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Torpeden och minan
i sin historiska utveckling intill den nyiLste tiden.*)
För eJ så många årtionden tillbaka väckte i
vårt fädernesland förslaget att förstöra fiendtliga krigsskepp med undervattensminor fasa och förakt. Man
höll så länge som möjligt fast vid det mera ridderliga krig!öringssättet. J a! ännu i slutet af !örra
århundradet hände det, att man genom parlamentärer
begärde !örklaringar af fienden derföre att han auvände projektiler fylda med antändande ämnen.
Denna ståndpunkt är nu öfvervunnen. Allt eftersom civilisation och upplysning stiga täfla nationerna
med hvarandra i uppfinnandet af förstörelsemedel.
Sjelfbevarelseinstinkten har äfven drifvit vår nation
att tillgripa ett af dessa skydds- och anfallsmedel,
nemligen minor eller torpeder - ett vapen som för oss
är af stor vigt och särdeles väl lämpar sig till törsvarandet af våra kuster.
Allt ifrån början af minans användande ända intill det sednaste kriget, har mycket skrifvits i ämnet.
Tidningar, tidskrifter och brochyrer öfverflöda af beskrifningar, såväl i sak som i mera populär stil. Allmänhetens intresse har vaknat för saken, och i samma
mån har behofvet af en enkel och lättfattlig framställning af minväsendet i hela dess utveckling blifvit mera
*) Under denna titel har på tyska nyligen utkommit en liten
brochyr hvaraf orvanstående hufvudsakligen utgör en öfversättniug
och bearbetning.
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kännbar. Den här för allmänheten framlagda öfver·
sättningen innehåller minväsendets utveelding i full komlig kronologisk följd, ända intill den sednaste tid en
och eger förtjen sten att äfven lmnna intressera en
större allmänhet.

A. JJHnvapnets h -i stm"ia 'int'ill bö1')an af
Nm·dameJ•·i kan.ska inbÖJ'deskriuet 1.'W1-65.

l
!'

I undervattens-sprängtelmil; ens första hiirjan användes benämningen fM'J.JCcl på en sådan kropp, hvilken, vare sig fast eller rörlig, me<lelst c::töt, slag eller
på annat sätt bringades till sprängning under Yattnet,
och som genom verkan af denna spriiugning skulle
sänka eller skada fartyg, flytande batterier HL m.
Amerikanaren David Bushnell, född 1742 i Connecticut, tilhlnifves ·den första uppfinningen p!t_minväsendets område, hvarför man oe],sl\. i en senare ticl tilllade honom namnet "Father of su bmarine ·warfare ".
Under sin stuelietid 1771-75 vid Yale College sysselsatte sig Bushnell med de första ideerna till sitt företag, åt hvilket han sedermera uteslutand e egnade sig.
Som hans försök i Amerika ej rigtigt lyekade.s oeh
regeringen derstädes ej skfinkte honom den uppmuntran han förväntat, begaf sig Bushnell, uneler namnet
D:r Bush, till Frankril,e, hvarifrån han återkommen
till Amerika, dog i Georgien år 1826 i den hiiga åldern af 84 år.
I enlighet med sprängteknikens dåvarande ståndpunkt använde Bushnell till sina försök vanligt krnt.
Anmärkningsvärclt är, att, redan vid denna tid, hans
ideer och uppfinningsförmåga hade till föremål att angripa fienden, med ett ord, hans ideal var "anfrtllsmincm". Den båt hvaraf Bnshnell bogagnalle sig vid sina
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försök, var den första so m verkligen besatt förmågan att låta sig styras 1mder vattnet . Oaktadt vi
nu förfoga öfver helt andra medel ~in då för tiden,
har det dock ej , so m vi framdeles skola finna, lyckats
oss, · att fram bringa en liknande inrättning, som knnnat tillfretlstiill a de numera stegrade for<h·ingarne på
sjökrigföring.
'l'ill sin yttre form liknade den Bnslmell ska. båten
en stor sköldpar1<1a, hvilken man t ii,nker sig sammansatt af två hugtiga ryggskaL Inuti båten fanns tillräcldigt utrymm e för dess förare samt den för vistelsen derstädes erfonlerliga luften. Uti en, år 1787 till
Förenta staternas dåva.rancle minist er, 'l' homas J eiferson, stäld skrifvelse lemnar Bus1mell en detalj erad re<1ogöre1s0 öf,·cr sin unrlervattens-minbåt, ocl1 skulle i
enlighet härmed, den i båten inneslutna luften vara
tillräcklig för att låta en person der ohehinclraclt kunna
andas under 30 minuter. Båtens rörelser åstadkoms
genom vridning af ett slags skrufvar som, anbringade
i båtens främr e tincla, kunde röras fram eller bakåt.
Dessa skrufvar knncle sättas i rörelse antingen mecl
händerna eller fötterna. En elylik inrättning anbringad på båtens öfverkant möjliggjorde dess höjande
eller sänkande. I händelse af någon oförntsedd olycka
kunde föraren lossgöra en på båtens unelersida anbringad ballast af bly, hvilket hade till följd att båten
genast höjde sig. Belysningen i båtens ime för afläsandet af kompassen, manometern samt de för mätandet af vattnets djup och tryck nödiga instrumenterna,
skedde från utsidan medelst fo sforsken. Ett midt öfver skrufven liggande mycket känsligt roder tjenacle
till att styra hela apparaten.
I båtens främre ända hade Bushnell anbragt en
inrättning, som i clet fiencltliga fartyget skulle fäst~
cl_e n egentliga sprängkroppen. En träskruf, som från
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båtens inre kunde utskrufv as, och vid hvilken kärlet
med den deri inlagda sprängla ddningen hängde, inborrades i det fiendtliga fartyget s sb·of.
Kärlet, något lättare än vattnet, tryckte sig tätt
intill fartygss krofvet och exploderade efter en bestämd
tid, genom ett slagverk liknande det i ett ur. Slagverket kunde så inställas att båten hade tillräckli g tid
att aflägsna sig. Såvidt man vet är detta den första
användn ingen af denna art slagverk , hvilk a numera erhållit den olycksbå dande benämnin gen af 'l' homas-ur.
Ända till 1776 utförde Bushnell, biträdd af sin broder Ezra och en medhj elpar e, åtskillig a försök, först
med en laddning af 2 uns krut, derefter med 2 rlt. och
sednare med ännu mera; dessa sprängni ngar skedde
under vattnet.
11
Samma år låg engelska 84 kan onskeppet the
1
Eagle", kapten Duncan till ankars vid ' Governo r Island'1. Bushnell utsände mot detsamm a sergeant Ezra
Lee med sin minbåt. Lee uppnådde väl det fiendtliga
fartyget , men var ej i stånd att å dess botten få fäste
för träskrufv en; han trodde sig hafva påträffat några
bultar i fartygsskrofvet och återvänd e med oförrätta dt
ärende. Tvänne ytterliga re med samma båt i Hudsonfloden företagn a an grepp misslyck ades likaledes,
och fann båten slutligen under fiendens framträn gande,
och vid en förföljelsestrid af det fartyg som förde den,
sin undergilng.
År 1777 gjorde Bushn ell, mot elen engelska fregatten 11 Cerberus ", hvilken låg till ankars mellan Connecticutfloelens mynning och New-London, ett angrepp
mecl ett sl ~gs bogsermina. Denna torped, hvilken var
förseeld med en likartad antändningsappa rat, som den
här ofvan beskrifne , träffade ej fregatten . Enligt en
till amiral Peter Parker of ComrnQdore Syrnon ingifven berättelse, obser verades plötsligt under natten en
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lina sträckan de sig Htngs med fartyget akteröfv er; man
halade in linan, t ill dess man observer ade att en akter
om fregatten liggande skonare äfvenledes gjorde detsamma. Denna skonare bragte efter en kort stund tvänne
stora fat eller tunnor långsides. Det ena öfre fatet var
försedt med ett hjul eller en ratt, h vilken genom en af
besättnin gen sattes i rörelse. F em minuter efter sedan
detta skedt exploder ade minan och an stälde en ganska betydlig skada.
En tredj e art af torped, som genom Bushnell kom
11
till användn ing, var den vanliga ''driftol'pec1en , hvilken var afseeld att explodera direkte mot det föremål
med hvilket elen kom i kontakt.
Bushnell lät julaftone n 1777 en stor mängd så kallade "Kegs" drifva ned mot den engelska flottan vid
Filadelfia, oc h förorsakade derigenom en ej ringa oro.
Hela tilldrage lsen, som blef utan allvarlig a följder,
men gaf anlednin g till månget humoristiskt skämt ombord på elen engelska flottan, döptes sederm era till
"the battle of kegsa.
Under elen nästfölja nde perioden af circa 20 år
gjordes i torpedvä sendet inga vidare framsteg , till
dess itndtligen år 1797 R obet·t Foulton hos franska regeringen anhöll om unelerstöd för utförand et af en likartad ide med Bushnells. F öljden blef, som han sjelf
berättar, föga uppmun trande. Admiral "Dacresa, för
hvilken han föredrog sitt förslag, afvisacle honom dermed, att det för honom syntes, som om ett sådant
krigförin gssätt, som det af honom föreslagna, väl passade för sjöröfva re men ej för örlogsmän. Foulton
lät sig häraf dock ej afskräckas utan vände sig redan
samma år till Napoleon, och denne nedsatte år 1801
en kommiss ion för att pröfva och undersök a förslage t.
Den tre<.lj e Juli samma år utförde Foulton i Brests
hamn sitt första dykning sförsök med den af honom
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kon struerade båten. Försöket ly ckades fullkomligt.
Den l Augusti år 1801 stäldes ett litet fartyg till
hans förfogande. Detta fartyg sprängdes genom en
torped med 20 rti. laddning, hvilk en han personligen
anbringade från sin dykarebåt 1'Nautilus".
Ar l tl04 begaf sig Foulton under namnet '' Francis" till England, hvarest "Pitt" då var minister; en
af Pitt nedsatt kommission förk lar ade Foultons dykarebåt för obrukbar. Dock lemnade man honom tillfälle att, vid ett angrepp mot franska flottan vid Boulogne, gifva ett prof på dess användbarhet. Det lyckades verklige n Foulton att anbringa tvänne af sina
simmande torped er på franska fartyg; båda exploderade lifven, men gjorde fartygen i ngen skada, en~ir
explosionen skedde i vattenytan och ej uneler densamma. Oaldadt Foulton nu, medelst en ballasts anbringamle på torpeden, tvang elensamma att neddragas
und er vattenytan då elen fattad es af strömmen, var
do ck, genom det sista misslyckade försöket hans anseende i England betyclligt r~1bbadt. Den 15 Oktober
år 1805 hit Foulton sin sålunda förbättrade torped,
vid D eal, drifva ned mot dan ska briggen "Dorothea ".
Torpeden exploderade nu umler vattenytan och forstörde fartyget fullkomligt. I E ngland blef nu ett
fullkomligt omslag i allmänna opinionen. Foultons
projekt, som förut endast väckt åtlöje, betraktades nn,
äfven af de mera klart seende, med en fullkomlig panisk förskräckelse. Det påst ås till och med att man
erbjöd honom sto ra penningsummor om han ville afstå
från alla vidare uppfinningar i denna väg. Dessa anbud afböjde han do ck.
Foulton vände sig nu, i och för understöds CI'hållande, till amerikanska r egeringen, och sULldes år 1807
i N ew- Yorks hamn ett fartyg till hans förfogande.
Detta fartyg sprängde han, efter ett misslyckad t för-
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sök, i luften. I h vilken förtjusning han sj elf vid detta
,t illfälle d kade, och huru mycket han väntade af detta
-nya vapen framgå af hans bref, ue h vilka, vi vilja anföra några r ader : ''jag kan ej finna", skrifver han
(syftande på en ångmaskin för fartyg), "att denna
uppfinniug lir h~Llfte n så vigtig, som torpedsystemet
-för anfall och försvar, ty genom det kanuner frihet på
-hafven att vinnas, och det blifver alltid en motståndskraft af större vigt såväl för Am erika, som för hela
den ci viliceracle verlden. Tu s ende vittnen hafva sett
ångfartyget clrifvas framåt med hastig fart och de tro
derpå, men de hafva aldrig sett krigsskepp förstöras
af torpecler och cle tro ej mer ~in till hälften derpå.
Vi kunna ej vänta oas att allmänheten skall vara i
besittning af physikaliska kunskaper, eller ega nog
sj~Llskraft, att af orsak och verkan sluta till ide och
utförande. Vi hafva för närvarande krig, och när styrelsen gifver mig tillräckliga medel att handla, skall
jag, då fiendens fartyg komma i våra farvatten, snart
öfvertyga verlden att vi hafva btittre o0h billigare försvarsmedel än elen anar."

Heskrifning öfver Poultonska apparaten.

Den fö·rankra cle torpeden (fa sta minan).
Figur 1. Pl. I.
Denna torped ["ir en kontakt-torped, det vill säga,
den exploderar genom stöten, då elen träffas af ett
hårdare slag. B är ett kopparfat af 2 fots längel och
12 tums genomsktLrning, rymmande 100 !fO. krut. A
är en cylinder af messing innehållande en mekanism
liknande ett gevärslås. Loppet, som kan laddas liksom ett gevär, är 2 tum långt, och inskrufvadt i kopparfatet B. H är aftryckaren. O en låda fyld med
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kork, tjenande till, att, i trots af laddningen, gifva
torpeden benägenhet att höja sig; hvilken benägenhet
åter är nödvändig för att den skall göra tillräckligt motstånd mot det stötande fartyget. Foulton anbragte dessutom en inrättning, som, för en bestämd
tid, höll torpeden under vattenytan; denna inrättning
tillslöt, efter det bestämda tidsforloppet, en afkopplingsbögel och lät torpeden stiga till vattenytan, der den
sedan utan någon fara kunde handteras.

slagverkstorpe der, som sammanlagdt motsvarar en
summa af 536,000 dollars, alltså något mer än en
fregatt.
I det då af honom utgifna epokgörande verket
"Torpedo warfare", gick han slutligen så långt, att
han till sitt måtto valde det allmänt bekant vordna
uttrycket: "The liberty of the seas will be the happiness of th e earth·'. Friheten på hafven, hvilken han
äfven genom sin torpedkrigförin g sökte att genomföra,
skall blifva jordens lycka. Slutligen återstår att nämna det han redan då fullständigt afstått från användandet af undervattens- eller dykarebåtar.
Det motstånd, som Foulton och hans förändringar
i sjökrigforingen måste röna af allmänhet, blef äfven
hos sjöfolken lika hårdnackad t, men hos dessa af långt
allvarligare beskaffenhet. Särskildt utmärkte sig amiral Rodgers för sitt energiska upptriidande. Sedan
denne sjöofficer med Foultons biträde förvärfvat sig
tillräcklig kännedom om vapnet, utbad han sig af regeringen att erhålla korvetten Argus, och utmanade
Foulton att angripa detta farty~ i New-Yorks hamn.
Denna anmärkningsvä rda låtsade strid, mellan en det
nya vapnet förhånande sjöofficer och den:ingenieur, som
ville bevisa otillräcklighet en af det gamla krigforingssättets hjelpmedel, egde rum år 1810. Profvet slutade
med ett fullkomligt moraliskt nederlag tör Foulton.
Rodgers hade omgifvit sitt fartyg med en mängd nät
samt fqrsedt rår och bommar med tyngder för att
nedsläppa på båten då den närmade sig. Oaktadt han
i sjelfva verket fullkomligt afslog angreppet, så hade
han dock, hvilket här icke bör forbises, genom de mått
och steg han vidtagit, fullkomligt förlamat sitt eget
fartygs manöverformåga. - Vi skola under loppet af
denna afhandling finna, att vissa förh ållanden, såsom
de föreligga, intill den närvarande tiden, egentligen

Tot·ped med slagverk.

Fig. 2.

Pl. I.

Denna torped var i och för sig sjelf lik den
foregående , men dess ändamål var ett helt annat. D
föreställer en boj. B och O motsvarande delar som
ofvan. I kistan A var ett ur och slagverk, som sattes i verksamhet när säkerhetsnålen N utdrogs. Boj
och torped voro foren~de med en lina och forsedda
med en så kallad spännlina eller hanfot, från denna
gick ytterligare en lina fästad vid en jernpil, som mot
det fiendtliga fartyget utslungades från en nicka eller
mindre kanon. Detta slag af torped hade likaledes
en laddning af 100 rlt. krut.

*

* *

De forhandlingar, hvilka for närvarande höra till
dagordningen i engelska parlamentet, vi mena de forhandlingar som röra sig kring byggandet af kustförsvarstorped-bå tar i större massa, äro ej alldeles nya.
Redan Foulton framlade år 1805 för amerikanska regeringen foljande forslag. En stor fregatt kostade
400,000 dollars; till ett fullkomligt kustförsvar begärde han 650 torpedbåtar, 1,400 fasta minor, och 1,300
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ganska troget, fast innefattade
spegla sig i den nyare tidens.
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en annan ram, af-

Sedn are 1'> rodukti onor af hans snille, såsom afsl<jutandet af en slagsverkstorped, och kon struktionen af
st i't ng-torpec1båt, slogo fullk omligt fel. Och l1å nu
slutligen amiral R odgers visade, hvilken kraftig verkan hans kartescher utöfvade på torp edobåten, förlorade Foultons fö rslager nbistan allt förtroende .
Under kriget år 1812, då engelsm~innen t emligen
ih~irdigt blockerade de amerikansk a hamnamc, erbjödos ofta tillfällen att försöka torpedangrepp. :Men,
hvilken möda man ~in gjorde sig, uppn ådeles dock aldrig någon effektfull följcl. En viss ":Mix", borgare i
N orfolk, angrep med en Foultons to q) ed engelska linieskeppet "P lantagenet" . Vid New-York gjordes en attack på fregatten "Ramalie ". I Juni 1813 hit man en
med Foultonslm apparater för sedd skonare Eagle d rifva
nel1 mot engelska fl. ottan. E ld upplwm ombord å den förstniimnde hvarvid elen exploder alle, samt tillintetgjor de ett
stort antal menniskolif. I det trånga farvattnet mellan "F ort Hm1son" och "Fort Richmom1 a blefvo år
1813 de första sp~irrtorpec1er nec1lagc1a.
Hal1e nu återigen torpel1ens användande icke medfört någon verksam följd, så hade do ck under detta
krig en erfar enhet vunnits, som kom c1etta vapen at,t
betraktas såsom ett vilc1t och omenskligt. De engelska
dagliga rapporterna omnämna amerikanarn es tillvägagående såsom , ."an inhuman and savage proceeding ".
Möjligheten att antända minor mec1 elekt1·icitet antyddes redan aJ Foulton,- men öfvm~gafs åteT.
Med denna berö mde mans död inträdde, samtidigt
mec1 frec1en i Europa, ett andra afbrott i den långa
kellj an af torpec1f'örsök; iinda till c1ess de år 1829 åter

