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Om torpedoväsendet samt behofvet af prak
tiska torpedaskolors anordnande vid sta

tionerna. *) 

Uti fl ere år har torpedoväsendet varit erkämlt in

om de maritima makterna, såsom utgöramle en särde

les vigtig integremnde faktor vid såv~Ll anfallet som 

vid försvaret till sj15s, och clet !tar nu med afseende 

härå kommit s:t långt att ej någon sjönation anser sig 

kunna undvara detsamma. 
Detta krigföringss~itt har uneler de seJnare åren 

vunnit elen ntYeckling att det allrn~int anses vara nötl

vändigt att pe1·soner meJ framstående kunskaper i ve

tanclets grenar, företr~idesvis naturvetenslmperna (kemi 

och fysik), äfvensom praktiskt skicklige stå, i spetsen 

för limma uel af krigföringen. Man behöfver blott haf

va en högst ytlig inblick i torpecloväsenclet fur at~ ge

nast finna att för detsammas ordnande och fnllkom

nanc1e fonh·as mycken erfarenhet och fortsatt öfning 

i torpeders använc1anc1e m. m. 
England, denna vedelens största sjönation, som har 

så många millioner punu att årligen anvi.imla till byg

gande af de vältligaste pansarfartyg och att förse dem 

med det gröfsta artilleri af en för knapt 2 år sedan 

anad svårlek, allt för att för .3Vara sitt 1and och häfcla 

sitt maritima anseende, denna nation se vi , det oaktaclt, 

mecl allt intres.~ e omfatta den nya brodern blaml för -

.,,) Fiiretlr"g i Kong! Ö.-logsuwnn::t-Sii llsimpet d en :ZG April af 

sekretemr<'n i Siil b l;ap"1, kaptene n oe:1 rid d . G af Troll e. 
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st<irelsomedlen, och det kan Yara af intresse att niimna 
några ord om huru f. n. dess torpedoväsemlo Kr an
ordnaJt. 

Torpocloförsvaret är i England 1lol::tclt i 2:ne huf
vwlafllolningar, nemligen: 

l:o. Det som skulle kunna benämnas llet fasta, 
samt 

2:o. D et rörliga. 
Till det fasta torpellaförsvaret hörer af materielen 

bottenminorna och förtöjningsminorna eller i allmänhet 
såclane, som neclHiggas i besttimda rader för försvaret 
af inlopp till hamnar, mellan fästningar etc. 

Denna torpedamateriel med hvad dertill hörer om
händerhafves och skötes af befäl och manskap från 
"the Royal Engineers((, hvars officerare i allmänhet 
besitta tillräckligt med tekniska kunskaper för att, 
utom materielens användande, äfven kunna följa mecl 
torpedoväsendets utveckling, göra förbättringar m. m. 
"The Royal Engineers (( sköta f. n. denna el el af torpe
doförsvaret helt och hållet sjelfve , och dess manskap 
synes ej heller vara obekant mecl att handtera sig på 
sjön mecl utläggning af torpecler från båtar. 

11 The Royal Engineers(( hafva sin torpedoskola i 
Chatham, och inrbittacles densamma år 1868. I för
ening mecl ueima skola i land finnes äfven en flytande, 
i hvilken unelervisning sker i torpeders utläggning, 
profning och affoyring. 'rill denna flytande skola hörer 
en del vanliga båtar, ångbarkasser samt en bogserbåt, 
äfvensom all annan behöfiig materiel. 

Den 2:clra hufvudafdelningen eller det rörliga tor
pedoväsendet har till materiel alla rörliga torpeder, 
såsom stångtorpeder, Harvoys och \ Vhiteheads. Den
na J el af materielen omhiimlerhafves och skötes af 
flottans befäl och manskap, hvilket också synes natur-
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ligt, då sjömanslmpct c.i Rpclnr sa ovii"cntlig roh1 vitl 
<lessa torpc1lcr;:; anv1i,1Hlan1le. 

Några få af Engel ska flottans officerare hafya sär
skilJt egna t sig åt . elem1a clel af torpeJoför,;varet , 
dock qvarståemle på elen aktiva listan samt i sin tur 
sjökommenJeracle. Desse få i saken hemmastalltie offi
cerare äro de som sl;:öta alla experimenter med rörliga 
torpeder, omhänuerhafva umlcrvisningen meJ hvad der
till hörer. Den åsigt synes vara gällande att alla 
flottans officerare, inbegripet Mven fartygsbefålhafvar
ne, böra vara så pass hemmasta\lde mecl torpedokriget, 
att de förstå J et vigtigaste af Jetsamma och företrä
desvis materielens praktisha användning, och mera kan 
svårligen begiiras af dem, som hafva så många andra 
vigtiga förrättningar att utfora uneler ett sjökrig. För 
unelervisning af marinens bef;-il och manskap i torpeelers 
handterande och bruk finnes inrättad en s. k. torpelio
skola ombord i en gammal träfeegatt "Vernon", lig
gande i Portsmouths hamn samt hörande uneler exercis
ske]lpet "Excellent". Fregatten är allileles utan kano
ner och tackling, så att goLlt om utrymme saknas ej 
för hennes nya ämlamål, och skolan är väl för·sedel 
mecl all sorts torpeelomateriel samt moLleller af alla 
slag tillhöramle torpceloväsendet. För befälet finnes 
här, enligt uppgift, e11 kurs l'å 6 veckors ticl, och denna 
kurs genomgås af alla gracler af officerare unelantagan
de tlen högsta. 

Genomgienclet af clenna kurs är dock ännu frivilligt, 
men det oaktadt saknas ller ej disciplar, bevisande att 
engelska sjöofficeren gerna nnJerkastar sig allt som 
kan göra honom Llnglig viJ lamlets försvar, äfven då 
nya uppfinningar tvinga sig på honom, och ]~vilka kun
na ibland för sjömannen synas mer eller mmdre mot
hjmlamle. Ännu h:an man dock ej säga att allt är 
riktigt onlnadt h vad persona len för detta försvar be-
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träffar o:;h fönlelningen af arbatet för llensamma. An
m~irkas hör m::tn också att cl'et ej är riktigt Li.mpligt 
att ''the Royal Engineers" uteslutande sköta det fasta 
torpedoväsemlet, utan synes den åsigten vilja göra sig 
gällalll1e att de borde assisteras af manshtp, som hade 
mera vana att hamltera sig på sjön i tillvatten. För 
a~t anskaffa dylikt behöfligt manskap har l>lifvit upp
glfvet llet man tänkte använda sjöfolk från ''the naval 
Reservea, hvilka ehuru pensionerade, dock slmlle kunna 
vara lämplige för en sådan tj enst, isynnerhet som mån
ga af dessa karlar ej äro mera än några, och fyrtio 
år_ ~a1:1la. Detta deras anvämlancle skulle vara ställlt på 
fnv1lhghet och skulle cle som åtogo sig en elylik tjenst 
erhålla något dagligt mindre tillägg till dents pension. 

Uti ett cirkulär från engelska amiralitetet af den 
3 Januari 1874 anbefaJles att ett visst antal män 
(''Torpeclomen") skulle öfvas i torpeders anviindande 
ombord i torpedaskolan på skeppet "Excellenta, och 
skulle desse, efter genomgåendet af denna skola, erhålla 
1 penny i dagligt tillägg till deras vanliga aA.öning. 
Desse '· Torpedomen" skulle tagas bbml '·Gnnnery 
Instructorsa, "Seamen Gunners" ombord i exercis
skeppen. Uttagandet af dessa mbin skulle vara st~ihlt 
på frivillighet och bero på håg för llenna slags tjenst
göring. 

För fartygen försedde med torpecler bestämdes: 
att flaggskepp ........... skullehafva8 "'l'orpet1omena, 
att fartyg mecl401 mans be-, 

sättning eller derutöfver ( n n 5 
" " 251 till 400 )) )) )) 4 
)) " 100 till 250 '' 2 n n n 
Låtom oss återgå till torpetloskolan ombonl i uv er-

nona, samt ytterligare med några ord beröra densamma. 
Förutom att såv~Ll beftil som manskap der öfvas i 

torpeders utläggande, handterande och torpedafartygs 
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manÖVl'JI\lllLle finnas, som förut blifvit n~immlt, mollel
ler och in otnunenter samt materialer af alla slao· till-

"' hörande torpecloväsenclet, äfvensom en s~irsl::ilclliimplig 
kurs finnes utarbetad, och hvilkon anväm1es vill umler
visningen; men må man ej tro att saken göres li~rLl och 
invecklad, nej , miLlervisningen tillgår på mtgelsmännens 
hincl.a prakti:::>ht sätt, med det verkliga m~tlet for ögat: 
att mhemta ltvaLl som just behöfvos i sjelfva kriget, 
nemligen mate rielens anv~im1amlc. 

Vi el undervisningen ombord an v~imles derföre mo
deller öfver allting, såsom bland annat s m(\, minor, som 
verkligen aut~imbs, ~ifvensom små modeller af fartyo· bl 

hvilka medelst ~mören kunna förHyttas så att clo kun
na bri11gas öfver elen lilla minan, och jag har sett 
"blue jacket::;'' :-;om uta n att begripa elektrieitctons 1Jem
ligheter, lik\·iil metl almmtess förstått att sköta iustm
menten, och detta kunua do just derföre att de på 
detta å.skålliiga och praktiska r:;~itt inhomta saken. 

.För att yttcdigaro r:;öka framllålla C:let int1·csse med 
lwilket cleuna clel af krigföringen till sjös omfattas hos 
sjönationema i allmunhet m[t det tillåtas mig anföra 
något om förh&.llanclet i detta h~inseencle inom Förenta 
statemas flotta. 

I Dansk tillskrift för Sövmsen hises: 
'1Amerikanarne hafva på "Goat Island" i deras 

"örlogshamn "NewpoYt'' för ungefär sex år seelan upp
·'rättat en skola i minväsendet undee ledning af chefen 
"för marin-artilleriet, som har flere i elektricitets-läran 
"skicklige ]Jer soner till sin hjelp. Till bruk vid för
"sökena har man uppfört en maskinverkstad och in
"rättat ett laboratorium förutom andra ändamålsenliga 
"lokaler. Ett visst antal officerare blir hvarje år ut
·'bildal1t vill denna anstalt, som af "Revtte-Maritime" 
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"butockna::; som verldon~ första torpecloskola, h vars 
"föremål det är att utveckla allt, som står i .förbin
"delse meLl studiet af elen nyare sjökrigskonstens m~k
'·tigast e vapen. Man väntar väl icke att skapa veten
"skapsmäu af alla de officerare, som årligen besöka 
"skolan; men man gifver dem tillfälle att blifva för
" trogne mell nutidens torpeLler, man lärer dem att 
"handtem de.3sa rerlskaper, och man s~tter dem i stånd 
"till att vänlera både deras betydelse och verknings
"förmåga såväl m1der angrepp som under försvar. De 
"som ådagabgga de stör;:;t a anlagen, bibehållas vid 
"skolan för att tjena so m litrare :för deras kamrater , 
"och tjensten drager fördel deraf, i det att uneler elen 
''lefvamle tä.fian, som häruneler utvecklas ibland office
"rarne, alvarliga framsteg göras. 

"'l'orpedoväsenclet, s~lger en amerikansk meddelare, 
'·berör h nfvudsakligen om icke uteslutande sjöförsvaret, 
"hvaLl antingen det gäller passiva torpeueu till försvar 
"af trånga farleder, aktiva torpeder till angrepp på 
"fartyg i öppen sjö eller också ett kombineradt använ
"dande af dessa åtskilliga torpeder tillsammans med 
"fartyg och de stängselhinder, som anbringas vid in
"loppen. Det gradvisa införandet af torpetlobåtar i 
"eskadrarne; det djupa intryck, som dessa maskiners 
"införande öfverallt har gjonlt; den uppm~irksamhet 
"hvarmed alla mariner;:; officerare följa de framsteg, 
"som göras i denna riktning; den betydlio-a förämlring 
" .l • b , 
som ue akhva torpederna sannolikt komma att fram-

''bringa i sjötaktiken, biurager alltsammans till att 
::torpe~lostudiet icke blott blifver nödvändigt, utan äf
.. ven tilldragande för alla mariners officerare. 

"Undervisningen, som meJdelas i torpetloskolan 
"omfattar begagnandet af de fullkomligaste redskaper: 
"man har och studerandet af medlena för att tillintet · 
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"göra eller förhma verkningen af de fientliga torpc
"derna, af hvilket slag dessa i.in må vara. 

"Hvarje uppfinning på det här ni:imn<la området 
"blifver viLl skolan unc1erkastac1t elen grum1ligaste pröf
"ning och ibland lle redskaper, man särskildt lägger 
''märke till vid ett besök, intaga angreppstorpederna 
"en framstående plats, alltifrån dess särskilda konstruk
"tioner intillllc under stark utveckling varam1e sjelf
"rörliga torpetler '· . 

Uti en pamflett, benämnd "l'oTpedoes tersus 1-lcavy 
Artillery by Lie~d. J. 1'ownseml Buchnill, Royal En
geneers", en officer som mycket syssolsatt sig moll 
torpodoväsem1et, säges bland annat: 

"Sedan detta nellskrefs har författaren a f denna 
"pamfiett varit sex veckor i Förenta Staterna, och 
'' fann der att 3 särskildta torpedafartyg voro påbörjade, 
"lrvilkas hastighet, som man hoppades, skulle uppgå 
"till 1'7 knop ; att 10 kraftiga ångbogserbåtar voro för
"secllla mecl teleskopiska utsättare-torpeder, som kunde 
"ham1teras ifrån fartygets inre; att monitorerna, 30 
"inalles, voro förs edela med stångtorpeller; att hvarje 

, "fartyg, vare sig korvett, fregatt eller kanonbåt uti 
"Förenta Statemas flotta ha<.le ett visst antal af såväl 
"uts~lttare- som bogser-torpeder, som kunde skötas 
"ifrån fartygen sjelfva; att flottans officerare blefvo 
"fullsWndigt instruerade, i antal af 20 i gången, uneler 
"en viss tid, i det praktiska af torpedoväsendet, un
"dervisningen upptagande en tid af flere månader; och 
"att de mest noggranna experiment er utfördes, af in· 
"geniörerna i Förenta Staternas arme för att utröna 
"verkan af olika explosiva ämnen under vattnet" etc. 
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Löjtnant "Bucl.:nills'~ pamflett trycktes rc1lan år 
1872, och det är betecknande att amerikanska marinen 
reclan vid den tiden hade sitt torpedov~isencle så ut
vecklat. 

Uti elen 1875 utkomna "The ammal Report of the 
Serretary of the Navy'' rörande amerikanska marinen 
tises uneler titeln: 

'l'o rpetler. 

"Våra omstt~ndigheter fordra ej att vi skola ilel
"taga i clen pågående tätlan mellan monsterkanoner 
"och det ogenomträngliga pansaret, då enelast få af 
"våra ktnmar äro tillgängliga för fartyg förande dy
'·likt; och clessa kunna bättre försvaras genom att an
'· falla fartygen uneler pansaret medelst unclervattens
"kanonel', rörliga ellei· fa :-:;ta torpeder. Hvacl de sed
"nare bet.r~iffar , hvilka mera tillhöra landtjensten, så 
"behöfva de skyclLlas af kanoner från befästningar. och 
"nyss gjorda experimenter visa att man ej kan förlita 
"sig pit dem för inneslutningen af inloppen till v.åra 
"vigtig as t e hamnar. De mc'ts te understödas af torpedo
''b&tar, som operera merl kontaktminor och af rörliga 
"torpeder, som kunna riktas under skyL1L1 af monitor
"tornen. Etc. etc. 

"Den allmänna yrkesåsigten i flottan är att anfalls
" torpeder kunna äfven p it det mest verksamma sätt 
"anviinclas från snabba, ej dyrbara, opansrade fartyg, 
"af hvilka somliga kunna unclgå de fientliga kanoner
"na, på grund af deras ringa storlek och hastiga manöver
"fänlighet. Kongressens uppm~irksamhet är alvarligt 
"riktad på detta det vigtigaste och mest ekonomiska 
"medel för sjökrigföri11gen, och hvilket nu tager i an-

• J 

•'språk den lilnta oeh bil!la1lu vcrl:hm.~ llLJ[llll~irksamhet 

'·och in tre::;:; u·' . 

PiL ett annat shille samma rapport litses uucler 
ben~imning: 

'J'orpcdo-statiou. 

, "Den aU mtinna lJeskaffenheten n f nndervi,mingen 
''vicl Llemn station finnes i mcLlföljandc rapport från 
"inspektörerna, som öfvervoro !le stutleramle officerar
"nes examen. Umler förflutna året har stationen för
"sett alla sjögående faTtygen med fnllstiimlig torpedo
"utrustning och elektri:;ka apparater , och cle mekaniska 
"anor<lningame vid stationen ~iro tillrä ckliga för hvil
"ket som helst ]1itkommande behof. Etc. 

"Experimonter nyligen ntförcla utomlamls visa att 
"rino·a tillit kan siittas till Lle fasta minorna vicl för-n 

''svaret af vigtiga hamnar. Radien för Lleras förstö-
"ra]l(le verkan är mycket begränsad, maskinerna måste 
''vara många mecl en hel mängd af kablar, och stor 
'· risk ~ir att cle ::Jwla manl;:era. Byrån tir derföre af 
"den åsigten att för försvaret af våra stora hanmar 
"(såsom New-York) skall flottans tillhjelp med dess 
"~on i to r er silsom basis för Llc 1·örliga torpeclema blifva 
"af behofvet J.11'tkallac1. Den l'Örliga t orpeden, ännu i 
"sin lmrmlom, har fått mycken betyclelse, lika så väl 
''som andra sätt för att mifalla pansarfartyg lmcler 
·'Lleras pansarbeklädnacl. Det oaktadt tager detta nya 
·'element alla maritima makters ah·arliga uppmärksam
.. het i anspråk, och iir best:imllt att spela en vigtig 
'"role i framticla sjöoperationer. Vi iiro åtminstone så 
"långt komna som amlra; men jag tager mig friheten 
"a t t rekommendera till liberal a bevillningar för ex pe
··riments utfiiram1u, i ~im1am[tl att utveckla egenslm-



.. pema ho:o <lotta uet vigtigaste medlet för anfall och 
'· försvar. " 

(Skritvelson undertecknad af chefen för Byrån.) 

Inspektörerna, beståen<le af l amiral, l captain och 
3 commamlers, i deras skrifvelse till "the Secretary of 
the Navy" yttra rörande torpedastationen i Newport: 

Sir. 
'· Vi hafva äran öfvedcmna vår rapport öfver exa

"men mell de stuLleramle vid llenna station och vid 
"hYilken examen vi varit närvarande i enli~het med 
''clepartementets order. 

"Följande äro föremål för undervisningen: 
"Läran om Elektriciteten. 
" , om Explosiva ämnen. 
"Antändningsrö1·s tillvc1·kning. 
"Om handte1·anclet och untlcct af alla slag af tor

"pedct· under olilua omstiincZ:igltetc1·. 
"Experimentcr med olika fXplosiva ämnen. 
"Det är mycket tilJfrellssWllamle för inspektörema 

''att kunna s~iga, det dessa examina, både i afseende 
aå sättet på hvilket de varit utförda som i afseende 
uå de stmlerancles skicklighet, gifva den starkaste för
"säkran om kompetensen och intresset hos lärarue som 
''om nitet och skickligheten hos cle studerande. In
uspektörerna iiro öfvertygade att ändamålet med den
una station, instruktionsknrsen, disciplinen och de all
''männa resultaten lofva att blifva af en lefvamle be
''tydelse för en framtida nytta och verksamhet af ''The 
"Naval Reserve". 

