( däckspansar och 

hackning inbegripen) .. . ... 1747 (21 ,1) 2550 (31,8) 

Bestyckningen .. .. . . , . . . . . . . . . 541 (6 ,6) 460 (5,1) 

l\laskin, pannor och t illbehör, . . 1046 (12,6) 1160 (14,6) 

Fullt kolförråd. . . , . . . . . . . . . . . 1220 (14.9) 720 (8) 

Utrustning, rigg och proviant . 643 (7 ,8) 620 (7,7) 

Hela fart?gsvigten 82ö2 ton s. 8010 tons. 

"~elson s " sln·of tir alltså n~ira en femtedel tyngre 

än "Thegethoffs" . Skilnaden ligger viLl till en del i det 

större antalet vattentäta skott (99 mot 77), rLfvensom i 

den yttre trä- och zinkbeklädnaden, men till större delen 
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i det lättare byggnadssättet hos "Thegethoff". Att 

denna egenskap icke erb:\llits med åsidosättande nf till
rlicklig styrka iir efter noggranna her~llmingar konsta

temcH. Siittet för utförandet af dessa var att antaga, att 

fartyget Höt p:\ ryo0·gen af en 87 m. lån o· 57 m höo· viio· 
b ) . • ~ 01 

b rarvid maximum af anstri1ngning hos materialet befann s 

vara 5 kg. pr mm. 2, och detta var n ~ira sjutald säkerhet. 

Som mr Barnahy omnämnde i sitt föredrag, måste 

"~el son" botraktas frän 2 synpunkter; ntimligen som 

pansarskepp och som kryssare. Man måste antarya att 
• tJ ' 

en fartygskon struktör af mr Barnahys rang skulle uppnå 

de högsta möjliga resultat vid förenamlet af ~ så skilda 

far tygsklasser, men det oaktadt kan det ej förnekas, att 

"Nelson ", hvarken som stridsfartyg eller so m kryssare, 

kan jemföras med ett af de moderna skeppen af blott 

don ena typen. 

Nekas kan ej, att "'rhegethoff" är "Nelson" öfver

lägsen såväl i kanoner som pn.nsar samt kan utveckla en 

om 1in obetydligt större maximif:.trt, hvarföre slutsatsen 

måste blifva, att "1'hegethoffs" såv~i.l offensiva som defen

siva öfverliigsenhet mer än uppväger hans underlägsenhet 

andra afseenden. A . 

Ital-ienska tornskeppet "Dandolo" .*) I början af J u ni 

månad 1882 afslutacles de officiela profturerna med 2-

skrufvade club beltornskeppet "Dandolo ", som deruneler 

visat sig betydligt öfverlägset sitt systerskepp "Duilio" i 

hastighet. 

Fartygets l~ingd iir 102,9 m., dess bred el 19,8 m., 

djupgåendet vid profturerna med bestyckningen ombord 

var 8,713 m. och deplacementet 11225 tons. 

"Dandolos" propellrar clrifvas af 2 par at hvarandra 

oberoende compounclmaskine1·, konstruerade af firman 

'~) f<:fter Mitth. a . el. Geb. d. i:leew. 
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Mandslay Sons and Field, och skulle enligt kontraktet 
indikera 7500 hkr. Hvardera maskinparet star i en vat
t entät afdelning borelvarts och de äro placerade så, att de 
ej ligga vid sidan af hvarandra. De derigenom bildade 
mellanrummen iiro inrättade till ammunition sförråd och 
ligga rätt uneler lwar sitt torn. Högtryckscylindern har 
en diameter af 162,5 och lågtryckscylindern 304,8 cm. 
Pistonsl::cget är 1,2 m. De stora ovala dubbelpannorna 
hafva inalles 32 eldstäder och äro konstruerade fö r ett 
tryck af 4,5i5 atmosferer. Fyra pannor stå för och fyra 
akter om maskinen och hvart par af pannor i en s1ir
skilcl vattentät afdelnino-. Skorstenarne rundlio·t. tillt:w11e o 7 o (_o 

i höjd och bredd,*) äro mellan hufvuddäck och stormdäck 
ända till ofvanför tornen sammansatta af 2,5 cm. plåtar, 
for att kunna motstå den häftiga skalmingen vid skjntning-. 

Den 25 sistl. Maj utgick "Dandolo" på den första 
offi~iela profturen. Vägen fram och tillbaka från Spezia 
till Genua tillryggalades på G timmar och 28 minuter. 
Derunder indikerade maskinen i medeltal 7200 och som 
maximum 7415 hkr med 511/, tons kolåto·åno· och 1511 

'l: o o 1 '1. 

knops fart. Hufvudänclamålet med denna proftur var att 
få känna kolåtgången för en liingre elistans med full fart. 

Den 29 Maj företogs profgång å den uppmätta milen, 
och uppnåddes dervid 15,55 knops fart med 8050 ind. hkr. 

Vid svängningsförsök visade sig fartyget bra och 
vände inom en anmärlmingsviirdt liten cirkel. 

Den 6 Juni gjordes proftur för maskinens godkän
n ande, hvarvid i medeltal utvecldades 8150 och som ma
ximum 8260 hkr. Derpå försöktes halft tryck och er
hölls med lätthet 4420 incl . hkr och 11% knops fart. 
Forceradt tryck försöktes ej. Maskinen arbetade hela 
tiden mycket regelbundet och gjorde som maximum 74 
slag i minuten. 