upptogos af Colt, uppfinnaren af den efter honom uppkallade r evolvern. Colt meddelade llen 19 Juli 1841
till amerikansk a regeringen sin uppfinning, bomber och
torpeder, som "genom elektrisk antändning " kunde
sprängas på ett stort afståncl. Den 4:e Juni 1842 för5törde han i New-Yorks hamn medelst ett o·alvanish:t
batteri den gamla kanonbåten "Boxer ", d:n 20 Augusti .:'S prängde ba-n på Potomac en till hans förfogande stalid skonare; den 18 Oktober företog han ett likartad t experim ent med briggen "Volta". Ända hitint ills hade alla sprängda fartyg varit förankrade; men
~ en 13 April 1843 förstörde Colt ett far tyg, som gick
iram med en fart af 5 knop; det ställe från hvilket
den elektriska anhiml11ingen skedde var G minuter afHigset,. och först kort före explosionen lemnades fartyget, af sin be s~ittning, åt sig sj elf.
Af ,Colts qvarlfttcnsk ap framgår, att han i torp e·
den anoragt en apparat, som vid ber öringen med
skeppssiclan åstadkom en metallisk kontakt hvilken
å.. sin ..sida ~enom en elektrisk signal t ill la~l(l angaf
mtta ogonbhcket för antändninge n. Den "enom gutt~perka isolerade ledningstråd en hade vä~ Colt sig
e.1 bekant, men han hade dock full komligt vunnit sitt
s~fte , genom att ersätta guttaperka med en blandning
af asphalt och vax.
Det n~ista användandet af t orp eder afbördes i kriget mellan ryssam e och de förenade engelsk-franska
:f:l.ottorna, såväl i Svarta hafv et som Östersjön. Den
ursprunglig a rigtnin gen frångicks under denna tid
f~1llk om ligto; såväl till sjös som lands mötte ryssame
sma motstandare mecl defensiven, och blef derföre det
frö till offensivt orpeder, som Bushnell och Foulton
nedlagt fnlikomligt lenmat utan afseende, och vände
man sig vid afvärj andet af fiendens angr epp uteslntanc1e till elen defensiva torp edsjö minan. I Svarta
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hafvet hvarest ryssarne koncentreradt sin landtmakt;
och hvarest de dessutom i början förfogade öfver en
stor flotta, tänkte ·man mindre på minförsvar än i
Öster,;;jön. Sjöminorna voro i synnerhet nedlagda i
n ärh eten af Cronsta dt, på sådana ställen som ansågos
vara passande ankarplatser för de forenade flottorna,
som t. ex. i inloppen till fästningsverken och i deras
omgifningar. Då nu flottorna under amiral Napier
företogo intet eller blott litet mot de ryska hamnarne,
blir det alltid tvifvelaktigt, huruvid ' detta underlåtande bör tillskrifvas de nautiska forhållandena, de
kraftiga batterierna eller fruktan for minorna. En
viss andel i forsvarandet af de ryska hamnarue hafva
dock dP,ssa minor alltid haft.
Angående amiral Napier, som lär hafva visat en
viss ängslan, sade man, att, som han sjelf aldrig påträffadt någon mina, han endast skådat dem i inbillningen.
Amiral Dundas, hvilken, som bekant är, aflöste
honom, konstaterade icke endast genom explosioner
tillvaron af dessa krigsverktyg, utan lät äfven upplyfta
och delvis undersöka en stor mängd af dem. Tvänne
fartyg "Mm·lin" och ''Firefly", som en dag rekognocerade framfor Cronstadt, råkade in bland minorna;
det förstnämda fartyget kom en mina att explodera
genom stöt. Såväl "Merlin" som "Firefly" fingo utstå en betydlig skakning, som åstadkom mycken skada,
men dock ej förstörde fartygen.
De af ryssarne nedlagda minorna, hvilka hade till
uppfinnare professor Jacobi voro delvis af en fullkomligt ny konstruktion. Till större delen voro de "kontaktminor" med en krutladdning, som antändes genom
en vid stöten mot fartyget utrinnande syra (kemisk
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antändning). Detta slags minor påträffades dessutom
i många former. Vanligen stod, inuti en låda af 8
engelska tums vidd, en annan mindre låda innehållande. krutladdningen; från lådan utgingo flera glasrör
fylda med svafvelsyra; sönderbrötos dessa rör, utgöt
sig svafvelsyran öfver en blandning af klorsyradt kali
och socker, och antände på så sätt laddningen. Stöten mot glasrören skedde merändels icke direkte utan
först medelbart genom en öfver dem löst fasthållen
jernplåt. Det uppgifves att alla de minor af hvilka,
såsom det sednare kommer att omtalas, danskarue år
1866 betjenade sig, tillverkats i Ryssland. Äfven
elektriska minor användes af ryssarne vid "J en i kale " ;
De a lierade funno i närheten af fästningen en "Holk"
eller pråm, försedd med olika galvaniska apparater.
Engelsmännen kapade ledningstrådarue och sänkte fartyget. Om någon krigisk verksamhet af dessa elektriska minor känner man intet.
Allt hvad man hittills konstrueradt af minor och
torpeder, bar ännu en viss pregel af ofullständighet;
dock låter redan år 1859 betydliga fram steg i uppfinningarue sig märka. Kriget mellan Österrike och
Frankrike gaf härtill tillfälle, och var det den dll.varande stabsofficeren baron v. Ebner, som gaf uppslag
till en ny rigtning. Att man kunde lägga ett med
sprängladdning fyldt kärl i vattnet och genom en elektrisk ledning komma det att explodera, det hade man
för länge sedan fått klart för sig, o;h väl äfven redan
praktiskt visat; men svårigheten li\g deri att man ej
alltid kunde åstadkomma sprängningar i det rätta
ögonblicket, det vill säga när motst åndaren befann
sig rätt öfver minan. Detta problem bragtes af baron E b ner till lösning. V ar den vanliga stötroinan ett medel väl egnadt att spärra hamnar, floder
och. redder, så ernåddes genom den endast ett afstän·
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gande af dessa farvatten, hvilket för viin och fiende
var likartadt. IYian utestäugcle genom eu sådan spärrIinie sina egna fartyg från vi<laxe företag, och detta
-yille man nnllvika då, man införde de så kallade "obser vationsminorna ", det vill siiga, så dana minor , som först
explodera då <len på land, Henelens rörelser observerande officer en, Hit det sl\e. Den vanliga stötmin an
hade dessutom den stora bristtilligheten, att elen, emedan den endast antiim1es Yid stöten, måste ltållas simmam1 e mot större fartyg , eller ock att det bl ef nödvändigt i farvattn et utlägga siirskild ta stlillningar, pålar , trall och dylikt; hvarj emte man för utliiggandet
af en sådan spärrlinie tvingades att l<Ha bygga en
särskild stängsellinie, hvilket blef alltför lly rbart och
absorberade för mycken arb etsstyrka. Dessa simmande
minor kunde nu ej mera bli fva omtyckta, emedan de
medförde en allt för svår konstruktion .. I det man, genom tillsats af en större sprilagladdning upphiiftle olägenheten af de fasta minornas tingre afstånd från tle
fiendtliga fartygens bottnar, vann man genom deras
användamle en friare aktionsfärdighet för egna fartyg.
För att få de österrikiska ohservationsminoma att
spränga i clet rätta ögonblicket begagnacle sig baron
v. Ebner af en sinnrikt anordnad "Camera obscnra".
Denna uppstälcles i land på ett fullkomligt skycldadt
sUille, och bestod af ett bord på hvilket å en mattslipad glastafla en fullkomligt trogen bilcl af elen försvarade hamnen var uppritad. Vid försänkandet af
minorna, lät man hamnens r eflekterade bild, som öfverensstämde med den andre, falla på det omtalta hordet genom en samlingslins, hvilken tjenade som fönster, samt antecknade dervid noga de punkter på hvilka minerna: nedsänktes. Från hvarj e mina förde en
ledningstråd till stationen vid bordet.

21 5 -

Bordet innehöll ett kraftigt galvaniskt batte1li i
hvilket ledningstrådame slutade. Genom att trycka
på en tangent var observatören i st ånt1 att sluta ledningen f(i t' hvarje särskiltlt tråd, och således iifvcn för
hvarj e mina, och på så sätt bringa minoma till explosion i det ögonblick so m syntes mest lämpligt. Om
nn ett fartyg rönle sig i hamnen ell er på reclLl en, så
kunde observatören för det första sjelf se det direkte och för det andra se dess r eflekterade bild på
planet. Passerade ett fartyg en mina, det vill säga,
en af de på taflan ntm ~irh:ta punkterna, stocl det ob,
servatorn fritt att medelst ett slags eJaviatur sluta
batteriet. D e österrikiska observationsminorna k ommo
ej till anviinclning, men hafva do ck seclermera. förskaffalit detta syste m ett allrniint anvfindancl e, och ä r ämm
i dag observationsmin an, ehurnväl af olika slag och
form, ;:dltid en medtäflare till alla öfriga spärrmedel
för hamnar, reclder, flodmynningar och sund m. m.
Antändningen, såclm;1 som den am·ändes af öst errikarne, och såsom elen }.ifven lär anv~imlts af ryssarne,
bestod i ant~indning meclelst den elektriska gnistan.
Den österrikiska antäntlaren, uppfunnen af öfverste
Scholl, framställes å Fig. 3. Den bestod af de isolerade tråtlarne d och el' som hade en genomskärning
af O,l " (engelsk.) Trådarn e sammanträffade i antändningsp atronen S, som \'al' insatt i sprängsatsen S', så
a-tt elen elektriska gnistan i öfvedarten antände pateoJ}en, och derigenom bringade hela sprängsatsen till
explosion. E lehtricitet en fmmbringacles genom friktionselektriska apparater mecl konden satorer (Tornisterapparaten) .
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B. Unde1•vatte nskanonen. Undm•vatten sraketen eller Torpedrake ten. UndM•vatten sbåten och Dyka1·en.
Innan vi öfvergå till kapitlet om det N orda merikanska inbördeskriget , det krig i hvilket torpeden och
minan egentligen tills datum uppnått höjdpunkten af
praktisk användning, anse vi oss böra uppehålla oss vid
en kort öfversigt af de beslägtade vapnen, hvars utveckling alltid löper i jemnbredd med de större Uppfinningarne på torpedens område, utan att egentligen hafva
anspråk på någon större framtid, såvidt möjligt är att
döma af teknikens allmänna ståndpunkt.
Till dessa krigsverktyg äro att räkna:
1. Undervattenskanonen.
2. Undervattensraketen eller Torp edraketen .
3. Undervattensbåten och Dykaren.

1. Undervattensk anonen.
Afsigten, att åvägabringa förstärandet af ett fiendtligt fartyg genom att forsöka utslunga antändande
ämnen mot dess botten, är ej alldeles ny, utan omtalar man en dylik användning af den grekiska elden,
uppfunnen af syriern "Callinicus", redan år 668. År
1797 föreslog en fransman Reveroni Saint Cyr en
slags catamaran, hvilken förande en 48-pundig kanon skulle medelst tvänne båtar bringas under det
fi~ndtliga fartyget. Dock lär Foulton hafva gjort det
första försöket att skjuta med en kanon under vattnet. Det egde rum år 1814. Förfaringssätt et var
högst enkelt; han lät genom ett tätt tillslutande rör
ett stycke brinnande kol eller fnöske nedfalla på kanonens fånghåL Det lyckades honom, att med en kula
af 100 tt. vigt, afskjuten från den då brukliga colum-
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biaden, förstöra bottnen på ett l:a klassens linieskepp.
Sedermera S.r 1855 upptogs af en viss PMtipp
från Indiana Foultons ide att från en väl tillslutande
port å ett af de nmlra skeppsrum men afskjuta en ka"
non mot det fiencltliga fartyget. Han anbringade slutligen 6-punrliga karronader i örlogsb:Uar och affyrade
dem mot bottnen af en för hans r äk ning förankrad
pråm.
Woodbw·y från Boston gjorde år 1862 försök med
12-puncliga haubitzer, i det han på ett djup af 6 till 8
fot uneler vattenytan sköt 30 till 40 fot långt. Han
genomsköt med en laddning af 2 1/ 2 !ft. de taflor, sammansatta af korsvis lagda bräder till en tjocklek af
22 tum, hvilka blifvit stälda till hans förfogande.
Woodbury fortsatte ända till 1870 att experimentera med såväl vertikalt som horisontelt stäida
kanoner, utan att egentligen uppnå något nämnvärdt
resultat.
Äfven i England hade man anstält likartade ±örsök, i synnerhet med en 7 tums Armstrongskan on,
samt med err l 00-pundig och en 24-pundig Whitworths
kanon, båda med en kaliber af 4,37 tum. Laddningarne, som voro så högt som möjligt tilltagna, höll os torra
genom en tätt till dem pressad linneduk, och kano11erna placerades sålumla, att de vid flodtiden stodo 6
fot under vattnet. Till mål valdes ett gammalt linieskepp, med en sida af 37 tums tjocklek. De bästa
resultaten uppnåddes med \Vhitworths kanoner, och
det till fullo.
År 1857 sköt man med ofvannämnde kanon, med
en laddning af ::.l '/ 2 {t. luut och en flathufvad granat,
samt med en böjning på kulbanan af 7° mot vattnet på ett
afstånd af 100 fot, mot en under vattenytan uppstälu taB.a.
Skottet nedträngde 21 fot framför taflan i vattnet, ge15
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11omträngde densamma och nedföll 20 fot bakom pli
bottnen.
År 1858 sköts med samma kanon och laddning,
men med blott 5° 30' hlijning mot en gammal
holk. Kulan nedträng de 13 fot från fartyget i vattnet och genomtr ängde 2 fot under vattenyt an 13 tums
ekvirke.
Alla dessa försök voro af en ringa utsträck ning
och gåfvo föga förhoppning om att öfverhuf vud taget
kunna lända till något praktisk t ändamål. J e mväl med
kanoner med ganska stor initialhastighet, voro de distanser man i vattnet kunde genomsk juta endast helt ringa,
oeh hastighe tens aftagand e, tillfölje af den stora rotationsfakt orn så betydlig, att det varfören adt med mycken
svårighe t att ens någorlun da gifva projektil erna den önskade rigtninge n. Sköt man direkte från luften mot det
tätare mediet vattnet, så blef den vinkel i hvilken projektilen vidar e framgick vid hvarje skjutning så oberäkneligt olika, att man fann det mera rationelt att afstå
från denna konst, som endast kostade mycket penningar och arbete, och i stället använda sitt genie på
'.
uppfinnandet af bättre stridsma skiner.
anförde skäofvan
de
af
Kunde det redan, tillfölje
len, vara giltigt att afvika från denna bana, så framträdde detta ännu mera slående genom sakens vidare
bedrifvande i samma rigtning, då,· utom de enskild t
experimenterande personerna, äfven sjöartille rister och
ingeniör er indrogos i sake11. För de forstn~imnde skulle
det påtaglige n varit det mest ofelbara, om man kunnat inbygga kanonen i fartyget, så att projektil en utslungats fullkoml igt horizont elt, men dervid måste
tagas med i beriikningen en vinkel, som, man äfven
vid fartygen s mest obetydlig a rörelser, ej kunde åsidosätta, man måste äfven förskaffa sig en ny ballistik
och derifrån ryggade man väl tillbah vid återblick en
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på en för andra skjutvap en ännu ej fullt klar sådan '
o
hvarpa man dock arbetat i 100 år. Ville man öfverhufvud
taget göra dessa kanoner användb ara, så måste man
välja en grof kaliber, för att kunna göra motsvara nde
hål i :arty~~bott:1ame, och laddning arne till dessa pjeser maste sakerhgen vara de alch·a största. H vad det
angår att inbygga sådana kanoner i fartygssk rofven,
så harle Yäl skeppsby ggmästa rne dervid funnit föga
tillfredss tällelse; de hade dervid redan 1lifvi t hän vi_
sade till samma starka konstmk tion, so m nyligen Fredrik Krupp måst använda till upptagan uet af den pansarbryta nde 15 ton kanonen s rekyl, och do ck är verkan af denna pjes relativt obetydlig.
I 'l'ysklam l var clet ingenör Bauer, som på sin
tid i Strom borgersjön utforde dy lika försök.
År 1877 företog österriki ska generale n Uchatius
mindre försök, med att skjuta under vattnet med gevär och pistoler, men kom dock ej till några nyare
resultat, än det betydlig a hastighetsaftagan det.
t afDe aldra sista försöken, hvilka dock betydlio·
b
•
franska
tvänne
af
foretogos
de
vika från de föregåen
sjöofficerare; äfven de ville sätta artillerie t i förbindelse med torpedvä sendet. De konstrue rade för svåra
kanoner en granat innehålla nde en mycket stark sprängladdning, och skulle denna granat direkte träffa det
fiendtliga fartygets pansar, då en tidantänd are sattes i
verksam het, utan att granaten dervid sjelf genast sprängdes. Sedan granaten träffadt målet skulle den nedfalla och sjunka till ett visst djup, och då sprängas .
Försöke t utföll naturligt vis ej tillfredss tällande.
Man kan väl äfven antaga att oaktadt det ideella
forslage t af italienar en Bosset, att låta kollossala projektiler sprängas vid anslaget, och ge.nom sin explosion
inklämrna pansarplåten, en fullkomlig "söndring mellan
grtilleri och torpedväsenclet" är en afgjord sak.
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Föröfrigt komm er, under loppet af denna afhanclling, mången gång tillfäll e gifvas att hänvisa på huru
problematiska ver1mingarn e af stora sprängladdnin gar
äro, niir explosion en ej eger rnm på ett större djnp, och
gifves genom detta förhi\llande prejudikat för Llen ofvannämnde söm1ringen.

tog år 1RG2 en serie af raketförsök med en 11 tums Dahlgrens kanon och en 1~ tums kanon, som gjutits af
brons sii.rskilut för detta ändamål, samt endast hade en
1
gocls~jocklek af 2 11 tnm och Vftl' fårsedd med en re:ffia
af 15 fots llingc1. På l oppet voro tvänne ventiler hvillm åstadkomma att man utan a tt insläpp a vatten i de
pontoner i hvilka kanonema voro inbyggda kunde insätta och atr:yra raketen. En dag il å man sköt med denna
raket blinde ilet att man glömde att öppna den frlimre
ventilen. Hunt och hans medhjelpare, som i sista
stumlen försökte att ()ppna densa mma, omkommo båda
dervi(l.
Större delen af de Runtska raketerna had e vanli"'
b
bottenutströmning; andra, lih:som cle Haleska, öppningen
på sidan , de flesta voro förfärdigade af jernbleck.
Oaktad t mycket :::kjntanr1e och många forändringar i
raketernas form uppn ådeles do ck aldrig tillräcklig noggrannhet vid deras riktande, vanligen lemnacle de det
drm urRprungliga gifna vattendjupet, emedan man ej
föranstaltat en likartad belastning af de olika delarne.
Den i början enkla ko11 .strnhtion en gaf med ticlen r nm
för mera invecklade maskiner.
År 1874 gjordes af en ingeniör vVeir i New-York
ett ut1mst till en raket af ofantliga dim ensioner. Längden på liensamma var 7 fot och 7 tum och genomskiirniugen 1:2 tum, elen skulle motsvara vattnets vigt och
den fö rLriinda drifsatsen ersiittas genom det inträngande vattnet. lVIed en total vigt af 245 (f. innehöll raketen 74 rtt. sprängladdning och 78 rtt. drifsats. "~N ei r a11vitn dc till sina torpe draketer flera olika
slags antiimlare, hvilka sntto på fr~imre iindan af raketen, och hade formen af ett päron sa1nt hade till ändamål att:
l ) slagsatsen, som satt i spetsen, kunde antämlas
direkte vid kontakten.

2.

Underrattensral,eteu.

D etta vapen har r edan af naturen en plan bättre
svarande mot ändamålet. Uneler det l~:arfonku lorna, en
gång utkastade af den exploderade krutladdningen
unelan för und an fårlora sin hastighet, och under sin
väg em1ast mötas af motstånd och friktion, hvilk et
tillsammanlagdt snart r educer ar den lefvande kraften
till intet, så äro deremot raketerna mera fördelaktigt
utrustade. De erhålla sitt rörelsemoment när deras
egen laddning antändes och de bibehålla det och tillföras nytt så länge laddningen lJl·inner.
De Haleska krigsraketerna äro vapen hvilka re<lan
sedan långt tillbaka varit i bruk såväl i engelska armen, som flottan, och hafva de till och med ofta varit
nära att bestrida granatkarteschen sin rang bland krigsmateriel; att de verkligen i längden skulle kunna göra
detta är dock otänkbart.
År 1730 lärer en fransman vid namn Dcsagulict·s
hafva förstörd t flera båtar medelst mindre raketer so m
afskötos under vattnet. Å r 1811 försökte Pax hans att
på vattenytan medelst stora raketer framclt·ifva en
liten båt fyld med brancltämnen. Samma :'ir gjordes i
bassinen La Villette i Paris genom generali.nspektören
i artilleri likartade försök fast med mycket olika resultat. Slutligen lyckades clet att fmmdrifva en båt
35 meter i rak rigtning med stor hastighet.
Major H~tn t, ingeniörofficer i Förenta staterna, före-
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2) då spetsen träffade målet drogs den tillbaka
och kom i beröring med den brinnanue drifsatsen.
3) dr.ifsatsen brann i alla händelser ut och uppnådde
sprängladdningen, så att i händelse torpeden förfelade
sitt mål anstiftade elen åtminstone ingen onyttig skada.
Användandet af denna raket är enkelt och utan
all fara; i fartyget anbringas på ett passande djup ett
rör, h vilket utmynnar genom bordläggningen liksom en
undervattenskanon, och kan vridas i horizontel rigtning,
hvarför det är omgifvet af en korkdyna. Röret har
i hvarclera ändan en klaff, som hindrar vattnets inträngande, och af hvilka elen främre em1ast kan tillslutas, då röret har ett bestämdt läge. När raketen
skall användas utsluugas den ur röret vid hastig vridning på en skruf, liknande skl·ufven på en tryckpress.
Antändningen sker genom en friktionsinr~ittning i samma ögonblick raketen lemnar röret.
Hvad de gjorda försöken beträffa, så hafva dessa
utfallit till uppfinnarens tillfredsställelse. En stor
mängd raketer a~yrades på ett djup af fyra fot mot
en tafla liggande på 63 fots afståm1. Raketerna tillryggalade detta viigstycke på i medeltal 4,5 sekunder,
h vilket gör en hastighet af 14 fot i sekunden; något
som väl knappast kan jemföras med elen hastighet som
i våra dagar uppnåtts af \Vhitheacls torpeder, hvilka
hafva en hastighet af 20 mil, det vill säga 30 fot på
den första sekunden.
JVIan måste taga i beräkning att raketernas hastighet icke af utan tilltaga allt efter som förtäringen af drifsatsen arbetar på en större yta. De \V eirska raketerna visade äfven, att de icke framkomma på
samma djup på hvilket de blifvit afskickade, utan träffade merändels 5 till 7 fot djupare; man ledde sig deraf
till, att det vatten som skulle ersätta denförbrända drifsatsen ej kunde tillströmma i samma mån som förbrän-

ni ngen skedde, h varigenom up11stod en häfning IJå bakre
delen af rah:eten och en motsvaram1e vertikal nedtryckning på hela banan.
En ännu . konstmessigare art af raketer förelades
amerikam;ka regeringen i\r 1874 af fyrverkmästaren
Btt1·dett. Dessa raketer voro försedda med ett djupsänkningen kontrollerande roder, och närmade sig i frambringandet af den drifvande kraften myck:et till den
Whitheacls1m torpeden.
Ehuru dc vid raketförsöken erhållna resultaten
ej äro si:irdeles framstående, så förblifver dock alltid
torpedraketen ett vapen, som ej erfordrar några vidlyftiga maskiner orh konstiga inrättningar, och hvilket
öfverallt kan förfärdigas ut~m mycken möda samt framställas fortare och billigare än många andra apparater tillbörande den mor1m·na Juigföringen. Den hitiiils uppnådda hastigheten, hvilken knappast uppgår
till hälften af de snabbgående fartygens, har låtit undervattenstorped-rah:eten träda så i bakgrunden, att det
synes som om dess tillvaro, och sträfvandet att rälma
elen bla]ld moderna vapen ej ~ixo hållbara. Huruvida
detta ~ifven låter säga sig om de raketer, som ej hafva
torpeden som bestånc1sL1el, utan endast drager den efter sig, såsom båt, flotte eller unrler något annat namn,
är ej fullkomligt konstaterat, men bör enligt all beräkning i förhöjd grad voro fallet, då här är att öfvervinna tvänne ganska oregelbundna rörelser i stället
för den förra enda.

a.

Undervattensbåten och Dykaren.