Vi sluta nu med att citera från främmancle Hinder 
' och det är nog att hafva framhållit ofvanståencle fakta 
' 

hemtacle fråu voridens tvenne största sjiinationor, för 
att finna <leu vigtiga role som torpedoväsendet iutao·or o 
i våra dagar. l\Iå man Llock ej h~iraf ch·aga don ::;lut-
sats att turpedov~isemlet skulle kunna taga hoLlem från 
den grofva kanonen ombord i himpliga krigsfartyg, 
långt derifrån, men ett faktum tir uet att torpedovti
sendet har intagit en, ittminstone, jemgoLl rang mecl 
artilleriet, och Lålla bel1öfvas för att komplettera ]war
andra, en sak som i synuerhet i Amerika lJlifYit klart 
uppfattad, då alla fartyg, små som stora, äro med tor
peder försedda, och dess befäl väl känner sättet tör 
cleras skötande och bruk. 

Hvad st~illning sknlle torpeden intaga hos oss vid 
h~imlelse af ett krigsutbrott? lUå tro om man ej mecl 
visshet kan säga att clmma del af krigföringen ~ir för 
oss lika vigtig, om ej mera, ~in för Amerika, och att 
det för oss ~ir ännu mera behöHigt att alla sjöoffice
rare, ~ifvensom en del manskap i fartygen, känna till
räckligt af det praktiska brnket, förnämligast af det 
rörliga torpecloväsemlet. lVIen huru förhåller det sig 
f. n. härmed, jo, att högst få, en försvinnamle obetyd
lighet i behofvets stuml, känna något om Lletta krig
föringssätt, och ej något af våra krigsfartyg eller de
ras åugbarkasser äro med torpedo-apparater försedda, 
och skulle vi innan kort invecklas i ett kri()" och vi b 

då skulle uppbjucla alla våra krafter för försvaret af 
våra hanmar och skärgårdar, vore det i sanni.J.1o· bra 
• b 
1lla bestäMt. Och då våra krigsfartygs antal och he-
skaffenhet ej är sådan att vi med full tillit till dem 
kunna trygga oss, blifver helt naturligt torpecloväsen
uet, hufvudsakligast Llet rörliga, det SOm hos OSS kom
mer att spela den förnämsta rolen. 

Hvilken talrik mängd af såväl större som mindre 
privata ångbåtar finnas ej, hvilka i farans stund skulle 
med lätthet kunna apteras för torpeder, samt kunna 



mecl fördel anYamla;-;, blott vi hafva befäl och nmuskap, 
som mecl vana och erfarenhet förstå att sköta denna 
slags krigtöring, och llå det är en. erkbiml .sannin~'. att 
personalen bir vigtigare än matenelen, bhr det afven 
nö1vämligt att i första rummet ±iottans beUl och man
skap erhålla tillräcklig öfning i torpeders handterande 
och bruk, och tlerfore synes tlet också vara högst nöcl
vändigt att mccl snarast möjliga praktiska torpeclo
skolor inriittas vicl stationema. 

I sammanhang härmccl få, vi här framhålla en tan
ke som en af våra framsHem1e sjöofficerare yttrat: 

' "att Llet skulle oveclersägligen för Jamlets försvar vara 
af stor nytta om personalen vicl vårt lotsväsm1cle äf,·en 
vore hemmastadel mecl cletta slags krigföringu, en tan
ke som vi ej kunna annat än dela. 

Vid ett krigsutbrott kan helt natmligt ej flottans of
ficerskår, som har så mycket annat att utföra, splitras 
långs våra vidstrbickta kuster för torpeclokrigets skötan
cle, men våra lostfonlelning>:chefer, lotsåldermän och 
lotsar kunde, inon1 sina distrikter, i förening med de
ras stora lokalkiinneclom, göra mycken nytta umler ett 
kriO' om cle voro hemmastadde i torpeders använclning 
ocl;'förråd af såclana vore inom distrikten att tillgå. 

För sådana torpedaskolors imättande vicl statio
nerna tro vi att ej så särdeles viLllyftiga anordnin
o·ar behöfcle företagas, dit ju vicl dessa stationer alltid 
i'nstrumenter och materialier i öfrigt skola der finnas. 

Skolorna synas mig böra vara fristående, ej före
nade med exer cisskolorna vid stationerna. Um1ervis
ningens natur synes betinga en sådan anordning. 

En chef för skolan bifven omhänderhafvaucle sta
tionens minmateriel, samt 2 a 3 officerare för under-

. · J'emte behöfligt antal underordnade biträden, visiungen - .. . . 
torde vara den personal som skulle vara behofl1g v1cl 
hvardera stationens skolor, och liksom vid den ame-

223 

rikanska torpedos1wbn synr-s nn<lcn·i;;ning,•n hiira om
fatta: 

J._,[iran om elektriciteten. 
Läran om explosiva iimnen. 
Antiindningsrörs tillverkning. 
Kännedom om materielen samt bruket af all ::t slags 

olika torpeLler. 
ÅngbrLrkasser m. m. behöfligt böra vara stiil<la till 

skolan;; clisposition. 
Saken är af den stor::t vigt att vi ej behöfva fram

hålla nöclvtinclighetcn af att km;;en för flottans bef<Ll 
blir olJligatorisk och torde böra omfatta alla graLler af 
officerspersonalen utom den högsta. 

rriden för genomgåendet af en tlylik km;; torde 
kanske böra anslås till G veckor ~t 2 må,naLler. 

Fullt förvissade äro vi att den svenska sj(ioffice
ren, likasom den engelska, skall med begärlighet om
fatta ett dylikt tillfälle att blifva bekant med Lletta 
nödvämliga appendix till hans yrkeskännedom. 

Att det fasta torpetloviisendet hos oss, motsatt för
hållandet i Englaml, skötes af flottans befal synes nog 
vara det riktigaste, ty våra kuster;; och låuga skir
o·årdars beskaffenhet fordra äfven för denna del af b 

torpedoförsvaret ej så ringa vana att ham1tera sig 
på sjön. 

Vi sluta meLl <len innerliga önskan att dylika tor
pBdoskolor måtte komma till stånd, så att vi åtmin
stone i clenna del af yrket snart må knmm säga att vi 
hafva något godt att bjmla på, då man vill nalkas våra 
skär i ovänliga afsigtcr. 
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Maritima uppfinningar och rön. 

Hopliiggbara båtar (Bm·thon's system). PL 3. 
Den omstänlli.gheten, att såv~ll p:\ krigs- som passage
rarefartyg saknas utrymme att meclflira det antal bå
tar som motsvarar personantalet omborcl, förde för me
ra än tjugo år seelan engelsmannen, mr E. L. Berthon 
på den tanken att konstruera båtar som lmn<le hop
läggas, hvilken ide dock uneler lång ticl icke lyckacles 
tillvinna sig något crk~innamle. Först Llå <le många 
på hvarandra följande olyckshändelserna på passage
rare-ångfartyg allest~icles v~ickte uppmiirksamhet, fann 
man sig bentigen att tillmötesgå allmi:inna ropet, som 
ogillande höjdes emot brist på båtar vid såLlana till
clragelser samt fordrade cless afhjelpamle, och man 
återkom nu till Berthon's förslag. 

Den Berthonska båten skiljer sig i hvarje afse
emle från hittills anv~tmla båtar af vanlig konstruktion, 
äfvensom från lifrällclningsb,Uame. Spantsystemet ~ir 
stälclt L"tngskeppsvägen, i stället för såsom vanligt tvär
skepps, och är så mecl ett särsl~ildt slags gångjern 
sammanlmll<let, att spanten af sig sjelfva lwpfalla, då 
man lemnar deras egen tyngd tillfellie att fritt verka. 
De hafva form af mycket afplattacle cirkeluflgar, h vilka 
micltpå iiro bredast och tjockast och småningom aftaga 
mot iimlarne. För att ernå större elasticitet samman
s~ittas spanten, umlantagancles det me<llersta, samt 
främsta och aktersta, af lwrta, långsefter och ofvanpå 
l t varamlra lagda, väl förlmmlna stycken. I stället för 
bonlliLggning af tr~i ~Lro SJ1anten ut- och inviincligt öfvcr-
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klädda med segelduk .Ai. O, som pfl en g!lng förrnar 
nödig styrka och böjlighet. Öfver hvarj e spant, slväl 
utom- som inombords, fastshufvas t6iribbor , hvilka 
tjena till att för;:;tiLrka och ;,;kytllla segehluken;:; Hstande 
till spanten. 

När båten är öppen, äro spanten åtskiljua från 
hvaramlra i radierande planer; segelduken itr utom
och inombords sträckt och de vattentäta afdelningarne, 
som dervid bildas emellan spanten, äro fylda med luft 
som inkommit genom ventiler, anbragta för- och akterut. 
I detta läge fasthållas spanten genom de bålla botten
plankorna och tofterna, hvilka, rörliga genom tvenne 
gångjern (ett på hvar ämla, bonlvarts, och ett på mid
ten), verka såsom sträckfjällrarne på en vagnsknr; cless
utom tjena ett visst antal små stöttor, g.lenlle från re
lingen till bottenplankorna, och åtllragna med skmfvar 
att hålla segelduken utsträckt sidovägen. Lossar man 
stöttorna och inböjer tofterna och botten-plankorna, s!t 
hopfaller båten af sig sjelf vicl upphissandet, under clet 
att spantens tyngd utpressar luften genom de öppnade 
ventilerna; båtens bredd recluceras till en femtedel 
och volymen till en tiomleLlel af den som den innehaLle 
före hoplägganclet. 

Vi h af va nämnt att B erthonska bltarne tillsluta 
sig automatiskt, vi böra äfven tilhigga att <le på samma 
sätt öppna sig, och denna egenskap är af stor vigt, ni.ir 
man besinnar att de för att uppfylla sitt änllamål böra 
kunna sättas i sjön på kortast möjliga tid. Af de 
med llessa båtar i niimnde afseemlen gjonla försök har 
clet visat sig att det blott åtgår en half minut för att 
sätta clem i sjön. 

111:ed afseende pl denna slags l;:onstruktion fram
ställer sig naturligen frågan om cle::;sa lJ;Ltars varaktig
het och motstånclsförmåga. 
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Härom kunn:-t Yi i1 ·ke afgifn1 något fnllt tillförlit

ligt svar, emeclan Yi sn b m vissa nppgi fter , som embst 

lnmna erhållas genom försl_ik ntfönla i stor skala; men 

n:lgra l1ittills kiin1la fn k ta tala fördelaktigt för Ber

thon's up11finning. Sålunda har man exempel på en af 

dessa båtar, som, tillverkad för tio år seclan, ständigt 

varit utsatt för hafsvattnets förstörmule innrlmn och 

ofta varit i bruk, ämm befinner sig i ganska god t skick. 

Beträffande motstånllsfönmlgan, sl'L lenmande åsiLlo åt

ski1liga tillfredställanrle försök gjorda p:'\ engelsL:a ami

ralitetets föranstaltamle, skola vi endast anföra tvenne 

intressanta fakta hämtrLile från "1'/ie J ou ni(( l of' the na

tional lif'e-boat Inst iftdio n" Juli 1857: "Då man i en 

af Berthon's båtar slmlJe ombordtaga en mörsare af 32 

c. m., hvars projektil vägde mer iin 94 kiL, SlJrang ket

tingen hvari mörsaren hängde, och denna, som vägde 

mer än 5 tons, nec1föll i båten, från en höjc1 af lm·20. 

I en vanlig träbåt skulle c1emw. massee säkerligen hafva 

gått tvbirs igenom båten, men i segelduksbåten skada

des endast helt obet:yc1ligt ett af spanten." 

Den amlra hänc1ehcen gifver oss ett begrepp om 

• båtens motst åndsförmåga mot sjön, ll~Lr den är försä

J:::ratl till fartygssillalL Engelska transportfartyget 

"Perseverance" befann sig um1er sv;'lrt viLtler med en Ber

thon's båt hissaLl under båtd~if,·ertarne . Fastän båten 

var hissad på ett st~ille der sjön bröt mecl största kraft, 

förblef elen askadall under det att vanliga triibåtar 

blefvo bortryckta af sjön. 

Den förnämsta omständigheten i fr:'\ga om dessa 

båtar är dock elen betycUiga förmiuslmingen af deras 

volym, hvarigenom det blir möjligt att i ett fartyg 

medföra ett i hämlelse af bel:of tillr~icldigt antal dylika 

farkoster. Naturligtvis kunna icke Berthon's båtar all

till med fönlel ersätta vanliga båtar särdeles ombonl i 

krigsf:wt:yg , men intet ltimlrar att man jn ieke, p<"L grnml 
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af det rmga, rum tle upptaga, kan vara försedd med 

såv~Ll det ena som det andra slagets båtar. .l\fan ]~an 

sålunda utan sYårighet smra ou segelllnksb<tt emellan 

fartygssidan och en vanlig båt. 

Vi osluta med att anföra de väsencltligaste uppgif

terna pa de Berthonska båtar, som komma att tillver

kas for engelska örlogsflottans riikning. · 

Alla transportfartyg af 1,600 tons drägtighet skola 

hafva 6 Berthon's båtar af följande dimensioner: 

Längd 12m,9 (43 sv. fot). - Bredel (när de iiro 

uppslagna), 3m,96 (13,3 sv. fot.) - Bredd (när de äro 

hoplagda) Om,61 (2,1 sv. fot). - Vigt 2 tons. - Pris. 

utom tackling, 5000 francs (3550 kronor). , 

Fyra sådana båtar, som }~vardera kunna rymma 

170 man med vapen och packning, tjena till trupper

nas in- och utskeppning; de tvenne öfriga äro afsedela 

för hästar och artilleri. 

De båda sistnämnda skola för att göra in- och ut

skeppningen Hittare konstrueras något olika, i det att 

bottenplankan skall gå i j emuhöjd med näst sista span

tet (räknadt nerifrån), hvarigenom vid stöttornas bort

tagande, rc!lingen neMaller och båten förvandlas till 

en färja. 
Spantens antal är 7, kölen och relingen inberäk

nadt. Deras bredd på midten iir 34 cm, vid ändarne 

15 cm, bredelen af tlet spant som bildar kiilen är 

46 cm. 
(Revue Maritime et Colonniale). 

Follmrd's båt-apparat. Om denna sinnrika appa

rat innehåller engelska titlningen "The Navy" en t·edo

görelse, som vi här nedan återgifva. 

Nyligen timade olyckor till sjös hafva ånyo riktat 

uppmärksamheten på c1en närvarande otillfredsställande 

15 



228 

metmlen att nellfim och upphissa fartygs båtar, samt 

pi lle olyckshänllelser, som äro förbundna med alla de 

förslag till lifräddning, hvilka hittintills haf,Ta blifvit 

förs()kta. Det behöfves derföre ingen ursäkt å vår 

sida om vi återupptaga ett sådant ämne, närhelst det 

visar sig att en uppfinning i denna riktning synes san

nolik att bemöta och öfvervinna de många svårigheter, 

som åtfölja nedfirandet och upphissandet af fartygs 

båtar till sjös. H varje apparat ämnad att afjhelpa så

dana svårigheter måste i sig sjelf vara enkel, i stånd 

att skötas af hvilken man som helst ombord, samt 
måste ~i.fven besitta den hufvudsakliga egenskapen att 

vara ständigt klar till begagnande. Det förefaller oss, 

som vore JYI:r Folkarll's uppfinning i en anmärknings

värd grad i besit tning af ofvan anförda desiderata, och 

de omfattamle försök, h vilka den redan varit underka

stad af fartygschefer i Kongl. flottan, "Peninsular and 

Oriental Company 11 och i Kejserliga ryska flottan (om
bord i Kejsarens lustjakt) föranleda oss att uttala den 

förhoppningen att våra auktoriteter ville egna Llen en 

fullständig och vidsträckt pröfning i örlogsflottan, öf

vertygade som vi äro, att det närvarande tillståndet 

af våra fartyg i detta hänseende, båcle i örlogs- och 
handelsmarinen är högst otillfredsställande. 

Mr Folkarll's uppfinning består af två delar, hvar

af den första har till änclamål att hugga och ut

hugga båtginorna, och den andra att nedfira och 

hissa båtarue genom mekaniska medel. Den forsta 

operationen utföres helt enkelt genom en bult vid llVar

dera ändan af båten förenade medelst smäckra jern

stänger, gående långs kölen och midskepps uti en liten 

låda, förbundna genom ett system af häfarmar, tekniskt 

benämnda ''lazy tongs 11 (liknande tänger med ändarue 

vända mot hvarandra), och hvilka frambringa en olika 

och omvänd rörelse hos stänger och bultar. Till detta 

system af häfarmar (lazy tongs) iir fii sta<l en vigt, 

Jwars h<ijamlo inskjuter bultarnc nti klammar förena

de med nedre itndarne af båtginoma, nncler det att en 

stoppare på hvardera bulten hindrar ginorna itrån att 

huggas oberoende af hvarandra. Vigten en gång höjd 

qvarhålles i detta läge genom frestningen på bultarne 

härrörande från båtens tyngd. När båten vid nedfi

randet blir uppburen af vattnet upphör denna ft-est

ning, och då håLla bnltarne sålunda samtidigt frigöras, 
nedfaller den upphängda vigten och utdrager bnltarne. 

Men som en frestning på endera bulten fortfarande 

håller vigten upphängd, så är det endast när båten 

uppbäres af vattnet vid håLla iin<larne, som hans frigö
rande kan beverka.s. 

Kapten Hazlevood p?t. "Peninsular and Oriental" 

kompaniets ångfartyg "Gevalior," inberättar, att under 

tvenne resor till Indien och tillbaka hnJva fartygets 

postbåtar varit utrustade med denna apparat, som vid 

alla tillfällen visat sig väl motsvara sitt ändamål. 