*) De blifm nu iindradc och mim1rc . 
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Skeppet iir fö t·sedt såväl 
stvrapparat som styrinrättnino· 

· ' • <J 
sinnrik inriittnin g hindrar roret 
gen skulle blifva afskj uten. 

med Forresters {mg
för hand. En särdeles 
att spela, om rorkettin-

"Dandolo" för 4 stora :\nghai:kasser och 8 andra 
båtar, som alla utsiit tas medelst rmgspel och svänghara 
däivertar. 

Luftvexlingen sker medelst särskilda mrrskin- och 
rörledningar, så att såväl hytter som maskiner äro nt-
märkt ventilerade. A . 

Spcve fsky's minbåf. Denna undervattensbåt afprof
vades förlidet år i Kronstadt. Skrofvet är cigarrformigt 
6,096 m. långt, och hr la båten fnllstiindigt utrustad väger 
icke fullt 2 tons. 

Propellern clrifves af 4 man, som medelst tramp 
åstadkomma axelns roterande rörelse. Maskineriet har 
sin plats midt i båten och täckes af en glasklocka, som 
lemnar fri utsigt för befälbafvaren att kunna styra mot 
målet. 

Den största hastighet, som uppnåddes vid profturen, 
var 4 knop, och ansågs detta tillriickligt !ör en under
vattensbåt, som skall operera mot såväl en till ankars 
liggande som en anfallande fiende. 

Båtens manövrering skedde utan svårighet. Att låta 
båten gå ned till ett djup af 15 m. och åter tillbaka till 
vattenytan försiggick mycket lätt på följande sätt: på en 
långskepps gående stång löpte en flyttbar vigt och skulle 
nu båten sänkas, flyttades vigten åt förstäfven till, och 
propellern sattes i gång, h varvid hå ten sänkte· sig; när 
man sedan uppntldcle det åsyftade djupet., hvilket angafs 
at en manometer, sköts vigten midskepps, då båten gick 
fram harizontalt på detta djup. För att återgå till vatten
ytan forfors vigten akteröfver, och maskinen arbetade 
framåt. 
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Baten lir försedd mecl 2 minor, hvilka sitta fästade 

ntmnbol'Cls medelst en häfinrättning, som kan fällas in

ifrån båten. Vid minan ~ir fästad en påse af kautschuk, 

som gör, att den blir qvarliggando, då elen släppes uneler 

en fartygsbotten. Minan tir imiitbcl för elektrisk antiincl

ning och afl~yras från båten, s:\ snart denna kommit på 

behörigt afståncl. 
Ett för 24 tirmnar tillräckligt förråd af luft, kom

primerad till 1/ -.o af dess ursprungliga volym, finnes in

neslutet i en stark reservoir. Den fOrbrukade lutten 

aflägsnas piL kemisk viig. (Ur 1\Iith. a. d. Geb. el. Seew.) 
A. 

Inspektion af italienska ftottitn egde rum i medio 

af Oktober sistlidet år. Vidt omfattande öfningar före 

togas i konungens närvaro . Såsom resultat af dessa 

anser "Rivista marittima" att följande slutsatser kunna 

dragas: 
l) Ett stillaliggande fartyg blir ofelbart träfl'adt af 

en mina, som utskjntes från en på 200 meters afståml 

liggande minbåt. 
2) Då likväl fel och misstag under stridens ifver Hitt 

förekomma, iir det nödviincligt, att personalen, som skall 

sköta dessa slags minor, flitigt öfvas dermed. 

3) Minbåtar af l:a klassen kunna under sjögång icke 

gå med full fart. 
4) En minbåt har stor sannolikhet att icke allenast 

nattetid och trots elektriskt ljus, utan äfven om dagen i 

skydd af krutröken, obemärkt kunna närma sig ett fartyg. 

5) l:a klassens minbåtar utgöra ett hufvadelement 

i kustförsvaret, ty förenade i afdelningar kunna de vid 

flera tillfällen göra utmärkt tjenst. 
G) Kontraminor, som hastigt kunna utläggas, iiro 

verksamma och vigtiga anfalls- och försvarsmedel. 
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Skeppsbroms. Under r1etta namn har mr Adams 

i Boston inventerat en apparat afseeld att hastigt stoppa 

ett fa rtygs framfart och sålunda förminska faran vid 

snmmanstcitningar. Apparaten iir mycket enkel och 

består af h å jenwingar :::Jpassade efter fartygets stor

lek srtmt npphiingda under hvalfvet, stt att de under 

Yanl iga förh ållanr1en ligga sträckta föröfver längs lå

ringen, hvarigenom de icke hindra skeppets framfart . 

När deremot Yingame lossas eller nedsliippas, utbreda. 

de sig till följd af vattnets motstånd i ett mot farty

gets medellinie vinkeh·ätt plan och hindra derigenom 
farten. 