Sällan har väl något område i tekniken existerad t,
på h vilket så mycken snillekraft blifvit slösad utan
ernåencle af något egentligt resultat, som på nndervattensna vigeringen; om luftseglingen kan man väl f. n.
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säga, att man kommit sä långt att baJlaner kunna uppsändas till tillriieklig höjd, samt att man med tillhjelp
af meteor ologiska erfarenhetsrön och mekaniska hjelpmedel kan styra dem, så att de kunna användas till
telegrafiska observationsstationer umler belägringa1·,
samt t ill brefpost. Undervattensbåtarne åter, . h vilka
bringa fi enden fara och förstörelse, hafva allt sedan
Bushn ells tid varit påtiinkta, lagda på stapeln och delvis 1Hven färdigbyggda. ::\fågon uppfyllelse af de sangviniska fö rh oppningar man om clem närde har aldrig intl'liffat, och sällan har väl nitgot förslag till
en nppfinni11g haft att skaffa med och måst värja sig
fö r inblandningen af en s~'illan massa svindlare och
lycksökare, som just denna.
Af undervattensbåtar, som hade till ändamål att
angripa fiencltliga fartyg och gå dem på, lifvet med
torp eder, vilja vi i det följand e enelast anföra de mest
bekanta.
År 1853 uppfann ingeniör Bauer en undervattensbåt, som framdrefs med en luftmaskin; luften medfördes i en reservair eller insögs medelst rör uppifrån.
För att möjliggöra förbindelsen med och för att fasthålla torpeden anY~inde Bauer ett slags vattentäta armar, so m str~icldc sig ut i vattn et.
År 1853 förev isades pä Pariserutstiillningen en
undervattensbåt, som hade formen af ett ägg och hvilken kunde höjas eller siinkas medelst vattenballast.
Naturligtvis afböjdes ej m1cler amerikanska inbördeskrige t af regeringen likartade förslag. Uppfinnaren af en dy lik båt var en fr ansman, och ville ban
särskil el t an v~in da <len mot sydstaternas pansarfartyg
"n:Ierimac". Ertten byggdes i vV ashington, var 35 fot
lång och 6 fot bred, samt skulle me<l 16 åror framdrifvas med en fart af 2- 3 kn op; årbladen skulle
1 s1n fulländning blifva lika fö tterna på en sim-
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fågel, så att de endast på ena sidan erforo ett starkare motstånd af vattnet (en föga tidsenlig ide) . Ljuset int dingde i båten ofvanifrån genom ett glasfönster.
För att framst~illa syr e, och för att rena luften hade
man i det inre af båten uppstäldt åtskilliga apparater.
Slutligen sedan man med denna båt för etagit flera turer på floder och strömmar, försvann uppfinnaren med
det honom anförtrodela anslaget.
År 1863 blef i Frankrike, efter en ide af amiral
Burgois och ingeniör Bruin en dykarebåt af ofantliga
dimensioner lagd på stapeln. Båten mätte i Hingel 44,5
och i djup 3,6 meter , och framdrefs af en 80 h ~istkrafters
maskin med komprim erad luft. Luften som förvarades i
en mängd met allcylindrar hade en ursprunglig spänstighet af 12 atmosferer. Båtens besättning bestocl af 12 man.
Den var ända ifrån 1863 till1874 föremål för varaktiga
experiment, men då aldrig något blifvit bekant angående
deras afslutancle, kan man med skiil antaga att resultaten ej varit tillfredsst~illande.
Den enda undervattensbåt, h vilk en såsom sådan konstruerad, någonsin uppnådde och sänkte sin motst åndare,
var elen som förstörde korvetten "Hausat onic". Den
var förfärdigad af pannbleck, 35 fot lång, och hade en
besättning af 9 man. 8 man vände en skruf med ett
spel, under det elen nionde r eglerade rörelsen uneler
· eller på vatten,Ytan. Man kunde med båten uppnå
- eri hastigh et af 4 knop och uppehålla sig under vattenytan i 4 timm ar. Ändamåiet med denna båts
konstruHi on lär hafva varit att gå unel er ett fiencltligt fartyg och draga en bogsermina efter sig, hvilken genom ett säkerhetsstifts utdragande bragtes till
explosion i rätta ögonblicket. I sjelfva verket har
dock denna båt aldrig på så sätt blifvit använd, den
enda gång den användes hade den en stötmina anbragt
i bogen. Troligen lossnade vid explosionen någon plåt
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och båten fylde s med vatten och sjönk. Dylnu·e funno
den sedermera i närheten af det ställe ]1å hvilket den
sänkt Hausatonic. 2 minnter före explosionen hade
manskapet på detta fartyg observerat båten på vattenytan. Under de olika försök , som med denna båt
foretagits hade den sjunkit fyra glinger med sin besättlling, tillsammanlagdt med 36 man af hvilka 32
drunknadt.
År 1865 inköptes af am erikan ska regeringen en
båt, som bar namnet "Intelligent vVhalea. Den var 26
fot lång och 9 fot djup, förfärdigad af pannbleck och
hade en köl och två löskölar. Båt en skulle icke sjelf
angripa, utan medföra en dykare, som i rätta ögonblicket lemnad e den för att fäst a en torped på det
fiemltliga fartyget, för hvilket ändamål båten medelst
några kulor som den medförde gick till ankars på ett
tjenligt afstånd. Torpeden afi:yrades genom elektri citet. Båten försöktes i "Pasaic River" och skall med
en betj ening af 4 man vid sluufhjnlet ha.fva gått fram
med en hastigh et af 4 knop. Då seelermera eganderätten till båten reklam erades af uppfinnaren upplades
den, och det sista försöket som gjordes 1872 slog fullkomligt fel. lVIan kom till det resultat att denna båt
var sämre än en annan , som kunde erhållas för 1/ 1 af
priset.
Bland det stora antalet af uppfinnare kunna äfven
nämnas doktor Bar~our från N ew- Y ork, ingeniör K elley, Ro we ll från Wisconsin och Phillip s, utan att någonsin något nämnvärdt resultat krönt deras förslag.
Det var nu för alla omöjligt att uppbringa båtarue
till en sådan· hastighet och styrbarhet, att det blef möjligt angripa fiendtliga fartyg, såvida de ej lågo till
ankars i elen omedelbara närheten. Vill man hiiraf
draga den slutsatsen , att alla likartade forfaringssätt
äro att fördöma , så ~ir detta dock icke berättigadt.
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Fast man nn mer ej bygger dykarebåtar återstår dock
att använda enskildta clylmre till krigsföretag, och är
det ej omöjligt att mot fasta minor och minlinier utskicka skickligt folk med praktiska clykareapparater,
som sätta dem i stånd att gå på hafsbotten, del s för
att lösgöra minornas förankring och dels för att afskära ledningstrådarne, eller också för att på lämpliga ställen utlägga kontraminor. Klart vatten och
litet ström blifver i detta fall vilkor, hvarförutan intet
kan uträttas.

C.

Torpeder och minor 'Under amerikanska

inlJör•tleskriget.
Ett verkligt stort infly tande på krigshändelsernas
gång hade torpeden hittills ännu icke haft, och hade
den derför äfven ej i någon stat tillerkänts någon särdeles vigtig eller sjelfständig roll. Denna åsigt skulle
genom amerikanska inbördeshiget , som utbröt 1862,
delvis finna en kraftig Yederläggnin g. Detta krig var
af den natur att flottan måste t aga en väsendtlig andel i kampen, en andel, som med hvarje dag tilltog allt
efter som nordstaternas arme närmade sig mot södern,
Ja! då slutligen nordstaterna erkände, såsom det enda
medlet att lmfva sin motståndare, att man satte alla
större vattendrag uneler sträng kontroll och hämmade
all handelsrörelse, då va r det nordstaternas flotta, som
under de otroligaste svårigheter utförde detta, i det
de på alla segelbara floder inb1-ingcle i hj ertat af landet gifvande dess pulsslag en allt träng~e och trängre
gräns, samt derigenom , om icke omedelbart så åtminstone medelbart, åvägabragte sydstaternas fall.
I Englands krig mot Am erika, Rysslands mot
Österrike, Österrikes mot Frankrike, och slutligen i
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kampen mellan nord- och sydstaterna, se vi i hvarj e
särskild t fall en stat med ringa maritim styrka fö rsvara sig mot en öfverhigs en flotta, och, gripamle till
defensiven, söka efter nya förvånand e försvar smedel.
Bland dessa medel var alltid minan och torpeden de
till hvilka de på sjön umlerl~igsne med en viss energi
togo sin tillfiygt. Sålunda blifver egentligen i det
stora hela h varje vapens fel och svagheter bragta i dagen
ochaftvådda. Och hafva vi, nu slutligen efter mycket stridande kommit så långt att minan vunnit allmiint erkiinnancle.
De små försök, som sydstaterna företogo för att
bevara sin sj elfst~imlighet på sjön strandade alla mer
eller mindre. Och så hiinde äfven här att alla sjöoffi cerare och ingeniörer, för att s~itta en grä ns för nordstatemas flottor s bramlskattande och blockerande_afhamnar och flodområden, viincle hela sin uppmärksamhet
åt minväsendets utbildande.
Hade man i de föregående krigen betraktaclt minor och torpeder såsom vapen de der icke voro fullt
för enliga med en ärlig strid, så lät man i a merikanska
kriget, sedan man lärt kiinna deras verkningar, alla
skrupler fara och anviinde dessa vap en på båda sidor,
så ofta tillfälle gafs.
I sj elfva verket lyck ades sydstaterna, ehuru vi.;;serligen något försent, att för de öfverallt segenikt
framtriingaml e pansarfartygen och kanonbåtarna, en
längre ticl lägga all varsamma hinder i vägen. Vid
den tidpunkt då minorna blefvo erkända för nö d väneliga åter stoclo för sydstaterna enelast st~id e rna Charlston, Willmington och Mobile, och ulefvo nordstat ernas flottor ej litet öfvenaskade del de funno alla floder och kanaler som de ansett för sill a, n pp fy lcla af
för störelsemedel af en n.lldeles ny och ganska farlig art.
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Vid striden och intagandet af H atteras, Port Royal
och New-Orleans, och alla andra sHillen längs kusten
utom de ofvanniimnde hade man aldrig kommit i beröring med sydstaternas minor. Amiral Foote, öfverbefälh afvare för 1\'Iissisippiflottan, rapporterade att det ej
fanns någon anledning att förm oda det min orvoro nedlagda i dessa farvatten. Dock r edan i Januari må nad
samma 'år påträffades, vid försök et att forcera inloppet
till Savanna-flollen, de för sta minorna, hvilka oakta dt de
ej anst.älcle någon skada do ck nppehöllo flottans rörelser. Dessa minor besto do af simmande fat, med 80
rtt. krutlaclclning, och antändes genom friktionsrör
då de passerande fartygen törnade upp emot emellan
minorn a str äckta linor.
Alla minor som pitträffades år 1862 voroförsedda
med en likartad antändningsapparat, oeh voro alla
enskilclta företag. Först i Oktober 1862 lät syclstaternas kongress bilda elen första torped-kår, hvilJien
rekryterades från soldatstil.nclet och stod under krigslagarne. Sätet för kommissionen var i Richmond och
leddes i början af F. lVI. Maury, en fö r detta officer i
nordstaternas tjenst.
rrill denna tj enstgöring, som utlofvade en hastig
befordran och rikliga prispenningar, anmälde sig en
mängd dj erfva och företagsamma män, so m snart genom sina bragder underrättade nordstaterna om tillvaron af en torped-kår. En afdelning af denna kår
i Charl ston riiknacle å.r 1863 ända till GO officerare.
D et af kom;truktion sbyrån i Richmond uppsatta
förslag et till ol'dnande af minväsendet upptog fyra
olika slag af detta vapen:
1. Ram- och pälminor.
2. Drifvr.tnde och simmande minor och torpedet·.
3. Elektriska minor.
4. Anfallsminor.
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Ram oeh pålminor.

Ram , äfven ställningsminor kallade, användes
att spärra trängre farvatten. De anbragtes i flodmynningar och på bankar, som voro paserhara för monitorer och kanonbåtar af mindre djupgående. Anbringandet af en sådan ställning framställes på PL I fig. 4.
Öfver ett starkt hjälldager lade man, med några
fots afstånd, svåra bommar, vid hvilkas öfre ändar minorna fastgjordes, och hvilkas nedre ända nedtrycktes
af en j ernbalk. De särskildta delarue voro med liVarandra fastbultade. Sjelfva minan, som vägde 400 rti.
och rymde 27 rlt. krut och sprängladdning, liknade till
formen en granat med antändningsrör i spetsen. Denna
projektil var så konstru erad, att när den sprängdes
hela öfre hälften måste lossryckas och om möjligt liksom en kula intränga i det passerande fartygets
skrof. På bottnen funnos flensar med hvilka den kunde fästas vid underlaget. Antändningsapparaten, hvilken
sedermera användts till många andra minor och torpeder,
var uppfunnen af general Rains. Den bestod a:f ett
perkusionsrör med ett eller trenne tändpiller Z, hvilka,
genom en tunn pappsskifva, P, skyddades för fukt
och genom en bleckkapsel för förtidig beröring. Denna tändsats var så känslig, att 7 rti. tryck var tillräckligt för att komma den att explodera. Blandningen
bestod af ett med glas blandadt knallpreparat.
I början begagnades af de konfedererade samma
antändningsapparat, som sedermera användts af ryssarue och år 1864 äfven af clanskarne. Danskarne
förstärkte år 1864 försvarsliniema på kusten af Alsen
och Fyen medel st minor. De större minorna vid Fyens kust antändes medelst elektricitet, men mot broslagning o0h landstigning med båtar i Alssundet hade
man adopteradt ett slags stötminor. Dessa minor voro

·.
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..,J1 edsänkta på ett djup af 3 till 6 fot med 6 till 12
· fots mellanrum, samt fasthällos medelst stenar.
Ett glasrör, vid hvars afbrytande sprängningen
.skedde, räckte vid lågt vatten upp öfver vattenytan.
De danska minorna kommo ej till användning, emedan
någon öfvergång till Alsen ej följde på intagandet af
-kuststräckan mellan Sonderburg och Satrupholz. Ett
.fel i dessa minors konstruktion var, att det uppsk,iutande glasröret fönådde deras läge. En del af dem
blefvo äfven uppfiskade , andra bragta till sprängning
utan att göra ni\gon skada. Tändsatsen hos de danska minoma bestod af kaliumkulor, hvilka vid rörets
afbrytande mot det stötande fartyget kommo i beröring med vattnet.
Den så kallade Jakobiska (Pl. I fig. 6) antändaren
bestod af en glaskapsel g, h vars innehåll var koncentrerad
salpeter eller :;vafvelsyra, och omkring hvilken låg den
egentliga tändsaten, bestående af en blandning af klor~yradt kali och socker. Denna sats, s, stod i förbin:delse med laddningen och var tillsammans med glasröret insatt i ett blyrör, som å sin sida vattentätt omslöt det ime af antändningsapparaten. Vid en häftig
s~öt böjde sig blyröret hvarvid äfven glasröret spräng(!;es, ocb den utrinnande syran åvägabragte minans explosion.
PålminM' blefvo i stor mängd funna framför Fort
Mae Allister efter dess intagande. Vanligen var minan
nedlagd i en slugs j emkittel eller mörsare, som var
fästad på en stark påle. På bottnen af mösaren anbragtes en fj eder, hvars spännkraft ej öfvervanns af
den derpå liggande projektilens tyngd. Först då projektilen genom en stöt erhöll tillsats af tryckande kraft
nedklämdes fjedern och en tändnål inträngde i och antände laddningen. Projektilen hade form af en pansarbrytande granat. Den påle på hvilken minan an-
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bragtes, fasthölls med öfra ändan väml mot fienden
till en annan påle medelst j emk ettingar.
Ram-minon w voro mer~inde1 s nedlagda i flera raller , så att minorna i den ena raden betäckte lucl;:orna
i den andra. Dessa minor påträffades i stor a massor,
i Ashly River och i passet mellan Hog-Island och
Fort Pickney. De hade under två år, som de legat i
vattnet, bibehftllit sig så väl, att efter denna tid lm nonbåten 11 J onquil " le el skada genom en af dem. Ett
faktmn är att nordstaternas flottor aldrig företogo sig
att pas5era farvatten i bvilka minor af denna konstruktion vor o nedlagda .
Äro äfven sådana spärrmeclel, man kallar fasta,
alltid de säkraste , så hafva de dock det felet att de
beröfva en hamn all kommunikation sjöledes, hvarfö rutom det alltid är förenadt: mecl mycken svårighet
att efteråt upptaga dem, h vartill bidrager farvattnets
igengrundade, förändringar i dess l opp m. m. F asta
min or böra nedläggas s:l. att de vicl l ågt vatten hvark en synas eller ännu mindre kunna lida någon skada;
är nu på något ställ e stor skilnad melJ an ebb och flo el,
högt och lågt vatten, så följ er deraf att fMtyg mecl
ringa djupgående såsom t. ex. 3-4 fot utan fara kunna passera sådana minor, när det är högt vatten, såvida det ej lyckas den försvarande, att, genom andra
spärrmedel, eller genom elden från sina batterier, upp ehålla elen a ngr ipandes framträngande .
D e minor hvilka här ofvan omnämdts, såsom enskildta för etag, saknade alla, serlan deras tillvaro en
gång blifvit bekant och deras uppträdande ej mera
var någonting öfverraskanrle, det tillbörliga unrlerstödet från land, utan hvilket äfven de bäst konstruerade nutidens minor ej någo t kunna uträtta. Likaledes
hvarest pål- och r am- eller s t~llningsminoma uppträd-

de utan något besky dd var deras undanriidjande en~
dast en enk el tidsfråga .
Drifrande och · simmande minor od1 torpeder.

De fö rsta dri fva n<l e min or, hvilka blefvo använda
såväl enstaka, som flera tillsammans, voro de sii kallade
"fatmin orna", hvartill tillfiilligtvis användes in- ocl1
utvändigt tjärade ölfat. För att gifva dem tillrä cklig
styrka , f\jrsågos <1e i öfra tindan me(l en ktigelform ig
tillsats af btt trä, samt belastade5 sålunda, att de, när
de voro i ordning , flöto något umler vattenytan. Antlindningsapparaterna voro af samma beskaffenhet, som r edan
ofvan beskrifvits, och insatt es till ett antal af fe m, ofta
ännu fl er a, i öfra ändan af faten, so m seda n utlades
och fingo drifva med strömm en mot den fiendtliga blockade skadern. Företogs af densamm a ett angrepp, eller
hade man anledning a tt förmorla ett sådant, utsLipptes stora massor af dessa fattorp eder. L aLldningen
till minorna bestod af 80-120 (t. krut, oc h voro
de enkla och praktiska krigsreclskap, som gjorde flot torna mycken skada; visserligen har det ofta förekommit, att de med den vexlande strömmeli drifvit tillbaka mot egna fartyg , och der ans t~lt en förödelse, so m
varit ärrmad åt fi enden. På så sätt förstördes af fattorpeder vid Charl eston de båda sydstat.s ångarne "l\Iarrion" och "Etti wan", och på J a mes-iioden parlarnen tiirbåten "Shult'( lastad med nyss utvexlade krigsfå ngar.
Efter intagandet af Cha rleston fann man derstädes ett
par hundra färdiggjonla fatmin or. *)
Af J e konfederera de använd es ~ifven en af "Singer" u ppfmmen driftorped.
*) Sederm era förbii ttmd es dessa miuor geuo111 en a nn an uut iindningsapp arat, hvarigenom de spriin grles af sig sjPlfva e ft ~r il a dtidens slut,
16
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Dess konstruk tion var reclan mycket mera kom•
plicerad än fatminans, och ehuru den för störelse den
åstadkom var ganska betydlig , är det dock kon st at eradt att en stor del af dessa minor blefvo till ingen
nytta, emedan ömtåliga re delar af dem, då de voro
stillaligg ande och således egentligen fa sta minor, förr åstades och ej mera kund e göra sin skyldigh et.
Ideen med denna torped var den, att ett tungt
lock på ett i nttnet flytand e bleckldirl fästad es si\, att
det satt qvar enelast till dess kärlet fick en viss krängning, då det föll af och en fjeder lossacles sam t Hit en
häfarm eller bult slå an mot det inre af kärlet, hvarigenom perkussio nssatse n, och de1·igeno m laddning en,
bragtes till explosion.
En icke oväsencltlig förb ättring, so m med denna
torp ed vunnits var den sä kerhet den medford e vid
utläggancl.et. Genom det lösa l ocket gick nemligen
en centralt i torpeden st ående bult vid hvilken man
fastgjord e det t åg medelst hvilket torp eden bogser ades
till sin plats. Så länge som tåget var fast och torpeden bogserad es, kunde locket i: ke affalla, och det
var fullkomlig säkerhet för ofrivillig antändni ng. För
att förskaffa "singerto rpeden" tillräckli g bärighet (hvilket förut åstadkom mits genom tr~i.- och korktills ats er)
förs åg man den, såsom på de mindre minfaten, me cl
ett tomrum motsvara nde laddning ens storlek. Laddningen . i "singerto rpeden" vexlade, allt efter den motståndare man väntade, från 50 till 100 rtt.
I samma mån so m skyddsm ecl.len mot minornas
fö rstörande verkan med tiden utbilclade sig, måste dessa å sin sida äfven göra betydlig a fra mst eg.
1\iinbyrån i Richmoncl lät konstrue ra en torped,
som förtjenar särskilclt uppm ~irksamh et .
Minfatet af bleck, hvilket på öfre ytan var forseclt med den ofvannäm da k emiska antänclningsappa -
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raten, var fästallt vid en sLing, som medelst eu htting med liikare kun de viincla sig rnn<lt en sten eller
ett jernanka r e. En nnna n drifva ncl e torp Nl so m anviincles i Jamesf!ocl en, bestocl af ett i vattnet flytande
fat, innehålla nde en ladd nin g af 100 rtt. hnt j emte en
friktions sats, som knnde antiindas genom en lina . Denna lina sattes i förbindelse med en massa flytande
trä styck ~ n , och · var det de konfetler erade;; afsigt att
låta denna app Rrat drifva om kr in g nattetid, på clet att
linan slmlle oklara sig för de fien<l tliga fm·tygen s ro der, l1.jul eller propellra r. Med pro pell erfa rtyg lyckades detta experi ment ofta re, dock medfii nle explosionen ingen nämnvi1r d ska da , emedan d en egde rum för
l ~ ngt akterom fartygen .
Slutligen böra äfv en om nämLas de af amerikana rn e uneler namnet '' h el vetesmask in e r~' använda urverk storpede r; dessa blefvo merämlels, i fo rm af sto ra
kist or, necllagda på varf eller depoter, för att der förorsaka en explosion. Sålunda sk edde i City Point
en storartad explosion , som tillintetgj orue en ansenlig
mängd menniskolif. I cl.etta fall har endast blifvit utrönt, att en person, som var anstäld som arb et are på
ett krutfart y g, der nedsULlt ett fat eller en kista och
sedan försvunnit. Det samm a hände äfven under likartade förhållan den med proviant - och arnunitionsförlagskepp et i lVIand City. Koltorpecler, beståenJ e af
krutkisto r öfverclra gna med tj ära och kol, blefvo ofta
- genom sydstaternas agenter inblanda de i kollever anser
till nonlstat erna, och hafva deso;a visat sig såsom fruktansvärd a motstånd are. De hade oftast en perkussionsantändni ng, som . kunde n tst1 et t betydlig t tryck och
först skulle SJH'tingas då torpeden i och för elclning
sönderslogs, eller hel och hållen kastades i ugnen.
Huru många af de förstörda ångfarty gen, som på detta
sätt gått sin undergi'm g till mö tea har a.ldrig blifvit
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utredt. Endast i ett fall iie det fullkomligt säkert
ll(;)mligcn med ångaren Greyhound, hvilk cn p:l Jamesfloden tjenad e general Butler till lmfvudqvarter, och
helt plötsligt sjönk.
Den elektriska minan.