Det projekterade sättet för båtames nedfirande och 

upphissande är af en alldeles ny och egendomlig ka

rakter, och lämpar sig förträffligt för fartyg, som föra 

trupper, emigranter eller stora samlingar af folk, ibland 

hvilka vid olyckstillfällen det är hopplöst att söka 

åstadkomma ordning och lydnad. Mr Folkard har äf

ven på samma gång på ett sinnrikt sätt tillämpat ap

paraten för att utan det mii1sta buller verkställa loss

ning och lastning, på så sätt förekommande clet olid

liga obehaget for passagerare af det ständiga rasslet 

af ångvincharne på däck. Båtginelöparne äro bringade 

tillsammans och skurna genom tvenne block, så att de 

bilda en fyrskuren talja. Det block hvarifrån löparen 

kommer är fåstadt till en ketting som är ledd öfver 
en rulle i öfra ändan af ramen till en liten hydraulisk 

press emlast fyra tnm i diameter, fastbultad i något 
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tjenligt l~ige antingen på fartygsrelingens ut- eller in
sida. Genom denna anordning kan en kort ram af 

3 ' / • fots slag utgifva 28 fot af de förenade löpame, och 
s~ittet för båtames neclfiranue består uti att öppna en 
afloppskran på pressen antingen från kommauLlabryg

gan eller genom en lina hållen af någon i båten. Alla 

eller några af pressarne kmma sättas i förbimlelse 
med hvarandra genom en liten apparat på kommanuo

bryggan och derigenom skulle en befälhafvare kunna 

samtidigt nedfira alla båtarne, m1uantagancles en, innan 
han lemnar bryggan och nedfirar sig sjelf i sista bå
ten, qvarhållen för detta ändamål. En tryckpump, 
clrifven antingen med ånga eller med handkraft, sät

ter 1wes~;arne i stånd att nyttjas för båtames l1issamle 

genom att helt enkelt omkas.ta deras verkan. Derige
nom att båda ginll>parne äro förenade till ett block 
komma båtarne både vid l1issanclet och nedfirandet att 

hänga på fullkomligt rät köl; och har mr Folkaru 
dessutom föreslagit användandet af jern- eller trästän
ger med deromkring limlade fjäurar, hvilh~, placeracle 
uti en länk vid undra ändan af ginorna emottaga och 

upphäfva styrkan af' hva1je stöt som kan uppkomma 
genom att båtarue svänga emot f'artygssiuan.*J 

Sjelf'verkanrl~ siill:erhetsknapar i segclbåtflr. De 

flesta olycksfall som ega rum vid båtsegling föranle
das deraf, att båten träffas af en by och kantrar. 
Detta inträffar icke allenast för oerfaret folk ; talrika 

exempel konstatera tyvärr, att sjöfolk, fiskare och båt
f'raktare, som från tiuig ålder äro vana att sköta sig 

i båtar, icke så sällan finna ' sin död på detta sätt. 

*) En d etalj err~d beskrifning vfrer denn:< apparat finnes inta

gen i 'l'he Engineer fvr den '27 Mars, och nti Tlw iron för den 4 

April 1874. Red. 
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Man torde kanske inv~intla, att skotet alltill bi)r hållas 

i handen, men hvem kan, huru försigtig han än må 
vara, frisi:iga sig ifrån att haf'va belagt skotet, blott 
för ett ögonblick och huru många finnas icke som nästan 

alltid segla med tillkastade skoter? Till och med under 

elen förutsättningen, att skotet i hvarje båt alltid hölls 

i handen, skulle det dock vara mycket beqv~imare att 
hafva en knap, som vore i stånd till att utl'iira samma 
förriittning, nemligen att affira skotet när så fonlra
cles. H varföre skulle icke en s~ikcrhetslmap i en segel
b\! Y<lra lika så vigtig som en säkerhetsventil på en 

ångpanna? 
En såuan säkerhetsknap, som af sig sjelf'lossar sko

tet innan vimlens tryck i seglet är starkt nog till att 
bringa b1ten att kantra, är nppfmmen i England af 
en Mr A. B. Cruick::ihank 

Slwtet går från seglet under tvenne ledarearmar 

till en rulle eller skifva omkring h vilken det tager 1
/" 

töm. I kanten af skifvan finnes en V-formad utskär

ning, som går i zigzag rundt omkring den, så att då 
skotet en gång inkommit i utskärningen, kan Jet icke 
slippa ut derifrån mecl mindre än att skifvan bringas 
att kringvriLla sig. Skotet qvarMlles uti utskärningen 
mCLlelst en på en stång anbrag(lt spiralfjäder, som brin

gar en liten träcylinder, hvilken vandrar inuti ett ak
terom skifvan stående, att trycka an emot skotet så 

att skifvan icke kan vridas omkring. Genom en re
gulator, som kan skrufvas hän emot den stång, hvarpå 

spiralfjädern är anbragclt, kan fjädern spännas, så att 
den kan utöfva ett större eller minure motstånd emot 
skifvans kringvridning. På regulatorn är an bragd t en 
visare, som rörer sig långsåt en indelad skala och an

gifver sålunda, huru starkt fjädern är spänd. 
När frestningen på skotet blir stor nog för att öf'

vm·vinna spiralfjäderns motstäml, tvingas träcylindern 
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tillbaka i sm utskärning, skifvan vrider sig omkri11g 

och utgifver på skotet, intill dess spiralfjädem ånyo 

är den starkaste. 

För att under seglets åtskilliga ställningar med 

lätthet kunna fira p~l skotet och hala an det igen, har 

man anbragt ett stycke lina i ett öga på ändan af elen 

stång, lwarpå spiralfjädern sitter i med tillhjelp af denna 

lina bringas träcylindern fi:·i fi:·ån skifvau under firnin

gen och, när skotet halas, kastas linan till om en liten 
träknap. 

Under de första försöken med säkerhetsknapen bör 

spiraltjädern hållas ganska slapp och grad vis spännas 

an, intill des man ser, hnrll mycket båten med säker

het kan tåla. Visaren angifver då den spänstighets

grad, som fjädern härefter bör haJva. 

Spiralfjädrarne äro tillverkade af ett särskilLlt 

slags metall-komposition, som gör dem utomordentligt 

spänstiga. De bibehålla deras spänstighet lika väl 

som de bästa stålfjädrar, och angripas icke såsom dessa 

genom att komma i beröring med sjövatten. Sjelfva 

knaparne äro gjorda helt och hållet af metall och öf
verdragna med fernissa. 

('l'ransactions of 1'he Inst. af Naval-Architects). 

Hydralisk röa·dseapp:u·at för vattentiita dötTnt·. 

De svårigheter som hittils varit förenade med, att, i 

händelse af behof, hastigt kunna stänga dörrarne å 

vattentäta skott ombord i fartyg, har fört en Mr Cox

hoad i England på tanken att söka uppfinna en enk

lare och mindre tidsödande inrättning härför. Genom 

den af Mr Coxheacl för detta ändamål föreslagna ap

paraten, skulle en sådan dörr kunna tillslutas på un

gefär 5 sekunder, och lletta utföras med ett minimum

belopp af använd kraft, och ntan att föT ett ögonblick 
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förlora kontrollen öfver dörrens nedgiiende rörelse. -

Om något hinder förefinnes för dörrens neLlsänlming, 

kan den medelst apparaten nedtvingas på sin plats, 

likasom åter med lätthet öppnas, när man s:l önskar, 

eller när all fara är förbi. Apparaten är dessutom i 

sig sjelf så. enkel, att man icke behöfver befara att 

den skall råka i ola.g. 
Denna apparats sammamättning oc:h handterande 

är framstäldt å Pl. IV fig. l, der A är en hyllraulisk 

cylinder, B en kran med fyra öppningar, hvilka kunna 

sättas i förbindelse, såväl med den öfra som undra si

dan af cylindern A, som äfven med pumpen F samt 

ett afloppsrör. Cylinderns pistonstång, som med sin 

nedre ända är fästad vid dörren, omfattas med sin öfre 

af ett par klammar C, hvilka genom Ilallen G hållas 

tillsammans, och då understöda den öppna dörren. 

D är en häfarm, som tjenar till att omkasta kran

kommunikationen och tillika frigöra klammarne, som 

medelst en liten ketting står i förbindelse med nämnde 

häfarm. 
Oper a tio n en för dörrens öppnande utföres så l u n el a: 

Häfarmens handtag föres i det å figuren angifna läget 

och pumpen :F sättes i gång, lli vattnet inpressas i 

neJr·e delen af cylindern A, och pistonen mell den 

dervid fäs tade dönen bringas at t höj a sig intill dess 

den har nått den erfonlerliga höjden, hvarefter pallen 

G, genom dess egemlomliga form, tvingar klammarue 

C att tillsluta sig och omfatta pistonstången, hvarige

nom dörren underst ödes oberoende ·af vattnet under 

piston en. 
För att tillsluta dörren föres häfarmen D på om

vändt sätt mot i förra fallet, då förbindoben emellan 

cylindern C oQh pumpen F fvrändras. Samtidigt merl 

häfarmens omkastning frigöras klammarne C och dör

ren sänker sig genom sin e~eu tyngd nedåt, men hin-
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dras ifrån att till:,;luta sig med slag i Jet att pistonen 
måste unelantrycka det under densamma befintliga vatt
flet. Skulle under dörrens nedsänkning något hinder 
möta, så användes pumpen F. 

För harizontala dörrar ~ir det liimpligare att fästa 
cylindern A på sjelfva dörren. Kranen B kan sättas 
i förbinllelse med vattnet utombords medelst en Kings
ton' s ventil, h varigenom man kan betjena sig affarty
get;; nedtryckningskraft för att sluta och öppna dörren. 

Denna nya rörelseapparat är anbringad ombord i 
kejserliga tyska pansarfregatten "Dentschland," som ut
rustats i "Mill wall Dock,·' LonJon. 

(Mitheiltmgen Ans Dem Gebietc De.~ Seewesens.) 

Om f:u·tygs taclding. Under llenna titel har en 
:M: e \V. F. Fleming, metllem af "the Instit1.dion of Naval 
Architccts," inför lerlamötema af Lletta samfund uppläst 
ett anförande, hvilket vi htir återgifva. 

Förlust af masterna ombord i väl utrustade far
t.Yg har på Henare tider ofta inträffat, och har man 
uppgifvit åtskilliga orsaker härför, sitsom: 

l:o. Pressning med segel, i följd af fartygsbefål
hafvares äflan att göra så hastiga resor som möjligt; 

2:o. Att fartygen haft jornmaster och jerntross
tackling, som icke innehaft någon elasticitet; 

3:o. Förm1det af tunga laster, som förorsakat 
ovanligt vållisamma rörelser hos fartyget, och deraf 
följande frestning på mastema, etc. 

H vad det första skälet angår säger JYI:r Fleming, 
så inträffar sällan att masterna gå öfverbord ensamt 
i följrl af pressning merl segel. Ett elJ.er annat smäc
kert runrllmlt kan visserligen förloras, men han har 
ständigt lagt märke till, att om man envisas med att 
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icke berga segel i tid, så berga Lle sig sjelfva förr än 
masterna gifva sig. 

För det andra, beträffande jernmaster, s<'i äro des
sa tvifvelsntan öfverlägsna master af trä; likv~Ll, om 
de icke äro omsorgsfullt till verkade och af det bästa 
jern eller stål, kunna många fall inträffa <lå deras 
öfverlägsenhet skulle kunna sättas i fråga. l\ien det
samma kan ju äfven sägas inträffa i fråga om byggan
det af sjelfva fartygsskrofvet. Bristfälliga jernplåtar 
med h~inseende till materialets beskaffenhet skola förr 
eller senare lägga i dagen sin svaghet. Det tir tyLl
ligt att den största omsorg måste använtlas Yid an
skaffandet af felfri materiel. 

För det tredje, beträffande tunga laster, sit är detta 
ämne af alltför omfattande beskaffenhet, för att af mig 
här afhamllas - en~ir dernnder innefattas, höjd af 
lastlinien, tjenlig stufuing och andra invecklade frågor. 
Jag skall derföre inskränka mig till att påpeka hvad 
jag anser vara en af de fömämsta orsakema till för
lusten af masterna (naturligtvis härifrån undantaget 
hafverier i orkaner och dylikt väder). Orsaken är att 
tillskrifva det närvaramle felaktiga sättet att tackla 
fartyg, förn~imligast med hänseende till stagens läge. 

H varje mast _borde uppbära sin egen säi·skitcla frest
ning, vare sig denna härrör från seglens tryckning, 
eller fartygets stampning och rullning; och af detta 
skäl böra stagen inr~ittas oberoenrle af och utan för
bindelse med de anJra mastema. 

Enligt den nuvarande metoden (Pl. V fig. l) för 
ett fa.i'tygs tacklande äro alla tre masterna mer eller 
mindre förenade med hvaramlra. Deras samfälclta frest
ningar, när fartyget sätter och har häftiga rörelser, 
koncentrera sig ständigt på fockstagen och bogsprötet, 
och då det inträffar att dessa gifva sig, är llet högst 
sannolikt att fockmasten går öfverbord och drager med 
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sig stor- och mesanmasterna. Åtföljande teckning 
fig. 2 Pl. V torue tydliggöra det sätt, på hvilket jag 
föreslår ledningen af de förnämsta stagen, så att de 

verka oberoende. 
:Mtirsar och salningar hafva småningom antagit 

ganska små climensioner, hvilket, ehuru det gifver ett 
nätt utseencle, <lock sker på nyttans bekostnau: En 
o-ocl spriclning åt stångtacklingen är högst önskvärd; 
~ch som märsråerna nu äro inrättade kunna de in
brassas så skarpt som fordras, utan att blifva oför
delaktigt inklämda emot tacklingen. 

Tubstoppare till ångpannor. Hrr Ley och Shea
rcr från Liverpool hafva uppfunnit och -qttagit patent 
på en tubstoppare som är sjelfjuste:ande, s~r~el~s en
kel och lätt att använda. Den bestar af tva g.]UtJerns
pistoner 1 {

8 
inches tjocka och något mindre i diame

ter än insiclan af den tub hvartill stopparen är ämnad 
att användas. Dessa båda pistoner äro förenade m~
delst en 3 / , inch. smidd jernstång, 18 inch. lång. A 
pistonerna finnes anbragdt en fyrkantig urhålkning, 
uti hvilken en vullmniserud guttaperkaring är anbrin
gad, och pistonernas mot hvaranura vända sidor ~tro 
genomborralle omedelbart under ri1:gen. Då en t~b 
råkar i olag, införes denna stoppare 1 densamma, hvtl
kendera ändan som helst först. Inskjutningen i tuben 
verkställes medelst en stång; och stopparen införes så 
långt, intilldess främre ändan har passerat det söndrade 
stället, då ånga och vatten som inkomma genom hålen 
i pistonerna, trycka cliTekt på underkant af. guttaper
karingen, utvidga den och stoppa fnllst~ndtgt tuben, 
äfven fastän denna ic}:e är alldeles reguher. Hrr L ey 
och Silearcr's tubstoppare hafva varit använcla under 
sistförflutna aderton månaderna ombord å de stora ång-
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fartygslJolagcns båtar från Liverpool, London, Hull etc, 
och hafva visat sig ändamålsenliga under gansim stränga 
prof, i det att de ~anbringats å pannor med ånga af 60 
lb. och 70 lb. tryck per qvadrattum, straxt efter det 
fartygen lemnat hamn, och de hafva ständigt förblif
vit på sin plats och verksamt förelwmmit läckning af 
ånga eller vatten under några af de längsta resor. 

(Engineering.) 

Brand ombord, släckt med ånga. Amerikanska 
barken '·Prairifl Bird, " kapten San<lfonl, som var på vä
gen från New-Orleans till Liverpool med 1824 balar 
bomull, anlöpte Key \V est då eld hade utbrutit i lasten. 

En ångbåt togs långs sidan, och sedan man stängt 
till väl öfver allt, leddes ånga in i lastrummet. Här
med fortsatte.'> i 3 dagar efter att man hacle anstält 
unelersökningar om och huru det verkade. 

Derefter öppnade man luckan igen som var när
mast elden, och arbetarle sig fram till brandstället ..,.e-n 

nom att lossa en del af .Jasten; 7 iinnu rykande bom-
ullsbalar tog man upp, men för öfrigt befans elden 
fullkomligt släckt. 

50 bomullsbalar voro skadade och d~Lcket nästan 
genombrändt; men då mcm knapt behöfde anbringa 
mera än 2 nya däcksbalkar och knä, så var skallan 
ganska lätt lagad och, i alla händelser, med betydligt 
ringare omkostnad än om man måst borra skeppet och 
satt det uneler vatten. Ångan hade nästan fullstän
digt genomtr~Lngt bomnllsbalerna. 

('l'idskrift i Sovmsen.) 
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Att anviinda en elektt·isl{ ström som hjelpmedel 
till en cldsliicknings-atlP:tr:tt. 

En sak, antagligen icke så allmänt käncl, är, att 
iblancl olika nya s~itt att använua elektricitet, m~n 
iLfven funnit elensamma ett lämpligt hjelpmeclel v1cl 
ehlsliickning. 

Ehuru ånga tir elen verlmmle kraft h varmed släck-
ningen utföres och en noggrann pröfning häraf, med af
seencle pit dess utmärkamle egm1skaper att shLcka eld, 
icke är foremålet med uenna uppsats, så böra likväl 
följande flygtiga iakttagelser om ångans förtjenst här 
icke vara utan intresse. Af två orsaker verkar ångan 
att släcka eld; för det första förhinclrar elen luftens 
tillträde till de brinnamle ämnena och för Jet andra 
att sänka temperaturen. Dessa uppgifter må tagas 
för riktiga, (bevisningen häraf skulle föra oss bortom 
vårt mål!, ty att åstaulwmma släckning aJ ett_ln:innan
de föremål medelst ånga är icke någon ny 1de; men 
såviclt författaren af <les::;a raLlor har sig bekant, iir an
vämlamlet af en elektrisk ström som hjelpmeclcl till 
åno-a för cletta änuamål en nyhet. 

o Seclan ångan befuun~ts hafva företräue för vaUen 
vid ehlsläckning, har tanken på lämpligaste sättet att 
använda ånga snart uppstått hos dess förespråbu·e. 
Uti cle flesta fauriksanbggningar har man riklig till-
. .o • )''l ån o·a och man finner ofta ångrör inled <la, uti g.mg I c to ' • .• • • 

rummen i och för värmeleLlnmg; folJakhgen kan det 
inre af en såclan byggnacl lätt fyllas med ånga, endast 
genom att låta Llen strömma ut g~nom _ vii:melm:_nings
rör. :Man har äfven för::Jökt att v1d eldsvada gora ut
strömningen af ånga sjelfverkancle eller på ett maskin
messig t sätt för att sålunda glira sig helt och hållet 
oberoemle af någon uppmärksamhet. 

Detta ledde tanken på att använda m~. elektrisk 
strlim vill maskinmessig släckning af eld. Andam~Llet 
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mecl denna inrättning är a,tt tillförsäkra ångans påsHLpp
niug meclelst elektricitet clå en gifven grad af hetta 
blifvit uppnåLlcl. Till följe häraf ~iro thennometrar , som 
blifvit förenade genom metalltriLlar med ett galvaniskt 
batteri och en elektromagnet, placerade i taket eller 
andra delar af byggnaden för att skyduas för eld. 

