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Nordenfelts 38 mm. snabbskjutande 
granatkanon. 

lVIed denna pjes företogs härstädes under sistlidne 
December månad omfattande försöksskjutningar, hYilka, 
oaktadt väderleken, såsom ofta är förh ållandet under 
denna årstid, var ganska ogynnsam, utfördes enligt det 
för dessa skjutningar uppgjorda program. 

Projektilens utgångshastighet uppmättes till 525 
meter. Skjuthastigheten , utan särskild riktning för 
hvarje skott, befanns vara 25 å 26 skott i minuten och 
utröntes genom oafbruten skjutning under 1/ 2 minut 
mot en på 500 meters afstånd uppsatt tafla, 3 meter i 
fyrkant, hvarvid alla skotten träffade inom den ena af 
taflans qvadranter. 

lVIed afseende på genomträngningsförmågan hafva 
projektilerna, af hvilka förekomma 3 särskilda slag, 
nemligen kulor af st ål, spränggranater och kokillhär
dade eller s. k. pansargranater af jern, lemnat synner
ligen vackra resultat. 

Kulorna äro med stor omsorg tillverkade af ut
sökt stål och äro i förmåga att genomtränga jern samt 
att vid sneda träffar skada tunnare plåtar betydligt 
öfverlägsna de kokillhärdade granalerna. 

Alla de särskilda slagen af projektiler äro på den 
cylindriska delen omgifna af ett på galvanisk väg åstad
kommet lager af koppar; i hvilket loppets bommar in
tränga och sålunda utförer projektilens rotation. Den 
messingsbylsa, som innesluter laddning och projektil, 
kan användas flera gånger- man har i England skjutit 
med samma hylsa ända till 25 gånger. 
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Sprängprojektilerna hafva antiindningsrören (per
kussions) i basen och ej, som Hotchkiss' och andra gra 
nater, i spetsen, hvilket senare i betydlig mån utgör 
ett hinder for en god genomträngningsförmåga. 

Resultaten vid skjutningarne på de olika afiltånden 
voro i korthet följande : 

På 500 metet·s afstånd: 
Alla tre slagen projektiler gingo vid normalt an

slag genom 
a) en l '' stålad jernplåt (compound plate); stålkulan 

hane stort kraftöfverskott, de sprängladdade projekti
lerna lösryckte från plåtens baksida och kringkastade 
jernbitar af till och med öfver 2 rttf. vigt; 

b) en 10 mm. jernplåt och en bakom denna på l 
meters afiltånd i 60° vinkel mot skottlinien nppstäld 
20 mm. jernplåt. 

När den sistnämnda plåten stod i 30° vinkel mot 
skottlinien, gingo stålkulorna i bitar, men gjorde djupa 
gropar samt sprickor i densamma, under det att gra
naternas verkan å densamma var obetydlig. 

När den främre plåten (10 mm.) bildade 60° och 
den bakre (20 mm.) 90'\ eller den förre 40° och elen 
senare 60° vinkel mot skottlinien, gingo stålproj ekti
lerna rent igenom båda plåtarne. 

På 1000 metet's afstånd: 
Alla projektilerna gingo igenom en 20 mm. jern

pli\t ätven då denna var st~ild i 60° vinkel mot skott
linien. 

På 175 mete1·s a{slånd: 
4 st. jernplåtar af tillsammans 66 mm. tjocklek 

voro med l fots mellanrum uppstäida vinkelrätt mot 
skottlinien. 

Stålkulan gick med kraftc~f\rerskott genom alla 
plåtarne. 

l 
), 
l 
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l 
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Den kokillhärdade granaten gick genom de 3 för
sta plåtarue eller en af 10 mm., en af 18 mm. och en 
af 20 mm. innan elen Jueverade. 

Spränggranaten gick genom de 2 fr~imsta plåtarue 
och kreverade framför elen 3: e, som erhöll ett obetyd
ligt intryck. 

Mekanismen, som under hela skjutningen arbetade 
s1inleles väl, är mycket enkel och lätthandterlig; den 
består af endast 7 delar, uttages ur kanonen, sönder
tages och hopsättes igen med lätthet utan något som 
helst verktyg (någon skruf ingår icke i mekanismen). 
Vid försöken med mekanismen blef under blindskjut
ning densamma af en van person uttagen, söndertagen, 
ny tändnål insatt och mekanismen åter hopsatt och på 
sm plats klar för affyming på l minut. 

Kanonen viiger ...... . ... . . .. .. . .. . 162 kg. 
Sjölavetten , .................... 140 , 
Laddningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,272 , 
Projektilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,794 , 
Spränggranaten rymmer . . . . . . . . . . . 0,026 11 

Lavetten, till sin princip påminnande om en 25 
mm. kulsprutas, tillåter ej någon rekyl och dess uncler
lag måste ombord vara orubbligt fästadt på sin plats. 

Den af Whitworths stål till v er k a de lilla kanonen 
med dess enkla, lättskötta mekanism och praktiska rikt
inrättning har ett särdeles tilltalande utseende och sy
nes böra blifva ett mycket nyttigt och vid många olika 
tillfällen anviindbart vapen för vår flotta; den skjuter 
under närvarande förhållanden genom sidan på hvarje 
opansrad t jernfartyg på ett afstånd af öfver 1500 meter 
samt är lätt att aptera i större båtar för landstigning 
och torde också blifva mycket lämplig att å de fartyg, 
i h vilkas bestyckning den, jemte grofva kanoner, ingår, 
användas för att kontrollera uppskattningen af afstån· 
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den och sålunda bidraga till säkrare riktning med de 
gröfre pjeserna. 

I Nordenfelts 38 mm. granatkanon synas vi då 
kunna erhålla ett passande vap en att fylla ett, på 
grund af senare årens ingripande förändringar inom 
sjökrigsmaterielen, hänbart behof i af:;eende å lättare 
bestyckning. 

Sedan denna lilla redog:jrelse blifvit sammanskrif
ven, bafva vi blifvit medflelade en senare iakttagelse 
rörande den ifrågavarande lilla pjesen, hvars betydelse 
för bedömandet af dess egenskaper föranleda oss att 
omnämna densamma: 

Efter ofvan berörda försök med kanonen, lemnades 
densamma under 8 dagar fritt utsatt föt inflytandet af 
en synnerligen regnig väderlek hvareftet· med pjesen, 
som nu syntes betäckt af rost, utan att någon som 
helst föregående uppmärksamhet eller vård egnades den, 
snabbskjutning företogs, hvilken lemnade fullständigt 
goda res u l ta t. 

_\ 
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Ombordläggningar och Vattentäta skott. 
(Frfin Revue Mariti me et Colonialc) 

Den 18 Januari 1883 på aftonen lemnade "Cinibria" 
Hamburg för Newyork Nära 500 personer, män, gvin
nor och Lam, funnos ombord. Följande morgon blef 
hon under tjocka påtleglad af "Sultan". Detta fartyg 
undslapp med några lindriga skador i vattengången 
och några betydligare på förskeppets öfvervattensdelar, 
hufvndsakligen på skägget, men dessa skador hindrade 
det icke att forto;lttta och nå Hamburg. "Cimbria 11 der
emot, o;o m träffats om babord akterom kollisionsskottet, 
erhöll en så våldsam stöt att fartygssidan öppnades 
och vattnet inträngde i strömmar, på samma gång far
tyget lade sig ikull hårdt på styrbords sida . 

Utan att förlora ett ögonblick lyckades man sätta 
i sjön tre bätar, hvilka straxt blefvo öfverlastade med 
menniskor. Icke fullt en qvarts timma efter l<:oll isio
nen sjönk '' Cimbria" me l l först~tfven först. 

Några timmar derefter mötte tremastaren "Thela<1 

två af båtarne, den e~1e i marvatten, och räddade 39 
personer; '' Diaman ta, som senare äfven passerade olycks
st~ill e t, upptog 17 skeppsbrutna, h vilka under 10 timmars 
tid hållit sig fast vid den del af ucimbriasii tackling, 
som befanns öfver vattnet. (iHansa'', som vid första 
nndenlittelsen om olyckan blifvit utsänd till hjelp, såg 
ännu fartygets rår, men fann icke mera någon lefvande 
varelse. Endast ett sextital personer r äddades vid detta 
fasansfulla skeppsbrott och mera än 400 funno sin graf i bafvt;)t. 
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Framför denna förftirliga olyckshändelse, som dess
värre är långt ifrån ensam i de maritima annalerna, 
känner man sig djupt upprörcl. 1\lan kan icke frigöra 
tanken från det stora antalet olyckliga, som offrades 
åt v&gorna, från deras förtviflade familjer, deras döds
kamp oci1 slut. l\Ian frestas i första ögonblicket att 
fälla modet och att förbanna allt h vad navigation heter. 

Sedermera fre:'lgar man sig om mennislmns förnuft, be
segradt af elementerna, icke förmår uppfinna något me
del att afviirja dylika olyckor eller om hon n1ed en 
lilmöjdhet, ännu större ~in faran, försummat att an

v~i nda de försigtighetsmått, som skulle kunnat bevara 
detta stora antal varelser. 

Det är icke vår mening att här tala om räddnings
apparater, båtar, bojar, bälten m. m. Vi äro vissa om 

a.~t d~ssa i närvarande fall skulle erbjudit endast ringa 
raddmng och halfva antalet af "Cimbrias" båtar voro 
orörliga genom fartygets hårda slagsida. Vi skola der
före endast undersöka, om det icke är möjligt att hin
dra ett fartyg att sjunka efter en kollision sådan som 
"Cimbrias", om det icke finnes något hjelpmedel mot 
en så stor olycka. 

De vattentäta skotten he:lfva just till ändamål att 
begränsa vattnets välde i h ~indelse af olycka. Tack 
vare dessa kan ett jernfartyg lätt delas i huru många 
vattentäta afdelningar eller s~irs kilcla flytkroppar, som 
man önskar. Om en grundstötning, en ombordläggning 
eller. en projektil åstadkommer en läcka i någon af af
delnm~arne och lemnar vattnet sådant tillopp att pnm
parne Icke äro mäktiga att befria den från detsamma, 
tager vattnet öfverhancl, afrlelningen fylles och ensam 
för sig skulle den sjunka; men de andra afdelningarne 
uppbära den, likasom flötet uppbär fiskarens nät och 
dettas belastning. Om nu den vattenfylda afdelningen 

L 
l 
l 
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icke är alltför stor, fortsätter s1'\lunda fartyget att flyta 
och kan t. o. m. navigera, oaktadt den olycka som 
träffat det; -allt beror på antalet och anordningen af 
de vattentäta skotten. 

Häri bafva vi då det sökta hjelpmecllet, men ett 
hjelpmedel som måste med omdöme tillämpas. 