Efter det förstavåldsam ma angrepp et mot Charl eston den 7 April 1863, nedlalle de konfe clerade derstädes en stor mlingd ganska starka elektriska minor;
detta skeL1de äfven i J amesfl.oden och framför Fort
Fisher och Fort Mobile. De flesta upptogos efter b·iget, men många af dem kommo till användning mot
nordstaternas fartyg. Sällan innehöllo de mindre än
20 centner krut och voro vanligtYis försänkta i de
djupaste delarne af fan-attn en. I början am·ände man
till minfat gamla ångbåtspannor, men sedermera tillverkades de direkte till sitt iindamitl, men måste då
utstå ett betydligt vattentryck innan de fin go an vändas.
Ledningstdidarne af koppar voroisolerade medelst
guttaperka, och dess utom ld~idda meJ tjärad hampa.
Minan fasthölls vid bottnen genom en ballast. An tänclarne voro af furuträ och hade små kanaler i hvilka
de från isolation befriade och väl skyeldade trådarue
inlades. Der, hvarest trådame voro sammanböjcla, genomskar den dem förenande lilla platinatr åden en fjed erpåse innehållande Uindsatsen, bestående af knallqvicksilfver el ler någon g ii ng mjölkrut. När minan var fyld,
kom tändsrttsen att ligga i millten och åstadkoms på det
ställe der trådame inleddes, genom en så väl som möjligt arbetad dosa, fu llkomlig tätning mot vattnet.
Ända till sista slutet af kriget användes vid affyringen Voltas stapel och Bunsens element, men då r esultatet aldrig blef fullkomligt säkert, infördes slntli-
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p;en för de konfedererades rälming från England den
vVheatstonska anhtndningsapparaten; en sådan maskin
påträffa des t. ex. viLl Fort Ander sso n, Cape F ear River.
De anhindare som användes till denna elektromagnetiska apparat voro de så kallade Abelska.
D en ''Abelslm antändaren", med hufvnd af trä
'
hade tre genomborrningar, två tvärliggande och en i
bufvudets längdaxel. Genom el en mellersta borrningen
löpte de två isoleeade tri\darne, hvarefter deras 1i,ndar
infördes genom :;idoutborringarne, hv:L rest de qvarhcillos a f små kopparrör. Då a n W ndare n slmll e använda s infördes lcllningstrihlarn c i si<lohålen. Antiindningstrit<larne voro tv~irt afskurna, niira sammanfvnla
(0,06 tnrn) och isolerade. Dc iso leratie ~indteådarne,
voro befriade från isoleri rwen
som på ett litet stycke
'
v
..
infördes i den "Ab ebka t~indsatse n " . Denna bestod
af underfosforsyradt koppax, klorsyra<lt kali och undersvafvelsyradt koppar. En annan antändningsinrättning äfven af Abel är "platinatrådsantiindaren med
trådar af 0,04 m.m . tjo cklek och 4 m.m. hingd sa mt en
antändningspatron af bommulskrnt och knall q vicksilfver.
Anfallstorpe{len.

Sedan nu sydstaternas försvars-minsyste m i allmänna drag blifvit genomgånget, återstår blott att anmärka nilgot om deras anf<tllssyste m. Man hacle i
nordstaterna ingeu aning om sydstaternas anfallsminor,
till dess man genom eröfranclet af sydstatspansarskeppet "Atlantic" på en gång blef underrättad om tillvaron af fartyg med spirtorpecler i bogen . Anfallsto·rpeder bestodo m e r~indels af koppar, någon gång äfven
af träkäd, allt efter det föremål so m skulle anfalla;:;,
innehållande 50 till 100 rf/. krut. Antändarne voro
känsliga kemiska apparater, ofta äncla till fem, fästade
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på torpe(1ens klotformiga iinda, fig. 7. Man gaf birlen en
nedåt och framåt lutande form ptL det medelpunkten
af spriiugladdningen sk ulle ligga si't uiim so m möjligt
till det for::;t ant1inda st~Lllet. SUingem a, på hvillm
minorna fii stades, voro 20 till 30 fot långa och utfördes på en ::;t~Llln ing , samt fastböllos mecl tåg und erik'\n. B.'\tarne, af hvilka en, den 5 Oktober 1863, angrep "the New Ironsides", Llyggdes till ett antal af9 i
Charleston , 8 af dem fnnnos sedermera oLegagnade;
de hade alla ciganform , voro forfiinligacle af pannbleck samt kumle göra en fart af 7 knop. :Man kallade sidana Låtar, till fö lj e af sin litenhet efter konung David i den heliga sk rift, för '' Davi(ls·'. Båtens
be:::ättning Gesto Ll af fem man, O(:h torp eden halle en
laddnin g af GO (i. kr u t.
Det ofvannämmh angrepp et p.l ··the New Ironsides'' blef, ehuru det länge var enstaka, dock icke utan
fliljrl, ty nordstaternas fartyg måste nu till ytterlighet
vara på sin vakt, dag och natt hafva ånga uppe och
ständigt vam klara att liitta. H varje större fartyg
erhöll ångbarkasser, och dessa måste tillsammans med
rocldb;ltar stiindigt tm<lerhålla en ansträngande patrulltjenst. D ess n tom förankrades rnndt fartygen balkar och
nät for att hindra torpedbiHarne. I cke desto mindre, blef
elen 17 Februari 186-J., "the Hausatonic" af en torpedbåt
totalt förstörd. Denna båt, äfvenlecles förfärdigad af
pannbleck, var 35 fot lång och kunde med sin skruf,
som väfvades rund af 8 man, nppbringas till en fart af
4 lmop. l\Ian hade förut trott att denna båt angrep
under vattnet, dock visade sig detta, såsom redan förut
antydts, vara en villfarelse.
Icke afskräckt genom detta fö rsök, so m kostade
elen djerfve angriparen lifvet, företog man snart derefter ett angrepp mot ångaren "l\lemphis", hvilket dock
misslyckades. Denna båt var, enligt beskrifning af
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chefen på JYiemphis, 25 fot lång, gråmålad och på öfra
ytan formad liksom botten på en kantrad båt. Oaktadt detta angrepp egde rum kl. l på natten, observerades dock båten på ett afstånd af 50 yards från
:M:emphis, hvilk en genast stack ifrån sig kettingen och
öppnade en liflig eld. En gång ko)TI torpedbåten mycket nära, men erhöll synbarligen ett skott, som beröfvacle honom torpedapparaten, hvarefter han, drifvancle
med strömm en, råkade nr sigte. Möjligt r1r äfven att
JHem phis propellerblad afslagit torpeden.
En af de mest epokgörande bragder, som utfördes
af de konfeder erad es torpedbåtar , YIH' angreppet på
fregatten ":Minn esota", elen 4 April 18ö4. Denna fregatt hade för att r~inna alla objmlna giister. som knnde
komma i närheten, i sank , en mindre ångare tillreds;
dock hade denna i det rätta ögonblicket så lågt ångtryck att han ej kunde gå framåt. 'rorpedbåten, förd
af kapten Hunter Davidsson, var en mycket enkel
liten ångare, eller en så kallad ångbarkass, med öppet
liggande maskin och tre mans besättning; sedan båten
anbringat sin torped, försvann elen till stor bestörtning
för det på "Minnesota " framspringande manskapet,
utan att sjelf ha.fva lidit den ringaste skada. Explosionen af denna torped, som eml ast innehöll en laddning af 54: rtt. krut, anstlilde en ganska betydlig förödelse ombord på Minnesota. I fartygets inre voro kanoner forstörda, lavE)tter sönderbrytna, master och
däcksbalkar bräckta m. m.
Ett väl i krigshistorien fullkomligt enstaka fall
är angreppet af en "Davids" på fregatten "\Vabash", elen
14 April 1864. Wabash låg vid flodtiden till ankars
pä Charlestons yttr e redd, då. plötsligt från utkiken
hördes ropet "David in sight'(, hvarvicl man genast
stack i från sig k ettingen och tog till flygten med full
ånga för denna lilla motståndare, och detta med ett
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stort fartyg förande 50 kanoner och räknande 700
mans Le.sikttning.
Alla dessa tiitt på h varamlra följande angrepp ,
nppv~ic:de naturligtvis hos nordstate rna det aldra hfiftigaste hikmrhl och vedet·gällningsbegä r, och åtog sig löjtn.
Cushing, d. 17 Okt. 1B04, att, med rlet ännu obesegrade
o.ch mycket fruktade syd,tat::;fartyget ''Albermale" på
hka sätt uppgöra räkningen, h vilket ock ganska fullkomligt lyckalles honom. J\Ied en öppen barkass, görand e
10 knop öfverraskade han "Albennale'', som H\g förtöj(l vid Plymonths varf, och lycbdes oaktaclt häftig
ge värs - och kanoneld att anbringa sin torped under
fartyg ets hvalf, od 1 sänka det; han fö rlorade dock
härvid n ~is t:m hela sin uåtbesiittning, emedan den vid
exp ]o,io nen uppkasta,l0 va ttu np J br0n helt od 1 hå llet öfverhöljde barka,;,;en. 13lten, som do ck snart
åter länsades, och som iinnn i dag exist erar såsom en
snabbgåen,le ·'pleas ure yacth" erhöll sj elf ingen skada
af artillerielden.

Minors och torpetlers förstörande rerkan.
l) Kanonbåten "Cairo'' fingaLle i sällskap med
flera andra fartyg uppför floden Yazoo, hvarest man
visste att torp eder voro nedlagda.
Kl. 12 på middagen såg man huru kanonbåten
"Harmara" gaf eld pit något i vattnet drifvande föremål, so m man höll för att vara en t or ped. Under det
man på "Kairo·', för att närma re undersöka detta före- ·
mål, fi rade en båt i sjön, skedde plötsligt under denna
kanonbåt tvänne ex plo,;ioner, som inom 12 minnter
kom fartyget att sjunka. Sex man sårades, do ck blefvo i rättan tid såv~il · manskap so m vapen bergade.
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Expeditionen vände efter denna händelse åter tillbaka utför fioden . Förlusten af detta fartyg var för
den kommend erande amiralen ganska kännbar, emedan
"1\airo '' var en af hans bästa kanonbåtar, och genom
jernvägsskenor v ~il skyddad för artillerield.
2) D en 28 Febr. 1BG3 passerade monitorn "Montank tillsammans med Hera träkanonbåtar och lm.paren '•Nashville ", under batteriema på fästet "Mae
Allister·' (Og eechee River, Georgia). Då monitorn aflägsnat sig omkring 1000 yards från fästet, explodera. de under fartyget en torped, so m svårt skadade detsamma. D et lyckalles dock att sätta monitom på land
och för t illfället bota läckan, hvarefter den bortbogserades och måste ::;edan undergå en grundlig reparation. .FartygeL alb inre fo rbindn ingar voro my cket
illa medfama och en mängd ualk ar och vägare full komligt krossade. Enligt amiral Dahlgr ens förmodande
skall den torped, som skadade ·'Montauk'' hafva varit
en ramtorped.
Efter dessa båda framgångar meLl det nyinförda
vapnet, växte i sydstaterna förtroendet fö r det samma så
mycket, att general Beauregard, den berömde försvararen af Charlest on, Lir hafva ytkat: att han redan nu satte
mera förtro ende till en torped än till fem stycken 15
tons kanon er. Samtidigt började man i nordstaterna
att efter ingeniör Erikssons anvisning förfärdiga kon. traminor. Den första apparat af detta slag var en
flotte, som anbringades framför bogen på det främsta
fartyget: på främre ändan af denna flotte var en torped, hvilk en skulle förstöra allt, som kom i dess väg.
En stor mäng el kon tr aminor skickades till Charleston.
Vid det bekanta angreppet under ''Dupont ;' den 7
April för smådde dock cheferna att anbringa sådana
flottar på sina fartyg, emedan de ansi\go sig vara lika
mycket utsatta med, som utan dem, och angreppet på
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den ifrågavarande dagen skedde utan några skyddsmedel. Kapten 11 J olm Ro dgers" hade en sådan inrättning
anbringad vid bogen på sitt fartyg ''\Vheehawh:en ',
men kapade den snart ifrån sig, och är det icke osannolikt att den visserligen oskadliga explosion, som
skedde under fartyget, härrörde från dess egen torped. "Dupont" lät sedermera i stället för dessa flottar, från flera af sina fartyg utsätta balkar och nät
med änter- och båtdraggar, och hoppades med dessa
"torpedo catchers" kunna göra fiendens minor oskadliga.
Den 7 April måste ''the New Ironsides" gå till
ankars utanför Fort Sumster, och låg då i en hel timma
öfver en torpecl metl 200 rtl luutladdning; men den
elektriska ledningen till minan gjorde ej sin tjenst.
Sedermera har det blifvit utrönt, att på ett ställe af
ledningen isoleringen ej var fullständig.
3) Genom stor färsigtighet lyckades det ända till
elen 22 Febr. att undvika någon ny olycka, men på
denna dag blef i floden "Yazoo" elen bepansrade lmnonbåten "Baron de Kalb" fullkomligt förstörd. Den
torped, som sänkte denna kanonbåt var en "Sincrero
torpeda, och kom den kanonbåten att sjunka inom 15
minuter, sedan dock såväl kanoner som handvapen blifvit bergade. Flera af manskapet erhöllo svåra kontusioner.
4) Den 8 Augusti gick kanonbåten "Com. Barny"
tillsammans med flera andra fartyg uppför "James"floden för att rekognocera. Vid återvändandet exploderade under akterskeppet en elektrisk mina som gjorde mycken skada och kastade omkring 20 man öfverbord.
5) Den l April 1864 blef transportångaren '~.lYia
ple Leaf· i St. Johnsfloden förstörd genom en chifvande torped.
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6) Sedan Hed. River expeditionen misslyckats, och
armen drog sig tillbaka, kunde den medföljande flottan ej alltirl iakttaga de nödiga försigtighetsmåtten,
oeh följden häraf blef, att "Eastport", ett starKt pansarfartyg, kom i kollission med en mina och blef fullkomligt förstördt.
Efter denna tillJragebe anordnades alla expeditioner sålunda, att tv?t till fy ra r ekognoce ringsångare
gingo före oeh fiskade upp minorna, derefter följde
eskaderns båtar or h slutligen hufvudstyrkan; alla afdelningar voro så långt från hvarandra att de endast
sjelfva knnde skadas af en explosion. Det är tydligt, att med iakttagandet af sädana försigtighetsmått,
faran för torpeder blifver temligen ringa, men å andra
sidan iir det lika ty(lligt, att sådana mått oeh .steg ej
låta sig verkställas om i n~irheten finnas fiendtliga
batterier eller fartyg, som hastigt och eftertryckligt
kunna förekomma nppfiskandet af minorna.
7) Vid ett af företagen i "Red River" hände, att,
oaktadt manskap i land uppsökte alla elektriska ledningar, dock en elektrisk mina exploderade under kanonbåten "Com. Jones"; fartyget blef genom denna
· mina, som innehöll en laddning af 2000 rlt. krut fullkomligt söndersprängdt, så att ånga och slagg från
maskim·ummet slungades högt upp i luften; denna
olycka hände oaktadt man rund t omkring fartyget från
småbåtar fiskade med draggar efter leclningstrådarne.
Sedan man tillfångatagit det manskap, som affyrade
minorna, lyckades det i "Red River 1' uppfiska 10 minor alla försedda mell Bunsens batterier med 10 till
12 elementer.
8) Den 5 Oktober 1864 förlorade nordstaternas
flotta, vid angreppet på JYiobile, under amiral Faragut,
monitorn Tecnm seh med hela sin besättning. Den torped, som sprängde Tecumseh var synbarligen en fat-
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mma; den triiffade under pansartomet och fororsakade
monitorns ögonblickliga sjunkande. Enligt sednare
meddelanden från sydstaternas sida skall dock orsalren till denna olycka hafva varit en elektrisk mina.
Vid undanrödjandet af minorna på detta ställe kom
ännu en bit i kollision med en mina och sjönk med
allt sitt manskap.
9) Vid uppångandet i Roanoke ntkade '' Otsego"
vid Rain Bow Bluff den 9 December 1864 på en driftorped och började att. sjunka. Kanonbåten "Bazeley",
som ilade till hjelp, delade samma ölle och sjönk med
allt sitt manskap.
10) Den nästa större olycka drabbade monitorn
"Potapsko" på Charlestons yttre redd, den 15 Januari
1865. Detta fartyg var på förposttjenst mellan '· Fort
:Moultrie och Snmter, samt råkade der på en torped
som inom en minut sänkte det. Minorna hade af de
konfederc-r.tcle blifvit nedlagda först samma natt på
de ställen h varest man observerat att vaktskeppen brukade uppehålla sig.
Framfor fästningsverken vid Fisher och Wilmington blefvo natten den 20 Februari omkring 200 fatminor nedlagda, men de gjorde endast ringa skada.
Endast en örlogskutter och hjulhusen på ångaren
"Osceola ·' blefvo förstörda.
11) Den nästa svåra förlust var elen af amiral
Dahlgrens flaggskepp "the Harvest Moon" elen 1lVIars
1865. Detta fartyg sjönk <lo ck temligen långsamt så
att hela besättningen kunde r äddas.
12) Den 28 Mars 18Go stötte monitorn "Mil waukee" på en mina i Blakeley River. Fartygets aktra
del r åkades och sjönk inom tre minu.ter, under det att
den friimre delen ännu en timme höll sig öfver vattnet så att besättningen kunde räddas. E.tt försök att
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lyfta uenna monitor misslyckades emec1an skrofvet var
fullkomligt söndersprlingdt.
13) Den 29 Maj 1865 gick monitorn "Osage" till
bottnen utanför Mobile. Äfven här hade man förut
mycket noga undersökt den plats på hvilken fartyget
skulle ankra, men en mina hade do ck blifvit obe :n ärkt
oal;:tadt den endast låg på 3 famnars djnp. Fartyget
sjönk så bastigt att enelast manskap et lmmle rä<ldas.
Den 2 April t illdrog sig i samma farvatteu hvarest "1\lilwaukee" sjunlrit attkanonLåten "Rudolph e "fö rolyckades
genom en torp ecl. Den 14 April följl!e förstöringen af
ängaren '· Sciota ". Vid båda tillfällena gick en del. af
besättningam e till botten med fartygena. Sedan följde
med korta mellanrum förstöringen af kanonbåten "Ida"
den l3 April 1865 Yid Mobile, och den 19 i samma
"Alt h ea"·. Sålunda hade genom de
månad årwaren
o
konfedererades minor och torperler för nordstaterna
sammanlagclt förstörts 7 monitorer och 11 träfartyg.
7 andra fartyg blefvo genom lidna skador för en län.
gre tid satta ur stridbart skick.
Detta stora antal iir sil mycket mer i ögonen fallande, som under hela krigrt det aldrig ly ckats syLlstaterna, att genom sitt artilleri förstöra ett emla fartyg, och enelast i få fall att tillfoga något fartyg allvarsammare skada. Man måste äfven bettinka att en
organiseracl torp edki'tr endast existerade under de. två
sista krigsåren; tyvärr föreligga intill denna clag mga
uppgifter öfver nyare tilldragelser af sarrun a art, som
de of van anför da. h vara f man kunde draga en annan
re.;mme. Skulle f~r närvarande en pansarHatta fa till
uppgift att passera förbi äfven de aldra svåraste kustbatterier, så sk ulle elen göra detta uta11 att behöfva förlora ett encla fartyg, man måste derför tvinga fartygen, genom kraftiga sp~irr medel, att dröja i en för beskjutning lämplig position.
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'11 a b e Il öfrer minors och torpede rs
År.

För e m å l.

vet·kan unde t· amerikanslin kriget.
R e s n l t a t.

O r t.

Hl63 Konfedererade ångaren" Mani on'' i Charleston
,
"
,
"Ettiwan " 1
,
" Augaren
"Shultz "
James River
" Varf. City Point
1864
City Point
,, J?epot-fartyg
:Mound City
Augaren "Greyhound"
James River
" KanonMt "Cairo''
1862
Yazoo Riv er
1863 Monitor "1\'Iontauk"
Ogeechee River
''N ew Ironsides "
Charleston
"
"
«vVeehawken '1
"
" Riv er
"Baron de Kalb''
Yazoo
"
" ~{anonbi\t "Com.' Barney "
J ames River
"
1864 Augaren ''Maple L ea f'
Sr. Johns River
Monitor "East P ort"
R ed River
Il
"Jones "
n
"
"
"
"Tecumseh"
Mobile
"
" Båt
"
, Kanonbåt "Otseo·o"
Roanoke .River
"' 11
,
,
'' Bazeley
n
1865 Monitor ''Potapsko ''
Charleston
, Fregatt "Harv est l\foon 11
"
, Monitor "lVIilwaukie"
Elakely River
,
"Osagea
Mobile
" Kanonbåt
"Rodolphea
"
"
,
"Sciota "
"
"
"Ida''
" "Althea 11
"
"
"
"
"
1863 Pansarfartyg "N ew Ironsides '' Charleston
, Korvetten "Hausatonica
"
1864 Fregatten "Minnesota a
, Pansarfartyg "Albermale"
Roanoke River
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"
"
"
Varf och fartyg förstörc1t

"
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"

"
"
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,
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,
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"
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"

"

Fartyg totalt förstördt.

"
"

"

"

"
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"
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Kol-torped.
Elektrisk torperl.
R am -torped.
Elektrisk mina.
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"
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Fat- och Singer -torperl.

"

"
"
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"
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"

"
",
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"

l

"
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lF at -torpecl.

"

"

·"

"
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"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

"
1.~

"

David.
'rorp ed-båt.
Ångbarkass.