För att kunna sätta apparaten i rörelse iir clet 
nödvändigt att elektriciteten gör ett fullkomligt krets
lopp, hvilket åtadkommes på följande sätt: clå elcl bry
ter nt förorsakar deu uppkommande hettan att qvick
silfrct, i Lle förut omnämnda thermometrarna, stiger 
och kommer i beröring mecl metalltrådarna som leda 
till batteriet och elektromagneten, eller meu andra ord, 
clå qvicksilfvcrpelareu stiger till den punkt som blifvit 
best~-imd, slutes <len elektriska strömmen, apparaten 
verkar och ångan utströmmar i rummet. Då den elek
triska strömmen slutes, drager elektromagneten till sig 
sina ·verktyg; el. v. s. ena ämlan af en häfstång, hvars 
andra ända uti en inskärning håller m'tlen på en afvägcl 
enkel annan häfstång, stående nästan lourät, och va
rande end..<tst så mycket lutande som fordras för att 
hafva tillräcklig strMvan att vrida ::,ig omkring sitt 
centrnm för att falla på en treuje häfstång, och ned
trycka dennas ena arm på samma gång resande den 
andra och derigenom frigöra en tapp på kanten af ven
tilhjulet. Seuan detta hjul blifvit frigjorclt omvrides 
Jet genom kraften af eu tyngd som är upphängLl p<'i 
en kedja, hvilken återigen ulifvit upprullad ll:1 hjulets 
ytterkant, och sålunda öppnande ventilen för ångans 
insläppande i rummet genom rör, som utgrena sig från 
lmfvudröret. Det är kanske öfver:fl.öcligt att här an
märka att huru stort än thennometrarnas antal än må 
vara, är ett ensamt batteri tillriickligt för alla. lYian 
måste noga se till att metalltrådarna hållas skiljda 
från hvaramlra så att elen elektriska strömmen vi(l alla 



240 

tider kan komma till sUnd. Thermometrarna kunna 
utan oliigenhet placeras på en distans af 12 till 15 
fot från hvaramlra och sknlle någon 1)lats sä.rskihlt 
vara utsatt för fara att antändas ~ir det lämpligt att 
i_tfven på detta ställe f~ista thermometrar. 

Utan att ingå uti några utförligare förklaringar 
öfver apparatens detaljer, skall dock beskrifningen af 
följande tvenne försök visa verksamheten och pålitlig
heten af denna maskinmessigt inrättade eldsläcknings
apparat. Det första af dessa försök anstäldes i ett 
stort rum 72 fot långt och 27 fot bredt. Två vagns
laster af ved uppstaplades in i rummet och beströks 
med olja och tjära. Sedan denna vedtrafve blifvit på
tänd utgingo de närvarande personerna och dörrarne 
till rummet stängdes, hvarefter man utifrån genom fön
stren observerade följderna. Rummet hade naturligt
vis blifvit inrättadt för denna slags eldsläclmingsappa
rat och å thermometrarna hade blifvit så anordnat att 
den metalliska kontakten skulle inträffa vid 140° Fa
renheit. Icke fullt två minuter hade förflutit ifrån det 
ögonblick veden . blifvit antänd och tilldess rummets 
temperatur uppnått 140° Farenh. då ventilen för ångan 
öppnade sig helt maskinmessigt och 3'/2 minuter der
efter var elden släckt. Det andra försöket hvarom vi 
nu gå att berätta företogs i Halifax emot slutet af 

förra året. 
Uti en gammal tre våningars hög qvarn, som ha-

stigt borde kunna förtäras af eld, hade man uti bot
tenvåningen på luftigt sätt uppstaplat en mängd ved 
och spån. Rummet, hvarest bränslet låg, var 75 fot 
långt 22 fot bredt och 14 fot högt. De personer, som 
fått i uppdrag att bestämma om anordningarna vid för
söket antände bränslet samtidigt på flere ställen. Dör-

' ren till qvarnen stängdes och elden spred sig och växte 
hastigt; lågorna slickade taket och byggningen syntes 
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allvarsamt hotad. Värmen på thermometrarna var be
stämd till 100°. Detta inträffade snart och då hördes 
ångan rusa med stor styrka in i rummet och hejdade 
först samt qväfde derefter elden. Härvid begagnades 
40 f6 tryck uti ångpannan. Efter en fjerdedels timma, 
sedan elden bli f vit tänd, öppnades dörren; men som eld 
ännu syntes glöda under askan, stängdes dUrren ånyo 
och 20 minuter derefter befans glöden släckt. Vid 
undersökningen af rummet märktes knapt att någon 
synnerlig skada uppkommit; taket och till och med brä
derna IJå hvilka vedhögen låg, buro helt ringa spår 
efter ehlen. 

Såsom något nytt vid sista försöket förekom en 
larmklocka, hvilken började ringa utanför qvarnen i 
samma ögonblick som ångan rusade in i rummet. Denna 
larmkloc~a kan ställas uti ett sofrum på huru långt 
afstånd som helst från qvarnen, och är så inrättad att 
den tillkännagifver det särskildta rum der elden bru
tit ut. En annan ljudsignal kan äfven gifvas från ma
skinen; men, som detta blifver endast af unelerordnad 
vigt uti närvarande fall, skola vi sluta denna uppsats 
med att anföra några af de fördelar, hvilka tillämp
ningen af en elektrisk ström vid eldsläckning må an
ses hafva i förening med ofvannämncla apparat. Den 
är nemligen alltid färdig och verkar i det ögonblick 
den sättes i gång af sjelfva elden; den har sålunda att 
bekämpa en dylik olyckshändelse i <less början; den 
skall verka lika på alla brännbara ämnen ; <len är icke 
beroende af mensklig skicklighet eller vaksamhet; den 
utsätter intet menniskolif för fara, emedan intet släck
ningsmanskap dervid behöfs; den underlättar ej till
träde till luft; den är oberoende af främmande infly
tande såsom tillförsel och tryck af vatten; den är min
dre utsatt för att komma i oordning än många andra 
inrättningar, och skall i värsta fall begränsa elden till 



det rum hvari den utbrutit, och derigenom inskdinka 
sl.:a.Lla och olägenhet af elcl och vatten till ett minimum. 

(The rrelegraphic Journal). 

Om anviindande af stål till fartygshygglllttl. Stit
l et börjar nästan fullkomligt att uttr~tnga jernet vid 
anvämlamle för jernbanor, hvilken omständighet är för 
jernproducerande länder af största vigt. Redan under 
Hera år hafva såväl skeppsbyggare som fabriksidkare 
vändt sin uppmärksamhet på anv~tmlande af stål äf
ven för byggande af fartyg, i synnerhet i Frankrike, 
och der vunna erfarenhet i detta afseende har i hög 
gracl väckt engelska ingeniörers uppmärksamhet, så att 
de förnämsta fackmän enstämmigt deröfver uttalat sitt 

bifall. 

Utan att först och främst vidröra frågan om pris, 
tro vi, att krigsfartygs tilltagamle pansarstyrka sjelf
mant hänvisar till en råvara till skeppsskråf, som med 
lika motståndsförmåga har mindre tyngd. Detta vil
kor upp(yller ensamt stålet , då alla andra ämnen för 
deras höga pris icke tagas i beräkning. 

]:i'ör endast kort tid seelan ansågos pansarplåtar 
af 20 c.m. tjocklek såsom maximum, men numera ser 
man 35 c.m. , och man bygger för närvarande två ita
lienska pansarbåtar, på hvilka plåtarna skola få elen 
förut ouppnådda dimensionen af 55 c.m. tjocklek (18,G 

dec.-tum). 

Om man vid dessa jernmassors anbringande icke 
kunde minska skråfvets tyngd genom användande af 
ett byggnadsämne af samma styrka, men af mindre 
tjocklek, som medförde mindre tyngd, så skulle man 
komma till ett så enormt djupgående på fartygen att 
deras användbarhet inskrtinktes ganska betydligt. 
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Stål som medgifver en mimkning i tyngd af fullt 
30 procent, uppfyller clerfere Yid byggande af krigs
fartyg alla den nya byggnadskonstens anspråk, och 
är af lika stor vigt vid användande till byggande af 
handelsfartyg. Djupgåendet är för dessa, likasom för 
krigsfartyg, af största vigt så väl vid sjö- som flod
fart, vid hvilken sednare man genom aftagande vatten
djup år efter år måste minska djupgåendet. 

I afseende på kostnad blir nyttan af stålets använ
dande till skeppsbyggnad tydligast påfallande, då man 
jemför ett af jern bygdt skråf med ett lika stort 
af stål. 

Låtom oss som exempel taga en stor ångbåt om 
3,000 tons, som har en fart af 13-14 knop samt är 
försedd med förråder och en större qvantitet kol för 
att företaga oafbrntna resor. 

Vi tro att under dessa förhållanden kan skråfvets 
tyngd .af jern antagas vara 1

/ 3 af bärigheten eller 1,000 
tons. Ännu en tredjedel kan beräknas på inredning 
och bränsle, och således återstår 1,000 tons att påräk
na såsom fartygets förmåga att inlasta gods. Antager 
man exempelvis, att detta fartyg har regelbunden fart 
på Antillerna och gör fyra resor fram och åter på å1·et, 
så blir bruttoinkomsten af frakt, efter 60 francs per ton, 
8,000 X 60 = 480,000 francs om året. 

I motsats härtill skulle ett af stål bygdt fartyg 
kosta nästan lika mycket som det af jern bygda. Om 
det förra i afseende på styfhet och styrka fick full
komligt samma egenskaper som jernfartyget, så kunde 
man dock åtminstone inbespara 1

/ 5 af tyngden vid skråf
vets byggande af stål. 

Maskiner, utrustning och kolförråd skulle förblifva 
som i föregående fall och antagas till 1,000 tons. Der
emot låter bärigheten för gods förhöja sig med den 
tyngd, som inbesparats genom skråfvets byggande af 

16 



244 

stål. Sålunda kunde tlen af stål sammansattn, [\,ng båten 

b~ira 1/ 5 mera vrtror än jernbåten, eller 1,200 tons i 

stället för 1,000. Sålecles vore inkomsten, efter lika 

antal resor och lika högt fraktpris, i st. f. 480,000 = 

576,000 francs. 

Då hålla dessa fartyg hafva lika varaktighet och 

underhållskostnad, så skulle årligen uneler Yanliga för

hållanden, el. v. s. med antagande af 10 procent i af

kastning, jernfartyget inbringa 48,000 francs metbn 

stålfartyget, såsom visats, gifvit 48,000 + 96,000 francs 

emedan man på det senare med samma utrustnings- och 

underhållskostnad kan föra 1
/ 5 mera gods än på det, 

hvars skråf är bygclt af jern. 

Lika gynsamt visar sig förhållandet med lastclra

gancle fartyg, som meJ de snabbgående. 

stålskeppet medgifver ett mindre skråf, och på 

samma sätt kan ångmaskin och dess tillbehör umlerg;l 

motr, varande förminskning. H vad det te1mislm beträf

far, har man, såsom nämnclt är, fullkomligt medgifvit 

utförbarheten af skepps byggande af stål. lVIan ger 

dem fina linier och undviker alltför böjda former, för 

att behöfva arbeta stålet så litet som möjligt. Det 

blifver af vigt att underhålla anstrykningen på hä.sta 

sätt, men det är oundgängligt att förena stålplåt en

dast med stålplåt, ty det har visat sig skadligt att 

förena jern1)låt med stålplåt, emedan deras olika ut

vidgning vid temperaturförändring synts medföra ett 

skadligt inflytande. 

Priset på stålplåt och vinkeljern af stål har dess

utom på sednare tider nedgått till480 å 500 francs per 

ton, medan man för ett par år sedan betalade 800 till 

900 francs. 

Den beräkning vi ofvan uppställde blifvm' ännu 

fördelaktigare, då resoma äro af kortare utsträckning. 
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Om t.. P.X. rn knsth;U, i st:illet för "1 resor fram 

och åter om c'iret gi)r 40, och uervid genom konstruk

tion aJ stål kan uiira 20 % mer i:in en dylik jembåt, 

så gifver uetta ett vida bättre resultat, och såleues 

torde genom anvitnd::wde af stål till fartygs byggande 

m,lngen stor fönlel kunna emotses så väl för sjöfarten 

som för 1mm1eln. 

(lVIittlieihmgen Ans dem Gebiete ues Seewesens.) 

()hservation ti11 ~ös af 1timme1skropp:trs böjdt>r 

utan synlig horizont. Finnamlet af ett sätt att natte

titl ollee me<l disig horizont på hafvet kunna mäta 

]Jöjllen af en l1immelskropp är sannerligen af stort in

tresse för navigationsvetenskapcm. De gjorua försöken 

för att öka horizontens synbarhet, och för att göra 

kontakten vid observationsögonblicket mindre osäker, 

hafva visserligen letlt till tillfredsställande resultater, 

men uessa försök lösa icke fullkomligen uppgiften, med 

anledning lleraf att olJscrvationen hänföres till horizonten. 

Att kunna verkställa observationer utan att be

höfva begagna horizontens rand skulle vara en verklig 

lösning af frågan, ty uti vissa farvatten, såsom t. ex. 

viu angöring af Nonlamerika och New-Foundlancl, är 

ofta solen och till och meJ mången gång stjernor syn

liga, under det att en disig horizont omöjliggör hvarje 

astronomisk observation. 

Redan i äldre ticler hafva åtskilliga försök blifvit 

föreslagna och pröfvade. Somliga grumlade sig på an

vändanuet af en spegel fästad på en tapp, uppburen 

enligt principen af "1allansringar", hvarigenom spegelns 

plan ansågs blifva orörligt och således borde hafva 

ogenskapen af artificiel horizont. Andra grundade sig 

på anvämlandet af ett vattenpass fastsatt på sjelfva 

sextanten. Ofullkomligheter i konstruktionen och fel

aktiga samt otillräcldiga anonlningar, så väl i prak-
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tiskt som i theoretiskt hänseende, hafva lagt hinder i 
vägen för en fortsättning af dessa försök. 

Utgående från den allmän11a iden om vattenpass, 
men tillämpande den på ett nytt och synnerligen snill 
rikt sätt har amiralen Lojeune nyligen konstruerat en 
tub, som kan sättas på ett vanligt instrument, och i 
hvilken de praktiska anordningarna, studerade med den 
största omsorg, knapt lemna något öfrigt för bese
grandet af invändningarna emot begagnamlet af vat
tenpass. Om man antager att i allmänhet tjocka och 
blåst sällan samtidigt råda, så kan man fi ista mindre 
vigt vid de invändningar, som kunna framställas emot 
denna tubs användbarhet om skeppsbord. Emellertid 
kunna endast fortsatta försök till sjös bestämma vatten
pass@ts lämplighet och den grad af tillit, som kan fästas 
vid observationer verkstäida medelst denna sorts tub. 

I afvaktan härpå hafva observationer blifvit utförda 
på land och gifvit resnitater vida öfverlägsna dem, som 
tillförene erhållits genom äldre försök. 

Anordningarna i amiral Lejeunes tub äro följande: 
Fig. 1, Pl. IV, foraställer en genomskärning af 

tuben efter dess optiska axel uti ett med limben pa
rallelt plan, och följaktligen vertikal under observation. 

Fig. 3, Pl. IV, forestållor en genomskärning gjord 
genom axeln af vattenpassets fodral uti ett plan vinkel
rätt emot optiska axeln. 

Sjelfva tuben består af tre särskildta rör, hvilka 
med lindrigt motstånd glitia uti hvarandra. Röret 
a. b. c. d., fig. 1, som innehåller objektivglaset,. är för
sed t med en ring e. f., hvars gängade ytterkant passar 
i den hylsa, hvilken finnes å vanliga sextanter för 
tubens fastskrufvande. Det mellersta röret g. h. i. k. 
uppbär vattenpasset och Je dertill hörande delarna. 
Röret l. m. n. o. innehåller de båda sammansatta lin
serna af ett positift okular. 

2·±7 

Mellersta röret g. h. i. k. är sjolf sammansatt af 
tre delar. De båda yttre cylinuriska delarue g. h. p. q. 
och r. s. i. k. utgöra föreningarue med objektif- och 
okularröreu. l\iidtelstycket p. q. r. s. har formen af en 
parallelipiped, hvars öfre plan p. r. tjenar såsom stöd 
för det omnbimncla vattenpasset. 

Detta sednare är sammansatt af två stycken bug
tiga glas u. v. och u'. v'. innefattade uti ett fodral 
u. v. x. y. fåstadt på parallelipipeclens plan p. r. Rum
met emellan båda glasen är uppfylclt med alkohol. 

En luftblåsa z. sträfvar beständigt att intaga hög
sta punkten af den konvexa ytan u. v. 

En plan metallspegel M. JIII'., som lutar 45° emot 
tubens optiska axel, under det den upptager enelast 
hälften af synfältet inuti tuben, återkastar bilelen af 
luftblåsan emot okularet. 

En af tvenne tunna glasskifvor fasthållen genom
skinlig diafragma af papper, täcker vattenpassets fodral 
och utestänger de ljusbrytJJingar, som skulle kunna fram
träda uti luftblåsan och förändra dess bilels tycllighet. 

Tvenne emot hvarandra vinkelräta trådar, fästade 
nära bugtiga glaset u. v., bilda ett kors, hvars bild 
samticligt med luftblåsans reflekteras uti spegeln M. M'. 

Genom sakernas ordnande på detta sätt, är det 
klart, att då en observator sätter ögat intill okular
glaset, ser han på samma gång bilderna af nämnde 
kors och vattenpassets luftblåsa, samt genom röTets 
l. m. n. o. inskjutande eller utdragande ställes okular
glaset så att bilderna visa sig tyclliga. 

l\Ieu litet vana och öfning bör det blifva lätt att 
hålla instrumentet nog orörligt för att luftblåsan må 
stanna midt på trådkorset, såsom fig. 3 närmare utvisar. 
- Korset återspeglar sig för öfrigt i det inre af luft
blåsan.. - Kontakterna af de reflekterade bilderna af 
luftblåsan och tråclkorset och den direkt sedda bilden 
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af himmelskropppen tillkiinnagifvcr på ett l~itt och 

noggrann t sätt tlå luftblåsan befinner sig mitlt på tn'tll

korset; härvid är, med unelantag af hitt rättalle fel , 

axeln af vattenpassets fodral vertikal, eller IJ12d amlra 

ord axeln af vattenpassets fodral paraHel metl limbens 

plan och vinkelrät emot tubens optiska axel. Följakt

ligen blifva på en gång limbens plan vertikalt och 

optiska axeln horizontal, då luftblåsan och trådkorset 

äro stälda i vederbörlig kontakt. 

Alldenstund spegeln M:. :NI'. enelast upptager hälften 

af synfältet i tuben, så kan man på samma gång se 

den reflekterade billlen af vattenpassets lnftbl:'h;a och 

den af h varje yttre föremål genom objektif-glaset fram

bragta bilden; samt såletles äfven den af alidad- och 

horizontspegeln reflekterallc bilden af en himmelskropp 

fig. 3. 

Genom tlet att rören g. h. i. k. och L m. n. o. obe

roende af hvaramlra kunna inskjutas eller ntllragas, så 

kan bilelen af den observerade himmelskroppen behöri

gen instiLllas utan att luftl>låsans och tn'tllkorsets tyd

lighet förändras. Observatorn skall cU på en gång 

kunna se de reflekterade bilderna af him mclskroppen, 

vattenpassets luftblåsa och tt"ådkorset. Sålecles om 

man med ena handen håller instrumeutet så orörligt 

som möjligt, och mell elen andra fmmförer alillallen i 

passande ställning för åståilkommanJet af denna tre

faldiga kontakt, så måste gradtalet p<'t limben ovilkor

ligen angifva den observerade himmelskroppens mätta 

höjd. 

Derigenom att elen i spegeln sedda horizontala trå

elen af korset upphör att synas i miclten af tubens fält, 

uneler det att himmelskroppens bild icke kan framkom

ma annat än i tubens obetäckta fält till höger om 

spegeln, så uppstår elen svårigheten vicl observationen 
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att bilden endast kan hitnföras till nitmnde tråds för

längning. 