För att fördela ett fartygsskrof med vattentäta 

skott, är det nödvändigt att göra sig reda för effekten 
af vattnet på det fartyg, i h vilket det intränger. Detta 
utgör en tyngd, som öfverlastar fartyget och kommer 

det att sjunka. Härtill behöfves icke att den flytande 
mas~::an är synnerligen stor och derföre böra de vatten
täta afdelningarne vara talrika. Olyckshändelsen den 
19 Januari bevisar detta tydligt: "Cimbria" sjunker 
på nilgra minuter , emedan det rum vattnet bemäkE

gade sig var alltför stort; "Snltan" deremot fortsätter 
sin resa och når Han1burg, emedan vattnet endast kunde 
intl'änga i främre ' afdelningen, som alltid är jemförelse
vis liten. 

l\'Ien vattnet tir icke en stillaliggande tyngd såsom 
annan last eller barlast, det ~ir tvih·tom mycket rörligt 
och flyttar sig naturligtvis till den sida af fartyget, åt 
h vilken detta har lutning, h varigenom det minskar far

tygets styfhet på ett så mycket farligare sätt sorn, för 
att förmildra hastigheten i rullningen, ångfartyg i all

mänhet gifvas ganska ringa styfhet. 11 Cimbria", träffad 
ofvanifrån nedåt om babord, kr~inger naturligtvis öfver 
åt styrbords sida, det inträngande vattnet samlar sig 
på denna sida och hindrar fartyget att l'esa sig. Om 
vattnets framträngande in i fartyget begränsas med ett 

långskeppsskott och tillökningen i tyngd qvarblifver 
hel och hållen på samma sida, bidrager den ju äfven 
vid sådant förhållande till krängning, men krängningen 
blir åt samma håll derifrån vattnet inträngt; i båda 
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fallen ändras fartygets o:tyfhet. Den krängning, som 
fartyget vanligen får cHi en af dess afdelningar fyll es 
med vatten, kan om man icke vid fartygets konstruk
tion vidtagit nödig åtgärd deremot, helt och hållet 
omintetgöra effekten af de vattent~ita skotten, och det 
på följande s~itt: Skotten hafva vanligen icke stor höjd 
öfver vattenytan; r edan den ökade belastningen min
skar denna höjd och vidare gör kriingningen att skotten 
kunna på ena sidan befinna sig helt och hi\llet under 
vattenytan, äfven om miclten or:h andra sidan af dem 
äro öfver densamma. Om under dessa förhållanden det 
öfverliggande däcket icke ~i r t~itt, stiger vattnet i den 
af detsamma inkräktade afdelningen upp igenom cHicks
fogarne till höjd med den yttl·e vattenytan, sprider sig 
på däcket och tränger in i n~irgränsande afdelninga r. 
Intr·ängandet i fartyget af denna flytande massa in
verkar äfven på fartygets läge, dess styrlast. 11 Cirn
bria" erhöll sin läcka förut och alla de som öfverlefde 
denna fasansfnlla h~imlelse, sammanstämma deruti att 
hon sjönk med försUifvcn först. Ändringen i Higet, 
liksom krängningen, Riinker cHieket på den sida hvaråt 
fartyget har lutning och då luckorna befinna sig under 
vattenytan, kan vattnet fritt passera från den ena af
delningen till den andra, rinnande på däcket som be
gränsar skottens öfre kanter. 

Man finner häraf att, för att under alla förhållan
den kunna tjena till skydd, de vattentäta skotten må
ste vara lämpligt anordnade med tredubbel h~insyn, 
nemligen till fartygets deplacement, dess styfhet och 
dess långskeppsläge. De böra derjemte hafva tillräck
lig styrka för att motstå vattnets tryck. För öfrigt 
kunna dylika skott anordnas pli mångahanda olika sätt. 
Tvärskeppsskotten dela fartyget i dess längdriktning 
i flera afdelningar och utgöra ett kraftigt hinder emot 
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ändringar i rullningsrörelserna. Af sådana skott liro 
de hufvudsaldigaste: J(ollision sskottct, anbringadt helt 
nära förstilfven. Dettas tj ens t tages oftare i anspråk 
lin öfriges, enär· det har plats i fartygets mest utsatta 
del. Exemplet från "Sn1tan 11 visar vigten af detta skott. 
Man bör noga akta sig att fästa det alltför fast till 
stäfven emedan derigenom fara kan nppstå att enderas 
för-störande kan medföra den andres. 

Akten;kottet, beliiget vid propelleraxelns packnings
box, ~ir afsedt att skydda fartyget om det stöter med 
häl en eller erhåller niigon skada vid hylsan för pro
pelleraxeln. 

T vå andra skott afskilja masl;inen, pan norna och 
kolboxarne frå n öfriga delar af fartyget. Dessa ut
göra ett godt skydd vid eldsvåda, e 11~ir de hindra el
dens spriLlning. 

L c'ingskeppsskotten sUirka fartyget långskepps
viigen och hindra vattnet att fullkomligt fylla den 
tvärsl>eppsafdelning, som erhållit läcka. Föga an
vända på handelsfar tyg, utgöra de å krigsfartyg ett 
godt skydd vid ramning eller vid explosion af tor
peder. Man plägar l1ärti ll ofta använda skotten till 
kolboxa me. 

Understundom anordnar man mi d t i fartyget ett 
l:1ngskcppssl;ott, som delar det mi.clt i tu till större 
delen af dess }ängel. Sådan anordning är dock näppe
ligen utförbar annat än på fartyg med två shufvar , 
meu der erbjuder den stora fördel ar med h~insyn till 
siikerhet, hvarfore den blifvit till iimpad på många 
pansarfartyg. Genom ett sådant skott delas fartyget 
i två tvillingsskrof, hvartdera med sina pannor, sin 
ma skin och sin framdrifni.ngsapparat; det ena af dem 
kan sålunda bogsera det andra, om dettas maskin af 
en eller annan orsak icke skulle kunna röras. 
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tt t··t garnering innanför Genom att inrätta en va en a . 
0 )1 en dubbel botten, som fartygets botten erha er man o • 

] .. k . d 1 . afdelnino-ar. En svanghet finnes att ·an m e as 1 o . " 

· 1· "d tförandet häraf, nemhgen att erhalla visser 1gen VI u . " 
tillfredsställande ttitning v1d spanten, men denna sva-
rio-het har öfvervunnits genom att bryta spanten så att 
d:n inre garneringen kan fästas direkte till ytterplåten. 

Sådan dubbel botten utgör ett förträffligt skydd 
vid grundstötning eller emot torpeder. Genom att 
fylla tomrummet i den dubbla botten med vatten kan 
man äfven öka ballasten eller kan man efter önskan 
förändra fartygets läge. För sistnlimnde iindarnål fyl
ler man en afdelning förut, då man vill minska styr
lasten, om detta t. ex. skulle behöfvas för ingående i 
någon hamn, hvaremot man vattenfyller akterut, för 
att öka vattentillflödet till skrufven, om sådant skulle 
finnas fördelaktigt under resan. 

Under alla förhållanden bör man undvika att lemna 
luft uti de afclelningar som man fyller med vatten, enär 
fartyget h1irigenom skulle vid rullning blifva utsatt för 
hårda stötar, farliga för dess förbindningar. 

Däcken utgöra, om de ändamålsenligt inrättas, 
horizontela vattentäta skott och medgifva att på höj
den dela afdelningarne, hvilka utan en sådan delning 
skulle blifva alltför stora; för detta ändamål måste 
man emellertid äfven anordna vattentäta st~ingsel till 
lucköppningarne eller, ~in bättre, med dessa förena rör, 
som utmynna öfver vattenytan. Erfarenheten har visat 
att däcket, emot hvilket vattentäta skott slutar, äfven 
måste vara vattentätt, vid äfventyr att skottens effekt 
annars omintetgöres. 

Vattentäta chick hafva ofta visat sin stora nytta 
vid bergningsarbeten, dels derigenom att de hindra t 
vattnets öfverhandtagancle, dels ock vid några tillfällen 
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på så sätt att man under det fullkomligt tillslutna öfra 
däcket inpumpat luft, som utclr·ifvit vattnet, hvarvid 
fartyget gjort tjenst som luftkista likasom vid dykare
klockor. 

Det är tydligt att jn större antal vattentäta skott 
som finnes, desto b~ittre är fartyget försäkradt emot 
faran af inträngande vatten. Mr Scott Russel anser 
att ett fartyg bör hafva åtminstone lika många vatten
täta afdelningar som det antal gånger dess längd ~ir 

större än bredden. I atseende å denna åsigt anmärker 
lVI. Reed att fr·ågan iit· alltför sammansatt, för att man 
skall kunna nöja sig med en så enkel erfarenhetsregeL 

Det mål, som man bör söka ernå och som städse 
bör hållas i sigte, är att hindra fartyget att sjunka, då 
någon olyckshändelse af ett eller annat slag lemnar 
vattnet intr~icle i detsamma. 

Seclan vi nu framstiilt fördelame af vattentäta 
skott, böra vi äfven nämna dess ol~igenheter, ty man 
kan icke fömeka att de orsaka hinder och besvär om
bord och detta alltmera i den mån de äro talrika. 

Delandet af fartyget i skiljda afdelningar hämmar 
samfiirdseln inombords och invecklar tjensten, hvarföre 
man också ofta funnit nödigt att i skotten uppskära 
portar för kommunikationen. Såc1ana portar iiro stiidse 
farliga, oaktadt man anordnar dem med stängnings
inrättningar, som göra viil vattentiitt och hitt kunna 
skötas. Det är tillriickligt att en port lemnas öppen 
för att förstöra alla fördelarne af det meLl stora kost
nader anordnade systemet. Också bör man insh:riinka 
antalet sådana portar till det minsta möjliga, anbringa 
dem så högt upp som möjligt, gifva dem minsta möj
liga dimensioner och tillställa så att de kunna stängas 
uppe i fartygets öfre del. Vattentäta skott äro hin
derliga för luftvexlingen, öka byggnadskostnaden och 
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fartyget förlorar genom dem i enkelhet hvad det vm
ner i säkerhet. 

. _F·· 1 · f" r·tv<r hvars mål ti r striden ociJ stdedes ~or ;:no-s a ·' "'' 
f t . 

0 

.•
1
u irwen hän.syn till dessa n n ornn~imnda aran, ages . o . . . 

oli.igenheter och i alla l tindert~ hng::;mam.~er bar .. man 
fattat vigten af vattenUita skott ocl1 den okade saker
het de bereda fartygen. Sålunda finner man nästan 
alla E nglands pansarfartyg försedela med ett mycket 
stor t antal slidana; ''Inflexil.Jl e'' har ända till 135. 

:Man finner h~intf till ltvilken g rad nwn drifvit för-
sio·tio·heten och erfa ren heten lwr ~ifven vid många till-t? b ' 

Hillen vi::;at den stora nyttan b~iraf. D~t "Bellerophon" 
påseglades af "1\Iinotanr" genomborrade den senares 
ram m bordläggningen och ,;ön derslet pansarklädseln på 
den föne, so m icke destumindt·e kunde forts~itta sin 
resa, tack vare sidoskotten, och r eparation af "Belle
roplwn " sk cdLle först n:tgon tid efteråt. Resultatet var 
lika tillCred ssUilland e vid kollissionen emellan "Hercu· 
les·' och "Northumberland". Att '' Iron Duke" stinkte 
''Vangnard" torde hafva orsah:ats af att den senares 
siclosl..:utt icke voro tillfredsstiLllande och likväl hölls 
"Vanguanl" flytande i 70 minnter efter sammanstöt
ningen, hvilket lenmade tid att vidtaga nödiga å tgär
der för bergningen. 