"

Forts.
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Ängfartyget "Motalas" bergning efter
strandning å Jutska kusten den 17
Februari 18 78. "')
Motala, ett jernångfartyg af 555 r egister ton, bärand e 1000 ton död vigt, deri inherälm adt 100 ton kol
för maskinen, är bygdt år 1870 af lVIotala mek. verkstads aktieholaO'
o i NorrköpinO'
o och tillhör Stockh olms
Ångf.-rederi-bolag. Fartyget, bygd t af bästa Motala
jern 1 har en längd af 200 fot, br eeld 28 fot, djup~å 
enrle midskepps 18 fot 2 tum, och väger tomt, men i
öfrigt full t rustaut, circa 800 ton; det har en ångmaskin af 90 hästkrafter.
Fartyget1 som var stallt på resa från l{ouen till
Pilau, passerade Cap de la H eve kl. 10 f. m. den 15
Februari. Vid afgången fr ån ha mn inn ehade fartyget
fullt kolforråd, hvarförutom funnos 60 ton kol ämnade
för återresan. Dess djupgående vid detta tillfälle var:
akter 11 och för 7 fot. Efter passerandet af Cap de
la Heve fortsattes resan utan att något annat anmärkningsvärdt inträffade, ii n att en en vis tjocka förhindrade alla observationer. Den 17 F ebruari vid mirldagen var fartyget på lat. Go 0 45' N., long. 6° 24' O,
• ) Då an ordu ingarne fci r bemiil tc å ngfartygs tagand e a f land
varit högst ege nd om liga , och arb ete t. i a llu. af;eend en si'• energiskt
och vill utförd t, till heder, för sit vii! del J ervid •m litade dan ska dy·
keribo luge t d)wi tzet·~>, som fa rtygets befiil hafvare, och d erför bö r
vara af intresse för h vn rj e sj öman, i.it' det redaktione n elt niij e att
hur kunna åte rgifva ofvanståeud e af fa.tygets h efiilhafvare, kapte n
Glerup , sammanfattade och till redaktionen insiinda redogörelse derö fver.
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men då ett Yicl samma ticl tagit lodskott visade 17
famn ar, ~in drad es long. till G0 56 ', och busen, so m hittill s va rit NO 1 '2 O, iinrh at1es till NO 1/ 2 N. 1\fed
denna kurs styrdes till Id. 4 e. m., clå lodet angaf 15
famn ar; kl. 4 ,:JO erhölls 9 1, 2 fn,mnar rH knrsen [indrades till N. 1/ 2 V. EJ. 5 erhöll lodskott på 11 famnar;
kl. 6 på 17 fmnnar. Kur Ren ämlrades nn ti ll N. t. O.
1j
O, eller så att den slmlle bära parallelt med eller
2
skära något nt från kust en. Kl. 7 nr djnpet 13 fa mnar, och kl. 8, 15 famnar. Som dessa lodningar angåfvo att fartyget befann sig på höjden af Hanstholmen, ämlrades knrsen till 01\0 11 2 O, med ln·ilken kurs
beräknades att Hanstholmens blänkfy r skulle komma
att passeras tv[irs ld . 10,45 e. m. , på 5' afstånd; och
bestämdes på grund h ~iraf att nästa lodskott skull e
tagas straxt före kl. 9. Kl. 8 ,10 observerades bränningar
"rätt förut", då roret genast lad es dikt ombord för att
styra ut vestvart, men fartyget hann ej gira Hingre än
till NO innan det högg i grund, och kastades mecl detsamma hårdt på sida n. Maskin sattes genast fnllt
back, men utan framgång, och då den snart derefter vägrade, sticktes genast eldame. Som fartyget var utsatt
för svåra bränningar och hög dy ning kastades det snart
från ena till andra sirlan 1 dervid det högg så våldsamt
att man kunde befara det masterna hvarj e ögonblick
skulle gå öfverbord. Vid fartyg ets rörelser mot botten hördes ett skarpt klingande ljud, hvaraf man kunde
sluta, att det stött mot stenbotten. Ånghvislan ljöd,
och snart syntes en lanterna på stranden och någon
hördes ropa an fartyget. Seclan far tyget under cirka
en halftimma fortsatt att hugga mycket våldsamt, kastades det öfver r efveln och stannade paraHelt med
stranden, på ej bngre afstånd derifrån, iin att det lyc·
kades att från bogen kasta en smäcker ända i land.
På stranden befunno sig fyra peraoner som då de hört
17
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ånghvislan skyndat ned, för att om möjligt bistå vid
räddandet af besättningen. lläddningen försiggick nn
medelst en båtsmansstol, som vandrade på en förhalningstross, och kommo vi alla nästan t orskodda i land.
Af strandfolket upplystes vi, att ställets namn var
Harboön, Chr. Christensen Knoppers strandl ehn, beläget på lat. 56° 40',5 N. och long. 8° 9' O. Å specialkortet stå Knopper-husen utsatta något söder om Thyboronkanalen. Vägen mellan strandningsstället och
nämnde kanal, äfvensom till elen något sydligare lig gande byen Harboön, kan till fots tillryggaläggas på
en timmas tid.
På det ställe å refveln der :Motala först törnade,
befann sig det sjunkna vraket efter ryska skr uffregatt en Alexander Newsky, som strandade der den 25 _
Sept. 1868.
Den 18 F ebr. började bergningen af inventarierna,
samt ilandförde bogankrarue med sina kettingar för
att förtöja fartyget, på det att strömmen, i händelse
den komme att verka på insidan, ej skulle föra fartyget längs kust en till något farligare ställe. I anseende till den höga sjön och rle våldsamma bränningarne, var det ej tänkbart att kunna utföra något ankare
på utsidan af refveln. Vinden fortfor att, likasom allt
ifrån resans början, blåsa frisk från SV. D.l9 fortfarande SV vind med hög sjö. Fortsatt med bergningsarbetet. Fastän fartyget af bränningarue fortfor att upplyftas och åter nedfalla, bibehöll det sig do ck tätt. Som
fartyget visade beniigenhet att faJla utåt uppsattes
masttoppkablar, hvilka fastgjordes till i land förda
ankare.
Den 20 började lossa kolen ur rumm et och boxarne för att lätta fartyget, så att det kunde komma
högre upp på stranden, hvarigenom det ick e skulle
vara så mycket utsatt för de våldsamma bränningarne.
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Kl. 10 på aftonen steg vattnet och kom strömmen att
verka på insidan, och so m försheppet flöt lättare, sa mt
i följd deraf lconunit hc)gre upp på land , had e fartyget ick e längre ett med stranden parallelt läge. · Förskeppet var nu sl högt uppå land att man kunde
passa på emellan bränningarne och komma till en lejdare, samt torrskodd gå ombord. Strömmens kraft
var så stor att aktern började svänga ut, och på morgonen stäfvade fartyget SO, samt hade bogen tinnu högt
på land. Under svtingningen hade fartyget, trotts sina
fortöjning ar, flyttats 400 fot längre nordligt, och ankram e hade formlig en plöjt sanden. Då förtoppk abeln
icke i tid under den mörka natten af vakten kunnat
lossgöras, hade den kommit rund riggen och derige. nom nedbräckt märss tången samt skadat märsen. Rettingarue voro utförda på tamp.
Den 21 Febr. Sjön hade nu lagt sig något, så
att strömankaret kunde utföras från aktern i NV-lig
riktning, för att derigenom hinclra akterskeppet komma
högre upp , och sålunda bibehålla fartyget i ett passande läge, för att, så snart väderleken det tillät, möjligen kunna af en bogserångare uttagas. Det i NYlig riktning utförda ankaret visade sig emellertid vara
till foga nytta, ity, att vid aftonen fartyget ånyo befann sig nära parallelt med stranden. Kollossningen
hade fortgått hela dagen. På f.m. samma dag ankom
från Fredrikshamn dervarande agent för i Köpenhamn
etablerade E. Zwitzers bergningsentreprise, och af::;lutades med honom kontrakt om bergning af Motala
för en summa af 45,000 kr., eller ock 45 % af fartygets värde i skadad t tillstånd inbergadt i hamn; redarnes val.
Den 22, svår vestlig storm hindradt kollos3ningen.
Förtöjdt bättre i det att ankrarne dels nedgräfts i san·
den nära sandklit~en, dels ock blifvit förtöjde i ström·
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ankaret som nedgrä±des i samlen på andra sillan sandklitten.
D en 23. Fris k vestlig vind och hög sjö; svår
slagsida utitt. Fortsatt med l;:ollossnin gen, och upphörde dermed då 200 tunnor Yoro qvar i boxarne.
Den 24. Vackert väcler mecl Yestlig vincl. Erhöll
telegram från Fredriksha mu, att hergningsångaren derifrån afg nt t .
Den 25. NV & SV viml, byaktig, frisk; slagsillan
förändrad till inåt; ror och rorstäf betydligt krtikta.
Vid högt Yatten slog sjöarne högt öfver hela, fartyget
och orsakade en my cket häftig slin gring. Skilnaden
i vattenhöj den, vid högt och l ågt Yatten, befanns utgöra
en fot. Fartyget arbetaclt sig betydligt högre npp
på land.
Den 26. Hånl kultje från NV, höga bränningar.
Motala på rät köl hela dag en. Släekt på varpet, för
att det ej skulle förorsaka slagsida utåt, samt hifvat
hem på midskep]Jskabeln som ~ir fa st i svåra ankaret
tviirs upp. Maskinisterna oeh två man arbetat med
länsning i maskin. Enär mycket saml och kol
inträngt umler durkarne, så kunde ej donkeypum pen
användas till tinsningen, utan måst e härtill nyttjas
pytsar. Mot aftonen var vinden i aftagamle, och då
sjöarne drogo sig tillbaka, knnde man se stranden på
utsidan fartyget.
Den 27. Vinelen SSO, laber; sjön jemförelsevis
smul, dock med bränningar. Motala ligger i samlen,
7 fot akter och 3 fot för. Vicl lågt vatten kunnat grt
torrskodd rund fartyget. Fortsatt med arbetet i maskin och fick HLns, men återstår myck et sawl och kol
att upptaga. Observeraclt en myck enhet cement lossnad, och vattnet högt öfver propellerhy lsan i akterrummet. På f.m. hitkom på redden Zvitzerska bolaget
tillhöranU.e bergningsångaren Öresuncl j men som den
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ej kunde uträtta n<lgot, afgick elen till Tbyboron ka-

IJal, der den anb·ade.
Den 28. Sydlig vind, ldart och vachnt v~ider , sjön
fullkomligt fri från br~Lnni11 ga r, utom vid stranden.
Fortsatt med r engöring i maskin.
Dea l Mars lycbdes få ntfiinlt pft utsidan refveln, styrbords SV<tra ankare med all f<tl'tygets ketting,
förutom :20 famnar som h:ommit under fartyget, och
derföre m<'\ste kapas; inalles utfördes 220 famnar svår
kettin g. 'fill svåra ankaret kattades strömanlmret,
hvartill anvtindes fö rtöjningsk ettin g. Härefter styfvindades den sålunda utförda k ettingen. På <]vällen
blåste hånl SV.
Den 2. NV vind med svår sjö; ej kunnat förc Jaga 11ågot.
D en 3. Fartyget fått betydlig slagsida inåt, och
<trömm en skurit bort sanelen under kölen förut.
Den 5 och 6. SV a V-lig storm; fartyget arbetat ni\ got.
Den 7. NV storm; fartyget kastat::; högre upp
med aldem; sjön br~i ch: er öfver hela skrof\' et.
D en 8. Sydlig storm, öfvergåem1e till NV snöstorm; våeldat i maskin; upparbetat ångspelen, och
länsat i lll askin. P å e.m. steg vatt net s~L att fartyge t
bötjade arb eta våldsamt; s~inrle bucl efter fo lk och började hifva ut. Akterskeppet kastad es nu högre upp,
och alla t eck en gttfvo vid humlen att vi skulle kunna·
hifva fartyget flott. Vi fingo hem mycket på svåra
kettingeu och bogen var nästan fiott. Emellertid blefvo br:illninga1·nc vå lclsam mare och htiftigare, och sjön
br öt stadigt öfver , hvar vid fartyget arbetade häftigt.
Bogen kastade::; nn i\te r upp parall elt med stranden,
och frestni nge n på k ottingen var så svch, att maljor
blefvo blanka som silfver, samt en <lel t ill och med
krölde3. Inseende L1et omöjliga uti, att under en så
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svår sjö, kunna lyckligt hifva ut fartyge t, sågo vi oss
tvungna att afstå från försöket, och upphörde med
hifningen.
Den 9. NV vind med vackert Yäcler. Kunnat gå
rund fartyget. 1\[askini.sterna varit sy sselsatta med
att skura och smörja i maskin.
Som det vi ~: at sig att fartygets bergning icke
gerna kunde ske genom att söka hifva det ut, låt jag
und errätta bergningsbolagets agent i Fredrikshamn, det
kraftigare 5tgä rder må t te skynd sam t vid tagas.
Den 14 ankom agenten till strandni.ngsst~tllet samt
tog situationen i öfverviiga nde, hvarefter han återvände.
Den 22 återhom agenten, denna gång åtföljd af
en kollega sa m t skeppsbyggmiistaren Riis, då beslut
fa ttades att söka upplyfta fart-.yget och placera det
på en bädd af timmer, samt bygga en slip och låta' det
löpa af stapeln. Sedan detta beslut blifvit godkändt
af bergningsbolaget , gick man genast i forfattning om
dess utföranJe. Från Stettin beståldes omkring 100
st. ek- och furubjelkar, samt från London 12 st. hydrauliska pressar, hvaraf 8 st. voro beräknade att
hvardera kunna lyfta 100 ton och de 4 öfriga 75 ton
h vardera.
Hela April månad var vädret vackert och vattenståndet så betydligt lägre, att lVJotala härunder befanns
stående 100 fot upp i land. Vi betj enade oss nu af
den vackra väderleken för att verkställa en mycket
noggrann under sökning af djupet å refveln, och befanns
djupet vara 8 1/ 2 fot.
Fartygets ångmaskin skurades och målades, och
fingo ångspelen emellanåt arbeta för att underh.ållas.
Den 2 Maj ankom från Köpenhamn bergningsbolagets agent, kapten H. F. Nielsen jemte en styrman,
3:ne smeder och en kock, och hvilka alla inqvartera-
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des ombord i Motala. Förenämnde skeppsbyggmästaren Riis hade anHindt den 30 April. De af smederna
medförd a 2:ne smedj er, smidesverktygen etc. lossades
i LirnfjorJen å den der belägna lillct halfon Röreland,
och nedt ransporterades till Motala den 3 l\faj. Arbetet med aflöpningen började nu genast, och på yttersidan af fartyget, som är fors edt med 6 vattentäta
skott, och midtför dessa på 3: e plåtstråket uppifrån,
anbringades gjutna j ernknektar, forsedda med ett så
stort harizontal-plan att en bjelke 12 tum i fyrkant
deremot kunde få lämpligt stöd.
F ör st den 14 Maj anlände 8 timmermän och samtidigt hiLrmed ankom mo de hydrauliska pressame, jemte
det för sta fartyget med den från Stettin besUilda timmei·lasten. Som vi redan lyckats hiir på stället inköpa en del af sådant timmer och fnrnslipers, som af
sjön här tidtals uppkas tas på stranden, voro vi i tillfälle att genast försöka cle hydrauliska maskinerna.
Dessa maskiner, som ega en utomordentlig kraft, bestå af 2:ne hufvuddelar, nemligen: en cylinder och en
vid denna fastlödd fyrkantig låda. Cylindern är 12
tum hög, och dess öfra botten som är rörlig har formen af en kolf eller cylinder, hvilken lufWitt, medelst packning, kan ly ftas eller röras upp och ned i
den yttre cylindern. Den fyrkantiga lådan är af tunn
"jernplåt, och inneslute r en mycket fin liten metallpump
som, medelst en 3 fots häfarm, kan arbetas af en man,'
och som inpressar i cylindern en vattenstråle af ej
mer än en a två roilimeters tj ocklek. L ådan fylles
med va tten, och då, vattnet inpumpats i cylindern, har
den inre cylindern eller kolfven höjt sig 7 tum. Sku1le
den tyn gd som skall lyftas vara för stor för maskinens hållbarhet , finnes en s~ik erh e tsv entil som då öppnar sig, så att vattnet kan rinna från cylindern tillbaka till lådan. Likaså finn es en kolf vid lådan i än-
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darnål att, efter :;lutad lyftnin g, åter hmna intappa
vattnet i lållan. På rldta f'~itt li<1ll , ::oedan låtlan en
g<~ng Llif,·it fy lll , samma Yatten all t fortfanm d e begagnas, stivida ick e n;]gon orerliig he t in ko mmi t i lZtdan,
ty den min sta S< tlbn ii1· 11 og för att hi ndra c1 cu fina
Jmmpen från att verka . Cyliml em hal' icke mc1· än 8
tums diam eter, men iir t ilheå ad mccl mycl,ct tjo clm
sidor, så att, å ma::;kinc rna om 100 t ons lyftl<raft upp går g odstjo ckleken t ill öfver 2 t nm.
Första försöket mell de Lydranli ::;ka pressaru e v isade deras kraft på ett förvån amle siitt . Vi hade
nemligeu : cU iinnu icke tillbo-!'uw,.., t ill n;~ bo· ot af el e hårdare ·träslagen, såsom t eak , et och bok, utnn måste
härvid, till Ul1(1edag för pressarn e, anviimla furuplan k or
och slipers. För att fi nna hårdare gruml nedgriifd es
undra laget omkring en fot i sanden. D etta underlag
bestod af 6 fot långa slipers i 2 tt 3 hva rf, h vilka lades i kryss ofvanpå. hvnraml ra . På det ta underlag
placerad es nu pressen , och ofvan på denna en tillr~ick
ligt lång balk som riickte upp till kn ekten. Försöke t,
som g~ilde att r~itta fa rty gets slagsida , mi::;sly ckad es
emellerti d, i det att slipema gMvo efter som de hade
varit af svamp, och ll et sprakalle i trä et lika som niir
ved brinne1· i en kak elugn.
Det hit till s n'idande vaeh·a v~illr et af bröts nu af
svårt viiller, som vantele intill den 28 ::\Iaj. H~inm<le r
hade allt det Les tiilda timret hunnit anliiml a, och vi
halle nu g oclt om l1 ånla triisl ag. För att hushålla med
det hårda t räet, försågas lle hy dr auliska pressam e på
under - oeh Ufverl;:ant mccl :l/~ tums jem plåt, men itfvcn
dessa plåta r Llefvo snar t förslitt1a, s<'t att vi t ill sist
måste ers iitt a dem me el plåtar tagna af fa rtygets ror .
Försök gj onles att r iitta slagsida n, och härmed arb etades i 2 dagar. F örsta dagen dell 28 t ogo vi hem
12 tum af slagsidan , mecl användan de af 8 pressar, alla
0
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anbringa cle på samma sida. Den andra dagen lades
fartyget något öfv er åt motsa tta sidan, eller inåt, enär
det alltill visat beniigenh et a t t erMlb slagsidan utåt.
Fömtom flireniimml e j eml; ncktar, 6 11å JJVar sida,
anLrin gades 2:ne vink elj em på st.,yrborcl s lårin g och
ett på uabont-:, f(jr att lli Ot el e m Ek aledes lmnna an.
viimla hy draulisk Jyftl.mft .
Genom sistnii mmla försö];: moll prcssarn e voro vi
öfverty gat1e om, att vi i llem eg de tillriieldi g kraft för
f artyget:; lyftanlle . A r betet hiirmed försvåra des do ck
i hö oo· ooTac1 , ll er io·enom at t vattnet uneler de nu råLlande
hårda ve::;t]iga vimlame shimligt tri:in g tle upp och underm inenulo umlerl ageJJ, hvillm ofta gingo i drift och
må ste bergas. För att h ~irvid t itta bergnin gen af balkar och maskin er , anslog os å clessa talj or som af manskap å lHck knmle halas. E n y tterligar e olägenh et
var, att sj öam e ell er briilm in garn e.öfverhö ljde allt mell
f!am1 , så att pres:oa rn e ofta ej kund e arbeta, i följll
deraf att sa ncl inhiingcle i dera s vattenbeh:nJ ar e. Äfven obse n ·e1·acl es, att stiifYen cle1s var bräckt straxt
nedom propell erhyl san, oeh böjd öfver åt styrbord , dels
ock att stif11låtam e YOl'O skilj da frå n densamma. D:'t
i följd af den briickta ock luök tfL stiLfven, det oj var
tänk bart att kunna begagna propellem Lesl öts a t t aftaga elen, fö r att ej vara t ill hinder s, så viLl vicl f artygets lyftnin g, som vi ll dess tagande genom sanden.
Propell cm bonades och spr~in g dcs med ]:;ilar. Orsaken hvarfö1· Y i ej drog in propell eraxeln, då propellem
i oskaclad t skick k unnat aftagas , var dels elen, att pro·
pellern , so m rl':arsntt it nllt sedan fartyget s byggnin g
1870, Yar stl fastr ostad att vi ej kunde få l oss kilam e,
dels ock, a t t det sknlle erfon1rat s v~il myck et arb ete
mecl losstag ning af de stöttor i undra rummet, som på
b egg e sidor om l1l'Opeller hy l san v or o fästa de vid elen n a
t")
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Mellan den 29 Maj och 17 Juni måste allt arbete
med fartygets lyftande inställas, enär friska vestliga
vimlar ofta st dref vattnet högt upp på insidan Motala.
Umler denna tid arb etade timmermännen på slipen,
hvilken, genom hyfRing och afpassning, på det noggrannaste till verkades, h varefter delarn e märktes or~ h
uppstapl ades. Smederna sysselsattes med tillverkning
af de bultar som skulle sammanbinda sl ipen.
Den 2 J uni blåste VSV storm, h varvid bogen lmstades högre upp.
Den 17 Juni lmnde vi återtaga arbetet med fartygets lyftning, och blef under denna dag aktern upplyftad 1 1/ 2 fot, miitt vid akterst~ifven. Innan vi ännu
börjat försö ken med fartygets lyftande, oroade vi oss
rätt mycket öfver, hnrn den under fa rtygets botten vid
uess lyftande uppkomna fördjupningen skulle hastigt
och lämpligen kunna igenfyllas. Visserligen hade vi
godt om sl<yfflar och ~ifven god tillgång på fy llningsämne, nem l. sancl, men det fordrades ~if ven att vi hade
godt om folk, och sådant kunde vi icke gerna hålla i
ständig beredskap för de få tillfällen då lyftning af
fartyget förekom. Det gick dock bättre härmed iin
vi kunnat vänta och beräkna, ty under det lyftningsarbetet pågick, hvilade fartyget naturligtvis endast på
de åtta bjelkar, som vore> anbringade mellan de hydrauliska pressarue och oftaniimnde jernknektar; och
för att, efter slutad lyftning, få nytt mellanlägg, antingen öfver eller under pressame, måste den största försigtighet iakttagas, i följd hvamf blott en press i sender
på hvarj e sida finge samtidigt uppgås, och härtill, äf·
vensom till pressens förnyade ansättning, behöfdes sällan mera än 3 man, således till båda pressarne, 6 man.
Det återstod oss således af vår egen besättning 6 man,
h vilka, jemte en a två man af kustb efolkningen, kunde
an vänelas till fy llningsarbetet. Det nu rådande oro ·
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liga vädret kom oss äfven här vid helt oväntadt till
hjelp, i uet att bränningarne nästan hvarje d.ag eller
natt imlref en massa sand och sten under fartyget,
hvarigenom elen nya grunden blef lika fast som den vid
fartygets sidor. Denna opåräknade hjelp vid fyllningsarbetet egde egentligen rum med NV och Nordliga
vindar, vid hvilka tillfållen en såclan myckenhet af
sand och sten upph:astades på stranden, att på ett par
dagars tid ett sten- och sandlager af ända till 4 fot
kunde påläggas. Med SV -liga vindar kunde deremot
detta på str anden uppkastade lager, på mindre än en
dag, bortföras . I följd af denna vindames vexelverkan,
erbjöd stranden s~illan ett och samma utseende. Ibland
t. ex. var den jemt uppgående ända till sanclklitterna,
och belagtl med så ytterst lös och torr sand, att det
var med möda man kunde fr amgå deri, under det att
vid andra tider den var förse dd med afsatser, varande
sanden dervid så fuktig och hård, att den erbjöd den
slätaste och biista promenadplats. Fastän sanden under inflytandet af vattnet är mycket rörlig, är elen
dock, då vattnet runnit bort, så hårdt packad, att vi
icke ens vid sådana tillfällen kunde märka, det underlagen för pressarne trycktes djupare ned deri - och
detta oaktadt arean för uncledagen siillan öfversteg 20 å
24 qv.-fot, och denna lilla yta var belastad med ända
till 100 tons vigt. Vid gräfning i sanden träffar man
snart på saltvatten, och då man tränger djupare ned
rinner sanden lika fort till, som man hinner gräfva;
, det var således icke tänkbart att kunna gräfva ut far·
tyget. Såsom en egenhet må anföras, att man för att här
på kusten få färskt vatten endast behöfver, innanför
de höga sandklitterna, gräfva ett hål omk; ing 3 fot
djupt, och deri nedsätta en tunna eller låda utan bot·
ten hvari då färskt vatten inom kort rinner till. Kom·
· mer' man djupare ned än 3 fot anträffas saltvatten.
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Landet är my cl;et lågt och om vintrarne står nästan
hela landet lmcler vatten, och emlast h ~i r och der nppsticker en mm:1n grii::; torfva, samt de b;ygtla valla.r hvtlka tjena till fön1iimllingar, så v:il mot Limtjorden so m
mot N onlsjön. Det sålm1L1a öfversvämmamle vattnet
i.ir helt och hållet salt. Husen måste omg;inlas med
vallar, för att erltålla torra g;''tn1sp1aner. H:ir, lil,aso m
i Holland, se r man 11\tar ligga upplagda vid hnsen, för
att vid in tr ~iffand e öfversviimningar i dessa söka sin
räddning.
Den ltl Jnni lyftadt aktersk eppet 1 1/ 2 fot. Ifrån
kl. 5 e.m. vari t sysselsatt med sandfyllning under fartyget.
Den 19. Frisk vestlig vind; högt vatten himlradt
lyftningsarbetet.
. Den 20 laber vestlig vincl. Fortsatt mecl lyftningen, och placeraclt unelerlag på :3:ne st~Lllen uneler fartygers botten.
Den 21. F ortsatt med att lyfta akterskeppet, och
klargjordt fö r förskeppe ts lyfta nde.
Den 22. Upplyftaclt förskeppet 3 fot . Lyftningen g[n· nu lättare, sedan underlagen kunna tjena som
jemnvigtsst öLl fö r fartyget. Fartyge t befinner sig nu
så högt öfver sam1en, att den största fär sigtighet mttste användas, moll kry sslJ~i ddningars aJ1Ul'ingande undel' slagen. J3'ur t5att mell lyftnin gen, så att vi den :H
kunde anorin ga 4 1jelkar under' köl en vid n~i st förligast e vattentäta skottet, eller midt nuder fockmasten.
Under den 25 och 2G ytterligare lyftadt förskeppet ,
och gjordt klart att lyfta akterskeppet .
Allt sedan fartyget Llifvit så högt lyftadt, att det
icke hingre hade någon stöttning af sanden, var Llet
förenallt med sviirigLet att himlra lie hydraulisk<:t
pr ess<:Lrn e att skjuta fartyget öfver åt ena eller andra
sidan, hvarigenom stötterna lätteligen kunnat komma
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i en sned stiillning, och vi dessutom riskeradt att fartyget haue fall it ned. Till för ekom mande h~iraf, uppsattes midtfö r stäfYen en lodriitt stående stftng, förselld
med en, s t~if ven tangel'amle, Yisare. S:i fort Yisar en Jlll
angaf, det pressarn a, genom att arb eta olika, Yille sJ,juta
fartyget öf\·er åt em1era sidan, måste Yi genast upp höra mecl lyftningen orlt omliigga mul edagen för st\i ttor och pressar.
Den 27 . Omlöpande laber vim1 och stiltje. Vattnet i hafyot Yar så }dart, att man tydligt knnde se
vraket efter Alex. Newsky samt Motalas anli:arket.t tng ,
styfstr~ickt lå ngs botten. Arbetadt mecl att lyfta ak·
t erskepp et .
Den 28 och 29. Fortsatt meLl lyftningsarb etet aJ
akter- och förske ppet. Som fartyget stod 4 fot öfYer
sanden, an sågo vi det nu tillräckligt högt lyftadt.
Den 1 Juli NV storm, som tvingade oss att berga
alla pressar och stöttor, dock ej förr iin sjön bortslagit underl agen. Det var nemligen nö ll v~illlligt att låt a
stöttorna stå i clet längsta, för att sjön skulle få tillräcklig tid att uppkasta sand och sten under fartyg et.
Hade nu hii.nla SV vindar satt in, hade lätt kunna t
hända, att strömmen bortskurit santlen och fartyg et
derigenom erhållit svår slagsida, men till all lycka
fingo vi istiillet fri ska NV-liga vindar, som uppkastade
en myckenhet sand. Allt arbete med bileldningen måste emellertid iföljcl häraf inställas, ~tnda till den 10
Juli. Sjön gick härunder oftast upp på insidan Motala, ända till sanclklitterna, en distans af 100 fot innanfor fartyget. För att htirvid hindra strömmen att
bortskära samlen och sålunda underminera bädden omgärdades densamma af säckar fyld.a med sand.
Under den 8 och 9 Juli omborcltransporteradt inventarierna.