För;::ök mecl apparaten hafva blifvit verksUilda och 

utfallit mycket fördelaktigt. På ett fartyg om 60 häst

krafter , som gick med 1::: knops fart, gjordes flera upp

repad e förscik, och det Yisade sig, att fartyget för h varje 

gång endast gick lO fot föröfver , sedan vingarna· blifvit 

lossade. Man försökte äfven, att, med vingama ut

bredda, siitta maskinen i gång med full fart framåt, men 

fartyget blef liggande crsom en klippa i hafvetcr. Det 

märktes h varken stöt eller ristning, n11r vingarna släpp

tes loss. Man kände endast en obetydlig öfyerbalning. 

Uppfinnaren påstår, att hvilket fartyg som helst kan 

med hans apparat stoppas på mindre än dess egen längd. 

Huru vingama och dess mekanism till sina detaljer 

äro beskaffade, har ännu icke blifvit medcleladt. · 

[{ollisions-vedziiter. Linieskeppslöjtnanten i öster~ 

rikiska marinen Schellander har inventerat ett litet 

instrument, som, huru enkelt det än är, i vissa fall 

kan vara af stor nytta. Han kallar det "Kollisions

verhiiter"; instrumentet beskl·ifves i Hansa med ungefär 
·följande ord: 

Hvarje sjöman vet, huru svårt det under stundom 

är att nattetid ögonblickligen bestämma ett fartygs 

9 
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läge. H varje instrument, som med positiv slikerhet kan 

ögonblickligen och grafiskt bestiimma ett mc'ltande fat·· 

tygs Hige gent emot eget, Mr derror vara välkommet. 

Känner man detta läge, så vet man ock h vad manöver 

man skall göra, om man städse i minnet behåller den 

grundregeln "att aldrig passera förbi, bogen på något 

fartyg om man ej är fullkomligt säker att gå fri ", och 

för att tillämpa denna sats behöfver man i allmänhet 

blott ihågkomma följande: 
Ångfartyg måste väja: 1) för alla segelfartyg, 

2) för alla ångfartyg rätt för ut, 3) för alla iingare, 

som synas om styrbord. 
Ångfartyg behöfva ej våja för ångare, som synas 

om babord. 

J 
• l 

l 
l 

J 
l 

l 
l 

f 
l 

!l Insti'Umentet best/h' af en 

trä- eller messingsskifva med 

tvenne dioptrar och en gra
derad halfcirkelbåge. Den 

ena dioptern är fästad i bå
gens medelpunkt och vrid
bar, den andre på en långs 

cirkelbågen rörlig liten far
tygsbild. 

På instrumentet föreställes 
det egna fartyget vara i A , 
det främmande af B. För 

att nattetid icke misstaga sig om skenet, är babords 

lanterna på B utmärkt af en upphöjning med spets, 

men styrbords är utan spets. 
När nu ett rödt eller grönt sken synes på hafvet, 

sigtar man på det, och vrider derefter B, så att dess 

lanterna kommer i samma läge som det främmande 

fartygets. Man vet då läget af det senare, och häri 

ligger instrumentets hela fördel. Inrigtningen och vrid-

~ 

l 
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ningen, som för resten lmnna ske samtidigt, äro verk" 

stril da på ett i'ogonhl i ck. 

Mekanislm firman H. & F. 1\lfii.ller i Triest säljer 

dylika instr nment för 10 floriner stycket. Som lätt 

inses, är det Pnrlast a fsAdt för ångfartyg under gång; 

det fä stes å kommandobryggan. 

Handelsm,(t'l'iti'met u ndwr rättelser. 

(Utdrag ur konsulsrapporter m. m.) 

'l'yskland. 

B1·emcn. De förenade rikenas sj1ifart år 1881 på 

distriktet framgår af f15ljande siffror: 

Hela antalet af mecl last ankomna fartyg utp:jorde 

136 om 54787 tons, deraf 31 svenska om 9500 tons 

och 105 norska om 45287 tons ; sammanlagda antalet af 

med last afgångna fartyg utgjorde 61 om 19424 tons, 

deraf 19 svenska om 5028 och 52 norska om 14396 tons. 

Bremens handel bibehöll sig under år 1881 på den 

höjd, den redan året förut uppnått ; r esultatet är på 

det stora hela att anse såsom tillfredsställande, och 

gäller detta jemväl skeppsfarten. De förenade rikena 

hade fortfarande samma andel i Bremens handelsom

sättning. I den sammanlagda in- och utförseln till och 

.från Bremen deltogo de förenade rikena: 

år 1881 med riksm. 10.472612 = kr. 9.320625. 

" 1880 " 10.476169 = " 9.323790. 

" 1879 " 8.430486 = " 7.503133. 
Till Bralee ankommo förlidet år 7 svenska fartyg 

om 1395 tons med last från Sverige och 7 svenska 

fartyg om 2201 tons med last från utrikes ort. 

Till Papenburg ankommo 2 svenska fartyg om 235 

tons med last från Sverige och l om 474 tons med last 
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från utrikes ort. Vicekonsuln derstädes skrifvei· om 
platsens hanclelsförhållanden, att införseln af trävaror 
från Sverige och Norge uppgick under året t ill 4700 
stand.; prisen kunde ej hålla sig på samma höjd som 
förra året, utan gingo ej obetydligt tillbaka. 

Till L eer ankommo l svenskt fartyg om 206 tons 
med last från Sverige och l om 233 tons med last från 
u t rikes ort. 