I handelsmarinen måste man fästa stor vigt vid 
kostnaderna äfvensom vid att a rbetet ombord kan på 
Hittaste s~itt utföras. Häraf är en följd att de vatten
täta skotten i allmänhet äro föga talrika på handels
fartyg. De författare, hvilka sysselsatt sig med denna 
fråo·a och ibland andra M. White i sin "Manual of naval b ' 

architects ", beklaga också att delningen med vatten täta 
skott iir på handelsfartyg långt ifrån tilldicklig. 

För att göra fö rhållandet klart för sig, torde det 
vara lämpligt att undersöka de r egler härutinnan, som 
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ega gällande kraft Uti sista upplagan af Board of 
trade's föreskrifter för kontrollen öfver ångfartyg som 
föra passagemre, läser man i § 14: "H varje ocean· 
ångare, nybygd eller iildre, skall förses med ett vatten
t ätt kollisionsskott äfvensom med en vattentät afdel
ning akterut för att innesluta hylsan för propeller
axeln. Beträffande andra skott må kontrollanten icke 
vägra att lemna tillståndsbeviset om fartyget med så
danfl, icke är försedt eller om de skulle befinnas i ofull
ständigt skick, med mindre [in att han anser att deras 
dåliga beskaffenhet eller saknaden af dem gör fartyget 
ofö rmöget att hålla sjön. I sådant fall bör han för 
Board of trade framlägga skälen på hvilka han grun· 
dar sin i'tsigt att frtrtyget icke kan gå till sjös." 

Man finner häraf att Board of trade 1ir föga for
drande ti.ll och med då det giiller pa,;sagerarefartyg. 
De skott den föreskrif\·er äro icke till nytta annat än 
i vissa särskilda fall och skulle icke kunna skydda 
fartyget vid en ombordläggning på lifvet eller en 
grundstötning med midtelpartiet. 

Bureau Veritas' föreskrifter af 1882 äro något 
strängare; man lä.ser nemligen i art. 25 af dessa: 

§ 2. Alla fa rtyg skola hafva åtminstone ett vat
t entätt skott på passande afstånd från förstäfven, god
kändt af besigtningsmannen och gående från fartygs
botten till öfra däcket. 

§ 3. Ångfartyg skola dessutom hafva ett vatten
tätt skott förom och ett akterom maskinrummet och 
gående iinda upp till öfra däck på fartyg med däcks
balkar i två lag. 

§ 4. P1·opcllcr(artyg skola utom förutnämnda hafva 
ett vattentätt skott vid packningsboxen till propeller
axeln, höjande sig till öfm däcket. Om detta skott 
icke går iincla upp till öfra ditck, skall fordras en plåt· 
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d Skottet brildar ett vattentätt rum, beläggning, som me 
försedt med ett manhål. 

Ll d , ente för 1882 fordrar ännu något oy s reg,em 
mera. I section 22 läser man : . 

''På ångare, som hafva en llingJ af 85 m. och der-
öfver skall tilläggas ett supplementskott i storrummet 
ungefär miclt emellan kollisionsskottet och det sko tt 
som ä1• förom maskinrummet. Detta skott skall git 
upp ända till hufvuddiicket eller ö fra dtick. På ångare 
af 100 m. längd och deröfver skall tilliiggas ännu ett 
snpplementskott, som anbringas i aktra rummet och 
till förut nämnd höjd." 

Alla dessa reglementen fordra omkring propeller
axeln en vattentät tunnel och i det skott som skiljer 
denna tunnel från maskinrummet en vattentät dörr, 
som kan öppnas och stängas från öfra diick samt en 
packningsbox för axelgången. 

Förenämnde bestämmelser iakttagas och på alla sjö
gående handelsfartyg finn er man förut kollisionssskot
tet, akterut tunneln och skottet som omsluter axel
hylsan och midt i fartyget de båda skott som innesluta 
pannor och maskiner. Dessa skott stämma öfverens 
med den allmänna fördelningen af rummet i fartyget 
och äro icke till något hinuer ombord; J e båda först
nämnda äro till mycken nytta, när vatten intränger 
vid fartygets ändpunkter, hvilket är det oftast före
kommande. H vad de öfriga beträffar bidraga de till 
att styrka fartyget och äro goda hjelpmedel vid elds
våda snarare än något allvarsamt hinder för vattnets 
öfverhanJtagande, ty de dela rummet i alltför stora 
afdelningar, äfven med de af Lloyd föreskrifna snpp
lementsskotten. Det är detta förhållande som förida
rar att Board of trade icke fordrar att mellanskotten 
skola vara verkligen vattentäta. 
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Factum är· a t t det finnes få handelsfartyg, äfven 
af dem som föea passagerare, hvars skott äro nog tal
rika föe att tillåta dem fortfarande flyta sedan en af
delning blifvit vattenfyld. Häraf följer att, oah:taclt 
de vattentäta skotten, det olyckligtvis icke är· stillsynt 
att stora i\ngare i följd af erhållen läcka sjunka inom 
ni\gra minuter, såsom "Cimbria". Detta förhållande 
har till och med väckt misstro till vattentäta skott 
och man har velat förneka dem vara till aL;edd nytta, 
med undantag af kollisionsskottet, hvars goda hjelp 
tidt och ofta konstateras. Att en sådan åsigt kunnat 
uppstå hos personer, som icke se förhållandena till grun
den och som endast döma af förekommande yttringar 
och resultat, kan man ju förstå, men denna åsigt kan 
icke bestå vid diskussion. Det är tydligtvis bristen på 
vattentäta skott - dessas för ringa antal och ofullstän
diga anordnande - som man måste gifva skulden, enär 
de befintliga vi sat sig otillräckliga att göra verkligt 
gagn. I stället att fördöma de vattentäta skotten, bör 
man lära sig att rätt betjena sig af deras hjelp. 

Man kan äfven till en viss grad förstå att för far
tyg, som föra handelsvaror, de besvärligheter, som med
följa ett system af vattentäta skott i tillräckligt antal, 
skola föranleda att man söker undandraga sig det
samma och att man söker göra sig fri från allt, som 
är hinderligt för lastning m. m. Besättningen är få
talig, bergningsmedlen äro jemförelsevis lätta att an
ordna, det är möjligt att å dessa fartyg hafva ända
målsenligt inrättade båtar i tillräckligt antal och med 
afseende å fartyg och last kunna riskerna uppvägas 
med penningar. Dock till och med för dessa fartyg 
och med beaktande af de växande försäkringspremierna, 
må man fråga sig om de försigtighetsmått som vidta
gas icke äro otillräckliga. 
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Helt annorlunda ställer sig fråg,an, niir det gäller 
fartyg, som föra passagerare. All hänsyn till inveck
ling, hinder och besvär och äfven till kostnaden mäste 
här vika för nödvändigheten at.t skydda den mängd 
menniskor, som äro hopade på en postbåt; man måste 
till hvad pris som helst betrygga passagerarefartygets 
säkerhet, ty räddningsmedlen kunna hiir nästan omöj
ligen anordnas så att de blifva tillräckliga för en så 
talrik och . odisciplinerad personal. Postångbåtskompa
nierna gjorde väl om de togo exempel af j ernviigs
bolagen. 

Fö1· de linier, hvilk~ njuta allmrint understöd, kan 
staten träda emellan och uppstiilla så betryggande vil
kor som vigten af förhållandena fordrar och detta med 
fullt lika mycket skäl som elen fordrar en hastighet, 
hvilken stundom är ganska kostsam. 

Ännu hafva vi dock sett enelast alltför allmänna 
och obestämda föreskrifter i dessa afseenden, såsom 
t. ex. 

1'Paketbåtar skola vara af tillräcklig styrka och 
ändamålsenliga för den post- och passagerarebefordran, 
h vartill de äro afsedela 4 
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"Hvarje paketbåt skall vara försedd med rädd
ningsbåtar och all utrustning, som fordras på ett l:a 
klassens fartyg" etc. 

Ett noggrannare bestämmande för vidtagande af 
de försigtighetsmått som erfarenheten visat vara be
höRiga, skulle säkerligen vara till mycken nytta. 

Om de vattentäta skotten och deras betydelse hafva 
vi redan yttrat oss ; vi vilja nu något vidröra öfriga 
försigtighetsåtgärder, so m vid fartygs byggande böra 
vidtagas för att gifva dem största möjliga säkerhet. 

Alla ångare hafva mekaniska pumpinrättningar för 
att hålla vattenfritt i rummet; man inrättar t. o. m. 
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um1erstnndom pumpar kraftiga nog att afföra vatten , 
som af ovanligare anledning inh·ängee i fartyget. Men 
i händelse af en allvarlig t icka eller en inströmnino- af 

b 

vatten såda n so m den ln·ilken är en följd af en-gl'llnd-
stötning eller en ombordläggning, blir den inträngande 
nttenmassan högst betydlig; ett hål af l decimeter i 
f}rrkant, beltig-et l meter under vattenlinien, insläpper 
100 tonn eanx vatten i timmen och för att uppfordra 
detta vatten 7 meter högt fordras enligt teorien 2 1/ 2 

hii;; tkrafter, men i betraktamle af appatate rs ofullkom
ligh et och att smii drifkrafter iiro jemförelse vis mycket 
förbrukand e, kan man beriilma att till dessa 2 1

/ 2 häst
krafter anviinllas åtminstone lika mycket ånga som till 
10 i fartygets bufvm1maskin. Om nu lletta hål af 1 
decim eters ge nom-;l,ärning vore '1 meter uneler vatten
linien skull e vattenmassan, so m det in släpper, blifva 
dubbel t så sto r och den för dess utdrifning nödiga kraf
ten skulle v~ixa i samma proportion. Genom en öpp· 

- f" 11 l mng a 12 qvac ratmeters yta skulle den pi't samma tid 
inträngande vattenvolymen uppgå till tusendetals tons 
och fordra hundradetals hästkrafter för att återföras i 
hafvet. Häraf kan man då förstå huru vanmäktiga 
pumpar äro emot en allvarlig läcka; dock äro de för
träffliga hj elpmedel till bekämpande af de utsilningar, 
som förekomrna i afdelningar närbelägna dem som er
hålli_t. skadan. De vattentäta skottens uppgift är att 
afskllJa och begränsa vattnet och pumparue skola ut
föra det öfriga. 

lVIed hänsyn till ombordläggningar äro jernfartyg 
obestridligen underlägsna tr~ifartyg. Å ena sidan är 
trästäfven, som är bredare, mindre skarp och derige
nom mindre farlig; å andra sidan erbjuder träbord
läggningen, som är 10 gånger tjockare iiu den af jern 
och som stödes af gröfre spant, mycket mera motståml 

2 
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mot stöt, ett motstånd som blit· iin verL:sammare ge
nom träets elasticitet. P låten ger , ·ikft och böj er sig 
emellan två spant, snmt afbrii ckes lwstigt, lemnande 
vanligen stor öppning. l\Ierl hiim~yn till ombonlliigg
ning sy nes sålunda tl'iieb uthyb ncle mot ,iern metlf;irrt 
alla ohigenhcter oc.h mnn hat· i sen<tre tider <tlitj emt 
sökt medel till afhjelpande af dessa . För s:'l.tlant }in
dam?tl brnbtr man p:\ lastpr;'lmar och bogsel'lJåtar m. fl. 
en sil.rslcilrl först i:if <tf t.rii., nnbringatl tilljernpl:Uen och 
fästad emellan två grofva kniin. 'l'riiei; tj1;nar t ill aU 
förmildra st (iten och f( irc komrner mång::t olyckor. 