-

262-

Först den 10 Juli kunde vi återtaga af-löpningsarbetena, hvarvid till en början befanns nöd igt, att ytt erligare lyfta akterskeppe t, iföljd af den mängd sand
som under de senare Jagarne af sjön up-pkastats uneler
fartyget, och som nådd(;\ nära upp till köl en.
Den 11 måst afbryta arbetet med lyftningen, i anseende till för högt vatten , men kunde redan påföljande dag afsluta lyftningen och arbeta med bäddningen . Det bör här anm ärkas, att under hvarj e af de
vattentäta skotten anbringades en bäddning och en aflöpningsrän na, så att fartygets aflr)pning var ämnad
att forsiggå på 6 särskilda rännor.
Under den 13 och 14 fortsatt att arbeta med bäddningen, och uppsatt 2:ne af slädarne behörigen smorda
och surrade.
Den 15 och 16. NV storm himlradt arbetena.
Under sistnämnde dag strandalie här engelska ångfartyget Lumsden, om 1212 register-ton , på resa från
Hull till Kronstadt. Besättninge n 25 man och 15 passagerare bergades med raketappara t och räddningsbå t.
Den 17 lyftadt akterskeppe t och placeradt slädarne under maskinskott en. Den 18 placeradt den främsta och aktersta släden.
Den 19 och 20 storm som hindradt arbetena. Under den 19 strandade här norska barken "Tvende Brödre " och blef vrak. Förutnämnd e stranuade ångaren
Lumsden afbruten på tvenne ställen. D en 22 och 23
nedtranspor teeadt bjelkar till fortsättning af slipen, samt
klargjorut nödroret. Den 24 vack ert väder med lätt
ostlig vind. Som alla forberedelse r för slipens utläggande nu voro f.:'i rdiga, hissades i dagningen 2:ne flaggor på stortoppen, som signal åt det i förväg vidtalade arbet.sfolket att inställa sig vid fartyget, äfvensom för ett buds af.~ändande till Lem vig, med t elegram
till Fredrikshamn, att bergningsbolagets ångare K at te-
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gatt ofördröjlige n skull e afg l tillMota las strandnings p'lats. Hela arbetsstyrk an denna dag utgjordes af omkring 70 man. Slipen nedlades på sa nden, men måste
äfven på sina ställen något nedg riifvas deri. Omkring
kl. 8 e. m. Yar allt klart för Motalas af-löpning; bogkettingen inhalad i lanJ och der upplagd, seelan å tampen af den samma ena ändan af en 4 tums Manillatross
blifvit påstucken och hvars anura ~inua fastgjordes
ombord; under kölen voro anbrin ga de 2:ne hydrauliska
pressar, en akter och en för, med någon lutning utl\t.
Pi\ gifven befallning kapades nu surrningarn e som
fasthöllo slädarn e vid bädden, och efter blott uågra
sekunders arbete med nyss nämncla 2:ne pressar , gl ed
Motala jemt och vackert i sjön på den 100 fot långa
slipen. Frftn L emvig och närliggande byar hade en
mängd åskådare ir.f'unnit sig, som meJ lifliga hurrarop
hälsade fartygets af-löpning. Det återstod nu att taga
fartyget öfver grunden; djupet, på insidan detsamma
efter afiöpningen, var 2 a 3 fut och på utsidan 5 fot.
Nu hifvacles in på den åt sjösiclan från fartyg et utförda kettingen, först med hanlikraft och sedan med
ånga - i mask in hade nemligen påeldats så snart fartyget lenmat slip en. Motala förblef dock stående fast,
ehuru man, då vattnet växte, kunde märka att bogen
nästan omärkligt lyftade sig. U n der af-löpningen haJe
akter.skeppet, såso m ty ngre än förskeppet, längre bibehållit farten och derför e kommit något längre ut i sjön,
än det sistnämnda. P å natten anlände ångaren Kattegatt och ankrade på morgonen så nära intillrefveln ,
att den, medelst i Motala fa stgjorda forhaln ingsänuar,
kunde korta sig tätt intill grunden. R attegats svåra
12 tums kabel fastgjordes derefter i ett stycke af Motalas svåra ketting, utstucken från babords ankarklys,
och under det att Kattegatt vindade hem på sitt ankare med maskin gåenue fullt framåt, hifvades äfven
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ombord å Motala, sedan å dess ketting blifvit anbrin gacl en svflr förhandsgina som styf\·inda dps metl
främ sta ångspelet. Den na cl ng r1 en 25 fingo vi ut bogen ungeLir G fam nar; djup et vitl fartygets ntsicla t illtog, sannolikt i fö ljd deraf, att strömmen ller bortskar
sand en. Djupet på sty rbon1s sicb l oc1ades, för -nt t ill
8 fot och akterut till 5 a G fot . Ä nnn såg de
tvif,·etaktigt nt huruvida vi skulle lyckas att draga
fartyget öfver r ef,·eln, ty det hade nu arb eta t sig
ned i en h§Ja, och vicl hifningen befa nns ankar kottin gen vara sprungen viLl förenin gs - Sl~ha ckeln mellan styrborels och balJorels kettingar. På detta siitt förlora~ies
omkring 100 famnar kett ing och två ankare. Ett nytt
ankare, som erhölls fn'ln Kattegatt, utfördes jemte 120
famnar k etting, hvarpå vindades t ill efter miLlnatt.
Den 2G. Laber SO vind med regn. Fortsatt med
hifningen ool1 arb etadt mecl att lossg öra släcbme so m
ännu sutto fast, och rå kat i beknip umler fa rtyget. Me delst taljor lyckades det oss att få dem loss, hvari genom strömmen kom i tillfcille att mera fritt och
obehinclradt verka på saml en under Motalas botten.
Virl 11-tiden svängde Motala ut med bogen, och var nu
med halfva fartyget fiott. I-Lirefter fortsattes med att
ömsom hifva och sl~cka på ankark ettingen, som visade
SV-vart hlin, på det att st römmen måtte komma i tillfälle att svänga förskeppet än nordvart, än sydvart, i
afsigt att akterskeppet genom ledning i sanelen skulle
upparbeta en ränna. Detta lyckades också, och kl.
mellan l och 2 e. m. k om Motala Hott och passerade
refvelen, utan att dervid t aga grund. Härtill bidrog
äfven, att vi dels insläppte, dels genom elonkeypumpen
~ntryckte vatten uti förligaste v attent~ita afclelningen,
1 följd hvaraf fartyget nedtrycktes mecl förskeppet.
Efter passerandet af refvelen inhifvacles på k ettingen,
men som ankaret låg innanför densamma, och vi ej
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ansågo rådligt att fmyo hifva fartyg et öfver elen, sågo
vi oss nödsakade att sticka ifrån oss 45 famnar ketting. Motala befanns tät utom en obetydlig lärka vid
necler:3ta plåtarne å skeddan under propellern. Kattegat tog nu Motala på sliip, och Lördagen elen 2 Au gusti vid middagen ankommo vi till Göteborg, der fartyget genast intogs i dockan å Lindholmens mekaniska
verkstad för unelergående af besigtning. Härvid beslöts att 30 st. af Lottenplåtarne skulle uttagas, räta s
och derefter ånyo insättas; att st~ifven skulle repareras;
att fartyg et skulle skrapas och målas utom- och inomborus samt att skadade och förloracle inventarier skulle
kompletteras. Med undantag af dessa små skador i bott en befanns fartyget i öfrigt oskaclarlt, och torde såsom ett bevis på dess ovanliga styrka, både hvacl sammansättning och materialier betrliffar, få anföras, att
icke ens däcket uneler fartygets svåra medfart blifvi t
otätt, eller icke ens gifvit sig så mycket , att det å
skarndäckets öfverkant pålagda 1/ ., tums cement på
intet ställe var spräckt.

16
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Om Nautisk-Wieteorologiska byrån.*)
Ivie<l anledning af en af kongl. vetenskapsakademien gjord umlerdånig fram ställning tillf'atte Kongl.
Maj:t, i skrifvelse af elen 29 Oktober 1875, en komite
mecl åliggande dels, att utarbeta för"'lag till ändamålsenligare ordnande af de meteorologiska observationer
på svenska fartyg, dels ock att utreda anth·a med denna
angelägenhet sammanhiingancle frågor.
I det betänkande, som denna komite till Kongl.
afo·af
ut()'ick
lwmiten från den ås ib(J'tcn att SveMaJ.·t
.
ö
'
b
•
rige borde, utom anordnamlet af meteorologiska observationer på dess oceanseglande fartyg, äfven egna
uppmärksamhet åt hvacl, som skulle kunna, inom de
landet närmast omgifvande hafven, åtgöras, för att
befrämja det meteorologiska studiet, och yttrade komiten derom följande :
"Ehuruväl närmaste anledn ingen till den framställning från vetenskapsakademien, på grund hvaraf
komiterade erhållit sitt i nåder medtielade uppdrag,
var akademiens önskan att Sverige måtte t aga del i
undersöl\:nino·en
af verlclshafvens meteorologi, så kan
b
dock komitem icke förbise, att äfven ett annat, oss
nlirmare liggande forskning sfält, nemligen hafvet om *) Genom fvn.:di\e11 ue, fri\11 förcs lå11 uare n f. r ul:u nyl igci1 inr ;~t 
t ade • Naut isk- Met eorologiska byl'lu>», kapl (' nt n m. In A. ;\hl mberg,
till redakti onen h cniiget in:;;indn. n pp ~ als, h:tr r eclak l. ion eu blifvit satt
i tillfiill e att gö m Tid skri fte ns Ws.cre uiirllU\l'C bel.:a nta med uen na,
fijr d e n nautitikt·m etemologiska forskningt,.I S kraftiga re b el'r>iwjand e,
ufven inom vårt la ud, s!1 vigti ga an stalt.
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kring våra kuster, bör blifva föremål för vetenskaplig
·undersökning i meteorologisH och fy sikalisl;:t afseende.
Komiten har förest.iilt sig att materialier fljr en svensk
kustmeteorologi skulle kunna på tYenne siitt åstadkommas, nemligen: Llel:s genom obse rvation er å de fartyg, som und erh ålla regE'lbuncl en trailk p ~. Öst ersjön,
Kattegat och Norclsjön, dels genom iakttagelser på
fyrstationer och fyrfartyg . Af detta. sistniimncla slag
finnes redan till bearbetning ett tjugoårigt materiel,
samladt genom lotsstyrelsens fiirsorg, fr;'\ n omkring
20 fa sta fyrar vid Öst ersj ön oeh Kattegat.
Genom
eJ} lämplig utvidgning af detta observationssystem
skulle utan tvifvel fiir Yet enskap en och för sjöfarten
. värdefulla r esn1tater Yinnas ".
Komiten fiir eslog slutligen inrättandet af en Nauti s k-~Ieteorologisk l,yr:l, och angaJ närmare lle grunder
hvarefter den samma borde organiseras och det sätt
hvarpå elen borde arbeta.
Kongl. I!Iaj:t, som gillade det af komiten uppgjorda förslaget, aflät till 1877 års riksdag nådig proposition om beviljande af ett årligt anslag af 9000 kr.
för upprätthållandet af en Nautisk-Meteorologisk byrå,
hvilken summa ock af riksdagen beviljades.
S edan Kongl. M:aj:t genom skrifvelse den 2G Oktober 1877 i nåder föreskrifvit, att med 1878 års ingång skulle bildas en byrå för nautisk meteorologi,
hvilken inrättnings bestämmelse och ordnande i nämnde skrifvelse närmare angaf;:1, utfärdades den 7 Juni
detta år Kongl. M:aj:ts nådiga instruktion för nautiskmeteorologiska byrån. Enligt denna instruktion lyder
byrån under chefen för sjöförsvarsdepartementet och
utgöres dess styr else af chefen för sjökarteverket såsom ordförande samt af föreståndaren för statens meteorologiska centralanstalt och föreståndaren för nautisk meteorologiska byrån. Byråns ändamål är: att
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samla och i den utsträckning , som kan finnas lämplig,
bearbeta meteorologiska iakttagelser , anstälda ombord
å svenska fartyg, såväl å dem, hvilka göra längre resor, som ock å sådana, hvilka trafikera Östersjön, Rattegat och Nordsjön; att utöfva inseendet öfver och bearbeta meteorologiska och fysiska iakttagelser , anstiilda å svenska fyrplatser och fyrfartyg; samt att söka
gagna sjöfarten genom att dels i mån af tillgång anskaffa och för sjöfarande förevisa äfven andra instrument än rent meteorologiska, dels anskaffa och hålla
tillgängliga böcker och kartor, som äro af vigt i nautiskt och meteorologiskt hänseende och icke finnas i
sjökarteverk ets samlingar, dels ock söka bland sjöfarande sprida meteorologiska underrättels er och kännedom om de resultat, som genom meteorologiens vetenskapliga behandling vunnits.
I afseende å observationsjournaler, förda å fartyg
under resor på aflägsnare farvatten, tillhör det byrån
att, efter företagen granskning för utrönande af observationern as användbarh et, hvarvid tillika utdraO'b
bör göras af sådant, som kan vara af allmänt intresse
för sjöfarten och derför bör sjökartever ket omedelbart
delgifvas, skyndsamt afsända d8samma till utländskt
institut, som förklarat sig villigt att dem bearbeta,
så vidt ej, efter pröfning af styrelsen för hvarje särskildt fall, observationerna finnas böra på ann~t sätt
användas.
Byrån åligger i öfrigt att med uppmärksam het
följa den nautiska meteorologiens utveckling, och för
detta ändami\1 sätta sig i beröring med utländska institutioner, som hafva med byrån likartad verksamhet, samt taga del af meteorologiska centralanssaltens
arbeten; att jemväl noga uppmärksam ma de magnetiska företeelserna å jern- och andra fartyg samt nya
' kompasskon struktioner och metoder för undersökning