De båda rederibolagen "N ordcleutscher Lloyd '' och 
"Neptun", som ha f va gjort goda affi-irer under det för
flutna året, hafva ökat sina ångfartygsflottor. Dessutom 
hafva nya bolag bildats i ändamål att tillgodose den 
ökade efterfrågan på ångfartyg i stället föt· segelfartyg. 

Några laster tyska stenkol hafva med gynsamt re
sultat utförts till utrikes hamnar tmder förlidet år. 

Farvattnet i Weserfloden upp till Bremen har bi
behållits vid sitt förra djup; ett norsl•t ångfartyg har 
unelerhållit regelbunden förbindelse mellan Bremen och 
Christiania, och torde man kunna hoppas, att resultatet 
utfallit så fördelaktigt, att det kommer att bidraga till 
en än lifligare förbindelse mellan de b!tda plat serna. 

Det i förra berättelsen omnämmla uppföranuet af 
ett fyrtorn vid nedre W eser har icke kommit till ut
förande, enär de svåra Oktober-storrname förlidet år 
alldeles förstörde den då lagda grunden. 

Hamburg. De förenade rikenas sjöfart på konsuls
distriktet under år 1881 framgår af följamle: Hela an
t(;l.let med last ankomna fartyg utgjorde 385 om 154466 
tons, deraf 102 svenska om 28029 och 283 norska om 
126437 tons; antalet med last afgångna fartyg utgjorde 
328 om 131205 tons, deraf 89 svenska om 21559 och 
239 norska om 109646 tons. 

Skcppsfart, frakter m. m. Unrler år 1881 ankommo 
till Ha m b tu· g, 96 svenska fartyg om 2o42 l registertons, 
deraf 66 ångfartyg om 14198 tons och 30 segelfartyg 
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om 11223 ton s. Af dessa 9G fartyg kornmo 70 från 
Sverige om 138l.i1 tonB Llriigtighet , nemligen 64 ång
fartyg om 13.1:52 tons och G segelfartyg om 509 tons. 
De flesta af de från Sverige hitkomna svenska ång
fartyg voro som vanligt i regulier fart; de hitförde 
blandad last och gingo härifrån till Sverige med stych:e
gods. Af de sex segelfartygen komma fem med sten 
och ett med hafre. 

'Till Altona kom mo två sven::;lm fartyg; ett (ång
fartyg) med majs ft· nn Braila och ett (segelfartyg) från 
Filadeltia nwd h vete; Legge afgingo utan last, det ena 
till Hambmg och det andra till Newcastle. Till H ar
Intry kom blott ett svenskt fartyg , ett segelfartyg, från 
Savannah med hm·pix, hvilket sedan gick barlastallt 
till Hamburg. Till Cuxhaven komm o sex S\' enska far
tyg, alla från utrikes stiider och till följd af haveri. 
'l'vå af dem gingo till Hamburg , ett till Sverige, ett 
till Cap, ett till Buenos Ayres och ett va r öfverliggamle 
vid å ret::; slnt. Till Gliickstaclt kom inget svenskt fartyg. 

.c~ntalet af icke svensim segelfartyg, so m år 1881 
komm o till Hamburg och Altona från Sverige med last , 
skall bafva varit 70, hvaraf 34 fullt eller delvis lastade 
med plankor och br~ider, och af dessa 19 från Carlshamn; 
också de andra, med ett enda undantag, voro från 
Öster::;jöhamnar; 18 ko mm o med hah·e, deraf 11 från 
Göteborg ; 14 med sten, niistan alla från Halmstad eliler 
Högan~i s ; ett fön1e tj iim från H aparanda och ett ce
ment m. m. från Malmö. Af dessa fartyg voro 59 
tyska, 5 holl~iud ska , 4 danska, l norskt och l ryskt. 
Derj emte l'ommo 12 engelska ångfartyg från Sverige 
med blandad last. 

H~ir inköptes år 181"31 föt· svensk räkning 4 främ
mamle ::;kepp, nemligen två i Ha m bnrg och två i Al tona; 
tre af dem afg ingo till Sverige mecl ballast och ett till 

. Piladelfia med salt. 
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Allmänna verk oc!t ärmdm 1/l. m. Årets vigtigaste 

händelse för Hamburg var onekligen det träffade be

slutet angående anslutningen till tyska rikets tuUom

råde, h varom konsulatet förut har a(gifvit berättelse. 

Det tillskott från riket af högst 40 millioner mark, 

hvarom man kom öfverens, har, som bekant, senare 

blifvit beviljadt af tyska riksdagen, i det nemligen 

rikskansleren bemyndigats, att af rikskassan till om

kostnader vid byggnader, anläggningar och expropria

tioner, i bemälda iindamål och vid deri dermed för

bundna omdaning af för handel och omsi_ittning be

fintliga anläggningar, anvisa bidrag intill ni_imncle ma

ximibelopp, för såvidt icke hela den från hamburgsk 

sida faststäida kostnadssumman öfverskrides. Riks

dagen beslutade tillika, att gifva laga kraft åt den i 

öfverenskommelsen trkiffade bestämmelse, till följd hvaraf 

den tyska riksförfattningens stadgande i § 34om Hanse

städernas förblifvande utom tnllgränsen, intilldess de 

sjelfva begära att inneslutas cleri, skall fortfarande ha,fva 

tillämpning på den del af Hamburg, som icke beröres 

af förändringen. 