:~\fånga knsUngbåbr h:tfva i vattcnlinien ett bii lte 
af trii, kliitlt med jet·n. På deilsa tj ena r triikliidseln på 
en gång såso m frihult vid lmj er och till skydd vi <l kol
lision er. 

Äfven för sjögående fartyg skull e fiirstitf\·nr af trii 
eller klädda. med trä vara mindre far l ign. Lin sSchna af 
Jern. 

Sjelfva stäfvens form förtjemu· iifven att beal,bs. 
Om man icke kan undvika ombonll~iggning, iLr det ju 
långt bättre att denna åstatlkommes öfver iin under 
vattenlinien och från sådan synpunkt företer den icke 
så sällan begagnaue stäfven af ramform en verklig fara 
som man bör unchnrödja. 

Ett stal'kt blilte af teak, klädt med jem och an
bringaLlt på fartygets innersida samt något under va t
tenlinien skulle gifva den Jnbbla förd elen r,tt betyJligt 
öka motståndsförmågan mot stöt och att utgöra en på
läggning gansim mycket bidragamle till fartygets styf
het, hvilken vanligen sviker då n i\gon afclelning fylles 
med vatten. Men man måste väl betänka, att elen kra ft 
som utvecklas vid en ombordläggning är enorm, hvar
före det är nödvändigt att gifva detb bälte grofva 
proportioner och bör man derjemte iakttaga att an-
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bringa det i höjd med ett diick , så att det deraf er
håll er ett fast stöd. 

Vi återgå nu till de villwr, som man bör sHllla pfL 
fartyg som föra passagerare, för att nmhika så allval'
samma olyclwr som "Cimbrias", ntan att stiilla dessa 
viikor så höga att rle medföra ("ifverclrifvet inveckl ade 
förhålland en. 

Med hiinsyn till grunt1stätning synes man , genom 
att konstmera fartyg :>bo tten dubbel på de stilllen som 
vid såtlnna hiinrlelser utsättas för stö t, kunna lösa 
svårigl1eten, så mycket liLttare som sådan anordning 
icke förorsakar några invecklingar eller hinuer i far
tyget, men enär de sl;:a<lor som uppstå vid grunclstöt
ningar vanlig-en hafva stor utstriLcln~ing , är det nöd
vrindigt att dela denna tlnbula botten i aftlelningar . 
Dessa afclelningar kunna, såsom vi ofvan nämnt beo-ao·-._.. ' o b 
nas för fartygets ballastning. 

Med afseende å ombordläggningar visar sig frågan 
ömtåligare. Anordnandet af dubbelt skrof på fartygets 
sidor skulle medföra H'tngt större svårigheter än sådan 
anordning i fartygsbotten och det är ju naturligt att 
man söker und vara sådan. 

Förnämsta vilkorct, som måste uppfyllas M att 
vattnets bemäktigande af en afclelning i fartyget, hvil
ken denna än må vara, icke (ö1·anleder att (artyget 
sjnnker, utan lemnar det ännu i hjelpligt tillstånd med 
hänsyn till flytbarhet, styfhet och långskeppsläge, så 
att man åtminstone må finna tid att ordna bergnings· 
medlen och afvakta hjelp. Fartyget bör ännu bibe
hålla sådan höjd öfver vattenytan att passagerare, som 
hafva tagit sin tillflykt till öfra däck, icke bortspolas 
af sjön; det bör h varken erhålla nfigon öfverdrifvet 
stor krängning eller på farligt sätt forändra sitt lång· 
skeppsläge, hvarigenom vattnet skulle kunna passera 
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från den vattenfylda afde iningen t ill de nä rligg:m de, 

så mycket lättare som de on n d vildiga rö relsem a lång

och t värskeppsvägen underlätta Ynttnets fii rfly ttnin g. 

För att erhålla et t sådant resnlta t ~i r det nödig t a t t 

antalet nttentäta skott står i r iitt förhållal1l1e t ill far 

tygets längd och t ill dess höjd öfver vattnet. I öfrig t 

är det omöjligt att i dessa afseenelen gifva n i1 g ra all

mänt gäll ande föreskrifte r. Hiirfiir behöfvas noggranna 

iakttagelser för l1 varj e siieskilclt fa rtyg med hiinsyn till 

dess for mer och dess an onlningar i 1ifrigt. 

Man bör efter h vartannat undersöka h vilket in fly 

tande hvarj e afd elnings va tten(yllande simli e hafvn , 

dervill beräknande djnpg:'\ende t och styfhe ten. Detta 

sturlium måste göms med mycken omsorg vid uppgö 

r ande af ri tningar t ill nya passag~r:11:e fartyg och iir 

det likaleJ es oundgängligen nöJv:ind igt att un ele r byg

naden utöfva noggrann kontroll, ty man måste för

säkra sig om att skotten äro t iita, innan fa rtyget sät
t es i sjön. 

:lVIan bör för det andra fordra att p assage raref cwtyg 

äro försedda mecl k1"a{t iga p ttmp im·ättn ingrw och att 

dessa äro fördelade i fl era siirskilcla af f artygets afdel

ningar, sä att de icke lcumw p å en gäng sättas W" stånd 
att göra tj enst. 

De ångpannor som förse med ånga till dessa appa

rater böra likaledes vara placerade i fl era olik<:L afJel

ningar. Auxiliära l'Örelseapparater , som uppställas på 

däck äro i sådant hänseend e de fördelaktigaste, enär 

deras eldar icke äro utsatta att utstickas af ifrån rum

met stigande vatten, såsom förhåll and et är med far ty

gets stora t'tngpannor. L edningarne för vattenu tpump

ningen böra vara Hitta att undersöka och hålla r ena 

samt tillåta att pumpningen sker såväl förom som 

akterom en vattenfyld afdelning, hvilken denna än må 
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vara, ty man måste förvänta sig att större eller min

dre utsilningar komma att ega rum i n ~irheten af den 

skadade afdelningen. 
Dessa t vå nu n ~i. rnnda vilkor ~iro t illräckliga för 

_ att far tyget skall lmnna flyta efter en olyckshändelse; 

då öppning fö r vattnet i egentl ig mening icke träffat 

mera än en afdelning, men de äro icke tillfy llestgö

rande i det fall - som visserligen förekommer mindre 

ofta, men som dock kan inträffa - att t vå afd elningar 

blifvit skadade, vare sig att stöten tr ~iffa t tvärs för ett 

skott eller att skadan utstriick t sig lungs fartyget. 

Användandet af starka t räbiLlten kläelda med jern skulle 

säkerligen minska t ill fällena t ill dy lika skador, men det 

säkraste medel a tt skydda sig för sådan händelse skulle 

vara att utby ta J et fö1·sta af oss uppshilda viikor emot 

följ ande, nemligen: att f yllandet af två afcleln ingcw icke 

skall fö rorsa ha att f'arfyyct sjun lcer. Detta viikor kan 

förefalla strängt och svårt att uppfy lla men man får 

icke glömma att det gäller att sky dd a hundradetals 

varelser. Vi vilja i afseende härå ur lVI. White's lVIa

nnal of n Et val a rchitecture anföra följande ord: "lVIan 

kan i all rn~inh et anse ett fartyg fördeladt i ett pas

sande antal vattentiita afdelningar, om det kan flyta 

då t vå af dem, h vilka som helst, äro samtidigt fy l da. 11 

Sådant föreslogs också i institution of naval architects 

1867. Å örlogsfartyg är det icke sällsynt att finna af

delningam e så talri ka att 3 och ända till 6 af de stör

sta kunna samtidigt vara fy h1a, utan a tt vattnet stiger 

öfver skotten eller kan passera från en fyld afdelning 

till de niirliggande. Bestämmelsen saknar sålunda icke 

stöd af god auktori tet. I öfrig t skulle man kunna 

mildra den geno m att i densamma utmärka särskilda 

afdelningar, so m skulle på en gång kunna vara vatten

fyllda u ta n att föranleda fartygets sjunkande. Med 
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sidoskott och dubbel botteli h:an det nemligen icke gerna 
inträffa att två af afdelningame i fartygets mitltel parti 
blifva på en gång fylda och man skulle sålnncla kunna 
utesluta ett sådant fall och bestämma att tvii afdelnin

gar liggande intill sidan eller en af dessa och niirgrfin· 
sande afdelning inåt midskepps skola samticli"'t kunna 

' b 

vara fylda utan att fartyget derigenom sjunker. 

Ett tredje vilkor, mindre vigtigt än de förut
nämnda men ganska nyttigt, slmll e vara: att f!;llandet 

af en afdclning, hvilken so m helst, icke må sätta den 

n~otoriska apparaten helt och hället ur stånd att göm 

ljenst. Detta viikor fordrar 2 maskiner och 2 i silr

skilda afdelningar placerade g n1pper af pannor. Vil

lroret upp~ylles lätt på fartyg med två propellrar; så
dana fartyg delas genom ett longitudinalskott i två 
delar, llVarje sidas propeller drifves at' sin maskin och 

sina pannor. Då djupgåendet ä r begränsadt passar så

dan anordning i öfriga hänseenden för stora fartyg. *) 
Man skulle äfven kunna uppfy lla detta viikor på ån

gare genom en liten auxiliärmaskin, so m gaf skrufven 
tillr~icklig hastighet för att fartyget skulle styra, t 

detta ä1: det vigtigast o vilkol'et föt· att ett fartyg i ck~ 
skall bhfva r eellöst och för att det skall kunna sky dd a 

sig för sjön. På hj elp af seglen kan man icke stort 

r rlk na ~ långa fartyg, aldraminst sedan dess styfii et 
genom mträngdt vatten blifvit r educerad. 

Af de tre säkerhetsviikor vi nu uppnämnt synes 

oss de båda första vara oeftergifliga för passagerare
fartyg .. D e medgifva nemligen att fartygen flyta och 

• lemna t1d att ordn a r~lddningsmedel och detta är Yill 
det minsta man kan fordra. 