Denna olägenhet har dock blifvit afhjelpt på ett 

särdeles sinnrikt sätt. 

Genom lien lutning af 45°, som spegeln :M. :M' inne

hafver, så synes luftblåsans bild från olmlaret såsom 

i verkligheten utgående från prunkten W., belägen på 

afskitrningen af tubens optiska axel och den från luft

blåsan emot spegelns plan fälcla perpendikeln Z W. 

Det är för öfrigt på det genom denna punkt gåen

de planet W•. \V", som den genom objektivglaset 

frambragta bilelen af himmelskroppen kommer att 

·uppstå. 

Utefter tnbens horisontala diameter genom punk· 

ten \V. itr fästad en tvärs öfver röret gående tråd, 

hvars ställe följaktligen är korrekt, då de olika bilder

na, äro tydliga och dessutom nämnde tråd i synfältet 

utgör den naturliga förlängningen af korsets korison

tala tråd. Vidare tillåter en å spegelns infattning an

bringad mekanism att de båda linierna noggrannt sam

manföras uti hvaranclras förlängning. I följd af denna 

anordning är den anmärkta svårigheten vid observatio

nen undanröjd. 

Den af elen fasta tråden synliga delen a. el. fig. 3 

blifver en artificiel gruncllinie, till hvilken det är lätt 

att nedföra såväl solens brädd som en stjerna, och om 

observatorn, oaktadt skeppets rörelser, kan sammanföra 

bilderna uti elen å figuren angifna ställningen, så är 

höjllen erhållen. 

Vidkommande instrumentets justering, har man att 

iakttaga att icke rätta felen, utan bestämma tubens sär

skilda kollimation. 

För detta ändamål är det tydligen tillräckligt: 
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l:o. Att ställa tubens axel i förhållande till lim
bens plan, så att metallspegeln helt och hållet betäc
ker den icke folierade delen af horizont-spegeln. 

2:o. Att sammanföra till kontakt vattenpassets 
luftblåsa, trådkorset och den reflekterade bilden af sjö
horizonten. 

Det på alidaden angifna gradtalet utgör naturligt
vis den korrektion, som skall fogas till en himmels
kropps mätta höjd för att erhålla höjden såsom obser
verad öfver horizonten. 

Amiral Lejeune har icke ansett sig behöfva förse 
sin tub med någon särskild belysningsinrättning for 
observationer nattetid. Under sådana omständigheter 
torde det vara tillräckligt att belysa vattenpassets fodral 
från en vanlig lykta. 

Enligt franska marinministerns befallning, nar en 
tub, motsvarande nyss gifna beskrifning, blifvit tillver
kad af hrr Brunner. 

Observationer i land medelst denna tub, använd 
på en vanlig Lorieux sextant, hafva blifvit jemforda 
med samtidiga observationer uti artificiel horizont, der
vid nedanstående resultater erhållits: 

Artificiel Lejeunes 
Horisont. sextant. Differens. 
37° 20' .. . .• o . 37° 21• . .. . . ... + 1' 
36° 49' o o. o • • • 36° 47' o •••• o o - 2' 
36° 25' o •••••• 36° 26' • •• • o o o + l' 
36° 5~ • • •• o •• 36° 7' • •••• o o + 2' 
35° 15' • o. o ••• 35° 16' • o ••••• +l' 
34° 5' • • • o ••• 34° 6' • • o ... .. +l' 
33° 471 

•••• o •• 33° 47' • o ••• •• 0' 
33° 29' •••• o •• 33° 29' • • o • • • o 0' 
33° 11' • • • • • • o 33° 10' •• o o ••• - l' 
33° 0' • • o . o •• 33° o· . . .. .. . . o· 
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Samma försök några dagar sednare: 
35° 24· 30' . . . . . . 35° 24· o'' . . . . . . - o· 30'' 
35° 42' O' . . ... . 35° 41' O'' . . .... - l ' o·' 
Väderleken medgaf icke att fortsätta. 

Latituder bestämda genom meridianhöjder obser
verade med sextant försedd med '' tub med vattenpass''. 
Den 8 Juli 1875 48° 52• O'') korrekt latitud var: 

, 13 , , 48° 51' O''? 48° 51· 30" 
" 14 " " 48° 51' 30'') 

Tidsbestämningar. 
Tiden enligt Lejeunes sextant. Sanntid. 
Den 7 Juli 1875. Ot 5m 4s . . Ot 5m 16s 

Differens. 
.. -12s 

( Ot 5m lOs ) 
Den17 Juli 1875,{ Ot 5m lOs l·. Ot 5m 20~ .. -lOs 

3 serier. \ Ot 5m 12s J 

{ 
Ot 5m lOs } 

2 e)lkla höjder Ot 5m 12s . . Ot 5m 20s .. - lOs. 

Dessa tvenne sista observationer hafva beräknats 
utan att taga kollimation i betraktande, i följd hvaraf 
resultaten något skilja från sanna tiden, men felen äro 
alltid likartade. Genom att korrigera för kollimation, 
skulle man hafva fått longituden rätt på en half mi
nut när. 



Rullor öfver svenska krigsmakten tilllands 

och sjös, innefattande officers- och civil

personalen, samt utdrag ur Norges stats

kalender rörande armen och marinen 1876. 

Under ofvanstående titel hafva dessa rullor sam

manförda uti ett band nyligen lemnat pressen och blif

vit för allmänheten tillgängliga för ett pris af 2 kronor 

exemplaret, för subskribenter, samt 3 kronor för köpare. 

Genom dmrna, nya anordning har Svenska Flottans 

Rulla, som till och med år 1873, för sig sjelf friståen· 

de, utgifvits hvartannat år, i dess sednast varande form 

för uppställningen upphört att vara till, och vi kunna 

ej annat än s[iga den ett saknaelens farväl, tackande 

den för dess upplysancle innehåll. Med dess försvin· 

nancle, såsom en för sig sjelf utkommande rulla, har nog 

äfven hoppet, att få densamma ännu mera utvidgall 

och upplysande än den hittills varit, försvunnit. Vid 

första anblicken tycker man nog att det skulle med· 

föra en fördel med elen nya anordningen af rullornas 

sammanförande under ett band, då, enl. omslaget, sub

skribenter för 2 kronor, samt köpare för 3 kronor kunna 

årligen erhålla nya rullor öfver svenska och norska 

krigsmakten till lanels och sjös, då antagligen dessa 

rullor, i. ett band, årligen komma att utgifvas, i likhet 

med hvad hittills fallet varit med svenska armens 

rulla äfven innehållande utdrag ur elen norska militär

kalendern; samt hoppet att erhålla en större afsättning 

af dessa rullor än hittills. 
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Svenska flottan::; rulla, inncfattanlle ofHeers- och 

civil-pcr::;onalen samt förteckning öfver llcn norska ma

rinens offieet·::;-personal har hittills varit utgifYen hvart 

annat år, ofta nog, i anseende till de små förändringar 

som intr~Lft~1de inom den fåtaliga personalen, samt er

hölls för ett 1n·is af 1,75 kronor för subskribenter samt 

2 kronor för kö11are. 

Genom den nu vidtagna anordningen att samman

föra rulloma uti ett band kommer, hvaLl priset för 

rullorna beträffar, det att gestalta sig sålunda: 

Fö1· dem som ärligen bcltöfva eller vilja köpa Våda 

rullorna en afgi(t i 2 är: 

for snbslwibcntc'1·. 

(numera), 
4 kronor; 

för köpcwe. 
(numera), 
6 kronor; 

för subskr'ibmter. 

(hittills), 

armens rulla 4 kronor, 

:flottans 1,75 , 

summa 5, 75 kronor; 

för köpare. 

(hi t tills), 

armens rulla 5 kronor, 

flottans ., 2 " 
summa 7 kronor. 

Sålecles uppstår hädanefter för dem, som subskribe

ra under 2 år, en minskad utgift af 1,75 kronor och 

för köpare, uneler 2 år, en minskad utgift af 1 krona, 

mot hvad fallet hittills varit. 

lt'Ien många finnas, kanske cle flesta, som ej hafva 

behof af båda rulloma, och då visar det sig att just 
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de, som enJ.ast behöfva flottans rulla, få, om de årligen 
köpa ny s<'tdan, utbetala i 2 år 2,25 kronor mera än 
hittills om de äro subskribenter, samt 4 kronor mera 
än hittills om de äro köpare, under det att de som 
emlast behöfva armens rulla, såsom subskribenter, ej 
behöfva betala mera än hittills samt de som äro köpa
re enJ.ast få, under 2 års tid, en ökad utgift af 1 krona. 
Den nya anordningen är således, får J.em som endast 
hafva behof · af endera rullan, uteslutande till deras 
fårdel som behöfva a;nnens. :Många personer fin
nas ~ifven som vilja hafva flottans rulla så ofta J.en 
utkommer, men armens kunna de, i fciljd af tjenstgö
ringens beskaffenhet eller andra orsaker, nöja sig med 
att köpa t. ex. hvart annat år, och för desse ställer 
sig ej heller priset förJ.elaktigare. 

De, som väl egentligen behöfva båda rullorna så 
ofta de utkomma, äro en del embetsverk, och det är 
för dessa som den nya anordningen ställer sig fördel
aktigast hvacl kostnatlen beträffar, äfvensom för de 
subskribenter som behöfva armens rulla, hvilka hädan
efter får samma pris som förut "på köpet" erhålla 
flottans. 

Vi vända oss nu till innehållet af flottans nya rulla 
och finna då genast att denna rulla, genom den vid
tagna anorJ.ningen, betydligt förlorat af upplysande 
innehåll. 

Rätta ändamålet med kalendrars och rullors ut
gifvande är väl att, för ett billigt pris, vara så myc
ket som möjligt upplysande, ej blott för yrkesmännen 
utan äfven för personer utom yrket, och som ej hafva 
alltid tillgång till reglementen och andra författningar. 
Tydligt finner man att det varit ett hufvudsträfvande 
att få flottans rulla af samma uppställning som armens, 
ehuru tlet ej alltid synes vara strängt iakttaget. 
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De i flottans förra rulla vitl officerarnes namn upp
tagna meritförteckningar i sammandragen form, ~iro i 
den nya rullan nästan alldeles borttagna, och inskdin
ka sig hufvudsakligen till, liksom i armens rulla, per
sonernas n. v. tjenstgöring, deras ordnar, samt bok
stäfverna: K. H. S., utmärkande den, som aflagt ut
gångsexamen antingen från K. krigshögskolan eller 
fordua K. högre artilleri-liiroverket; S. S. utmärkande 
elen som genomgått skjutskola; G. C. I. utmärkande 
den, som genomgått kurs vid K. gymnastiska central
institutet; F. B. utmä1·kancle elen, som genomgått kurs 
vid Falu bergsskola; T. I. B. S., utmärkande elen, som 
genomgått kurs vid K. teknologiska institutets berg
skoleafdelning; engelsk (fi'ansk o. s. v.) K. (2, 3, 4 o. 
s. v.) utmärkande den, som 2, 3, 4 o. s. v. månader 
varit anstäld uti engelsk (fransk o. s. v.) örlogstjenst. 
Likalecles är uppgiften på befäl å svenska örlogsfar
tyg samt tjenstgöringstid till sjös som officer borttag
ne i den nya rullan. Det är således, hvad tjenstgörin
gen angår, enelast den utländska krigstjensten som fått 
q v ars tå. 

Men då de ofvannämncla bokstäfverna hafva samma 
eller motsvarande betydelse i båda rullorna är ej så för
hållandet med den utländska tjensten, ty i armens rulla 
betyder U. K. (2, 3, 4 o. s. v.) den som 2, 3, 4 o. 3. v. 
månader varit anstäld uti utländsk krigstjenst och der
uneler bevistat fälttåg, men i flottans nya rulla är, enl. 
ofvan, all utländsk krigstjenst upptagen, vare sig per· 
sonen derunder bevistat krig eller ej. 

Uti armens rulla finnes en * for de officerare som 
genomgått K. krigsskolan eller fordua K. krigs-akade
mien, men för alla efter den 31 Dec. 1868 utnämnde 
officerare, som varit kadetter, är detta tecken ej ut
satt. I flottans nya rulla finnes ej sådan *, ehuru 
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o:fH.cerare :finn:ts i flottan , lrvilka blih·it Yi(l olika litro

verk uppfostrade. 

Enligt reglementet för flottan, första delen, öfver

styrelsen och organi::;ationen, § 30, placeras K. flottan s 

officerare å flottans stationer enligt den fördelning, som 

af K. J\II:t, på derom af chefen för flottans militärper

sonal gjord framställning, varder bestäm(l. I flottans 

förra rulla finnes upptaget för hvarje officer den station 

han tillhör. I den nu utkomna rullan söker man för

giifves efter en sådan upplysning; en upplysning som 

nog hade fått rum om t. ex. födelsekolumnen fått sam

ma inskränkta bredd som i armens rulla. s,·criges 

och Norges statskalender upplyser härom, oaktadt, 

helt naturligt, endast ett mycket begränsaLit utrymme 

kan i en dylik kalender åt flottan llpplåtas. 

Å sid. 29 i armens rulla finnes upptaget" kommen

dants-staten", och då man t. ex. vill se hvem som är 

kommendant i Carlskrona heter det under titeln Ccu·ls

lcrona: "se flottans stationer". När man då i flottans 

nya rulla uppslår: "flottans stationer" finnes ej upp

gifvet hvem som är kommenelan t på Carskrona station, 

och man skulle kunna tro att ej någon sådan :finnes, 

om man ej hade sett i flottans reglemente att militär

cheferna ~iro tillika kommendanter, den ene för de i 

Carlskrona, den andre för de å Skeppsholmen i Stock

holm förlagda trupper. 

De i flottans förra, rulla meddelade upplysningar

no om lönerna äro i elen nya uteslutna. 

Uti armens rulla finnes å sid. 155 upptaget: Pa

radclaga1". I flottans förra rulla voro upptagne såväl 

})arad- som salutdagar, men i elen nya får man enelast 

nöja sig med de i armens rulla upptagna parauLlagar

ne, ehuru det ojäfaktigt är af nytta att man i en 

flottans rulla upplyses om hvilka dagar äro salut

Jagar. 
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Uti armens rulla finnes npptap;et ''Rangonlnin.!J", 

som iakttages af samtliga till armen ltörmH1c stater 

och kårer vitl presentat!oner och umlenlåniga uppvakt

ningar å K. hofvet, å vaktparader, samt vid flere an

dra tillfällen. 

Man letar förgäfves i flottans nya mUa att finna 

nppgifvet hvacl rang flottan intager. Detta jemte mera, 

som clermetl står i sammanhang, var i flottans förra 

rulla upptaget. Flottans rang står visserligen i flot

tans reglemente, men som, enligt V<lr åsigt, en rnlla 

är till äfven för andra personer ~in dem som iiro skyl

diga att hafva flottans reglementen, så borde väl en 

sådan uppgift ej i elen nya rullan saknats. 

Nio sidor äro i armens nya rulla upptagna med 

uniformsbestämmelser för armen, men då man vill se 

bestämmelserna öfver flottans uniform i dess rulla fin

her man att enelast sex rader äro dertill lemnade, och 

hvilka rader hänvisa till de vid olika ticler utkomna 

generalorder röramle uniformsbestämmelserna för flot

tans officerare och deras vederlikar, men ej ett ord om 

uniformernas beskaffenhet. 

Dessa fakta må vara nog såsom bevis på, hvad vi 

ofvan yttrat, att genom den nya anordningen för rullor

nas utgifvande det ej är dem, hvilka behöfva flottans 

rulla ej heller dess innehåll, som derpå vunnit. 

G. T. 
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strödda underrättelser. 

De ryska popoffkorna (1•u1ula pansm·tm~tygen). 
Det intressanta bref från M:r Reed som stod att liisa i «Ti mes » i 

slutet af sistlidne Oktober måna:d, såviil rörande Ryssarnas r~nda 
pansarfartyg som andra delar af deras sjöfUrsvarssystem har ådraget 

sig allmiin uppmlirksamhet och torde äfven för Tidskriftens läsare 

vara af intresse, lwarfore vi vilja lemua en kortfattad redogörelse för 

detsamma. 
M:r Reed har framkastat den frågan, om vi ej böra följa Ryss

lands exempel och sjelfva bygga några af dessa utomordentliga fartyg, 

och gjort den till en fråga för dagen. 
Uppfinningen af runda fartyg, såsom väl är kiindt, tillkommer 

den afiidne M:r John EJder, men hedern att hafva bringat denna 

ide till verkställighet tillkommer ryska amiralen Popoff. Resultatet 

synes hafva gifvit målsmännen fJr denna ide r.iitt, ty det kan knap

past förnekae, att för en gifven summa penningar kan ett pansar
fartyg på den runda principen frambringas af såväl större offensiv 

som defensiv kraft, iin efter någon annan princip, när af.oeende flistes 

vid ombord placerade kanoner. 
~Amiral Popoff», det andra af de ryska runda pansarfartygen, iir 

120 fot i diameter, 13 fots djupgående och deplacerar omkring 3500 

tons, ett ganska litet deplacement för ett fartyg, hvars pausar är 18 

tum tjockt och som för två 41 tons kanoner. 
Fm-tygssidans höjd öfver vattnet är endast 18 tum, men kano

nerna liro anbringade i ett centralt torn (som kan göras till riirligt 

om det skulle anses förmånligt) och däcksöfverbyggnaden kan erhiUia 

snart sagdt hvilken utsträckning som helst. På det hela taget synes 

det ej vara något skäl att betvifta hennes sjöduglighet och egenskap 

att icke blöta. Hennes styfhet måste följaktligen vara obestridlig och 

hvad hennes stadighet som kanonplattform beträlfar likaså; det van

liga sambandet mellan styfhet och slingring finnes nernligen icke hos 

fartyg af stor bredd och ringa djupgående, såPom det visat sig hos 

de amerikanska monitorerna och ännu senare i ångaren Diccy. 

Att popofl:'kan blir Hitt haudterlig till en ovanlig grad lir på

tagligt. 
Det finnes icke något ski.il, hvarföre ue ej skulle kunna byggas 

som rammar, och deras utomordentliga lätthandterlighet och runda 

form, ~~,· ~il 

borde göm 
a1l;tck. 
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som elen l:i tthet, hvarmed <lC' l;nnna aptf'ras med cC'ller, 

dem tryggare Hn uc Ilesta fartyg emot andra ran11nnrs 

Det antnurkes Ufvcn af M:r Rcecl, att de liimpa sig mc<l siirclcles 

Wtthet till att kuuna helt och hållet pausarkltldas, om denna ut

striickuing, iifven till fartygl'ts undervaltPus-kropp af det fiir niirva

rande bcgngnnde pans"rbiiltct i vattenlinien, n:lgonsin sk ull e anses 

önskviil'd si\som et l skyll<! mot t9rpcdos. Med så m[mga af !war

andra oberoende propellrar och maskiner, kan fartyget knappast ui'L

gonsin blifva lemnadt utan rurelsekraft, annat iin vid total brist pf• 

kol. Såsout fiirut blifvit sagclt, iit· djupgåendet litet och deplace
mentet, eller, med andra ord kostnaden, gans ka ringa i förh .".J iandc 

till den effekt som erhålles. 