Det på senare tid i Norge inom sjömanskretsar 

mycket vanliga diskussionsämnet, angående huruvida 

förändring i kommandoorden för styrning bör ega rum 

på handelsfartygen, har under det förflutna året mindre 

förekommit här, hvaremot förhållandet förut visade sig 

annorlunda. Såsom i konsulatets årsberättelse för år 

1879 anföres, voro hkir då omfattande och lifliga debat

ter derom, och den tyska nautiska föreningen hade, på 

af Frankrike gifven uppmaning, allaredan 1875 beslu

tat framställning till rikskanslersembetet, att det med 

andra sjöfart idkande nationer och isynnerhet med 

England måtte inledas underhandlingar om att med

verka till allmi_int införande af nya kommandoord, så 

att "babord" och "styrbord u måtte korprna att be-

[_ 
l 
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teckna den sida, åt hvilken fa rtyget skall gå. År 1879 

beslutade man också, att söka oförtöfvadt införa för

ändringen, alltså utan att vänta på öfverenskommelse 

med andra stater. Då emellertid flera deleP"erade för-o . 

klarade sig sakna kunskap om, huruvida de af dem re

presenterade distriktsföreningame sjelfve voro af samma 

åsigt, blefvo dessa - 18 till antalet - seelan uppma

nade att yttra sig, och det visade sig då, att blott sex, 

deribland Stettin, Rostock och Berlin, röstade för det 

oförtöfvacle införandet, under det att de andra, deribland 

Hamburg, Liibeck, Kiel, Danzig och Mernel, blott ön

skade förändringen s införande, nä·r saken hade bli('vit 

intcrnationelt behandlcul. Kort derefter, nemligen ge

nom en bestämmelse af den 20 December 1879, blefvo 

de uti densamma förekommande kommandoonl för styr

uing anbefalda för den kejserliga marinen, och år 1880 

blef af fiiren ingen i Stettin före~laget, att de tyska re

geringarne skulle uppmanas till att strax anbefalla lik

nande förhållningsregler för handelsfartygen , under 

det att föreningen i Greifswald ville, att man skull e 

låta sig nöja med att i allmänhet och utan närmare 

tidsbestämmelser anbefalla saken, och slutligen afgaf 

föreningen i Danzig den förk laring, att förändringen 

icke var önsklig, så länge öfverenskommelse icke var 

träffad med de vigtigaste sjöfarande staterna. Stettim; 

förslag blef med 14 röster mot 7 underll:ändt, och icke 

heller vann något af de andra pluralitet; man kom så

ledes icke till något beslut. På sammankomsten i Fe

bruari 1881 återtog Stettin sitt förslag, dock med till

lägg att förhandlingar borde inledas med andra makter; 

men starka invändningar gjordes emot detsamma, och 

der uttalades fruktan for den förvirring, som kunde 

uppstå, så länge man i de flesta andra länder ännu bru

kade det gamla ll:ommandosättet. Tillika erinrades om 

den mängd mindre fartyg, som ännu hade rorpinne och 
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föt• hvilka de gamla komman clool'llen sknlle fortfara a tt 
passa bra, samt att mil11ga sj ö m~in utbild ades pi't dessa 
för att sedan öfvergå till de större fartygen . Å andra 
sidan framhällos de menliga fö ljeler det kunde hafva, 
att personer , som i krigsmarinen hade lärt det nya 
kommandos~ittet , sedan på i;andelsfartygen sknlle följ a 
det ~Llclre. Också visade sig vansklighet er och tvifvel 
med hänsyn till fr<1gan om, hmuvida er;. stat r~itt eligen 
kan fordra att dess r egler för sty rning skola följas 
inom dess sj öterri torium af fr~im m ande skepp, t. ex. 
Tyskland på E lbe med afseende på icke-tyska och 
E ngland p~t Themsen med afseende på tyska, n~ir des;;a 
senare hade antagit de nya r egloma. För öfrigt upp
lystes, hvad som också r edan år 1880 förklarades af 
en högt st~tende tysk e m hetsman i riksdagen, att det 
från r egeringens sida hade gjorts förfriigningar i Eng
land och Amerika , men att dessa lands r egeringar hade 
vi;;at en afgjord oben~igenhet att ingå på en för
ändring sådan som den påt~inkta. Diskn;:;sionen i sin 
helhet syntes h~im pr~igeln af, att meningen blaml de 
sjöfarande klassema i Tyskland hade efterhand utveck
lat sig n~irmast i rigtninge n af att finn a för~indrin gen 

mindre af nöden eller önsldig, iinskönt man visserligen 
var öfverens om att icke vilja motsätt a sig, om andra 
uation er gingo in derp iL En af de tvft O.elegerade från 
Hamburg förstikrade ocks<t, att, efter hans uppfattning , 
det hambmgska sjöfolket för det mesta önskade att 
behålla det gamla kommamloslittet. Till ett best~imdt 

yttrande kom det icke heller denna gång i fö rsamlingen. 
J ernbanan till Cnxha ven öppnades i N o vem ber. 
Kiel. De förenade rikenas sjöfart på di.:;triktet åt· 

1881 in hemtas af följand e öfversigt: 
Från Sverige ankom mo med last 365 svenska 

fartyg om 32316 tons. 