':') Vi~ ett af de senaste samm ant riid ena i The inst itutio
11 

of 
naval archJtects uttala de sig af 7 n1 edlemmar som deltogo i cliskus
sJoneu , 6 fur clubbelshuf på stora fa rt yg. 
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Vilkoret i afseende å pump inrilttningarne möter 

id:e nå got alh·arsamt hin tler , sj elf\'a kostnaden för 

nppfy lla n de a f detsam ma 1ir icke ens Y i dar e stor, men 

jJL1111par k unna enda st få ma gt öfvcr insilningar och 

läckor a f ringa bet.yden het. 
Vilkol' et i afseende :'t de vattenWta skotten med

o·ifvor att strida mot hid:or af allvarligaste beslmffen-
" ]J et, men .in mera man fol'tlral' i (l etta htinseen de, desto 

större bli fva natn l'ligtv is lwstnadema, desto större hin

dren ombortl. 
Kilten, iinda målsenligt anordnad e och u tgörande 

yttre sl:y,1d, kunna vara t ill ltjelp iH skotten och till

låta at.t dessas ant:1l minska2, men om drifkraften äl' 

ur stånd att göra tjensr, i-i l' fal'tyget icke destomincll'e 

reL1löst, nnc1et· det att .. om denna uppfyller vårt 3:clje 

vilkor , det all tirl bm styra, hålla kurs, måh~inda till 

och med fortsutta sin resa. 
Ett internationelt reglemente, afsedt att förekom

ma ombordhiggningar bestänimer de sken, hvita, röda 

och gröna, som hvarje fartyg skall ha fva lysan de un

der gång, om det bogserar och om det ilr till ankars; 
man har likaledes bestämt hvilka sigilaler som skola 

göras och hvilka andra föl'sigtighetsm<'ttt so m skola 

vidtagas under tjocka. Till dessa tot'Lle vara sk~il att 
Higga n<'tgm andra föreskrifter i afseende å försigtig

het 3rnltt, såsom att för fartyg afsed el a till fr edlig tjenst 

förbjuda förstMval' af ramm form, hvilka, framskjntancle 

umler vattenlin ien, äro ganska farliga, och deremot 
fö res1ui fva först iifvar af trä eller beklädda med t rä. 

H vad sont iln göres, sit ii r det dock omöjligt att 

helt och hå l1 et umlvika sammanstötningar på hafvet 

och der af följand e haverier, isynnerhet med fartygens 

un för tiLicn alltmera tilltagande fart, och är clet der

före af väsentlig vigt att sjelfva konstruktionen af 
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passagerarefartyg skylldar dem tor så svåra olyckor, 
som den hvilken träffade "Cimbria". 

De vilkor, som böra uppfyllas för att nå detta re
sultat i tillfredsställande mi\ n och u ta n alltför stora 
invecklingar, kunna sålunda sammanfattas: 
D~tbbel botten, af sedd att skydda vid grundstötning; 
Tviirs7ceppss7cott i tillräckligt antal för att fartyget med 

en afdelning, hvilken denna än må vara, vaiten
fyld, dock flyter i bjelpligt skick; 

Vattentäta sickislcott, besky ddande maskin och pannor, 
hvilka utgöra fartygets vitala delat·; samt 

Ett yttre bälte, st~irkande fartyget i och i niirheten af 
va ttenlinien. 

Dessa vilko1:, som i öfrigt äro nära npp(ylJa nti 
flere af de stora liniernas franska postb{itar, Jmnna be
traktas såso m ett minimum. 

För att erhålla hvacl som är ön skv~irdt, borde des,:; 
utom fordras : 

l:o) Att fartyget kan flyta, iifven om två afdel
ningar bord varts eJ! er en bordvats och näl'liggande af
delning innanför iiro samtidigt vatten(yhla, i hvilket 
fall något yttre biilte icke behöfcle fonlra,:;; 

2:o) Att fyJ!audP.t af en afdelning, hvilkeu den iin 
må vara, icke sätter rörelseapparaten helt och hå llet 
m· stånd a t t göra t j en.-> t, si't att fa rtyge t fortfarande må 
knnna lyda roret, till och med efter en ombordhO'o·nt'tJO' 

(..bb b' 

so m orsakat allvarsam Hicka.*) 

*) S edau denna a r tikel ski·efs har B ureau V erit as unel er midteu 
af ftr 1883 utg ifvit sk:i rpta LestiimJnelscr i af~ec n c1c il s:tk e rhets:Ttgilr
der på der klassificerade jemfartyg. BJa,,d dessn bestii nlln ei>C I' upp 
lages Hfven don att fartyge t. ska ll vara delad t i sit många vattenlilla 
a fclelningar att, om en af dem, hvilken so m h elst , vn.ttcnfylles, far 
tyget dock skall med si ik erhet Ay ta. 
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Uttl1•ag U/l' Chefens [Öl' flotta ·ns milUärper-sonal 
untler(l. J'appoJ•t öfver de vid flottan ttfj'ÖJ'd(t 
öfwin(JaJ''IUt smnt mn tt1ulervi:.;ninusve-rkens 
ve1•ksa1nhet u.nder undervisnings- och öfn·ings-

å;•et 1882-83. 

Uneler senast med den 30 September tilländalupna 
undervisning,;- och öfningsår vid flottan hafva följande 
öfningsfartyg och afclelningar utgått, nemligen: 

a) Fart~rg tillhörande sl;:o lorna. 

Korvetten "Saga" för öfning med sjökrigsskolans 
kadetter , i 4 män. 11 dagar under hvilken tid korvet
ten besökte följande hamnar, nem l igen: JJ:!ilfonlhaven, 
Ji'nn chal, Oherbow·g, H elsingborg, Carlslcrona och Ron
neby samt återgick efter fullgjorda hamn- och sjö 
mätningsöfningar den l September till Carlskrona. 

Befälstecknet hissacles elen l Maj. Korv etten in
mönstrades elen 18 samma månad, inspekterades af mi
liEirchefen i Carl,:;krona elen 3-4 S eptember samt af
mönstrade elen 11 samma månacl. 

Skeppsgosse-afdeluingen, bestående af briggame 
"Falken ", "Skirner'', "Snappopp '' och ''Gladan", för 
skeppsgossars öfning ombord, i 3 män. 21 dagar. 

Öfning::une fortginge i närheten af Carlskrona med 
de tre förstniimnda briggame till den 9 Juli, h varemot 
brip·O'en "Gladan" under denna tid var detacherad i ~J b 

södra delen af Öst ersjön. Efter den 9 Juli var hela 
afdelningen samlad för kryssning i Östersjön och be
sökte dervid Stoclcholn~, vVestt;·rvik, Oscarshamn, Kalmar, 
Carlskrona , JJ1atvik och Ronneby samt återkom till 
Carlskrona den 17 Augusti. 
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Defiil steclu1et l1issades dt' n l 1\I:lj. Afdelnin gen in
mön strades llou 10 s. 111. , inspeUeradcs af militiirc!Jcfen 

Ca rbln·ona den 23 Aug11Sti och afmunstrnlle den 2D 
s. m. 

K orvetten " Norrl;öping " för exercisskolan Y id Carl s
hroua station sam t hit· ]ll'(ifu ing af 23 aspira nter till 
sjökt-igss],olan i 4 män . 14 cla.r;a r, nmler l!vilhn tid 
följamlc hamnar l.Je• ,; iiktL'S, nemligen : J1lalmä, J[(L;iug
uo r!), Lcitli, Fo//.'sto ne, Lissauo11, Doce r, F1·cdriks::äm, 
Hd:>i~tguorg och Jl!atvik , hYarcst landstigningsexercis, 
skj utöfnin gar m. ii. hamntjcnstgöringar utfördes; h var
etter ];orvetteu afseglade till Carl::ikrona den l Sep
tember. 

B efiLlsteclmet hissades den l Maj. Korvetten in
mönstralles den 18 s. m., inspekterades af cheten för 
flottans militiirpersonal den 5-G September samt af
mönstrade den 14 s. m. 

Korvetten "Eugem'e" för exercisskolan vid Stock
holms station i 4 mån . 3 clagar, under hvilken tid kor
vetten besökte följande hamnar, nemligen: JJialmö, Ply
mouth, Cadiz , L eith , Arendal, HelsinguoTg och Fårö
sund, hvarest skjutöfningar och hamnexercis ut förd es, 
samt iutrLifialle åter i Stooldlol m den 29 Augnsti. 

Be f~ilstecknet hissades den l Maj . Korvettt~n in
mönstrades den 1.8 s. m., inspekterades af chefen för 
flottans militii rpersonal den 27-28 Augusti samt af
mönstrade den 3 September. 

JJ1ina('clelningen, bestående af korvetten "Laye1·
ujelkc" såsom logementsfartyg, ångkranprå meu JE 3, 
minbåtarne .,11. 5 och ~i\'%. 6, en ångslup j •:l mte nödig t 
antal transport- och roddbåtar samt erforderlig min
materiel för minskolans öfningar under 3 mån. 17 dagar. 

Sa mtidigt med afdelningens rustning under eget 
befiil fortgingo förb eredande öfningar i sammanhang 
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med materielens aptering m. fl. Idargöringsarbeten och 
efter skedd inmönstring afgick afclelningen till 1Jilörkö
Regan1. 

Befälsteckn et hissaclos <len l G Maj. Afcleiningen 
inmönstrades den l Jnui, inspekterades af chefen för 
flottan s militärpersonal den 23 A ugusti och afmönstrade 
den 1 September. 

K a non båta m e "A Z(hild" och "Gunhilcl" ha f va varit 
stäida till militärchef'ermts fö rfogamle för utförande af 
exercisslwlornas skjntöfningar med kanoner och min
skolans öfningar vid stationom a i slutet af vårterminen, 
den förra i Stookholm och den senare i Carl skron a. 

''GnnhiiLl" anv~indes dessutom den 8 Augusti till 
1 September för Jmdettemas vid lwngl. sjökrigssk olan 
öfningar i ångmaskiners handterande och vård m. m. 
och var under sagda tid stälcl under chefens å korvet
ten "Saga" befäl. 

Minbåtarne JfJ. 3 och M. 6 voro för minskolans 
öiningai· stäida till militfirchefernas förfogande under 
April och Maj mil.nader, o/'1. 3 i Carlskrona och ~il#. 6 

Stockholm. 

b) :Fartyg icl\e till11Öt'fl!Hlc slwlorna. 

Fregatten "Van adis", expedition till afEi.gsnare fa r
vatten i 7 mån. 23 dagat·. 

Under denna tid besöktes följande hamnar: Yar
mouth, Plymouth, Cadiz , JJ1alta, Alexancl1'·ia, C01fu, 
TYiest, Pola, Porto San Georgio di Lissa, Golf'o Gli 
Palmas, ll1at·seillc, Toulon, GibraltaY och D oveT, hvar
est för hemförande från London af minbåten "Seicl" 
uttaget befäl och besättning afpolletterades; h varefter 
fregatten den 28 April åter inträffade i Carlskrona. 

Befälstecknet hissades den 20 September 1882. 
Fregatten inmönstrades elen 14 Oktober, inspekterades 
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af chefen för flottans militärpersonal elen 2-4 Maj 1883 
och afmönstrade den 12 l\Iaj . 

A{dclning besti\encle af monitorerna "Thorclön " och 
"Jolm E-ricsson" samt kan on båtarne "Rota", "Skulrl " , 
"Motala", "Aslög" och 11 Astrid" under 2 mån. 17 dagar. 