af fartygskom passers deviation och kompensation; att
söka väcka och underhålla fartygsbefålhafvares och redares intresse för samlandet af meteorologiska iakttagelser och sådana upplysninga r, som kunna vara af
vigt för navigatione n å såväl verldshafven som Sverige närmast omgifvanda farvatten, och i sådant afsende sprida underrättels e om de resultat, som af ett godt
·och omfattande meteorologiskt materiel äro att förvänta, samt åt sjöfarande, hvilka föra och förbinda
sig till insända meteorologiska dagböcker, såsom lån
tillbandahå lla justerade instrument eller utföra jemförelser mellan deras egna och byråns normalinstr ument.
Särskildt tillkommer det byrån: att såväl åt flotåt lotsverket utföra jemförelser mellan deras
som
tan,
meteorologiska instrument och byråns normalins.t rument, och öfver dessa jemförelser föra särskild dagbok; att biträda vid kompassväsendets ordnande på
flottans fartyg, vid fartygens magnetiska undersökning
samt vid anskaffning och undersökning för flottans
räkning af kompasser och andra nautiska instrument·
'
att anordna för flottans stationer nödiga anstalter för
undersökning af fartygskomp assers deviation och krängningsfel samt att af sådana undersöknin gars resultat
beräkna de magnetiska konstantern a för de särskilda
fartygens kompasser och deröfver föra anteckninga r.
Byrån skall jemväl tillhandagå offentlig myndighet, som derom gör framställning, med upplysninga r,
meddelanden och utlåtanden i sådana frågor, som, inom
omfånget af byråns verksamhet, af densamma kan
lemnas.
Föreståndar en skall utföra byrån tillkommande
arbeten och eger antaga tillfälligt biträde, om hvars
anställande styrelsen beslutat.
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För att byrån skall kunna åt handelsfartyg, som
föra meteorologiska dagböcker, såsom lån utlemna meteorologiska instrument och dagböcker m. m., har K .
M:t, upp:'l. derom af styrelsen gjord underdånig framstiillning, anvisat en summa af 71 00 kronor. Byrån
har ock till en början inköpt 27 fullständiga ställ instrum ent, h vara f 2:ne tir o afsedde a t t användas s~ som
nonnal- och modellinstrument vid nautisk-meteorologiska Lyrfln oc b dess agentur i Göteborg. U t om ofvannämnda instrum ent skall vidare uppphandlas v. p.
10 · aneroidba r ometrar m. :fl. instrument, i mån af
tillgång.
Till de 25 handelsfartyg, som till en början från
byrån erhålla instrument emot skyldighet att föra meteorologisk dagbok utlemnas : l qvicksilfversjöbarometer, 4 termometrar för luftens och afdnnstningens t emperatm j emt e clet till dessa termometrars skydd hör an de sk::tp, 2 termometrar för bafsytevattnets tem peratur och 4 hyll rometrar (areometrar) till utrönande
af ltafsvattnets specifika vigt. Barometrarne hafva
millimeterskalor och termometrarne centigrada skalor.
Utom sjelfva meteorologiska clagboken utlemnar byrån
en meteorologisk anteckningsbok för att derigenom
underlätta observationernas ::mteclmande.
Rörande hearbetandet af de från verldshafven insamlade meteorologiska observationerna yttrade förutnämnde komite:
"Antalet svenska fartyg, som göra reso.r på afHigsnare farvatten, iir enligt komitens åsigt allt för
ringa fö r att kunna åstadkomma ett observationsmat eriel, tillräckligt omfattande fö r att ensamt derpå
grunda undersökningar i nautiskt eller meteorologiskt
syfte. Deremot skulle utan tvifvel de svenska observationerna komma att utgöra v:inlefulla bidrag till det
materiel, som bea rbetas af de stora utländska institu-
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,ten. Förutsatt att observationerna komm e att på detta
sätt anv~indas, slmlle den åtgärd, som byrån hade att
vidtaga med inkomna dagbö cker, inskränka sig till en,
så fort ske kan, företagen granskning för utrönande
af observationernas användbarhet, hvarvid tillika utdrag borde ske af sådant, so m kunde vara af allmänt
,intresse för sjöfarten och derföre bör sjökarteverket omedelbart l1elgifvas, hvarefter det skulle tillhöra byråns
styrelse att på förest åndarens förslag besluta om dagboken skall i oföräm1rad form, blott efter öfversättning
till engelska språket af anmärkningarna, utsändas till
utländskt institut eller om observationerna skola på
annat sätt användas; iifven redan nu inkomna äldre
dagböcker bör det ftligga byråns föreståm1m·e att genomse, dels får att ur dem framdraga hvad som kan
vara af allmänt intresse för sjöfarten, dels för deras
utsändande till nitgot större utländskt nautiskt institut, ifall så skulle finnas lämpligt". Denna åsigt gillades äfven af K. M:t, och före skrift om observationsjournalernas granskning och afsändande till utländskt
institut finnes ock, såsom ofvan synes intagen i byråns instruktion. styrelsen har med anledning häraf
ansett riktigast att anskaffa blanketter till meteorologiska dagböcker på engelska språket, enligt samma
formulär, som af Meteorological Office i London utlem·
nas till engelska fartyg.
Alla af byrån hittills bestälda meteorologiska in·
strument tillverkas i London och anskaffas genom meteorological Council derstädes, samt blifva, innan de
afsändas, för korrektionernas bestämmande undersökta
vid observatoriet i K ew.
Med afseend e på meteorologiska observationers
utförande på flo tt~ns fartyg, har K. M:t i nåder befallt, att fullständig meteorologisk dagbok skall föras
på l:a klassens fartyg med undantag af monitorer, och
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att s. k Yäderlehsbok, hvartill nautisk-meteorologiska
bydn utarb etat formuliir skall foras å 2:a klassens
farty g äf\·enso m monitor er. Denna väderl eksbok är
efter sarrllna formulär som elen, hvilken är afsedel att
föras å handelsångare, som trafikera N ord- och
Östersjön.
];'ör ordnaml et af meteorolog iska observationer vid
fyrsta tioner och på de farty g, som lLL"O afseclcle att
fö ra viiderlek :;bok, kommer under denna höst att hållas ett sammant riide emellan det Danske meteorologiske ln stitnt, clvt Norske metarologiske Institut och
Nautisk-meteorologiska byrån, ln'arvid man vill söka
ås tadkomma en för de tre nordiska rikena lika arb etsmetod samt öfverenskomma om tjenligaste sättet att
tillgodogcira det insamlade materialet.
Förutom ofvan omtalade anslag af 7100 kronor
har byrån, efter hos chefen för sjöförsvarsdepartementet derom gj ord fram ställning, äfven ft1tt af K. :M::t
bevilj adt ett anslag af 1368 kronor 75 öre till inköp
af ett exempar af hvarclera af sir "William Thomsons
förbiittrad e kompass och lodningsapparat, hvilka, enligt byrån tillhandakomna intyg om flere med dem på
engelska örlogsfartyg och större hamlelsångare anstälda försök, skola vara värda sjöfarandes synnerliga
uppmärksamh et.
Nautisk-m et eorologiska byritn har fått sig lokal
anvisad i sjökarteverkets hus å Skeppsholm en.

Såsom ofvan' nämnes skall elen fnllstiindiga meteorologiska dagboken föras enligt det engelska formuHiret; väderleksboken åter, hvars förande skulle, utom
å vissa örlogsfartyg, såsom frivilligt åtagande utföras
af befälhafvare å hanclelsångfartyg, som göra resor i
Bottniska viken, Östersjön, Rattegat och Nordsjön, är
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väsentligt enklare, emedan man naturligen icke kan
begära, att sagde fartygs fåtaliga och af andra arbeten strli11gt upptagna befäl skulle kunna deråt egna
så myck en ticl, som befälet å fartyg, som göra längre
transatlantiska eller andra resor. Väderleksboken
kommer derföre hufvudsaldigen endast att innefatta
observationer på barometerhöjden, luftens temperatur,
vindens rigtning och styrka, molnmängd, nederbörd,
sjöhäfning och andra natnrföretelser såsom skydrag,
norrsk en, hagel, dagg, is m. m. För att i möjligaste
mån: minska besväret med väderleks bokens förande har
byråns styrelse ansett bäst , att icke för fyra timmars
observationerna fordra uppgifter om longitud och latitud, hvilka uppgifter skulle nödviindiggöra mera arbete än som sannolikt kan å cle fartyg, som föra dessa
. böcker, medhinnas, utan komma uppgifterna om observationsplatserna att inskränkas till angifvancle af den
ruta i kortet, hvari farty get enligt nedan omförmälda
system hefinner sig. Byrån utlemnar nemligen till de
fartyg, som föra väderleksböcker, särskilde sjökort, som
på stommen af sjökarteverkets vanliga kort äro indelade i rutor, som inom Bottniska viken och Östersjön
innehålla 10 minuter i latitud och 20 minuter i longitud, samt inom Skagerak och N ordsjön 15 minuter
i latitud och 30 minuter i longitud. Rutorna äro inom
Bottniska viken och Östersjön norr ifrån numrerade
från 1 till omkring 775 och inom Nordsjön och Skagerak äfven norr ifrån från l till omkring 51)0. Då
de fartyg, som hufvudsakligen äro afsedela att föra
väderleksbok, i allmänhet gå på bestämda linier, blir det
för vaktbefälet t emligen lätt att uti dessa kort, i hvilka kurserna uppdragas, med ledning af fart och tid
tillräckligt noggrannt uttaga inom hvilken ruta fartyget vid observationen befinner sig, utan att särskild
uppmätning på latituds- och lo.ngitudsgradering arne

-
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vid sidan af kortet behöfver göras, hvarjemte korten
äfven kunna sömlerklippas till mindre och beqvämare
bitar, utan all sådan gradering. Skulle vid angöring
af land ett rutfel upptäckas, angifves sådant i anmärkningskolumnen, hvarjemte de i rutkolumnen anförda
rutnumren öfverstrykas med ett enkelt streck samt de
riktiga införas öfYer de förra, så långt sådant anses
nödvändigt. Genom enkelheten och arbetsbesparin gen
i detta system, som likväl innebär all den noggrannhet, som för det afsedela ändamålet torde vara behöflig, hoppas man kunna förvärfva många medarbetare
i det meteorologiska studiet i hemlandsfarva ttnen, der
detsamma hittills blifvit föga bearbetadt.
Genom K. Lotsstyrelsens benägna medverkan hoppas man äfven, att medelst å fyrfartygen utförda observationer, särdeles å hafsströmmam es rigtning och styrka
sättas i tillfälle att för detta för sjöfarten vigtiga, men
hittills, med undantag af några uneler de senare åren
utförda korta vetenskapliga expeditioner, i allmänhet
föga bearbetade ämnesstudium, kunna insamla det behöfliga observations materialet.

-275-

Verldens örlogsflottor.
Uti den af redaktion en fur ·Mittheilungen ans dem Gebiete des
Scewese ns» sed an 1876 årligen utgifna f(j rtjcnstfulla "A lmana ch fiir
Sr . Mai. X ricg ., -Marine" medd ela' , bland andm sakrikn och intressant a l;pp gifter, ilfven en ltabularisk öfv ersigt af samt lige mariners
kri gsfar tyg, u pptagande dera s tontal, pausar, hilstkrafter, bestyckning,
fart, Lyggnadsmat.e ri el oeh a fl up ningsl.r, och Hr det ur nämnda Alm:tnach fin' iun ev arfLnd e t1r, hv arur nedan stilend e förteckning, Ufv or
« V erld cns i\rlogsflottor», blih•it he mtacl. Till vinnande af utryn~ rn e
hafva härvid följ ande förkortning ar blihit använde, nem ligen:
~ P.s.r
Pansaret8 största sv[u·l ek i vattenlinien uttryckt i milim eter.
Då i denna kolumn furekomma tvenn e &iffertal i bredd
med lwfL rand m betyd er det. eftersta sv:,rleken afskrofvets
bepansring å öfriga d elar af f:1r tygssidan (Skin plattng).
D. T. = D epl ace ment i ton.
R. T. = Rymd i ton . (Builclers m easurement).
H.k. = Hlistkrafter.
nom. = nomin ela.
eff.
effekl.iv:1..
'I rubrik en « b estyckning• angifv a de rom ersbl sifl'ertalen antale t pjeser, de arab iska sif-fertalen pj esern as lmliber. De arabiska si fferta l efter hvilka ej finnas utsatte tum- ell er centimeterbeteckning angifva rnudknlans vigt i 'fl.
A.
Arm strong.
K. = Krupp.
W.
Withworth.
R. = l<ougl. arsenal en i Woolw ich.
O.
Obuch offska sty ckebruk et.
:::lp. = Spanskt fabrikat (Modif. Pallisersystem) .
F.
Franskt system .
P. = Parrot.
D.
Dahlgren.
R.d.
ll odman.
W.f. = Wahrendorf.
I.t. = Italienskt fabrika t (B&udade och tub emde tackjernspj eser,
P allisersystem).

=

=

=

=

=

=

=

=
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Mit. = Mitrailleuser.
S.b. = Slätborrade pjeser.
F art.
F.t.
=Trä.
T.
= Jern.
J.
J.t.b. = Jern med trilbordliiggning.

Comp.= Composite system.
A.å. = Aflöpningsllr.
2 P . = Två propellrar.
Hyd. mask. = Hydrauliska maskiner.
= Sti>rsta klass.
St. kl.
u. b. = nm1er byggnad.

=

B raF a r t y g e n s
K lass.

l

H.k.

-

'1:1

"'

~

~

~

nom.

eff.

305

9000

1200

8500

305
305
114
114
114
101
101
114
114
114
114
114
. 114
114
114
114
114
. 114

3700
3700
1350
1150
1000
980
980
1033
1033

N a m n.

s ilien.
B e s t y c k n i n g.

Set e do Setern bro .

l Solimoiis . .. ; . . . .
Tornfartyg ) Javari . .. . . . . .. .
Lima Barros .. . . . .
Silvado . .. •..• . .
~ Bahia . . . . . . . . . .
• . ..
( T::unandare
Barroso . . . . . .
Cabral. .. .. . .
K ase m(l,tt \ Colombo . . . .
fartyg
H erval . . . . . .
Mariz e Barros . .
~ Brazil . . .. ..

..
..
..
..

Al~goas.

..

Ceara . . . . .
PanL . .
Piauhy
Rio Grande
Santa Catarina

~

::o-

Anmiirkningar.

~,

u. b J.

{ Independe;cia . . .

l
l

~~

~

.

..

.

.'

.

so o

800
1518
340
340
340
340
340
340

500 2200
500 1685
300
200
140
80
420
120
750
240
750
240
200
200
250
75
30
75
30
30
751
75
30
30
751
75
30

«<ndependencia»: Rambog. BröPtv;irnet i bordläggningens förllingniug. De lätta pjeserna förut bakom en bepansrad traverse.
Manöverdä ck öfver tornen.
«Solimoes» och «Javari». Manöverdiick öfver tornen. Kommandotorn . Båtar på mauöverdäcket .
• Lim:t Barros» och «Silvado» : r eling att nedfälla nästan jems
med däcket; barktackliug: fo ck- och stormast tubformiga.
«Bahia•, lika med föregående. Skorsten akter om stormasten.
«Tamandare» och <Barroso» : Svanhalsformad stiif; bredsidsha tterier.
.Cabral» och •Colombo•: rambog; fristående kasematt på
diick; två styckeportar för långskeppsskjutning. Maskinrummet

l

IV 30,5cm. W.; II18cm. W .

IV
II
IV
II
IV

IV 26 cm. W.
d:o
d:o
18 c.m. W.: IV 68 Sb .
IV 15 en;,. W.
II 18 c.m. W.
18 cm. W.; II tiS Sb.
d:o.
d:o
15 cm. W.; IV 68 Sb.
d:o
d:o
IV 18 cm. W .
J8 cm. W.: Il 68 Sb .
15 cm. w:; IV 08 Sb.
I 15 cm. W.
I 18 cm. W .
l 15 cm. W •
I 18 cm . W .
I 15 cm. W.
d:o .

11.2
11.0
12.0

"\
"
"
"
"
"
T

10.5
8.5
90
10.5 J"
10.5
11.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

"
"
"
T"

1874
1877
1875
1875
1866
1866
1865
1865
1864

}2 torn, briistv., vattenl.bep.
2 torn, vattenl.bep. 2 P .
lika med ofvanst. , 2 P.

"

"

"
"
"
"
" .
torn

"
"
"
"
2 "P.
"
"
"

.
1864 l
1864

" 1864

"
"
"

"

"

"
"
" vattenl.-bepansr.
l torn,
Ka sematt & bepansr. bälte
lika med ofvansrående.
2 P.

1864
1864
1864

"
"

"

"
"

delar kasematten i två redutter; däcket för och akter starkt lutande mot ändarne.
« H erval» och « Mariz e BarrOS» lika med för egåe nd e.
« Brazil» likaledes, enda~ t något. större.
Dc sex monitorerna hafva fyrkantiga tom på rund vlindskifva.
Obepans1'Ull flotta.
Hjulhusfregatten «Amazona's • 350 nom. h.k,
Skrufkovetter: «Traj an o • 400 nom h .k., 4
300 nom . h .k. 24 kan.; «Vita de Oliveira• 200
«Mage» 130 nom. h.k., 2 kttn.; «Belmonte• 120
«Araguaya» 100 nom. h.k., 6 kan.; «lvahy» 100
«Ypirango» 70 nom. h·k, 2 kan.

6 kan.
kan; « Nitherohy»
nom. h k., 6 kan.;
nom. h .k. 8 kan.;
nom. h.k, 2 kan.;
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Hjulhuskonetter: d'araeu se» 200 nom . h .k. , 4 kan ; «R ecife>
140 nom. h .k., 4 kan .
Skrufknnonb iHar: «Mt' [trin1l> 1SO nom. b .k. , 6 l<an.: • Aragnary •
SO no m. h.k. 3 kan .; «P ed ro Alfo nso» och «Fo rte dc Coi mbra » 60
nom. h.k. , l kan .; «Lam ego », «Grecnhal gh » o ch «'l'nunamla hy » 40
nom h.k., 3 k ~uL
Hjulhuskauonbfttar : «On z e d e J nnh o • 60 nom. h.k., 2 ka n.;
«Felip e Camara o», «1-h,m iqne Dinz•, « Vida! d e NegreinoS», «Fc r ·

nandez Vieira • 40 n om. h.k. , l kan; «Taguat·y» och <Anto nio Joäo •
30 nom . h.k, 2 kan.; .Corumba• 24 nom. h.k., l kan.
Hjnlhu sllngare : «J aq narao» 100 nom. h.k., •He nriqu e•, . Silv eiro•,
cBraconnot», «Ap a» 40 nom. h.k. 2 kan .; •Cachoeira 24 h .k.
Dessutom ka nonb åtar I till V II l O h.k. , l ka n .; l shufbogse rbåt 40 h k.; 7 tran sportfa rtyg m ed 220 till 300 h .k .; 2 transportfartyg 20 h k ; l segelbrigg; l skone rt brigg, l holk.

O h iH. k .

F a r t y gens

N a

Klass.

111

n.

l

l

l

1

~

600
600

i

l

3000-1
HOOO

:r~ a

1Dflnmark . . . . . •

F' regatter. 111 Peder Skram . .. . .
Helgoland . . . . .•

T orn f·ar t,yg J R .olf Krak e . . . . . .

..

l

.

. 1 27 l 4 747
l :!7 3079
5 3<17
öl4
114 131) 1
140 2US7
180 2344
203
30S3
'l

l

Namn

J J>:l.i~ls J u el
Fregatter \ Sjallancl ..
Jylland ..

l

~

235G
236G
2447

l

;--~~ 1 3~~~~.~ 1875ll Bepans.

bälte och kasematt

13 4 , IS74

l

l

85 4 D. T. 2 kan. 20 0 nom. h k; «A 1•iso Cavadont:a •
J4 12 D. T., 140 h.k 2 ka n.
Hjulhuså ngare: •Abtao» 1061 D. T. 300 n om. h.k. 5 kan.;
«Ancucl• 600 D. T. 131 liOm. h.k . l ka n .; «lnd epe nrl e nci:n, • Valdivin » och cTolt cn • 354, 73S och 240 D . T . och 1211 , 320 o ch 100
h.k.; slutligen pontonen • 'l'halaba».

:n-

mar k.
B e s t y c k n i n g.

12SO
15 80
3700
700
~35
3GO 1560
360
11670
5Uil 125 0

l

p-

"
900
1UUO
1300

l

"'"""'
2G

2G
26

XII 24 Wf. ; XII 6S Sb.l10 O
Helt bcpan sr.
,
VI 24 W f; XII G8 Sb. jl1.8 '1'. 11864
1I 30}cm.K.; l:! 3cmA. 1:!.1 J n . b

l

""
1855
18ii8
1860

lO u , 180ö 2 mnda tom.
l :l.( , 1868 l vridbart torn.
120\ ,. 18701

II 20 cm . A.

II 27 cm. A.

....
l

Anm iirkningar .

~.1 1864

500
600

l

"'>=B

t;l

I\! nss.

d :o.

~Esmer n l da •

~~ -~~

N a m n.

l

d:o

Anmiirkningar.

H. k.

Fartyg e n s

\ Lmdorm r n . . . . . .
Gorm . . . . . . . . ..
. .. ..
Kase m .fartyg Odin, .

VI 23 cm.

l

B ilda fartyg en h afva dubbl a kase matter, ln·il kas ak tre bredare
d elar skjuta ut öfver borrlliigg nin gen o ch fym. kan oner för lå ngskeppse ld genom st yck eportar i d e afstympad c lh >ru Pn. I fr!imr e d elen
iiro två jagtkanon er. Fcir rigt nin g föruf1·er, 4 kan ; (\'i; rs ;; ka n . oc h
akter;·, f,·cr 2 kan Rammen S fot l:1ng
Skrufkorve tter: «O'Higgins» och «Chacabuco» 11 01 D. T., 7
kan. 300 nom . h.k.; «Magellan» 772 D . T, 4 kan , 300 nom. h .k .;

_l

B e s t y c k n i n g.

l efY. i

nom

229 1 .21)3 3 -,
K asc matt - 11Valparaiso . .. . . .
fart.yg. \ Almirante Coehmn e . . . 1 229 20 ;J3 1

Klass.

Ii.

l

Il 26 cm. A.

1

~~-----l-l__3_0_c_m~·-A_.____~_l_3_.o~~-"~l-S_7_2'~B~·-äl_t_e_o_'~~·l-t~b~P-p-a~n-st_·._l~'a_s_e_.n_L~
Kla ss.

_l

Kon·ettcr

l

l

N a m u.

Thor . . .
Heim dahl .

Dagmar.

l_ ~
10S9
11 89
11 93

J t~
650
750
800

10
14
14

l__t
1S6 1
186G
1861

-
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-

t:l

N a m n.

Klass.

{ Ab salon
E sbern Sn~;:e·. .
1
Simnare \ F~ lht · · .. · ·

' I~:.U~iho!J~as .~

tIn golf

.

.

~

. ·
...