" 
utrikes ort 

" l) 51 " 6671 " 

-r 
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Från utrikes ort ankommo i ballast 28 svenska fartyg 
om 1349 tons. 

28 " 1349 )) 
408 l) 37994 " 

Till Sverige afgingo med last 

'' ,. n i ballast 

,1 utrikes ort " " 
Från Norge ankom mo med last 

2 ., 243 l) 

25 norska fartyg 
om 1119 tons. 

, utrikes ort " , 77 , 20174 " 
Till Norge afgingo i ballast 78 " 13785 , 

, utrikes ort ,, " 23 " 7270 " 
H ela antalet med last ankomna fartyg utgjorde så

ledes 518 om 60280 tons, deraf 416 svenska om 38987 
och 102 norska om 21293 tons; hela antalet med last 
afgångna fartyg utgjorde 28 om 1349 tons, samtliga 
sven sket. BruttofraHer för år 1881 utgjorde : af sven
ska fartyg 403490 samt af norslut 416200 kron or. 

I konsulatafgift erlades af svenska fartyg: vid 
hufvudstationen kr. 990 och vid vice konsulsstationerna 
kr. HiOO, sdrnt af norska fartyg: 550 kr. vid den förra 
och t:JOO kr. vid den senare. 

Under förra året öppnades tafiken å Kiel-- Eckem
förde- Flensbnrg-banan ; äfvenlecles erhöll Kiel en häst
bana. 

Liibeck. Genom verkstäida arbeten i Travef:loden, 
hvillm dels liro utfö rda, dels komma att under inneva
ramle år (1882) afslntas, blifver vattendjupet i flodeu 
ända upp till staden 5 meter, hvarförntom farleden 
blifver både kortare och rakare. 

Hyrorna hafva för matroser varit 36 a 40 och för 
l~ittmatros 27 a 32 kronor per månacl. 

Stettin. Den tyska tullagsstiftningen har under det 
förflutna året enelast gjort några små framsteg på den 
under år 1879 inslagna vägen; tullsatserna på mjöl och 
vissa yllevaror hafva förhöjts, och å färska vindrufvor 
har tull blifvit införd. Mjöltullens höjande ti1130 rmk 
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för ton å 1000 kilogram har icke vunnit åsyftad ver
kan, att utestänga införseln af utländskt mjöl, ty från 
den 1 Juli 1881 till årets slut infördes i det tyska tull
området 2ö000 tons mjöl och qvarnprodnkter. 

Den nya lagen angående kt~stfraktfarten trädde i 
kraft elen 1 Januari 1882; genom densamma <;amt till
lämpningsförordningen af elen 2 Januari uteslötas hul

ländHka, franska och ryska fartyg från använuning i 
tyska kustfarten . 

. Fabriksindustri. Härvarande 3 mekaniska verk
städers verksamhet omfattade i korthet följande: 

l. ''Vnlcanu förarbetade med sina 24 ångmaskiner 
29.173740 hg. råmaterialier. Arbetames antal vexlat1e 
mellan 2360 och 3071 och utgjorde i medeltal 2996, 
mot 2378 föregliende året, med oförändrade arbetslöner. 
Verkstaden nybyggde och levererade pansarkorvetten 
;'Wiirtemberg", korvetterna "Carolau och "Olga", 1:sta 
kinesiska pansarkorvetten '"ring Yuen", litskilliga in
rättningar för örlogsvarfvet i Kiel, 7 propellerångare, 
1 hjulångfartyg, 1 ångpråm m. m. Under byggnad 
voro vid årsskiftet: 1 ångare om 4000 tons för Ham
burg, 2 om 1400 to11s hvardera för Kiel, 1 om 1400 
tons för Rostock, 1 om 6000 tons for Riigenwalde och 
l bogserångbåt för Berlin; dessutom 4 compoundma
sl<iner samt ytterligare for Kinas räkning l pansar
korvett, 2 torpedofartyg och l lastångfartyg. Af loko
motiv voro vid årets början bestälde 42, derefter ytter
ligare 7 ; 11 blefvo levererade, och vid årsskiftet voro 
38 under arbete. 

Beställningarne vid verkstaden representerade vid 
årets början ett värde af 16.300000 rmk. och tillkom
mo sådane uneler årets lopp för 10.900000, tillsammans 
27.200000 rmk; häraf aflemnades for 11.200000 rmk 
samt befanns nära t~inligt vid årsslutet för 290000 rmk. 

- 141-

2. "Möller & Holberg" sysselsatte 3 ångmaskiner, 
2 änghammare och i medeltal 520 man, hvilka ofta 
måste arbeta utöfver den normala arbetstiden. Under 
året förfärdigades och aflemnades 4 skrufångare, l bog
serångbåt, l jernf!oclfartyg, 13 ångmaskiner , valsverk, 
hydrauliska pressar etc. for diverse qvarn-, bränneri
och fabriksinrättningar. Gjuteriet lemnade 700000 kg. 
jerngods och 21500 kg. bronsgods. 12 ångfartyg repa
rerades å slip. Vid årets slut befunnos under arbete 
4 ångfartyg, l jernflodfartyg och 3 compound-ångma-

skiner. 
3. "Aron & Gollnow" drefvo sin verkstad med 3 

årwmaskiner och 439 arbetare. U n der året af!everera-
"' des 7 ångfartyg, 1 jern-lastfartyg, 6 ångmaskiner, 5 ång-

pannor, diverse qvarn- och fabriksmaskiner, och utför
des åtskilliga större fartygsreparationer etc. Vid årets 
slut hade verkstaden 5 ångfartyg under byggnad. 