Afdelningens fartyg samlades vid Da lcwö och af
gingo de särskilda fartygen derifrån första dagarne af 
Jnli månad för utförande af ''enskilda öfningar" hvilka 
fortg ingo till elen 10 Augusti, då de "samfälda Ofnin
game" vidtoga och i en följd med dessa utfördes af
delningens "krigsöfningar 1

', hvilka seelermera afslutades 
i Södcrtelge slcärgårcl. 

Efter krigsöfningames afslutande samlades aft!el
ningen pi't Gälöfjänlen i sistnä mnda sklirgånl för in
speUion, efter hvilkens afslntancle de s~irskilda fartygen 
å tergingo till sina sta tio ner, n tom kanon bil tame "Rota" 
ock •r Skuld", h vilka fortsatte sin expedition till rikets 
vestkust, ''Rota" till elen 15 och "Slmlcl '' till elen 19 
September. 

Dessutom hade kanonbåtarue "JJ1otala", "Aslög" 
och "Ast·rid" före sin förening med afdelningen utfört 
r ekognosceringsöfningar under en månad, '' Aslög" från 
t rakten nolT om Furusundsleden i Stockholms sk~irgård 
uppemot Öregrundsgrepen, "Astrid " kusttrakten från 
Lamlsort till B rå viken och "Motala '1 str timlerna från 
Carlshamn och till och omkring Sandhammaren. 

Af delningschefsstanderten hissades den 15 J n ni. 
Afdelningen inmönstrade den 28 s . m., inspekteradt~S 
af chefen för flottans militärpersonal den 25- 26 Au
gusti samt afmönstrade den l September. 

Förutom ofvan anföda öfningsfartyg hafva varit 
uneler året rust ade : 

Kanonbåten ".Al{hilcl", vinterexpedition till rikets 
vestra kust för att bispringa fiskare- och andra fartyg 
under 6 mån. 3 dagar. 
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Befälst eclmet hissacles den 23 Oktober 1882. Ka-
11011bi\ten inmönstrade den l Rovomber s. å. och af
mön strade den 2,1 April 1883. 

Cbef:,Jartyget "D-rott" under sammanlagdt 2 nu/n. 
15 dagar, n n der Jwilhn til1 besi.iktes fö lj anJe hamnar: 
Stettin, Carlsl.-rona .. Riga och S:t T etcr slntry. 

BeCilstech et his<:'a ts den l 1\Iaj, 9 Juni och 11 
Augus ti; inmönstrad llen 15 Maj, ~J Juni och lo Au
gusti samt afmön:,; trnd den 29 Maj, 21 Juni och 10 
September. 

KanonVIten '' Urd·' fiir hemf\iramle från Spetsbergen 
af den meteorologiska expetlitionen i 2 må n 9 dagcw. 

Beftilstec],net hissmles den 13 Juli. Kanonbåten 
inmönstracles den 2•> sam 1na må nad och afrnönstracle 

den 20 SP-ptcmher. 
Kanonbiltame ''A lf1tilcl" och '1Gunhiltl" samt å ng

fartyg en "Val/;yrian", "Sköldmön" oc:h "Rcwe" hafva 
m1Llet· sommaren va rit förlagda i l:sta beredskap och 
stä l da t i Il vederl.Jöram1e mil it~ir- och varfschefers för
fogande i och för utförande af förefallande transporter 

m. m. 
Dessutom hafva befäl, underbeLil och öfriga besätt

nin gar af kongl. flottan varit tjenstgörande vid årets 
sjömiitningar på ft ngfnrtygen "G·nstaf" af Klint " och 
"Svalan" umler 5 mån. 12 dagar s_amt på ångfartyget 
"Falken" under 5 mån. 26 dagar. 

Undervi sningsverkens verksamlwt hat· fortgått i 
e nlighet m e1l derför gällande reglementen. 

Il.ongl. Sjöl.Tigsskolan, som den l Oktober 1882 
r:iknade 71 kadette r, hvaribland 10 den 18 Oktober 
och 2 den 23 November utgingo so m officerare; 1 un

der sjöexpeditionen afgick från skolan på målsmans 
derom gjorJa anhållan och 4 lemnalle skolan på grund 
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af underk~innande betyg, hade således vid tifning.s{\rets 
slut 54 kadetter. 

Inom beftLls- och lärar epersonal en ltar ntH1 er året 
inga för:indringar egt rnm . 

skeppsgosseskolan har meclclelat 111Hlervisning åt 
27!± skeppsgo:>sa r. 

E xercissholan har medti ola t nmlervisuing [tt sam
manlagdt 700 man, nemligen: 

183 man af mrtt roskompauiema, 
48G , rtf b ~"ttsm an sl>orn pauierna, 

20 , af ehlare- och banlltverbl;:omp. 
Su rn ma m38 man , 

varan<le iblan<l dem, som hiira till blHs man8kom
paniema iifven inrälmacle cle för tjenstgiiring å sjöfäst
ningarna s;irskildt afse tlda. 

Derjemte hafva de 11 nntler ifr<'igavaramle tidrymd 
vid kougl. fiottan ntu1immb nndedöjtnanterna genom
gått skolans bef~ilsldass. 

Unde-rb efälssl;olan har under 1\ret medr1elat under
visning H 122 man och hafva i underofficersexamina 
69 man blifvit godkända. 

JJiinskolan har under året lenmat undervisning och 
öfning åt 12 officerare, 11 unelerofficerare af styrmans
staten och 35 man, hvaraf i läg1'e kursen blifvit god
käntla 7 officerare, 6 underofficerare och 19 man af 
matroskompani samt i högre kursen resp. 2, 5 och 10. 

Sl1jutskolan har uneler senaste öfningsår icke varit 
verksamhet. 

För el e skjutöfniugar med skarp ammunition, som 
varit verkstäld~. und er åeets öfningsexpeditioner och i 
de skolor, som sådana öfningar tillkomma, äro upp
gifterna uppstiilda uti ett gemensamt sammandrag, 
hvaraf bland annat framgår: 
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att vid m1Uskjufni11,r; med de kanon c1· hvarvid öf
ningsresnltatet han nnses hafva varit företrädesvis gyn
samt, netlan teckna(l e l1<igsta mcdelpoints f(ir ett skott 
vari t nppn ;'\tl tla metl 
12 cm. hmon af sjöhigssl<olan s G:te klass med 8,:1 point 

och 2,4 llli1111 ter i me deltal för hv arj c sl>oU; 
15 cm. );:anon <"L lwrvetten "Eugenie" metl 9,2 point; åt

gf1ngen tid e.i iakttagen; 
27 cm. kan on :'\. b m nnb:lten "S kuhl:' metl 0,2 poin t.; åt

gången tid ej iaH tagt' n; 
att vit1 s/rid sii('niug med kanon hiigstn. procent af 

tdiffm· var it npp11 :l.dtla å 1wn·ettcrna "Sa,r;n" och "N orr
köping" san 1t bmonbåtame "SkulcZC' och "A slög" , ln·ill>a 
alla samtliga ktft 100 % trli lfar; 

att vi u skol sl. jufning merl ge vii r högsta metl elta 1 a f 
rle ?, sit:b se ri cl'llas poin b:-'nmm or erh:'i lli ts af 

sjöl<ri!JSSI.o lans [J:t e klass med 18,:1 point; 
att vitl slridsö fn iug med gevär högsta pro cent triif

far crh :'l llit:;; af 
kanonbåten "llfotoln:' mell 35 °/0 ; 

att vitl stridsö('ning mecl 1·erolve1· bögsta procent 
tr~i.ffar erhålli ts af 

cxc1·eissko7ans liefä/sklass med 65 °/0 • 
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Utdrrr.(/ n1· Che[en.'i fiJJ' flott m L-: milUti I'}JCJ' .'!OlUtl 

'ttndeJ•d. bcl•iittel.o;e om personalens 1~i(l konrJl. 
flottans 1n-il-iNir•a. !dti'CJ' samt 'Olrl nur8kinist-

och Twnfltl'e l'l.:s :~taterna. tjenstbw·hct 188::. 

För bedömand et af tjenstbarheten inom Hottans 
ofvannämn<1a kårer och stater hLinvisas i föt·sta hand 
till efterföljntHle tablåer ~lf. l , •. l i. 2 och .;J;i, 3. 

O({t ce1·arnes antal Yid l;ougl. fl ottan har nnder liret 
blifvit iikadt mecl från kong!. sjiik rigs!'lkolan u tgångna 

underlöjtnanter. . . . . . .. ............ . .. ...... 12 

och minskeull genom 
mecl dörlen afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 
afskec1aJ.e ............. . .......... . . . 2, 
utn~imml till annan statens tj e1ut ............ l, 
öfverflyttaJ.e till kongl. fl ottans perm. reserv-

stat ................. . ... ... . ..... . .... ... G, 
afskeclad med bibehållande af tur och befor

elringsrätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Summa 13, 

hvadan, enli.r i kong!. flottan den l Oktober Hl82 fans 
fyra surnummerära um1erlöjtnanter och den hiirofvan 
bland afgångne umler rubrik "utnrimnd till annan sta
tens tjenst" upptagne, före sistnämnde Llag erhållit af
sked från lönen, cle surnnntmcr·ära ttndcrlöjtnantenws 
antal innevarande års l Oktober likso m föregåenrle år 
samma dag var (yra. 

Kongl. flottans pcnnanenta och Kongl. 111a.j:ts flottas 
nya resc1·vstatc1·, som elen l Oktober 1882 räknade 5t 
officerare, hvilkas antal um1er året är minshadt genom 

mecl döden afgångna . . . ....... .... ...... . . . .. 2 
afskedade och öfver:fl.yttade till pensionsstat. . . . 3 

Summa 5 
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och ökaclt genom öfverflytbc1e till permanenta reserv
staten 6, hade således ökats med l och utgj orde elen 1 
Oktober 1883 tillsammans 52. 

Följande befordringar af officerar e har under tirlen 
från och med den l Oktober 1882 till samma tid år 
1883 egt rum, nemligen : 

Kommendörkapten ...... .. ...... , ........... L 
l{apten ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 
Löjtnant. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ......... 10. 
Underlöjtnant . . . . . . . . . . ... . ... .. ... ....... 12. 

samt inom kong!. flottans per·manenta reservstat till 
Kommendörkapten . . ......... .. ...... .... .... l. 
Antalet öfningsdagar till sj<'>s för officerare har 

under år-et varit ungerädigen enahanda med senaste 
årens i det att de sjökommendemdes sjötjenstdagars 
antal, fördelad t på hela officerspersonalen sistl idna år 
gifver ett medelta l af 84 dagar per individ mot 86 
nästföregående år. 

Underofficemrnes vid de militära statema antal 
har under året blifvit ökadt med från matroskompani
erna utnämcla underofficerskorporaler till 

U n derofficerare af 2:a graden ......... . ....... 17 
och minslcadt genom 

med döden afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . ' 
afskeclade och öfverflyttade till pen3io nsstat ... 10, 
afgångna med bibehållande af tur och befor

dringsrätt enligt Regl. I § 35. . . . . . . . . . . . . 2. 
Summa 18. 