I hvatj e af ofvanniirnnuc afseenden, och vi tro att vi hafva 

niimnt alla af n:'.gon Yigt utom 2:ne, iir det runda pansarfart yget an

tingen lika eller bcsUimt iif\·cr!Ugset hvnrje mnligt pansarfartyg af 
lika kostnad. 

Dessa 2:ne faktorer ii ro seg~i ngof~rmåga och hastighelnoder i'Lnga. 

H vad elen första betriiffar, kan intet svi\nue pansarfartyg göra 

ni\gm anspr[,k pi• att vara u<"•gon kraftig seglare, och det mesta som 

kan göras för n :"t go n af denna klass, Hr al t förse dem med någon 

slags provisiouel tackling, som med god vin d kau furhj elpn. dem in 

i hamn, sedan kolen hafva tagit slut. J"uga inLjudande som popoff
kan ;;r f,r sjömannens entusiasm, skulle det sannolikt vara möjligt 

att gura lilm mycket för dem i detb1. afseende, som för Dccastation 

eller lnjl".ri!Jie. 

Deu frl.ga, pf• hvilken deras pi,;ts i en sjöstrid beror, iir ueu 

rörande farten under [mga 
HHstkraf'Lernas förhållnnde till deplacementet hos «Amiral Po

poff, synes öfvertr;iffa det hos den mest suabbgileode af våra pan

sarfartyg, men ehuru elen viintade farten ieke iir af oss kii11d, an

tag:l. vi, att fnrten icke kanuner att vfvcrsliga 8 knop, om den ens 

uppni\r denna siff'ra. 
H vilken maskinkraft vore erforderlig för att framurifva ett såuant 

fartyg 13 eller l± knop, iir en fråga som för uiin·araude icke t.jeuar 

niigot till att beriikna, furrä11 mera iir kiindt af hvad en Popo!fka 

kan utr·Ht ta, men de maökiner som kunna gifva ett sådant resultat 

och den kolqvantitet, som vore erforderlig för att bibehålla den för 

uågot längre tid, kunde enelast föras i ett stort och dyrbart fartyg. 
Likv;il deplacerar ~Amiral Popoff» mindre iiu ~:del så mycket 

som «lnllcxible«, och mer lin 200 ij ;tr en betydlig qvantitet aU röra sig 

med. Om niigon vore djerf nog att tHnka sig en Popoffka gående 

lltcd 13 ktHl[tS fart, l>tt hollOtll se hvau han kund P. å;;tadkolllma mr'l 

17 
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ett deplacement pil 11000 tons. Om blott farten kan nppn:'is, s:'1 
skall hau med siikPrhet LesPgm dnflexible» i nllt annat. 

I siluant fall hafva vi funnit Yon· modell för sbgliniens pansar
fartyg och popoffi<as plats i krig komu1er ganska hiigt.. Kolexpen 
serna skola Llifnt stora, och dockor och Llockportnr lord<~ lJchiifvn 
en god del ornLyggnad , men modE"llcn har ntan tvihel blifYit funnen. 

Men llfvcu om 13 knop icke kan erh:"tllas, bör det rnmln pansm·
fartyget dock måhitnda vara den riitt:\ modellen fUr vl'1!·a verk liga 
stridsfartyg. Det Hr uemligeu alldeles icke !dart, att denna stom ha
stighet, - som iir nngcfHr «Devastations«, - iir, snsom vi ofta fram
bttllit, nudviindig; och den friigan torde uog komma att nmlcrknstas 
pröfning, nemligcn iir det möjligt att, fur att tillfijrsHkra oss om s[tdana 

fördelur som Popoffkl\ erujn der, "i lwndc nujl\ oss med mindre hl\-
- t. ex. 10 knop. 

Om det iir ml\jligt att för «DcYastations« kostmul bygga 2 Po
poffims med samma pansar och kanoner som «Amiral Popoff" och 
med 10 knops fart, sit lider det intet tvifvel h vilket som >kulle mra det 
mest f'iirdelaktiga siitt utt depensera dessa penningar. En fiendtlig •Dc
vastation« kumle naturligtvis unchika dem, men hon kunde icke be
segra dem (eller ens en af <lom), och si\ lrmcb skulle de iHminstonQ 
Le herrska hafven. Fmnskl\ flottan b au e fordom alltid b ii t l n; seglare 
iin v:'\m skepp och ,·oro under åratal i stånd att l1ålla sig unclnn ef
ter behag. Dock motsvarade detta sil litet deras afsigt, att de slut
ligen erbjU'do batalj och blefvo tillintetgjorda och samma sak skulle 
niistan slikert hlincla iin en gång. Om icke sil simile ske, bur ih:"tg
kommas, att ehuru det blista man kan göm med sin fiende iir att 
taga honom eller slinka honom, så iir demiist det biista att il-inga 
honom att fly. 

Hastighet ehuru önskviird lir icke ett siue- 'l''a nun hos ett för 
slaglinieu afscdt skepp. 

Dess:> LetmktPlser rörande auviiudandc af ruuda pansarfartyg 
i stället fur nuvarande typer af sjögående fartyg iiro framstiilcla blott 
fiir att vedcr!Hggt> det allt fiir vanliga antagandet, att de ej kunna 
komma ifråga annl\t iin för kustens försvar. Vi hufva ej för nfsigt 
aLL drifva vilrt pibtående alltför långt, eller att p1tslft att sådana ar
gumeuter som vi hafva framsliillt iiro auuat lin spekulativa, och vi 
glömma ej, att miiktiga auktoriteter hufva motsatt sig byggandet af 
stora pansarfartyg af hvad slag som helst - ehuru af dem, hvilka 
hysa denna, enligt vår 1\sigt, farl iga och sorgliga missuppfattning, nå
gra måhiindu voro villiga att adoptera en sjögf1ende flotta af Popoff
kas (med tillriicklig fart), i sttillct fur dc mindre viii fu~svarade pau
sm-fartyg de nu opponera sig emot. 

Äfven ii n nu svfu·are motståndare mot pansar ii n dessa, synas icke 
oviltiga att diskutera de ryska fartygens förtjenster i och fur kust-
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f;;nrnr. liYflJ-fcirn vi vilja sed an skiirsk:'ith <lPm i tlPnna. lmraktiir, rl. 
v. s. pnnmrfartyg: fullkoml il!·t i st:"111d att. göra rn pnssnge fdn en 
h:1n1n till Pn annnn, Pll r· r att i siikPrhet g1t öfwr ha.l'n·n om så pil
fordras, m en ofunniigna tillf,,ljc af deras ring1~ fart att nppfylla sjU
gående fnrtygs Ynnliga egenskaper. 

Våra nyaste kustfiirsvarsfartyg iiro «Cyclops« och 3 systerskepp, af 
Inilim alh bi•rjad Ps vid fransk.tyska krigets utbrott. «Cyclops« de
placerar B4 30 tons, (·{/('r nm /..,.'\'1 del::irtwma .~om " .... ·lmirol I>npnfT"', 

har 8 och 9 lnms pausar och fcirer 4 st. 18 tons kanoner. Hennes 
ha st ighet iir lO hop och hennes kolförd',cllitct, ehnru sannolikt (]etta 
lir lika stort ~om «Popoffs.« Hennes sjöduglighet. hm· kuappnst blifvit 
pr<iJ\-n d, meu tvifYcl haha Llifvit fraJul;aftadc dm·emot. Hon km 
utan !Yifvel rcim sig friin hamn till hamn hastigare iin d.et ryska far 
tyget, men i 1·crldig tjenst, d. v s. i alt försvara en siirskild hamn 
Pller flodmynning ell er i att bombardera en flistning, skulle hennes 
stön c fart sUllan, om 11ågonsin gifvn henne ni\gon fördel. 

Fi•r ufrigt. har hon 8 tums punsnr emot 18 tnms och 4 st. 18 
tons kanoner •·n1ot 2 st . 41 tons ot;h hon liguer 15 fot () tum emot 
1:3 fot samt iir mycket 111iuclrc li.itthandterlig. «AmiralPopoff« skulle 
hnfva lika myekct l\tt fmkta af en chinesisk juuk som af «Cyclops~, 
och det iir ganska siikcrt, att ingen modifikation af elen sednare t . 

ex. ntt koncentrera kanonerna i e!t tom eller att glim henne kor
tare och bretlurc, skulle kunna glira hen ne jemngod med hen nes mot
ståndare, om hon icke lik denna kunde göras rund eller niira rund. 

Såluuda synas de rnn(la fr.rt.ygen vara fullkomliga flir k~tstji'ir

scar, om man iir af den ftsiglcn, som vi anse rigtig, aU hastigltet iir 
jemfi•rPbcvis utan vigt för dylik tjenst Den frågan qvarst:'1r natur
ligtvis, om vi allti erfordra ];ustförsvari'fartyg, eller om våm kuster 
biittre kunna försraras genom fasta flirskausningar allor den !'jögii
emle flottan. Det skulle tjena till intet vid slutet af denna artikel 
att ingf1 p:1 diskussion af en stl vindtomfattande fråga som denna 
hvilk cu tillhör strategien och icke konstruktion af fartyg. 

Det iir tillriickligt att siiga att, eniir v11ra kuster iiro vida olika 
Rysslands (som iiro uppfyllda af talrika grunda inlopp), hvad för detta 
land vore utomo!·dentligt !dok politik, kan vam dåraktigt fUr oss. Vår 
tanke Hr, att vi bchöfva ett m[tttligt antal sådana fartyg till tjenst
guring i Themsen, Mersey, Humber, Tyne och Clyde etc. 

De stora sjcistationerna såsom Portsmouth och Plymouth iiro, 
eller borde vara, tillrUckligt försmrade af flottan och förskausuin
gnrna, under det att mindre hanuelshamnar kunna hafva ett billiga
re försvar i form af jordverk och Moncrieffs kauonslupm·. 

Ett clnssin rundn fartyg lika «Amiral Popoff», skulle vara ett 
viirderil;t, hit1rag till fiidem t' slandcts stricl;;hafter och borde verksamt 
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beskydda nlln vo"trn stora hnnrlelshnnP1ar fr:ln skalla ••l ler till o( h 1110 ,] 

förohi1npuing. 

Det Hr icke snunolikt ntt s[Jdann Uinbndc oeh uppfi.nnin gsr ika 

miin, SOill dc ryska konstrukturerna hafva vimt sig vara, hat\n 1111-

dcr]ålit ni',got fiir att förvissa sig om , att den form dc lwl\rt nntagit 
iir den b:ista. 

Sjelfv:1 tvifla vi ej, med n.nledning af hvad vi ofvnn yltrnt i sn.

ken, att den Hr sft, men vi skulle önska veta om det expcr:irnentet 

har !Jiifvit fursukt, eller kommer att försökas, att. anb ringa ett kil

formigt skiigg i hvarje Huda, til!J·iickligt flir att göra e G vink< ·! af ,t;) " 

med fartygets medellinie. Detta skulle något iib fariyg<'ts liingu. 

De kilfonniga HlS!Jråugcn kunde sitta utaufor pansam, ln·ars ru 11dn 

fol'ln bibehölls, och kunde begnguas som kolboxar. Yi flir:~. olh alt 

en så tviir bog skulle niistan erbjuda samma motstfmd so m duu rumla 
formen, m8n fäsöket skulle vara intressant. 

Ett 1•nndt pansarf,t1'l!J[J till .YJOS. M:r E. J. Ree<l h nr 

meddelat <Tirnes" en intressant berHttelse om sina iakttagelser OIIL 

bord pli det ryska runda pansarfnrl·yget "N ovgoroch i Sv :t r l a '"'f\ o. 
Utrymmet medgifver ej att hiir återgifva M:r Reeds bref m extcuso, 
hvarforc Yi göra fiilj:mcle utdrag: 

Då vt kl. 8 på aftonen gingo ombord i af.-;igt att ulstriickrt vår 

passage så långt som till Yalta, funno vi barometern i fallnml<', ho

tanue moln sammandmga sig, vinden i hastigt tilltagande samt en 

hiig sjö; och som vttr fiird endnst skulle npptngrt någm timtnru· och 

jag mycket liingtade n.tt få se N ovgorod till sji1s vid dngsljus, blcf 

vår n.fresa uppskjuten till påfoljande morgon kl. G, d:t n.nka ret liittn 

des. Vinden hade betyd!Jgt aftagit, men den syclvestliga stormen 

som under natten rasat öfvcr hela Svarta hafvct linda fi·tm Bospho

rcn, hade nppdrifvit en svär Jyning i furening med hvilken var en 

kmbb och irregulier sjö, sii att. omst:indighetema voro siinlelcs gy 11 -

samm& för att unelersöka hvilka egensknper ett cirkelformaclt fartyg 

skulle utveckb under en siid :m sjih·e;a. Som hUga udda1· med 

ofantliga bergmassor skjilto fram l:"lllgt ut i sjön, cmcli:ln oss och 

Yalta, måste kursen betydligt förHudras s:1 att, uneler loppet af mor

gonen hade vi hn.ft sjön efter hvartannat p:1 styrbords bog riitt «fur-
. f , ' b b .l b ~' 
1 rau ", pa a orus og och niira tviirs. Låt oss vidare ihltgkommn 

att fartyget il!' ganska litet för utt vara ett pansarfariyg. Deplace

mentet eller hela vigten af vårt stnJ·sta pansarfartyg vfvc1·-;tiger 10,000 

tons. «Sultan " är niim 900 tons; Dcvastation det samma, och Iron 

Duke niim GOOO; Glattou, ett furtyg flir lmstfiirsvaret, n;im 5000; de 

fyra små fartygen som byggdes under M:r Gladstones styrelse, di\ 
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];rigel Clttt>llan F rankrike och 'J'y,;ldand utlll'IH , u;ira 3000 och detta 

ryska cirl<clformade fartyget Novgorod onchst 2GOO. 

Ett anttflt siitt att uppskatta fartygets slol'lek lir, att. taga i be 

traktand e des~ diameter som iir l 00 fot och heln. omkretse n .::irca 

314:. och nwd denna storlek iir det tydligt att man kn nppt har till

riiekligt materid ntt åsbclkommn ett fartyg med två sidor omkring 

140 fot Ungt och med ntt!ig breeld t ex. 30 fo!. 

Dessa dimensioner iiro icke blott mycket mindre iin de ofvan

n;imn rl o minsta pansarfarlyge ns, !t l 'In ;ifv~n mindre iin dc srui'L krwon

b[ctnrnas, " \ 'ipc·r-> oeh «Vixen», hYilka byggdes 1SG5 för scrskilllta 

iindamill och hYilk:t, med :1!1 furmi'>ga som stod mig till bnds ej kunde 

gör:~ s liimpliga för vm.Jig sjiiljenst. Lihcil ufYcrsiiger vigtPil n.( detta 

cirkdfonn:ul e fartyg, med pansar och kanoner, elen sammanlagda vig

ten af d<:n cngdskn. kanonlJ utens skrof, pausar, kanoner, maskin, 

nw ster och fiirri\der jemte nlla öfriga tillhurighcter. Forntom en 

pnnsarldiidd öfvermtt enskropp, till enelast 18 tums h jcl, har fn.rtyget 

mi dskepps, från förn till aktern stn.rka iJf,·crbyggnaucr omhiug 7 fot 

huga , och of\an dessa uppreser sig i midten af fartyget det fastn. 

P""'arbrusldrn, inom hvilket de tvi't stora kanonernr1 (28 tons) stii, 

och öfyer IHilkct lle skjuta. 

N:im nktem iir en npphiijd beqviim p lattform p:1 hvilken vi, 

fullkomligt torra, tillbringad e heb morgonen iifven under den sv:1ra

~te ~j~ig~Lngen. 

Jag biir tiWiggn. att det bepansrade diicket hviilfver sig ansen

ligt (J fot) fr,"m si dan , lwilken iir enelast 18 tum öfver vattnet, sr, att, 

(>>JHhntagmrcle iif,·erbyggnaderna) d:.tcket liknar ett stort spheriskt 

s•.'gmcnt, och giir det verkliga öfverskottot af flytkraft mycket större, 

;in lwacl rnan simile sluta till dernf alt sidorna endast resa 18 t.mn 

i•fver vattnet Och nu , frågar Hisaren hvad hiinclc detta utomord ent

liga fartyg i e11 siiclnn sj Ugem g som det n n gick till mötes? 

Nåviil, SYaret blir, att., fr:tmstlillandc en i fl ere afseende exempel

his å'yn och behandlande sjön p[; ett siitt jag ej förr sett, gick det 

fram med n ii ra sam m n. fart som uneler sti llt viider; fartyget höjde 

och s:inktc sig till en nUslan omiirkbar grad, och både dess stamp

ning och rull11ing voro sii obetydliga och makliga att man kunde 

und er hela morgonen, antingen sjiin var riitt på bogen, «förifrån~ 

eller nii stan tYiirs, id;e allenast st i\ och gå ntan iifven med beqv>im

lighet skrifva . 
Efter att hafva liist hvad som blifvit yttrat om fartygets stora 

maklighet, ldinner sig lusaren blijd att fråga: Men nog måste elen 

svåra dyning och sjligång, hvarom ni talat, hafva rullat i nästan öf

verviildig[lnclc m'tssor öfver ett så H\gt cliick, hvars yttre kant endast 

lag 18 tum öfver vattnet? Detta var likvlll långt ifr[m fallet. Vis

serligen spolade stuno eller mindre vattenmassor tillfiilligtvis öfver 



diieket., och 1\il ~j·iama Yoro som storst gju rde hva1je Yåg detta till 
sturre eller mindre grad; men :ifvcn dil det va.r som v:ir.,t. s<•g man 
aldrig stora, flere fot djupa, vattenmassm· :;t.irta i u p:\ rliickPt, Pj heller 
kincles pil ufvcrbyggnaderua de hiiftiga sing af f;juarne som man med 
nlistan visshet f••niintade under en si'1dan sj•iresa. Verkliga fiirh>•l
bndet synes hafva varit alt, r.ntingen y[,pen hiijtle sig und er farly
gels sida (och med ordet sid :t kan hiir iif\cn ultryekns sihiil bog som 
akter) eller sidan siinkte sig ner emot sji'>n, fr r11ud r<>f fartyget under 
sig en v[tg, som, miilancle en annalkande f'jij, lJrijt densamma och 
fiirmiuskade den mycket om icke ti ll intet gjonle dess hastighet. Vid 
mf•nga tillfiillcn stoppade dc u vftg fartyget i\ s t r. d kom helt och M !l et 
den m;·, tande dgcn, och till och med tvingade den tillbaLt fri\n far
tyget, sf1 att dervid icke en droppa vatten kom in p[t diickct utan i 
form af fint sEink eller skum . Vid andra tillf:ilkn tog en t.!<: l af den 
ankommande vågen tifverhnnd o<:h IICllst.>rtaclo en c;vantitet Ynlten 
på diicket; mC>n iifven denna qHlnlitet var s:\ li'.cn till sin m:ill"•l 
och hastighet, att dess ve1 kan var mycket mimlre ii n den skull e b l if. 
vit. om vftgcn hade brutit sig emot cu klippa eller slutlamlc strand. 
Mfmga tala out li'•gdiick:tde fartyg som om klippor hvilka i>f\crsviim
mas af ett stigande tidvatten; men i den na jemforclsc ligger i11 gcn 
r:it.t vi~ a uti hvad som ang[tr dctl:t eirkclform:ule fartyg, hvilkct fmm 
stiillcr ett helt olika fcuonwn iin klippan, som skto lj es af det bru
sande ha !'vet. 