På segelfartyg hafva hyrorna härstädes varit för 
l:ste styrmän 48 a 64, 2:dre styrmän 36 å 56, timmer
mitn 52 å 60, segelsömmare 40 å 48, kockar 42 a 56, 
matroser 36 å 45 och för lättmatroser 28 å 35 kronor, 

allt per månad. 

England. 

Ny !tmmz vid Tltemsen. Miclt emot Qneenborough 
vid djupvattenskanalen, är för kort tid seelan en ny 
hamn -- Port Victoria - öppnad, hvilken såväl på 
grund af sitt läge som q,f andra skäl torde blifva af 
vigt for sjöfarten. Som den ligger 50 minuters jem
väg från London, undvika de fartyg, som gå till denna 
hamn, det trånga och besvärliga farvattnet mellan Gra
vesend och dockorna. Djupet vid lågvatten är 22 fot 
omedelbart vid en 450 fot lång och 50 fot bred pir. 
En ny pir af 600 fots längel och 60 fots bredd är un
der arbete, och är djupet invid densamma vid låg-
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vatten 27 fot. J ernvi.i.gsspår leda ut till ändan af piren. 

Dockor, som kunna rymma de största skepp, komma 

framdeles att der anhiggas. 

Frankrike. 

Havre. Harimarbetena fortgå; man har börjat ar

betet på den 9:de bassineu och den dermed i förbin

delse stående lmnalanläggningeu till Tancarville. Man 

fruktar emellertid nu, att ha~men, efter den föreliggande 

planen, snart skall visa sig otillräcklig för den trans

atlantiska sjöfarten. Dimensionerna för ångare för denna 

traue ~iro ökade och synas fortfarande vilja tilltaga. 

Det bygges numera fartyg af 8 meters djnpgåemle och 

160 meters l~ingcl. Inloppet till Ha v re kan för närva

rande ''dans les marees de morte- eau" icke passeras 

af fartyg som ligga djupare ~in 7,5 m. Ett par ångare 

af den angifna längden skulle så godt som upptaga en 

hel bassin, och bristen på utrymme blifver då mycket 

ktinnua1· för sjöfarten. För att möta dessa svårigheter 

har ett förslag blifvit uppgjorrlt att bygga i.inun en 

bassin (den lO:clc) samt att utvidga inloppet till 300 

meters bredel och 9 meters djup. 

Havres yttre hamn ~il' upplyst med elektri::;kt l ju::;. 

Under den 3 April 1882 utkom en lag att till fyrarna 

å franska kustema skall, i likhet med hvad so m eger 

rum i England och Amerika, användas elektri::Jkt ljn::; . 

Bruket af ångsidmer skall äfven vinna större spridning. 

Införseln af jern har under de senare åren stigit 

högst betydligt, en följd af det stigande skeppsbygge

riet ::;amt andra arbeten för sjöfartens befrämjande. 

lVIarseille. Spanrnålstransporten från Svarta haf

vet sker numera uteslutande med ångare, ::;om dennell 

iinna god fördel. Petroleum från Nordamerika samt 

socker och kaffe från de V estindiska öarne hafva gifvit 
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god fraktförtjenst åt en del fartyg. Frakt af arachider 

eller oljefrön från östra kusten af Afrika iir äfven lö· 

nande isynnerhet för fartyg om 150 a 300 tons. För 

större fartyg är det fortfarande svårt att i Marseille 

finna passande ntfrakter. 

Konsumtionen af svenskt trä har ej tilltagit m1der 

de senare åren. Orsaken härtill är, att de svenska såg

verken ej till verka de här mest begfirlio·a dimensionerna 
b ' 

nemligen 1 1
/ 2 , 1 1/* och l>< 9 tnms bräder, då Vi borg 

och Kotka deremot tillverka dessa dimensioner i be

tydlig mängeL Om S\'erige kuncle lemna nämnda vara 

uti l:a och 2:a eller meclelsort 2:a, vore mycket att. göra 

me1l Marseille och kringliggande hamnar. Importen af 

j ern iir snarare i af- än tilltagande. Förbmkningen 

af t.itira inRkriinker sig till tvenne laster årl igen. 

Spanien. 

1Ja1·ceZona. Samma orsaker, som förut. bidragit till 

den minskalle importen af svenska plankor, äro fortfa

rande rådande, nemligen omständigheten att, synnerli· 

gen i de spanska meclelhafshamnarne, fortfarande före· 

dragas de gam la dimensionerna af 3" ><9" X 14', lwilka 

med stcirre lätthet och till billigare pris erhållas från 

Finland. Likaledes har Canada "spruce" alldeles ut

trängt den svenska granen och nordamerikansk "pitch 

pine", vid husbyggnad, de svenska bjelkarne, sparrarue 

och dubbelplanh:orna. 