Till :fl.aggumlerofficerare hafva under året blifvit 
befordrade 2 underofficerare af 2:a graden. 

Sjööfningsdagarnes medeltal för underofficerare vid 
de militära staterna har uppgått till 54 mot 60 under 
näst föregående år. 

Underof(iccrarnes vid maskiniststaten antal har 
minskats med 

afgången med döden . . . . . . . . . . . . . . .......... l 
3 

\ 
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och ölcats med från underofficerskorporal vid eldare
och handtverkskomp:s eldareafdelning befordrad till 
Maskinistunderofficer af 2:a graden . . . . . . . . . . . l, 

h-vadan, liksom l Oktober 1882, vid samma tid år 1883 
dessas antal är en mindre än gällande stat upptager , 
nemligen den vakans, som finnes med anledning deraf 
att en maskinistunderofficer af l :a graden tj enstgör som 
verkmästare vid flottans stations varf i Stockbolm och 
af varfvets medel aflönas. 

Sjööfningsdagarnes medeltal utvisar för maskinist
underofficerarne innevarande år 76 mot 93 näst före
gående år. 

Underofficerarncs vid handtvM·ksstaten antal har 
ui1der året minskats med afskedad och öfverflyttad på 
pensionsstat ...................... . ...... .. . . .... l. 

Sjööfningsdagarnes medeltal har untler året upp
gått till 101 mot 83 föregående år. 

Kongl. flottans reserv utvisar den l Oktober inne
varande år en nu första gången gemensamt redovisad 
tillgång af 

U n derofficerare af l :a graden ................ 32. 
" af 2:a graden ................ 46. 

Summa 78; 
hvaraf dock alla utom 2, som äro placerade på Kongl. 
Maj:ts flottas nya reservstat, äro inom pensionsåldern. 

Af dessa 78 underofficerare tillhöra : 
Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat .. . . .. ........ 18. 
Pensionsstaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 60. 

Summa 78. 
JJfatroslcompanierna upptoga vi J .. slutet af Septem

ber år 1883 592 man, mot 594 man vid samma tid året 
förut. Ant~let man i ' varfsklass är fortfara nu e 17, h va
dan för militärtjenst disponibla äro 575 man. 

Afgång och tillkomst vid dessa kompanier har 
unuer året varit följanue, nemligen: 
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Af gång. 
Befordrade till underofficerare ............ . ...... 17. 
:Med döden afgångna ............................ 8. 
Afskeda<le utan pension ........ . ....... . . . ...... 10. 
Utstrnlma eller afförda nr rullorna ....... . . . . . ... 12. 

Summa47. 
Tillkomst. 

·Karlskrifna skeppsgossar ........................ 45. 
Antagna sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Öfverflyttade från eldare- och hand tv .-komp .... . . . 1. 

Summa 48. 
Tjenstbarheten inom matroskompaniema kan fort

farande anses vara god. I meueltal har senaste år 154 
sjööfningsdagar tillfallit hvarje matros emot 127 näst 
föregående år. 

Eldare- och handtverkskompanierna upptogo vid 
slutet af September år 1883 182 man mot 188 året 
förut, hvilket utvisar en minskning af 6 man. 

Afgång och tillkomst vid dessa kompanier har un, 
der året varit följande, nemligen : 

Af gång. 
' Befordrad till maskinistunderofficer . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Utstrul;:en eller afförda ur rullorna ............... 2. 
Afskedacle utan pension . .... . .... . .............. 10. 
Öfverflyttau till matroskomp. . . . . . . . . .......•... 1. 

Summa 14. 
Tillkomst. 

Antagna sjömän ................................ 11. 
Summa 11. 

Sjööfningsdagarnas medeltal för hvarje man af 
dessa kompanier har i år varit 105 för eldareafdelnin
gen och 100 för handtverksafdelningen mot respektive 
116 och 97 under nästlidna år. 

'l'jenstbarheten inom dessa kompanier kan anses 
·tillfredsställande. 



- 3(j-

Båtsmanskompaniernas sammanlagda styrka, som 
den 30 September år 1882 val' 4458 ms.n, var vid sam
ma tid år 1883 4576 man. Vakansernas antal var 1110 
hvaraf 69 tillfälliga och 1041 10-års vakanser. 

Antalet man i varfsklass var 783 mot 814 sistl. 
år, hvilket utvisar en minskning af 31, hvadan, med 
afdrag af dem som tillhöra denna klass, de för verklig 
militärtjenst disponibla nummer af båtsmanshållet gif
ver 3793 man. 

Antalet öfvad stamtrupp, som för flottans behof 
skulle kunna disponeras, varder alltså : 

.Matroskompaniema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575. 
Båtsmanskompanierna .................... . 3793. 
Eldare- och hancltverkskomp. . . . . . . . . . . . . . . 182. 

Snuuna 4550. 
Enligt från kompanicheferna . inkomna uppgifter 

sammanföras i nedanstående tabell antalet manskap, 
som den 30 sistl. September stod i uppmuntringsklass - ~:F g; a !j 

Oj-· -({1 o ~~~Ö: > Hvarnf Hro i upprnun- "' " o:-+ Pi' o :r. ;:;. "' -· ro ::: o c 

E.- tringsklnss ..., ~ ;· · er 
-" ~~+aq a Qtt. 

~ s"' "'l~- -
p 'O § 2:'--'~:1 

l 
l 

2 l js:ma. 
r,.:l :: ~ ~ ro~: 

3 Oj - ([l :::::....'"1::: 
~·f 00 ~ Q.. 

ro c: ;!l 

JYiatroslwmp. 592 103 761 141 320 54 + 3 

Båtsmans kom p. 4576 50 399 984 1433 31 + o -Eldare -o. hand t-
verkskom p. 182 lO 62 53 125 69 - l 

Summa 153501 1631 5371117811878135 +O 
U n der året uppflyttade till 

l 
l:a uppmuntringsklassen ......... . ....... ..... . 20. 

56. 2:a 
3:e " 

)} - . . . . - ..... . ............ 110. 
Summa 186 
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mot 217 nästföregående år, samt 
neJflyttade i klass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
och utstrukna .......... . .. ... ............. ... ... 40 

Summa 45 
emot 4,1 nästföregåentle år. 

Vid skeppsgossekompanierna voro den 30 sistlidne 
September 85 fy l da 17 år och 168 hade ännu icke upp
nått denna ålder. 

Antalet i sin helhet har under Rret ökats med: 
Nyantagna ............. . ................... .... 52 
och minskats med: 
Karlskritna .... . ... ... .. . .. . .... .. ... . ........ . 44 . 
Afskeclade på mitismans beg}iran ... . ............. 11. 
Afskeclade f'6r bristande fallenhet. . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
Afskedade vid kassationsmönstring . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Rymda och döda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

Summa 70. 
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Tabell .M. l 
för bedömanJe af tje stbarheten inom b.e.fä.l.s"""-Geh underbefälspersonal 

'l vid kongl. flottan/ dess permanenta oc:l nya reservstater , sa mt rn 0 
maskinist- och haudtverksstatema den l Oktober 1883. 

ej 
~ ~ .'"V 

Kong!. flottans "' o-o D> 0., ::! c 
Kong l. flottan. ::! ~ "' ';.:<> permanenta och ~ ~"' ~~ nya c:; ~'D reservsta ter. "' :-: '" :-: 7 

O((ice-rskåre·n. 
Flaggm~in . . . . . . . . . 3 1

1

63 111 Flaggmiin ........... . 
Kommendörer . . . . . . öl55,n 1 Kornmendorer . .. .. . 
Kommendörkaptener 29 5f ,7 2 Kommendörkaptener 
Kaptener . . . . . . . . . 43

1
43,3 Kaptener . ...... .. . 

Löjtnanter... . . . . . 43129,3 
Underlöjtnanter . . . . 28;22,8 

""' '""' D> 
ro 
0., 

~ "' ~ ::.. c:; 
"' :-: 

l 61,6 
8 72,1 

16 62,2 
27 56,6 

~umma 1 1401 
staten upptager 140 

Summa l 521 

Flaggunderofficerare 
Underoffic. af 2:a gr. 

UJtclerofficcrslcären. 
24 153,8 71 Kongl. flaggstyrmän 

Hl4 144,a 7 .. och skeppare . . . . . 3 72,2 
Ofverstyrmän, kon -

~-

~.~ 
o~ 

~a~ 
g= ,J 
~ ~ 

9 

staplar o. skeppare 11 63,8 1( 

Summa 1 2081 
Staten upptager 190 

JJ1askiniststaten. 

4 

1 Underoffic. a\ l:a gr .\ 8150,41 
~ af 2_:_a~g~l~· ·~3~0~4_0,~4-:--~u 

Summa '! 381 l l staten upptager 36 

Ha ncltverksstaten. 
Underoffic. af 2:a gr.l 7[51 

Summa l 
8
71 

staten upptager 

Underkonstaplar och 
skeppare . . . . . . . . . 4 57,8 ·--....:,-.....,.,.,:-...:......+--:; 

Summa l 181 l 11 

- 39 -

rrabell .;W. 2 
f'ör bedömande af tjenstbarheten inom kongl. flottans 
sjömanskår samt skeppsgossekåren den l Oktober 1883. --

... ·\ 
.. · 

MaiJ:1J.s.k.åun. 

l:a klassens sjcimiin, unaero~ cerskorp~ 95133,6 
"'- , ~ .. .. ,_r __,.er ....... 17731 ,5 . 

2:a klassens SJUman. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 22,1 

3 
2 ' 

. 3:e klassens ,;jö·m· a.· n ... .. .... . . ·: ... ::::::::: I l~~ ig.7 Rekryter . . . . 
3 Varfsh:lass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 45,2 

----~~~--~~~~ Summa 59~ 1 8 
Staten upptager 600 

Eldare- och lwncltvcrkskompanierna. 
l :a klassens sjö män , nn derofficers'Korp. . 3[131 ,1 

,: ke?pw-aler . . . . . . . 102130,1 4 
2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23124,9 
3:e klassens sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 28,1 
R ekryter . .. . . . . . . . . . . . . .. .. ... _._. _. _. ·..;....,..,.,....,;9!_2_1--:---:-l 

Summa 18~ 4 
Staten upptager 220 

1:1åt smanskompanierna. 
l:a klassens sjömän, ~"\'}0l~aler . . . . . . 9! 46,6 
2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . 88o ~9,3 
3:e klassens sjömän .. . . . . .. . ..... . . ... 2394 32,4 
Rekryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 423 20,2 
Varfsklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 48,7 

Summa 4576\ 
Staten upptager 1_5_68_6-i-=--:--:~l 

"'l 

Skeppsgossekå1·en. 

Skeppsgossar ..... . . ........ . · · · · · · · · 
staten upptager 

'<; 
c:; 
~ 

>-' ..... 

253\ 85\ 168 
400 
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Tabell .itJ. 3 
för bedömande af tjenstbarbeten af de endast un<1er 
krigstid eller större rustningar tjenstskyldiga officerare 
och underofficerare vill kongl. flottans r eserv den l 
Oktober 1883. --

Indragningsstaten. 