Hjnlhns- { H eklrt
t1ngare.
~~~i:,;t~ ·

l

o ..

1 Falster
Kanonbåtar l Nlö en
... .

llW

53 8

5() 0

3

533
543
543
154.7

500
500

3
3
3

500
1870
855
700
5il0
907
4;)0
71;)
570
696
510
356
510
35 G

5
3

l 7l
s

12
l
l

i>
~

18Cl
1861
186:2
1SG3
1871
187G
1842
1844
1845
1873
1876

Öresund
{ Storebelt

l

Klass.

s

N a m n.

~~f:J:~c~l

.... ...

l

l
··· ·

............

······

..... ...

cCGi·osse.
l Grosser K urfltrst ''') ...
Friedrich K arl .............
Kronprinz .......... ......... .. ······ · ·
Baiern
·······
( Sachsen : :::: ~~ ············

l

c

\ t ·.:· · ·:· :·:::·::_:·:··

-·· ··· ····· ······
········· ....
·· ··· ···· ..
.... .......
...........

{ Hansr. ...................
Armini u s
Prinz Adalhei:t· ···· ··
{ Wespe ..
····· ··
Viper .. .... .. .. ·······.. . .. .......
Riene
.. ............... --·· ···· ·
MUck e......
Pansarka···· -· ······
nonbåtar \ Scorpion
.......... ······ · ..
Pansarfartyg

1

I l~-

l

l jH

:-:

~

l

........

---·-··-

.............. ······ ....... .. ........ .
......... .. ·········
· ··-····.
.. ........ . ........ ........... . ........ ..

254
254
203
234
234
234
127
127
406
406
406
406
406
158
114
120
203
203
203
203
203
203
203
203

7559
7569
9603
6G63
6663
6663
59 1 ~

l

l

5480
7398
7398
7398
7398
7398
365 3
1583
1479
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

95

46

~

183
196
180
170
170
170
170
170
140
40

;.:..

~

l

~

c

l

l

~;)

l

l
l
2
2
2
2
2
l

l

1874
187 5
187ö
1857
1869
1861
1861
186 1
1862
1872

20 transvortbåtar, ångtmnspotjollen • Fre ma nd• och br>inuare l till 9.

-

B e s t y c k n i n g.

P"

~

l

239
239
239
142
142
14:l
14:l
14:2

l

P"

land.

"'?l

l

>-3

?'i

« Varsko•; 8 kanonjollar,

'xj

;-.-

~

r:

i> 2:

.,.

~

Anmärkningar.

"
':<

-o

..

l König Wilheliu ·

Pansarkorvetter

t:l

c,,

fKaiser
DeutschiäiiCi ... ........
Pansarfregatter. \

"d

<P

o

u.

l
l

Tysl:l'11

lll

· · .. .
. .. . . ,...
Lillebelt ...
. ··· • ·· ·
Thym ... ...
Schrödersee
Kanonbiltar \ Willemo es
.....
1\rieger .. ....
Marstrand
......... .. .
Ha u ch
... ... ...
... .. ... ..
\ Drogden
... . ......

Sl;ruflinieskeppet «Skjolcl» , holke n « Dnnnebrog» (förut pansar fr egatt), kase rnskepp et «Dronning Mari e», segelknLtrar: <.'i. gnette»,

F a r t y g e

ll

Kla sti.

N a

~81-

l

dm

8000
8000
8000
5400
5400
6400
3600
4800
6600
5600
5600
5600
5600
3000
1200
1200
700
700
700
700
700
700
700
700

VIII 26 cm K.; I 21 cm. K.
d:o
d:o
XV III 24cm.K.; V 2l cm . K
IV 26 cm. K. ; Il l 7 cm. K.
d:o
d:o

,

" 21 cm. K .
XVI
d:o
I 30,6 cm . K .; IV 26 cm. K
d:o
d:o
"
"

" 21
VIII

"
"
cm. "K.

IV 21 cm. K.
I 21 cm K.; II 17 cm. K.
I 3u,5 cm. K.

"
"

"

l

*) Förolyckad i engelska kanalen på höjden af Folkstone den 31
Maj innevarande år genom sammanstötning med i tabe llen anfö rde
R ed anm.
pausarfregatten König Wilhelm.

"
"

"
"

14.4 J 1874175 1Biilte, kasematt och ak187 4 75 l terbepansring .
14.6
14.7 " 1868 81 Brilte, batt. 2 halfred. och
14.0 ", 1873 76 1 trav ·bepansr.
tom, bog-, akter - bälte
1874 75
14.0
14.0 ", 1876 75 och l ka~ematt. bepansr.
13.5 , 1867 73 1 Gördel, batteri, bog och
14.3 " 1867 79 l akter bepansr.
14 .0 " 1877 60
14.0 " 1877 60
barbett-t om och ka se.
14.0 "u. b.
rmatt bepansr. ; 2 P.
14.0
.1. b.
J
14.0 , u. b.
Gördel o. kase ru.bepan sr.
12.0 T. 1872
10.5 J 1864 66 2 torn.
2 torn, 2 P.
9.5 T 1865
9.0 J. 1876 31 \
9.0 " 1876 31
9,() " 1876 31
9.0 , 187 7 31 \ Gördel och bröstvärn
9.0 ,; 1877 31 / bepans r. 2 P.
9.0
9.0
9.0 "ln- b. -lJ

l

2

l2

"

1

l

: \~: ~: :Il

19

l
l

28:2 --

-

283 ·--

.I{aiser» och « D C11tschlancl»: u tskj utnndc kasematt: fi_irul i nf. [_
laud e b ord liiggui ug ; j:~gtkau o,,cr; ram; (1·[, s korstenar, den akters ta
m e llan s t or - oc:ll hy,-smnste u: full r io·o·ade

«1\ ii ni g WilhelnJ »: tie b;i;l:t ],cp~~SI:a<le lw lfreduttcrna ;:{\·e rsl;juta
vit! a ktra iiudnrn e L>a.t tcrip:1uc;are ts honlliiggning. 01\·n fr iim re ::n.
clnrne af b atte ri knse, n attc n :im h'i st>kofonn:1dc traverser fiir j:J_gtka.
n o n c r; bred infallnmlc nl<tt•rqwgel; flt• ra b1n onpmt ·-·r; fullriggad :
t Yi't skorstenar.
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« \\' arri or» och «Black Pri•:co» : Till det yttre liknan de ltt11ga
ol.J ej>: tn:;rr,de frega tter ; td skor:;lcn:tr. Hoclret ntau :;],y,Jcl.
«.\ chill e; »: H:1.k Log , n: sirad aktcrii ]wgel, rod er ut:w skydll .
«~u rtllumberl ilnll ;>, «:\ gincout b> 1 « :Jiir Jotau r »: F e ut maste r, l'<L' lllJog, nr.got utfalbnd o akter. Det fur:il llctUIII cla far tyge t f(jr,; r Jl era,
fa st !:i t l:lrc, kan oner lin de LiL ig<~; l.Jallc~rito rlla till:;lttll::l 11a;d

«<i erculcs» : P å batt eri et in dragen l.J ordli iggning fij r p[,] fij r och
a.kteriifye··, 22 " från kij)en. I l>ogpan snret e n kan onp ort fi jr j :tgtk nnon; i akt er pa nsaret för sk:tnsk nnon Ram; öl mkt nfrun<lncl nktPr .
«Sultnn• : Fcin •t i ba tt eri et imlrngen bo rcl liigguiug: uf\ cr ak tr:1
ii nri nn af l<a se matten redutt, med eld akt erijfl- er; akte r om densa mma lwmm;~n clot om. För och akter om reu utt eu in dragen bon1liigg -

tn l'ilanr ~igl;~U -.

l got nfnnH.la· l ukt er .
nln g; ram ) 11 1

«.!J c l'l <nce., , " l~l·> i cil :ttll:C" : Hak lJog, ruel ur ul an skydd , barkta ckliug ll tcd tlubl)la llt ii rsrlll·.
«ll t:Cior'' oelt ,,· Valian l» lii<ll lltc cl l'l.i regi't<·mle fast !Jredarc aktc·r.
"Lord \Vard e tt » uii :-; t~:u rak al.: ter) sk:igg och r ~un.
Dc "i,;tn iimn de fyra f'a r«g epubc »: Inf:t!landc nkter; r:w1bog.
tygt..' ll ~lro ombyggUa linieskcpp och l;i t.ta at t igcuk iinn a.
dlellnopho tP>: E tt fullkomlig t :;kiigg och r ambog:. bog oeh akter
iiro, fijr backs- oeh ska n,;kan oner, bcp an sntt1e till öfrc chc ket.
«Sirift.::;ure )> , «1\iumplt», «Iron Dt~k e» , <( Audacious » oC' h «l nvi uci!Jlc :> : De u11<ln~ (b :ttleri-) lca:;cma llP rna gi fv ,.l eucla sl. breLbi,ledd,
Ullde r det ;ett de (jfm (diieko-) ka >C IIlllllCJ'\1'1 U[okjuta cifvcr !Jordl:igg·
n in ge n oc h hnl\·:'l l.;:u 1oup or tar i de H f:-)tymp~tle htir nen. l1am ~ sk: igg
indragcu bo rdHiggn ing p:1 cl :tck; infall auclc akter . D e i.J åda fijn;tuiinlll cb , p rop eller al t upplyft a, derför fylligare akt er.

«Ai exalllh,l» : '1\ ·i\ id\·r r h varrrnura liggand e ka se malte r med afstympade hi.irn i lH· il k~L k;~nonporia r iirn nnbra.gt a . Dii cksk usc :nattc n

kurtare iin b at teri ets. B:tl teri l<ase matt, cl cl f,,r:_;fv er och tv:ir;;; r.Lick; k:tsenuttt fUr n.kte rlifve:· och tviirs~ motsvarctncle iu d r . lg l~ n lJ ordHggning
r!t m: niistan rak akt~r.
«T cmeraire»: Batte ri nt ed bredsid e oc h f.,rJ i ,~ eld; f.',r d en sc·,ln are kan -port. i dc af;ly nq >adc h "rn cn och indrage n bon1liiggn ing;
P Z1 clii ck fijr och ak te r ett batt eri-lo n:. ram; inhllamle akt er.
li:a«S h:tn!IOIP> : D et '"' Jl'ill omcle biiltet up ph ur p :'\ .;. f'örifr:tll
llOlH~ t· pfl

<-Li c..:k

utan

skydd;

enda.-;t d er pa n:-; al' et upphVr en tran; r.-; c,

som p i'< cliick uf\·ergi'u· till hal rkas tell; fnunfl.i r dr' lsamtll:'l in dragen
borclliiggn ing; ra m; infal laud e ak trr.
«Nelson» och « ~ort ha mpt.on » : F ;;" och akt el' obepan sr. Pnn saret i vatte n!. lemnar bog oc h akter Jri:t och ~il ttrt i hrd fk:t steller

- · 288

kulen;

slisom förut på Sha nnon; kanoner på diiek; styri urilttniug
raw : hylla.
«Prince AlLert ~> : 4 tom, rak bog, rak akter.
«Scorpion• och «Wiv e rn~> : ramLag, tubfonniga master; relingar
nästan helt och hl\llet att nedfälla.
»G lattan» rak Log; tornet fur om dii ckshnset, h vilket stl\r akt erut m ed pelargångar.
• Mouarch »: ram; starkt afrundad akter; tom en synliga öfver
diick; fullriggad; iifver torn eu stormcHick från stormasten och akt erut; galleri omkring kryssmasten .

Nam11.

Klass.

(

~~c!~ria ..... ... .. ..

. .......

····· ~~ ...... 1
Duke of W ellingto n
Duncan
Royal Aibei·i .. ·- ·· ......... ..
.... ......... .
Donegal _
. .... ........
An so n .. .....
........ .
.. . ....
Atlas
Defiance_ .............. .
Revenge ... .... ....... ......... .
Royal William ...... .
Hannibal
St. George ... ... :. ~-·· .. . ..... .
ALoukir .. . ......... .
AlLian
l{odney ·: :.: :. .. ..... .. . .
L i on
. .. ...
ln con st~~i ·· ·. ·. · ·_·_Shah
Raleigh ··..·.·· .'.. .".'::.:. ............ .
Ariadne ............... .
Galatea .... ........ .
Bristol
Glasg\lw · ·· ·_-· ···:·. ...... ... .
Marlbo;:ö~; gii ··.·..

Skruflini e skepp.

l
Skruffregatter

1

Newcastle
Undaunted···
lmm ortalitEl . ...... .
l'opaze
l )o ris
.. ..... ... .
Narcissus .... ..... ..... · ............. .
Auron~···

Forte

Endyn;lö~ ~

~-:~~~~· :.:::::: ::

«Dcvaslalion•, «Thunderer•: thekel l:1gt öfvcr vattnet; diicks.
hyttan mellan tornen; t vfL torn ; signalmast; ram; uiistau rak akter.
Akterifrån synas dessa fartyg trappformiga .
«Dreadnought•: lik a med föregående, men brustviirn i bordliiggn.
förliiugn.
«lnflexibl e•: torn en . i dia go nal för ri gtuing furcih'er; öfver dem
brygga; fö;· och akter central kastell, liiu gs hela fartyget en diickshytta,
som ej g år ända ut till bordliiggnirogen; från alla fyr a kanonerna eld fur-,
akteröfv er och tvärs
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2100
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Conquest· ··
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······- .. ...... .....
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········· •··
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870 D. T., 200 nom. , 720 cif. h k, 4 kan , mat.: trii.
« .1/ynw.dun ».
sy~ t Em.

.Condor» 750 , «Falco n > 750, «Fln mingo-> 750, «G ri ffon» 750,
<Aral.J» ()56, «L il y>~ 82\J cif. h k.
774 D . T., 160 nom ., 811 -- 895 cfT'. h .k, 3 kan , mat.: trii, 2 P.
«Bittern» 85 1, «Bnll fi ncll» \185, «Cmlcw» 811, «Lawping• 882,
«Magpi e» 857 , «Philo mel » 9 Gl , <!'lover» 9\ 7 ,«Iti ngdove• 957
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877

556
877

2
2
2
2
2

1208
1 81
131 8
755
285
689

"

T" .

"
"
"
"

l
l
3

.,,, 2 P .
.scagnli» 702, .swall rnn> S!l2 , .Vultnre» 247, «W oodbrk»

881 eff. b.k.
58:1 D. T., 120 nom. , 47 2-G% cf'f. h.k., 4 lian., Co mp.systc m,2I'.
«A YuiP» 5:28, «Be:teO lP> 50G, "Boxer» 587 , «Crack cn .5 28 , «Dwnrf»
4\J:~ , « Elk » -±72, «Flir t» 5 32, «Fl y» 48\l, «G rowler» G()6, «H ar t»
1308, <<I-Io m et » 50C\, << LytE » 526, <<Midg e» 472, <<P ert» 502,
«Hoeket» ill:2, << T casc r » '1 8 9, ,, 'fh istle » 114 1 eff. h.k
592 D. T ., 100 nom., 7-J 5-8!Jfi elf. h.k., 4 k a n. , Comp . syste m, 2 P .
<<Frolic •> 89 ö, ,,J<r strel» 835, << Heady » 8 91 , «RiflcJIHlll» 71 5 eff. h k.

-
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570 D . T. , 80 nom. , 28 1- 336 e ff. h k. 5 kan , mat.: t rä.
«Dart» 3 36, «Newpo rt• :J 35, •Nimble» 330, «Torch » 281 eff. h .k.

Skrttf lwnonbåtar, II klass.
455 D. T ., 360 eff. h.k , 4 kan. , Comp . syste m.
«Fire brand• , •Fire fl y », •Firn1», •Foreste r », «Fowan h , «Fox hou nd ».
~ 3 0 - 450 D . T., 60 no m , 380 - 540 eff. h k, 4 kan., Comp . systern.
•Ariel>, «Contest• , «Coot • , «Coquett e .>, «Cygnet », «D ecoy•,
«Dnnlin,, •gxpress», «FoanH, «Gos hawlo , .Guillemot•, «Mallard», • Mergau ser•, «Mer! in•, <l\Ioorhen • , «Mosquito », • Puffin», «8 heldrake », «Sw iuger», •Teal», .zephyre•.
363 D . T., 3 10 eff. h.k. , 3 kan. , j em , 2 P.
«Dee., •Do n• , ·Esk• , cM edimv; «Medway•, •Sab riua •, •Sla ney», «Spey», «1 ay», «Tees », 4'1,rent», «Tw eed >>.
330 D. T., 60 nom ., 160-- 277 eff. b.k., 2 kan ., mat.: tri\.
«3t·ito mart •, «Brn i s~r• , «C herub », «Corkatrice », «Crom er », «Reron • , <<Netley », •Orwell•, «Speedy », «Tyria tn, <<vVi zard ».
284 D . T. , 60 no m , 160 272 eff. h.k., 2 kan. , mat: trii.
•Dnpp er. , «Enrnest• , •Fervent•, •La rlo, « L>heasa nt•, R edwing•, « Skylarb, «Thrasher» , •. Whiting ».
354 D. T., 28 nom., 168-228 eff. h k., l kan., jem, 2 P.
«A nt• , <<An ow», •Badger», << Blazer.>, <<Blood hound», «Bo nett.a • ,
•Bulld og•, «Bu~tard », <<Comet•, <<Cuckoo », «F idget • , <<Gadfly »,
•Griper•, «Hu nter», « HyaPua », « Kite», « Mnstiff», « Picl{le»,
1

Franli:F a r t y g e ns
=

=!== I(=[a=ES.

j_

H .k.

N a m n.

H

1

Devastation

0 0

HHH .H

F n ed laud ... .·.·• :.:::·:···· ······ ··
.. .. .. .. .. ..

~fa rengo H

Pansarfregatt er.

{

<< T erribl e • 3180 D . T , 2059 eff. h.k. , • Valorou s •
2300 D. T , 1145 h.k.
Hjulhuskorve L!e r: <<A rgu s •> llGO D . T., 764 h.k, «Barracaula» 1680
D. T. , 881 h.k. «Basili sk» 1()00 D. T ., 10 33 h.k., «Buzzard»
1530 D. T ., 85~ h k, «Salaman der» 1380 D. T., 506 h.k,
«Sph inx 1500 D . T , 11 69 h.k., «Spiteful » 1590 D. T , 796 h.k .
Hjulhu såugare: «Au telop e », «Dnsher» , «Fire-Queeu », «Harpy », «Jacka !•, <<Pigmy », «Pioneer », << Priucess Ali ce •, << SprightJy ,, , • Vivid»,
«Wildfire».
Ha!11uåugare : ,, A frican », •Albacore»; <<Asp•, «Buffalo», <<Bnstleu,
«Camel • , <<Cm-ron•, .Chesler» «Clo ver», «Despat cb », <<Echo»,
<<Elizab eth• , <<Escort », <<G rind er», <<Hasty », <<Locust», «Malta •,
«Ma nl y», ,, }fina », • .Moukey», «Otter », <<Peltcr», <<P ersevera nce »,
«Prompt», << Sarnpsou », <<Scoti a »; <<Sham rock », <<Sh eeruess »,
• Spitef1re », «Trin culo•, •'l'ru~ty ,, "'N m·ds » « vVicl geo n ».
Dessu tom 170 segell'utyg och holkar af alla sto rl ekar och klasse r, hvilka de lv is användes till slw lskepp , vaktskepp och l<ase rnfartyg, delvis till kolpråmar, sj ukfartyg etc.
Bl and holkarne befinna sig pau sa rfartyge n «R oyal Alfred», «Roya! O ak» , <<Royal Sovereign » och «l!'avori te».
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«P ike », «Pincher », •8courge », • Snake », .Snape •, «Ticlder»,
«W eazel».
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-- '296 ''Redoulable " : D en starkt ut sl<jutande kase'malteu hm· p& lwardera sidan af dUcket el t barbetl-l om. Akt erut en kanon ulan skydd;
ram; starl<t utfalland e akter.
" Ri ch elieu", "Marengo", " Ocean" , "Suffren": F yra barbett-tom
på kasemattens däck; nästn u rak akter; ram. "Richelicn" sl•iljer sig
från de öfriga lre genom sin storlek och geno m det sLörre antal et
kanonportar i kasem::~tten, ::~f hvilka d eu har fem, då dere mot de
andra endast h a f1'a tr e .

-
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"Arrogante'' , " lmpl acahle", "Ernbuscade ", "Imprenable " , "l'rote ct rice", "Refuge": I mirlten en ka semtille: relingen att nedflilla;
kanon erna lågt öfver vattnet.
N:o 8, Il, 10, 11: Pi\ diick fri slåend e kasema tt
Forts.

"Colbert", " Friedland", "Trident", hafva inga bm·h ett-toru, men
ismllet iifl'er bonlUggning en utskjutande ob epansrade halftorn , i hvilka
däckskanone rna iiro pbcerade; halftomen :tro klUdda med jernp låt
och skydda bema nningen för geviirseld; utfalland e akter; ram.
"Solfet iuo": Två batterier; för och akter om kasematten triiverk;
infallande akter; ram.

"Flandre", "GauloiseH, "Guyenne", "Nlagnanin1e" , "Provence" ,
"Revauche", "Savoie", "Surveillante ", "Valeureuse ", "Heroi"ne": Gammalmodiga pansarfregat ter. P å öfre däck en bogkanoupo rt; rak bog
som under vattenlioien utskjuter bilformigt; infallande akter; skyd dad rorståndare.
"Gloire" och "Couroune": lika med föregående, rod er utau skydd.
"La Galissouiere ", "Triomphan te", "Victorieuse ": Två harb e tttorn på främre änd an af kasem atten; ram; utfallande akter; den
förstnämnde har tillfölj e af tvill ingskrufvarn e något olika formad akter.
"Alma", "Armide" , "Atalante", "Jeanne d 'Arc" , "Montcalm" ,
"Reine Blanche", "Thetis": lika med föregående fast infallande akter och n ågot mindre.
"Belliqneuse ": lika med för egående, fa st utan bm·bett-tom , alla
kanonerna på batteriet; kommandot om akter om fo ckmasten, för
om skorstenen.
"Vengen r" , "Tonuant", "Tempete": D en egentliga skeppskroppen mycket !ägt öfver vattnetj bepansradr, hröstviim på ! af liingden. På främre hälften ett vridbart tom med kommandoto rn d erofvan. Akterut en hög diickshytta.
"Cerbin·e" "Belier'·, "Bouledogue " , "Tigre": Vridtorn på första
tredj edelen af längd en; öfverhyggna den fur och akter om detsamma
iir halfcylinderf ormig och siiuker sig förut mot vattenlinien, fortlö pande i rammen; aktern näbhformad .
"Taureau" lika med föregående, fast med barbett-torn och m
fallande akter.
"Onondaga" : monitor med två torn.
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