I Barcelona användes i alla större byggnader nu• 

mera nästan uteslutande jern. Det svenska stångjernet 

börjar blifva mera känclt och värderadt, hvarigenom 

bör förväntas, att förbrukningen deraf kommer att in

taga ett större rum, oaktaclt elen höga införseltullen 

af 10,5 pesetas pr 100 kilogram. 
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Priset å salt vid statens saltverk är, pr ton i salt
gården, 9 pesetas för det tvi1ttade och 7,Go för det or
dinära röda och grå. Alla omkostnader tills ombord, 
som uppgå till 1,50 pesetas pr ton, exklusive kommis
sion, ~iro för kciparcns räkning. 

Efter upprättandet af regnliera ångbåtsförbindelser 
med nästan alla Je förnämsta bamnarne i Europa och 
Amerika, lyckas det endast undantagsvis att ernå lö
nande fraktsyss elsättning för seglande fartyg, och i så 
fall nästan uteslutande till sådana hamnar, hvarmed 
regulier förbindelse ej kan erhållas. 

Carlix. Alla fartyg, som komma från någon af 
nedannämnda platser, äro underkastade obligatorisk 
karantän, nemligen: Hedgar, Filadelfia, Bombay, Vera 
Cruz, Alexancll'ia, Konstantinopel, Mekka och alla tur
kiska hamnar vid Röda bafvet samt Mexikanska viken 
(för alla fartyg, som lemna dessa platser mellan den l 
Maj och den 30 September.) En riiddningsstation för
sedd med lifräddningsbåt är inr1ittad. En ny jernkaj 
försedd med kranar m. m. iir med det snaraste nLrdig. 
Den är belägen vid Printales, den mest skyddade plats 
på re(lden, och kommer att sättas i förbindelse med sta
den genom jernbana och spårväg. 

.IJ:lad,·id. Finska och amerikanska träproclukter 
sträfva alltmer att uttdinga de svenslm. Det svenska 
stångjernets öfverlägsna egensimper börja ueremot i 
tilltagande grad att uppmärksammas. Allt hvad af 
af denna artikel hittills anlänut, har emellertid kommit 
ifrån Hamburg och London. 

Italien. 
Cagliari. Saltfrakter till Östersjön hafva varierat 

från 1,60 till 2 kronor pr tunna. 
Genua. Priset på 3X9 tums furuplankor har un

der 1881 hållit sig i 270 a 280 francs per stand. för 
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vanliga blandade å.ngsågacle sorteringar och 230 a 240 
francs handsåga<lt virke. Emellerti(l fortfar ameri
kanskt pitchpine att tlifla ganska allvarsamt med Öster
sjö-trävaror. Af granvirke är det nästan omöjligt att 
afyttra något från Östersjön, emeclan Tyrolen bemäg
tigat sig hela konsumtionen. 

LivM·no. Neder-Kalix huggna plankor äro lätta 
att afsätta; vackra vattensågade och maskinsågade brä
der likaleues, men deremot äro granplankor för när
varanue omöjliga att realisera. Furubjelkar sakna ef
terfrågan, och på det hela taget ät· konsumtionen af 
trävaror från Östersjön mycket inskränkt på grund af 
att plankor och bjelkar från Adriatiska hafvet fås till 
.billigare pris. 

Svenskt stångjern har näRtan råkat i glömska. 

rrurkiet. 

Konstantinopel. Till följd af det uagligen tillta
gande antal ångbåtar, Rom anli)pa hamnen, äro in- och 
utgående ofta, och iRynnerhet i strömvattnet temligen 
svåra. De till undvikande af sammanstötningar gällande 
regler äro ibland otillräckliga, då strömsättningen fram
för allt måste tagas i betraktande. Hamnreglementet, 
som i svensk och norsk öfversättning tillhandahålles 
bef'ålhafvare vill beskickningens hamnkaptenskontor i 
Konstantinopel samt på vicekonsulatet i Dardanellerna, 
innehåller vissa regler, som äfven böra noga efterföljas. 
:Aien om strömförhållandena kan naturligtvis reglemen· 
tet ej lemna någon närmare upplysning, utan böra kap· 
tenerna i uetta afseende lita endast på egna iakttagel
ser och eget omdöme. Detta desto mer som hamnlot
sarne, under lotsväsendets nuvarande högst otillräckliga 
tillstånd, äro mestadels föga pålitliga. Lotsväsendet är 
icke nnderkastadt. någon officiel kontroll1 och hvem som 
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vill, kallar sig lots, utöf,·ande yrket utan att på för

hand aflägga något som helst kunskaps- eller duglig

hetsprof. 
J ern införes från G<>teborg med omskeppning i 

London eller Hull. 'l'ackj ernet användes till hiist"h:o

söm, stångj ernet till förfärdigandet af yxor, hackor, 

trä<lgårds- och åkerbruksredskap. Försök hafva. ofta. 

blifvit gjorda af engelska och belgiska jernimportörer 

att medelst efterapning af Lle svenska miirkena nppnå 

de för svenska jernet betingade högre prisen. Men 

sådant har emellertid sällan lyckats, <1 ft qvaliteten ge

nast igenkännes Yid smidningen. 

Svenska tiindstickor, som numera tillkmclahi\lles i 

minuthandeln, införas mestadels Mver Hamburg or. lt 

Antverpen. 
Det metriska systemet hn.r i Tnrh:i et antagits , dock 

med bibehållamle af de gamla turki ska benämningarn a 

på mätt och vigt. 