Vidare vill jag icke p<lsti\ eller iinslm att. n i'tgou fon· ett ögo n
blick skulle tro, att den sjiigi'111 g vi miillc i g:1 r tillhiorde det sv[,;·aste 
slaget, eller a tt den svåraste sj oi iekc hade gif'vit Novg01·0Ll mycket 
stiirre rMelscr och allvarsammare frestning. Jag h:.r ltiir bloLt ii.te r
gifvit verkliga förhrlllanden och iinskar endast att dc uppskaltas efter 
sitt viirde. 

F<ir egen del har jag tillit~fullt konunit ii!! den slutsctt~, att ett 
cirkelformaclt fartyg med lt.g i'tf'vcrvalten~kropp, si'tLlant som Nov"O-. o rod, htet so m det ilr, hamllerar sig mycket biit.lre i sjögi'tng iin dc 
flesta mcnuiskor skulle fl>rvHnta, och Ufvenlcdes a lt man funnit i 
detsamma (ohetaget storleken, steloroas hiijd Mver vattnet och andm 
1uindrc vig1 iga saker) en fartygt;lyp, sotn cgcr ga.uska. 1nHrkviirdiga 
egenskaper f•>r att befara hafvet. 

Som Novgm·od är litet, varande iirnuadt fur knstforsvaret, har 
det en rne'.lc:lmilt.lig maskinkraft, och en maskin som till och med 
icke nog verksamt fiirbrukar den >•oga, som kan åstadkommas. Den 
sttirsta fart som fartyget nppn[u· lir nUra 8 knop. Tillförne har det 
tillryggalagt öfver 100 engelska mil med 7 t knopp i timman. Vid 
nu omniimnda passage gick fartyget en mycket lllngre distaus med 
6~ lmop, och den sttirre eller mindre miingd af motsjö vi mötte syn
tes gow gMISka ringa inverkan pft farleB Fartyget «Amiral Popoff», 
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det andra i ord ningen, som nyligen g>:tt af stapeln lir, ehuru litet, 
nnsenligt sti •JTC :in Novgorod; tnen det har likviil mindre maskinkraft 
i fiirh[ll lnnde till sin storlek oeh om detta fartyg gur lika fart, så 
vore det en lycklig utgång i det hilnsecnclet. 

»Popolh kan likvUl icke belysa frågan rörande stor fmt , ty detta 
:'tstndkommes endnst genom att tilllimpa stUrre clrifkraft i furhftllande 
till fnrtygcts storlek. Det oaktadt, Hr jag öfvertygad om, att stor 
fart kan bibringas denna fartygstyp till f;,ljc af den utomordentliga. 
Hirmftgn den bes i t ter att rymrna pannor, m n skin och briioslC>, och dess
utom de stora furdelar ett. stu rre pausarfartyg af denna typ skulle 
hafva i jcmfurdsc med ett mindre. 

(Engiuccri tl g.) 
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Litteratur. 

Svensk. 
J{. l\1·iysvetenslr:ap.<ö-Alrndenäen8 hanrlUnya1· och 

t'hlsk1•ift, 15 Jan. 187G. FursiA till besYamnrlet affr:lgan: llvilka 
förHudringar uti infanteriets sl ridssiitt hnr crfnrenhctcn frtm 187 0-7 1 
årens krig visat vara niidviindiga? af C. A. C. Brnlt, li_;jtnant. Vid 
årets b t:jan. MiliWrlitter·ltut·. Till redaktionen af Erig."·etcnskaps
Almderniens tidskrift friin G. N. Uppgifter om 1875 :"tr,; bcYiiring
nta.nskap Officiell>\ undcrr:itt elser. Anmiilan Titlsln-ift i rnilitiilhc·l
soYtu·d, ulgifven ::tf svenska Militiirliikardureningen. 

D:o, 31 Jan. Tankar om ordnandet och utförandet af slrids
öfuingat· vid indelta infanteriets regementen och ki'trcr. Om den 
svenska kulsp rnt.:m. Officiella umlcrrHttelser . 

. D:o, 15 Febr. X.rsbcriitldse af furedrngn ndcn i krigsfij tvallning, 
krigslagfarenhet och sjukvård, Cit\-crfiiltliib.ten m. m. K M. Edholto. 
Underriiltelser från friimmande land .. Off1ciella underriiUcher. 

D:o, 29 F ebr. H.idskolan i Saumur. Bt·c:· funna i eu kassemu 
sabeltaska. Uppg.ifter om tingden af stam manskapet och bcviiringen 
vid arme en. u uderdittclser fn'\n friimmande land. 

D:o, 15 Mars. Årsberiittclse af fure clra"~l ncl e n i l<ri o-skonst ma-o <> , 
joren m. - m. friherre A E. Rrtppe. Spriingfursukcn i\ KLmgsholnts 
fiistniug (med en bilaga). U ppgiftcr (.fver det vid armeen- tjenandc 
manskapets ftlcler, medeltjenstetid m. m. S:~mrnat11lmg af furfattnin
gar rlörandc :mncen, hvi lka utkommit uuder år 1875. Offtciella un
dcrriittelser. 

D:o, 31 Mars. Ryska fUlttåget mot Khim :1r 1873 (med en karta). 
Officiella underrättelser. 

A1•tillm·i-'l"iclslcrij't, l:a hiiftet 187G. Bidrag till den empi
riska ballistiken. Arsenalen i Wien . - Om de nyare konstruktio
lterutt inom Europas fiiltartillcricr. F<h·stik med ftillartillerimat.criel i 
Österrike. Ryska artilleriet i fU lt tåget mot Khiva. Artillerildabbeu. 
Svemik - Norska artillerikomilens utlåtande angå~ u de införandet af 
fiilt- och positionskanoner af ny konstruktion. Utdrag ur embets
skrifvelser. 

D:o, 2:a häftet. Rekryteringsförhi\llaudena vid svenska artilleriet 
(m fL), uf G. Några uppgifter angående de tyska belligringsbatteri-

<::G7 

r rnas ycrkan lltOl Pnri ,. D c i't•attSka fiiltk:tll(lltc·rlla . Litd ra g llt' ko
llli lel>c lil llkandc ll , reM·hnriitt cloc r 111. m. Ul\1rag lll' entl .• c tssl<t:i!'l·dsN' 

UuflC'I'1'iittel:-~e·r fii-1• ."jiij(tntJulc, hiift. 11. Jllli-Dcccm
ber 1875. 

Inyc11:iör-J{nfenclc1·, en kwl'ffattCtfl snml-i11y af de 
1·-iytir1aste taTwlle1 ·, fm·HtlcJ' och 1·esttltctt inom det tel."-
1dskct o·nwåflet. Si\ lyder titeln p[, en bok, ro m n f i11gcniörcrnn. 
}(. I. W csterling och O R Lnndherg nyligen nlgifYits pil central-
tryckeri ets förlag. . .. 

Titeln angifycr tillriicldigt boken;; innchii\l och iindamal, och la:·cr 
ut.gifynmes mening vnrn. att , i likhet 111 C<l hYatl sont sker med dyh;m 
kalPudrar pi't tyska, fran sl<a, engelska och andm frli111rnnnde S~)J'ak, 
om möjlio-t rtrlio-cn utgifm en ny upplaga , uti ln·ilkeu furblil.lnngar 
och till;i~ kun~a inflyta. Dennn. företeelse iir - rnau kan så siiga 
- ny in om Llcu tekniska litterat uren pit v[,rt s pr[, k; ly dc fursök 
som fJrnt gjo rts i clenna rigtniug, hafva icke krönts med framgi'tng, 
och detta till fuljd deraf, alt dc autingen icke vmit af den genm·ella 
beskafl'euhct, som den hiir ifri'tgavaramle boken, eller de meddelade 
uppgifterna temligen otillfijrlitliga. .. 

Priset ii r tyvlirr ganska hligt (8 kr i clothband); men delta ar 
dock ganska naturligt, c][, man besinnar deb det arbete, som med clt 
dylikt ntgifvande iir fu rkuippadt, och dels den ringa upplaga, som 
kan berliknas fur blieker pf• vårt språk. 

Boken Ur såvlil till sitt yttr0, som inre praktisk; den har nemh
gen gifvits form af en fickbok, pfc det den måtte vara llitt transpor
tabel fur dem, som icke alltid hafva Eina gtiromål pil samma plats, 
och sf1väl uppstiilluingen af formler, som urvalet af t:.bcller ftirf'faller 
oss mycket godt. Siirskildt fiista vi nppllllirksamheten ptt det beqvli
ma uti, att pi\. de flesta stlillen, si\vlil uti formler so m tabeller, bi\~e 
de franska och sYenska måttsystemen (för liingd-, yt- och rymdmatt 
!J t1de verk- och decimalmått) liro anvlinda, hvilket uti dessa ufver
.... ~-n "" tider bör fur miluaa vara af specielt värde; och rekommendera o~~ o·'::l ' o • vi den lilla boken till det biista , ullryckande vf•r förhoppnmg, alt 
en kommande upplaga må kunna siiljas till liigre pris och dymed~lst 
blifva ftir en hvar Hittare tillg>inglig. 

D ansk. 

'1'-itlslc1·ij't fm· Sovwsen, ll:e Bind, l:e l)g 2:e Hefte. Den 
tydske Flaade og den offentlige Mening i Tydskland. Om ~linklan
ternen som Hmcklanterne. I anledning ::tf Capt. P. E. Gt,\clesens 
Artikel 0111 Sofartsforholdene. Den tydske Marinens nuvmmude 
Staudpunct. Btandiuger. En Erklmriog. I ::tnledning af Erklmrin
gen. Efterretainger for Sofarende. Officielle meddelclser. 



D:o, l l :e BillLl, :;:c IIeftc. Bctragtuinger over PanusorskiL ~tak
tik. Den svenske Flaadcplan. Om Tangeveirssignalcr. Om Opta

gcl:;en af sunknc Sk ibc. Blnlllluinger. 

Engelsk. 

• Yautical .. 1Iayazinc, Jannn.ri 1876. Skcppsrcd:nc. Parb

mc nt~akten rurande smittosannna sjukdommnr. Su czkn.un.len. Ång

fartyget. «Dcntsc:hlaru1 «. Fi;r hliga assm:1n ser. Atln.nti;ka :lngfiiljor. 

Direkt vcrlmnde siikct·hetsventil med fjiid er. Emigrationen till Syd _ 

r.nwrika. Sjöh:.nuclslngstiftning. Korrcspondeus. En modul f\ir 

styrknn hos jernfariyg. Sjlifcirsukringslnp:en i friimmand e Hinder. Ma 

ritilll:t lljlpfinningar. Brittiska h:mdcbjijmiin och deras lcin er. En 

IJcsynHcrlig explosion af en ilnp:pann:t. Furskollssys tomet. 

D:o d:o, FeLruari. Skcppsrcdar~s sautverknn. Jcml>1rtygs styrka 

och frestning. Sjtihandelshyråcr Emigrationen till Sydamcrilm. 

l' ro fet och !Hrjunge. Atlantiskrt i'tngfiirjor. Urmodig omsorg. K aual

tunnel och j crnvHg 1\ongl. Ajökrigsskolan i Greenwich. Amiralitetet 

och hnnu clslmmmn.ren. l~ol'l'espondrtn s. l\Iaritima uppfinningar.' 

F:ntyg:;byggnad 18i5. Mr Plim sol om dUcks!aster. Sjöassumns. 
Sjiilag. Nantislm underrHttelscr. 

D :o d:o, Mars. Öfvacle sjumHn fur hanclelsmariueu. Emi<>1·atio 

ncn till Syclamerikn. Kr:tbh- och hummerfiskerierna vid c7-omer. 

SjiimHn nu och fGr GO år sed n n. Itrtpport lifvcr fi.irolyckandet, af åu""

fartyget <Deutschland«, Pariant entsmotion angii:ende sjöassuran:. 

Rnppm'l till presiden trm af the Bom·cl of Trade. Snczkrmalen. Di 

rekt verkande sUkerhctsventil med fj:icler. Board of 'J'mcle 's cxamiua 
fur skeppsfurare och stynniin . 

D:o d:o, April. En pensionsfond fur ha11delssjömHn. Cauad:is 

sjGfartsfurhfdlanden. Konsular rHttokipning med afseende p:l handels

marinen. Atlantiska [mgfUtjot·. 1\[cteoi'Ologi. Engbuu och Egyp ten . 

Korresponrlaus. Fartygsbyggnad. AnmHrkniugar öfver roterande 

stormar. Nautisk:1 umlerriittelser. V:lr officiella loggbok. 

EnyincC1·1ny, 22 Oktobe r 1875. 
port. Patcnter. Litteratur. Engelska 

O m loppsindika t or e r. 

Alcxanclrndockorna, New 

urlogsllottaus maskinister. 

D: o, 2D Oktober. Dunelen Y:irmc . Oru de ryska cirkclrnuda 

pansad>n· tygcu. L uftsiiclmr för att upplyfta tiutyg. Geografiska kon

gressen. Omloppsiudilmtore r. AnfrHtning af å ngpannor. 

D: o, 5 November. Geograftska kongressen. Btt cirkelrundt pau

sarfartyg till sjiis. Omloppsindikatorer. Sanit.iira furbiittriugar i S:t 

l'etersln1rg. Att slHclm eld ombord i fartyg. Egyptcns resurser. Om 

Lrukd af st.i'd. P atc utcr. Direkt verkaude åugpnrnpar. Om den 

n~lali v a frmndrifvaudu kraften hoti :skrufpropellrar. 
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lJ:o, 12 Nn\'embcr. Ancori,ler; <leras kum;I I'Hkti on, principer och 

L n• k. G eogra.li:;ka kongressen. J lorizonlala koml enseringsmaskiner· 

l :pptagamle af sjnnkna fartyg, Cirkelrun<hl fl ytamle fiist niugar. V ng

brytaren \'i<l Kuraehc". Cirkelrunda p:wsarl'artyg. W oolwi ch och 

J( rupps kanoner. Profturer under iinga med engdska cirlog:;farlyg. 

\ ' :lgmotorcr . 

D :o, 19 No,·e111hcr. Litt eratur. Ti:;ky 's dynam o-elektr iska ma

skin. X.ngf'artygs prof'turcr. Cirl, elnuHI:I pan sarfarlyg. Om bruket 

af sttil. Oeogra Ii> k a kongresse n. Tyskt j cm. 

D:o, 213 No\'cmbcr. Luften s ri'•relse i pneumatiska. tniJer. Om 

loppsindikatorcr. ll:irdniug af polerarit stål. .S tom y, små krigs · 

fartyg. FramtitlellS sjil:"tngmaskin. Anfriitning af i'mgpannor. 

D:o, 3 Dccctnbcr. Preussiska kannncr. Cirkelruncl:t pansar

fart yg. Om lJrukct af st:ll. Litteratur. Tricst's hnmn förr oeh nu . 

D:o, 10 Dccembct·. Ytkonclcnrmtion. Li tteratur. Om anfrliluiug 

af [Ingpnnnor. l\lr llra~sey och iirlogsmariuen. England Yid Phila

dclftautst:illningen. l~umpmnskiner. Om bruket af stCil. 

D:o, 17 December. Littcmtur. Om fartygs lmstighct. Ytkon

dcnsation . Ångpatmecxplosioncr. Förolydmndet af tyska :'ingfartygct 

<:Deutscl.t!ancl«. 81-tous kanon en. 

D: o, 24 Dece mber. Aneorider : dess konstrnktion, principer och 

bruk. Portativ hydraulisk lyftiurHttniug. Om fartygs hastighet. Lif

riillduing till sjus. Ytkonclcnsation. Fartygspumpar. Förenta Sta 

ternas meteorologiska Yerksam het. 

D :o, 7 Jaeum·i 1876. Ursprunget till rörelse . Inre och yttre 

eldning af :'\ugpanuor. Hydrauliska expcriment.er vid Itoorkec. Am e

rikanska flottan. Howard 's ångpanna. Ångpannor <tf still. Anteek. 

ningnr rurnnde torpeder. Yt.koudcnsat.ion. 

D:o, 14 J:tnunri . Anteckningar om torpeder, Tulmt.opparc till 
iingpannor. Philau clli.acxpositiouen. Lit Lt:ratur. 

D:o , 21 Januari. V en t ilering af j cm,·iigstunn chw. Sjölngstift

nillg. 
D:o, 28 Jannari. Telegrafer. Litteratur. Den rclatin1 framdrif

vand e kraften af skrufpropellrar. 

D:o, 4 Febmari. A ugpannans historia. Tltornycroft 's skrufpro 

peller. Fartygs positionslantemor. Anteckningar om torpeder. 

. D:o, 11 F ebruari. Den nya hamuen vid Holyhead . H vad iir 

stål? Cirkelrunda pansarfartyg. 
D:o, 18 F ebrnari. KomLiuemde och icke kombinerade :lugma

skiner. Fyracylimlermltskin. Åugslupsmaskiner. .Att viiga en ljus

str.,le. Explosionen i Bremcrhaven. 

D:o, 25 Februari. J apanesiskt 

J apan. Anteckningar om torpeder. 

panuecxplosioucr. 

titumcr. Ingcuiöruppi'ostran i 
Lysningsfurm :'iga hos gas. Åug-
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Elements of Practical l'Iydra ttlics, j'm· the nse of 
sfltdcllfs iu E11yincerillfJ antl A ·rchitecture. Part. l. with 

num orous "·ooel ents. By f;:unuc l Downing L. L. D., l'roffessor of 

CiYil En~inecring in the uni,·ersil.y of Dublin, etc. 'i.'hird edit ion, 

n •Y ised and en l arge d. London: Longrna n, Green and C: o. (Pricc 

i> sh. G d.) l'rnfc•ssor Downing':; furtrMfliga arbete iir elt som, hum 

Jnyc:kct det lin mtL Y:lra anvii w1L af l:irjungnr , vi frukta icke lir ~tt v:il 

kintlL af ingcni rer i nllrniinhct, som tit·t furtjen:u· att \'ara, f:1stiin 

det hflr hutmi t sin 8:djc upplnp;:1. 1\l:n'L och konci:;t shifn·t och bc

ltflttdla.ndc sitt iimne i ftdbliindi g tldnlj, likviii tllldvikand e all otyd 

ligh et , ii r det ifnlgamr:wdc arbdct fullkomligt ett modell at b ete i s itt 

r;hg och ett som Yi pil det Y:wmastc k11n11n rekommendera för "'"'" 

!:isa re. (G11gin ccring) 

'l'he Rote Le:rilwn, English and German , By Mary L. 
Uich:trds. Lonelon: Trlibner and C: o. (Price 2 sh. G eL) Ifnlgava

rande arbete iir en si nnrik ntviig, b:1dc såsom cu bok och en meka n i~k 

hjclprcdn, fur att i bötjan biolit Yid Ufversiittning fran tyska spr:"cket. 

(l!Jngineering.) 
Sonnrl. By Jolm Tynt.lall, D. C. L, L. L. D., F. R S. Thit·d 

edition. Lomlon: Longman, Green n n el C:o. (Price 9 sh.) D etta 

Hr 3:dj e upplagan af en bok som redan har furviirfmt sig ett viilftr

tjcnt unseende. 

~l t nrbetet till fullo furljt•nar den popularitet det Ylmnit, behufva 

vi knappast niimnct. llll'n ga uska n fijrfattarc af velenskapliga ar

beten besitta konsten att meddela underrättelser p:l ett s:l a ngcnlimt 

Siitt som d:r Tynd:tll , och det gif,·es silkedigen intet arbete af elylikt 

slag mera liisviird t lin d,·tta. 

(Engineering ) 

Jmwnal oj' the R. U. S. In.<;titttiion, vol. ·to, n:o 82, 187i:>. 
Om organiseranJ.et af en armes kontmunikationer, med sii rskildt af

seende p:l j emdgar. Om gossar:-; uppdragning («trni ning«) till sol

dater. Gattlingsl;anoneu, dess plats i takt. ik c: n . Grofva sjiikanoncr 

och deras handterande («gLmnery«) Om nttgra nyligen af «Triuit y 

HoLlSC• gjorda observationfor ufver mistsignaler. Mistsignaler genom 

exploderande linmen («by explosives«). Mist signaler fur fa rtyg und er 

g:"cng. Disknssion ijfyer mistsignaler. Ett nytt system fur sji;taktik. 

Innc 's sjelfverkande kanonlavett. l'lnn fur atl skyt.!da fartyg (till 

ankars), som blo ckera en hamn , fri"m anfall af ntnggade \Vhitehead 's 

eller Harvey's torpeder. Afbildningar af några smit djur pii hafS
ytan. 

Yol. 19, n.:o S.'J, 1875 Ctj' .'iU1n'llUt tirlslwift. 
Mance's heliograph eiler soltelegraf. Den beväpnade styrkan i 

Europa. Kompaniet såsom en mililliri sk hufvuddel; dess anordning; 

det furm>mligasLe antnlet kompani~r i bataljouen. Öfre «BurmalH; 
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1lcss fursyar och krigi ska t illgångar. Flottans sjöimiin; <leras daning 

och hvad in verkan det har p:1 marinsoldaterna alt anYiintb dem till 

;;jiis i fredstid. Om kommarlaclduing,;ge,·iirens fram steg. Flireslngen 

J~riilldring af ~brtini Henrys rcfflnde geviir. Afi.Jild~tingar af n:igr:t 

s nti'uljt:r på hafsytan Om elen fijre~lagna inneslutningen af DoYer

bugl.en. Gran.,kui"t~ af föt·slagcrna samt ett fursuk till en historisk 

beri.ittclsc rurantle hnmnen. Bevarandet af skorpor och andra till 

dieten i 11 M Flotta hörande artiklar af mjöl fr[m mask, mal och 

antlra insekter. 

Fransk. 
R.ev n e Jlfa,ritim e et Colonhtle, DccPmber 1875. 1\iinnc

clom 0111 stormuruc. Dcshifuing uf,·er Cll mi;lskjutniugsflotte. En ma

naLl i Capstaden, Mosselbay och Port-Elizabeth. Om fm mstegen i 

kiinneclomen om Yi ndarncs lagnr med fii stadt afsccnclc il dc maritima 

Yiigarne, och om ett syste m fur nantiskn kort, oom pil snt nnHI gilng 

nngifva elen gy nnsamnlfl riktningen oeh styrkan h os vimbrnc. 1\:t

ltnnfrttgan s:'ldnn so tn elen fra msliiller sig i Lln.y,. Den fijtstn fran,;ka 

eskadern i Indien . lllcterologi Om lagstiftningen i e ngt·lska ltau

delsmarincn. Geogmfi>k ufvc rsigt (1872-1875). Alltuiin teori om 

cirkumtnerichmhiijcler. Framstiillning af dc fransht kolunicma:-; till

stånd . Krunika: Friimmande mariner. Bibliografi. 

D:o, Janunri 1870. Frnnska och engelska Hottorna p[c ];usten 

af Kina Om strumlini ers ytor . AnmHrkningnr öf,·er lagen fcir ned 

Rla"e n och sannolikheten att triilfa . Geometrisk behantl !ing af l'I'O

lJl e~net om jngning mellan tvenne fartyg. Sammandrag u!\-er jord

bruks- och handelsstati stiken och elenned sn nnnanhiingaJHl e i Mnyotte. 

Tmlislm urlogsHottan. Den nya regleringen af fmgmaski~ers preci

sion. Marianuarne. Om lavetter och rnel,auiska tilliitupningnr fUr 

handlerandet af groft artilleri. Ny metod alt under alla omsHindig 

h eter ha stigt nppriitta deviationstabeller ufYcr kompassen. Nya ex

plosiva iimnen. Tyska gevii ret, modell 1871. Krunika: Franska och 

friimmande mariner. Bibliografi. 

Bevne rl' Artilleri, Februari 1870. Hnndvnpuen i Fmnhike. 

Gcviirsmodellen 1874. Metodisk instruktion i riktning fiir fiillartille

riet. Komptim eradt stftl Kort framstiilluing rörande Lilllnwtter 

m ed elastisk buffert, af Ufven;te Engelharclt i ryska artilleriet. Om 

centralisationssyste met, tilliimpadt pft konstruktionen af krigsmateriel 

i England. Strudcla underriittelser. Officiela afdetningen. 

D:o d:o, Mars 1876. Hydropnenmntisk beliigringslavctt, f.lon

crieffska systemet. Artilleriels otYensi va ro le vid platsers försvar. 

90-tons kust- och sjölmnonen nf general Rossel. Om knvalleribatte

riers anviindande. Rörancle en ballistisk ft·fcga. Tyska artilleriets 
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nnYiin<lnn<lP undrr lwl:igrin,r:<'n n f '.l'oul 1870. Striitlc1rt nn<leniittd~N. 

Of'fieiela nfdclningen. 

Annnai1·c (le la Jlfo1·inc et dc.<: Colrnl'ie8, l .hmirr 

187 .i In S" XXXI- 7 \JS p. I\nncy et Pm·is, im p. 'e t lilJ. Berger- -

Lenaull el co. 

Annoncc.~ ITydJ·oy·J·aplt:iqnes, 1S74. GG mnneros. 

141 p. Paris, lib. Challarn el alne. (Pul.Jlications dn Tlept,t. 

marine). 

In s• 
dc Ja 

Bocuj~ Bestuuc Sll1' le d1·o'it 1/UtJ"iflmc, '2. examen 

dc liccnce. Gr. in lS. JOO p. Paris. lib . Damin fri-res. l fr 2u e. 

B1·nll. Etudes thcm•iques et }Jl'atiqnes Sll1' la. ni

f1·oylyce'l'iue et ln dynmwite. In S 0 • 99 p. Paris, lib. Ta-

JH: ra. 

Castan. La The'I"IJWf'lt.inl!ic appUquc aux pouf11•cs 

dc (f1l e1'1'e, In 8". 11 p. Nn ncy et Pari,, imp. Dcrger-LCYI'l\ult 

et co. 

Ch·culai1·c m:inisteJ·iellc du :l Mai 1870 , rc·lativc nnx 

mousses, appreu lis - marins et noYices de la flotle. -- lllinisti·rc rle 

h marine et des colonies. In s•. 7 p. Paris, lib. Engene Lrtcroix. 

~ fr. 

Colrwd. Les aJ•mcs JJ01'ta.th·es en A .1Jf1"iche-IIon

ff1"ie. Fnsil W crncl l, fnsil Frnwirth, reYoh·er Ga sser. - In S". 41 p. 

et 3 pl. Na ncy, lil.J. Berger-Leyruult et co. 

Cm·ps 1nilitai1'C des 'I/Hl1'ins vetc1·ans. (Decrct du :n 
Novcmbre 1874, arrt,te dn 10 Fevricr 187&). In S•. l(j p Pm·is, 

imp. Lacroix. 2 fr. 

Desma1·ets. L'ancicnne joncf'ion d e l' AnyleteJ··J·e 

ii lct P1·auce, ou le detroi t de Calais, sa formntion prtr 1rt rupture 

dc l'io;thuw, sa topogrnphie et sa consti tut.i on g(·ol ogique. AYec deux 

cart.es topographiques et un profil ou eoupc des differents fonels dn 

crtnal dc la Manchc. In 18 jcsus, XVI-l l <! p. Paris Ii b. Lisena 

3 fr. 

J)onc01t1't (dc). Les fastes de lrt marine frnn9aise (nwrine 

militaire). Grand in S•. 319 p. et gmY. Lille et Paris, lib. Lefurt. 4 fr. 

l'ysk. 

JII'itthe'ilnngen ans tlCJn Gebicte de.~ Semcese11.<;, Vol. 

IV. N:o l och 2. 187(). Om metermåttets historia. Berlikning rtfvigten 

och tyngdpunktens Higc hos fartyg. Om Gattlinghwoncn. Bidrag till teo

rien och erfarenheten om kompassens dm·irtt.iou i j ernfartyg. Vågen 

silsom drifkmft. Obuhoff.~ka gjutstälsverkcn, dc der ummm anviindrt 

metoderna för utdragning af gjutstfcl, och deras gjntstålsfabrikat. Hy

dmulisk rörelseapparat för yal(cniiita dörrar. Profskjutning med det 
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ryska pansrtrt.orn fartyget~, <<Amiral Spirid off<< , 11-tums-knnon~r Om 
nnv:inrlningcn af stål till farlygshy,l!p:narl . UppWcl<tcn af eu ny pbnrt 

från obscrvrtlorinm i Pola. A fp rofu ing af den engBbka SO-tous k:\ 

uonen. Om «PopofT'kaS << af I. K Re r d. Berthon 's sy:> t om för sam

manl'i.~gbrtra biitar. Om lwnl er"l<'iml LtjL·ltnes observalionstuiJ. Den 

franska hyssuren La'cloeheterie. Pansarskeppsbyggnaden och den 

före ::;lagna. l()lJ.t.ons-kanoncn. Svensim rtrti llerirt. Den k. danska 

mminens reorganisation. Ny indelning nf sjliofficerslwrpscn i den 

kejserliga 1yslm marinen. Anvtindning rtf luftslickar till sj unkna före

rnids upptrtgandc fri1n haf:sbottcn. Utdelning och tillkHnurtgif,·andc 

om hederspris från franska vetenskapsakademiens siLh fiir Yelenskap

ligrt :ubeten pi\ det maritima området. Aflöpning af H. ]IJ. pan snr

f,·egatt «Kaiser Max«. Budget l 87() fiit' H. i\I. higsflotta. Om 

kryssare och knprtrekriget. Littemtnr. l3ibliografi. Bilngor: Om 

kryssare och kaparekrigföring; undcrriil telser för sjöfaralt de; segclbe

shifuingar och hydrogmfiska undcrrrilttelscr; meteorologiska ial<ttagel

set·, viidedekHufversigt. 

J.liitthe'ilttngen iiber Geyenstii'lulc des AJ'f'illm·ie itll(l 

Ge1~ic- 1Vcsens, 12:e h>iftct 1875. Utförandet af fiio;tnings:t r lill" ri 

bataljonernas tillitmpuingsöfuingar i Wien fcr 187 5. Den cngclokt~ 

jiittekanonens l.Jetjening. Eldens ledning vid fiistningsartilleriet. ~ 0 . 

tiser: F<irsvarsskyldigheten eller befustningrtme i deras förbållaudc till 

egendomen. Anmiirlmingar öfver framstegen i tilh·erlmingen af h rons . 

kanonrör i Ryssland. Transportering at' trupper vid stationen Alt

Bunzbu pit (}sterrikiska nord1·estbanan mtder truppkoncentreringen f'ih· 

mrtnövrcrna vid Bmnclcis a. E. i1r 1S7 4. 

D:o d:o d:o , l:a hcift.et 1876. Organisation af det tyska artille 

riet. Rolcn hos den mocl0rnrt liigerbefii,:tningen i kommande krio· 

enligt dess motståndares åsigter. Pansartornen. Om nyare tysk~ 
militilr- och humanitetsbyggnad ers anliiggning. Notise r: Försök att 

belysa fästningsgrafvrtr. Boubngces dislrtnsmiitare till gevlir. Fcic·sök 

ln·ilkrt hafva ledt till antngnmlct af en 22 c.m. mingranat j Italien. 

Komprimerad luft till fmmdrifning af lokomotiver. SaniWtsförh /U

Irtnden i kejserliga. hHren under Oktober månad 1875. Bokrtnmcilan. 

D:o d:o d:o, 2:a häftet. Bidmg till klinnedomen om nyare spriing

medel. Prtnsrtrtorn. Organisrttionen af det tyska artilleriet. J em

förelseförsök med Dickska elclsliickningsapparnten af fildre och nyare 

konstruktion. Notiser : Kastforsi5k med en. stor << SaYartine << med 

dy namitspriinglntlduing. stenborrmaskin af G. H. Reynoltls i New

York. SanitiitsförhiU!anden i kej serliga Mren under N o vem ber miinfld 

1875. Bolmnmälan. 

D:o cl:o d:o, 3:e hclftet. Prtnsnrtorn . Organisation af tyska ar

tilleriet. Öfver anviindandet af en ford eluings- (strennng) skala vid 

inskjutning och till utförandet rtf riHtcl::;er. Om stelnad dynrtrnit. 
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Notiser: Fiistningshigsspcl i OstrrrikP. Spriingning af jii ttcminor i 

stenbrott. D en frn n ~kn yetenskapsaka<lemicn nfver «Revue d 'Arlil

\e!·ie«. Sanit;ilsfi.irlti'tlla n•len i hjserliga hU ren under D ecember m tt

n n d 1875 . 

D:o d:o (l:o, 4,e ltd'tct. Krj :;erliga Genitrupp er nns f<iJ·s,,k och 

arb eten :"t r 187 4. Pan;artorn. Organisation af italienska arti llerie t. 

~otiser: Fiilllavett med elastisk lmffert :tf ryska nrtillm·j,,f\-nslcn 

Engclhrtrcll F~rsiik med bresch minor i Gand. Uppdm111ing af dy

namit. BrefJuh·or i Hysslanu. Snnitiitsfiirh[,llandeu i kejserliga hiircn 

unde r Janunri miiuau 187(). Bokanmiilnu. 

J I ansa, 20 Fel>runri 187 6. I sjurii ttsfråp:nn. Beriiltelse t iii det 

engelska hnn clels am t.c t. Urhnd n f\ er personaltilbt l: ndet hos de till 

fj• :s Yarand c personer. \"iid Pdeksb erHttelse. Systctnatisk iifl'ersigt 

öf'Yer de ptt sji.iviisend e ts gF·hit till:impade grnn cl sn tsPr l'id domslut, 

reshipter etc. D e engelslm ved erblirande Yiu umlersi'>kning af sjö

olyckor. Ett Yigtigt rUtt sfall tll' sjumanna praxisen. :1\autisk litteratur. 

Hvmj ehanda. Bilaga: Bngelska redare och sjöst.ndgan. Franska sju 

asuransen 1874. U r bref fri'tn tyska kaptener. I-h·n,j ehanda. 

D:o , 5 l\fnrs. Tal iifvcr viig1-::tten till ~j(',s . Ba~cn s i"tngare. 

E:ndcns sillfiskeri L agutkast Letriifhmdc nndcrsuk11ing af sjöolyckor. 

lhmjehnnda. Bilaga: Sj iimansamtcts i Bremen statistiska berlittdse 

af Ötr 1875. En n 111 e rikanares tankar i'>f,·er möjligheten af en för

korluiug af reso r fr tt u 1'\ew-York till Europa. N a,·igatiousumlerriit

tel:;e ocb c,.;:amina i England. 

D:o, l~ Mars. « Mistlctooa contra «Albert n« - «Franco nia« 

cont ra "Stmthclyd eq. Till el en tyska organisation splanen för flott an . 

T åg,·i rke af ståltr iiu . Ri.idduiugsfartyget «P eroc cllc« af kapt. Han s 

B P sk. En am erikanares tankar öfver miij lighetcn af en förkort.uing af 

reso r från New-York till Europa (slu t). Ux tyskt kap teners bref· 

H v:njekmda Bilaga: Tillkiinnagifvanueu. 

D:o, 2 April. S kobkepp IV . Ur tyska k:tptcuers bref, Åtskil

liga rliddni ngsappu rntcr. I al;ttagelscr öfve r Anem ometern ombord. 

Tilli iggsrcgistcr fri'tn ty~ht Lloyd . Biluga: Till lagbc;;tiimllJCbell ufl'cr 

F<jiiförsiihingcn i Europa och Amerika. 

D:o , 1 (J April. D e niirmrande lagbestiimm elsernas slii llniug till 

furordningen f~ r undvikand e af omhordlligguing. Hambmgs rederi. 

U r ty;ka kapteners brcf, V. (slut). Helgoland i tngelska öf\·crhuset. 

Systematisk uhcrsigt i.ihor de pil sjöviiscmlcts gebit t.illlimpade grund

satse r yjJ domslut, reskripter etc. ll iiddningsapparatcr, scduaste p ris. 

Hvmjehanda. Tillkiinnagifn111den. 

D:o, 30 April. Ångaren •Sanuriug l\Iam ';« ombordliiggning med 

barken «Susanne«. Den ofl'ensiva lorpedoångareu <<Ulan«. "Gr tyska 

kapteners bi·ef, VI. TillsUilluing att maguetiöenc kompassnftlar. ?lle

dicin alki storna p:'c Gstenikiskt fartyg~ S:unmnnsWt ni11 ge u med <<Ag ri· 
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genta « ocb. «Hyltou Caslle'<. Sj iiviig från Not·cbjJn till det inre af 

Ryssland. Föreskri ftet· för stufuing. H varj elmuda . Ti !! kiiung:tifvanden. 

Bilaga: «lhanconia« fiir ce ntralkriminalrät ten i London. HnHjehand a . 

.D:o, 14 Maj. Engelsk eller tysk sjiiriilt. L"nderst iid till kana li

.se ri ngs~Cit· c- tag af regeringen . Ur tyska kapte iH:·r~ bref, VlL 1\:att egn.tl, 

Göteborg. Til: «Bager«affiiren. Nauti sk litteratnr. Brefliida. Hl'a tje

],anda 

I<tJI?'bucl! d e1· d e utschen llia:rine f. 1875. 2. h hrog gr. 

8 (XH, '260 .s . 2 tab. in Querfol.) Kiel, v. Wechmar, tt G. 

Ar!1'8fen, d:l' G. Di<' physika.lischen B cobachlung<' n a!l den 

8tati one u der deutschen Ostsee - un(l :1\ordsee - kiisl e Ltll d Beo

bachtuug;on c! bet· iYassertem pr m tu ren be i de r E,.;:pedition i I. 18i 1 

(Ans: dahresb erichte der Conuuission zur Uute rsuchung dc :· de ut 

schen }fe e re in l~ i ek) F o l. (2l s.) B~rlin 18i 4, Wieganclt, Hcmpel 

& P nrey, n. 2. 

Looft~ Schul -R. Fredr. Wilh. Geschichte der Ast rou omie. 

Nach den im Wiu te r 1873 - 74 im Gewerbeverin zn L angensalza geh. 

Vortr:igen heransg. gr . 8 (IV , 176 s.) L:mgensalza, S chulbaehlmudluug 3. 
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