Kaptener .. . ...... .. ... .. .. .. , . . . . . . . . . . . 6 50,G 
Löjtnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 50,5 -=----__:_--::::-__:_-1 

Summa 7 

Tjenstskylcl-iga på ,qt·uncl af kongl. br·e(cet 
den 30 Maj 1879. 

Kommendörkapten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 
Kaptener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 44,9 
Löjtnanter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·38 
U oderlöjtnanter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4131 ,G 

""'S"'"u--m-m_a__:_~l-:-1-:-1 __:__1 

A{skedade med pens1:on och fyllnadspension. l 
Officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1

63,1 
Underofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,60,7 -=----i----,.=......;.- l 

Summa l ööl 
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Arsberättelse 
af föt·edragall(len i 4:e vetonslmpsklassen inom 

J{ongl. Öl'logsmannasällskapet år 1882. 

(Forts. fr . s. 244 i 46:e årg.) 

T,odapparater. 

Det första och sannolikt en lång tid det enda me
del, b varm ed menniskan vägledde sig under sina färder 
på vattnet torde hafva varit lodet eller något dermed 
likartadt reuskap, och ännu i dag utgör Jetta sjöman
nens bästa hjelpmedel, hvartill han tager sin tillflykt 
och sätter sin tillit, då intet annat sätt att kontrollera 
sitt ställe eller att varna för faran står honom till buds. 
I nödens stund anlitas vännen och så är äfven förhål
landet med lodet. Så länge astronomiska observationer 
kunna erhållas eller sigten är god, så bortglömmes lo
det lätt ; men inträffar mörker och tjocka eller okända 
kuster nalkas, sjunker snart navigatörens mod och djerf
het. Det bestick han strax förut rosade och kände sig 
så belåten med, distansen till det fjerran skönjbara lan
det, som han med sådan säkerhet kunde bedöma, allt 
har i ett nu såsom genom ett trollslag förbytts. I 
stället för mod och lugn , inställer sig nu oro, tvekan 
och misstänksamhet - men lodet blir den räddande 
angeln. Det uppsökes nu i den bortglömda vrån. 
Snabbt som en pil ilar det genom det blåa djupet, och 
då det åtet• synes ofvan ytan, medför det i de flesta 
fall goda nyheter, eller skänker det råd, som ej böra 
föraktas. 

4 
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Icke desto mindre finnas navigatörer, som ofta för

bise nyttan af detta enkla instrument och icke anlita 

det vid tillfällen, då försigtigheten dock så bjuder· 

Skälet härtill är ej svårt att finna och torde i någon 

ringa mån understundorn lända befälhafvaren till ur

säkt, synnerligast om han har ett fartyg med liten be

sättning. Hvarje sjöman vet, att en vanlig lodning, 

då fartyget länsar i hårdt väder, är förenad med myc

ket arbete, tidsförlust och äfven fara, som ännu mera 

stegras under den kalla årstiden . Segel skola bergas 

och fartyget läggas bi i måhända svår och brytande 

sjö, samt lodlinan manas under stor risk för folket. 

Under tiden drifver fartyget åt lä och linan visar ej 

upp och ned, hvarigenom djupet blir svårt att bestäm

ma. Först sedan linan blifvit inhalad, fartyget ånyo 

lagdt på kursen och seglen satta, kan fria vakten, som 

på ett mindre fartyg antagligen blifvit kallad för denna 

vigtiga manöver, få lemna däck efter måhända en hel 

timmes arbete. 
Lägger man nu härtill, att lodningen är af ringa 

nytta, om den icke efter någm få mils seglad distans 

förnyas, för att en set·ie af lodskott må erhållas, så 

torde man under sådana förhållanden icke förvåna sig, 

att befälhafvare finnas, som icke loda oftare, än de 

känna sig af nöden tvungna; ja, man torde icke ens 

vara berättigad att alltför hårdt och lättsinnigt fälla 

sin dom öfver den felande, blott derföre att lagen an· 

befaller lodning. 
Men dessa svårigheter höra kanske snart nog till 

en förfluten tid, sedan sådana lodningsmaskiner blifvit 

uppfunna, hvarigenom lodning för navigationsändamål 

med lätthet kan utföras under snart sagdt den största 

fart. H varje sjöman ombord i fartyg, från befälhafva

ren till pojken, är tack skyldig Sir William Thomson, 
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som äfven i detta hiinseende tryggat vår navigation 

och i så stor grad höj t viird et af detta slags ortbe

stämning på sjön . 

Det svåra och farliga lodnings arbetet kan nu ut

föras af en man, om så skulle kr~ifvas, och detta på 

några ftt minuters tid , nuder det fa rtyget löper nnuan 

med sin fulla fart . Med en tlylik apparat ombord borde 

inge 1~. urs~ikt kunna förebiiras föt· bristanLle lodning. 

Onskligt vore att genom laglig föresk rift hvarje 

fartyg vore ålagLlt att vara utrustadt med en dylik 

lodningsappaeat ; siikert sk ull e månget !if och gods här

igenom riidrlas från umlergång. 

Samma inventor har äfven uppfunnit en apparat 

för oceanloclningar intill 4000 famnars djup, men den 

för navigationens behof afsedda, torde otvifvelaktigt 

intaga första rummet, hvarföre denna appamt, som re

dan undergått åtskilliga förändringar, här närmare skall 
beskrifvas. 

Sir William Thomson bestämmer hafvets djup ge

nom de kända lagarna för vattnets tryck, som växer 

med djupet. Ehuru ideen således ej är ny, är dock 

hans på denna princip grundade instrument, i förening 

med användande af ståltråd i stället för hamplina, det 

enda som hitintills vunnit fullt förtroende.*) Det tryck, 

~om eger rum på ett visst djup, är lika med vigten af 

den derofv:m varande vattenpelaren, ökad med atmos

ferens tryck. På grund häraf kan man beräkna såväl 

vattnets tryck på ett visst djup som äfven det mot ett 

visst tryck svarande djupet. Enligt mariattiska lagen 

"') Vår store landsman J ohn Ericsson uppfann 1836 ett dylikt 

lo~ (djupmUtare) med en inre och en yttre kammare. Denna djup

matare ger goda resultat, då fartyget ligger stilla, men kan lodet ej 

hiillas rUtt upp och ned så rinner en del af vattnet från den inre 

kamm aren ut i den yttre, hvarigenom ulslaget blir felaktigt. 
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står luftens volym i omvändt förhallande till trycket 

och tätheten. Nedsänker man i vr,ttnet ett upptill slu

tet rör, så blir derföre, då vattnet nedifrån intränger 

i röret, volymen af J en inneslutna luften sammanträngd 

i proportion mot det djup, som röret uppnår. Har rö

ret inuti öfverallt samma diameter, så minskas längden 

af den inneslutna luftpelaren i samma proportion som 

dess volym. Låter det sig nu göra att, seelan röret 

blifvit upphalad t, upptäcka till hvilken längd luftpelaren 

varit sammantryckt, eller med andra ord, huru långt 

vattnet stigit upp i röret, så kan man lätt beräkna det 

djup, som röret varit nere på. Då luftpelaren i rör af 

lika längd alltid förminskas lika mycket geuom ett och 

samma tryck, så kan man fö1· lika länga rör förfärdiga 

en måttstock, på hvilken djupet direkte kan afläsas. 

För att lösa detta problem tillvägagår Thomson 

på följande sinnrika sätt. Vid lodningaranvänder han 

ett glasrör/') liknande ett barometerör, tillslutet i öfre 

och öppet i nedre ändan, som instickes i ett metallrör, 

hvilket sitter på lodlinan, strax ofvanför lodet. Detta 

glasrörs innersida är besh·uken med kromsyrad silfver

oxid (röd till fiirgen), so m genom saltvattnets inverkan 

sönderdelas på så sätt, att kloren lemnar saltvattnet 

och förenar sig med silfret, uneler det att krom syran 

och syret lemna silfret och förena sig med natrium. 

Härigenom förvandlar sig den till färgen röda krom

syrade silfveroxiden till en hvit i vatten olöslig hinna 

af klorsilfver. Den röda delen af röret utvisar således 

den komprimerade luftpelarens längcl, som uppmiitt å 

en på förutnämnde grunder upppstneken måttstock, an

gifver djupet i famnar (eller meter), under förutsättning 

att barometerstånuet för tillfället är emellan 730 och 

750 mm.; i annat fall måste följande korrektion tillfogas: 

*) 100 rör åtfli lja hva1je apparat. 
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Är barome- _ 755,ö så adeleras 1 famn för h var 40 famn. 
terståndet - till djupet 

762,0 )) 1 )) )) )) 30 )) 
)) 20 )] 77 4, 7 7} 1 )) )) )) )) 

)) = 787,4 )) 1 '' )] '' 15 )] 
Emot användandet af dylika rör kunna dock åt-

skilliga anmärkningar göras, hvilka äfven af Thomson 

beaktats. Det händer nemligen rätt ofta, att gränsen 

emellan de båda färgerna i röret ej är skarp, hvilket 

antagligen uppkommer cleraf, att vat~net under. inhal

ningen stänker upp i röret på ena s1clan, hvarrgenom 

man blir tveksam, om l1Var den rätta gränsen bör ligga; 

den nedersta torde dock vara den riktigaste. På min· 

dre djup, der afstånclen på skalan (måttstocken) är~ 

stora blir denna olägenhet af ringa betydelse, men eJ 

så på större, hvarföre detta system ej heller kan an

vändas utöfver 100 famnars djup. I viss mån häfves 

denna olägenhet genom att använda rör med mindre 

kaliber. 
Äfven har, vid anstålda försök att utröna öfre rör

ändans t~tthet, inträffat, att några få rör visat sig icke 

vara fullt lufttäta, hvarigenom vattnet trängt för högt 

upp och skalan således gifvit för stort djup. Lyckligt

vis bestodo dock de allra flesta rör profvet. Det fram

går emellertid häraf, att en dylik förberedande under

sökning ej skulle vara utan sin stora nytta, helst den 

är lätt att utföra, utan att rören deraf skadas. Man 

bör derföre afläsa slagtäljaren för att dermed kontrol

lera glasröret, ty ger han mindre djup än röret; har 

detta tydligen ej varit lufttätt. 
Bland anmärkningar torde äfven böra omnämnas 

risken att sönderbryta glasrören, då man i mörker om

bord på ett trångt fartyg skall hanelskas med dem, äf

vensom faran för att genom stötar skada förseglingen 
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på rörens öfre ändar, hvilka ej äro igenblåsta; hvartill 
kommer att - i de flesta fall - de begagnade rören 
ej vidare kunna användas, hvarigenom apparaten blir 
dyr hållen. 

För att befria instrumentet från dessa brister har 
Sir Thomson för kort tid sedan konstruerat en ny 
djupmätare (se Pl. 5, Fig. 4 i 4:e h. 1883), påminnande 
om Ericssonska lodet, men fri från dess oHigenheter. 
I stället för de bestrukna långa glasrören, utgöres 
denna djupm~itare af en större messingstub, innehål
lande tre af hvarandra oberoende mätare, hvar och en 
bestående af tvenne rö~·, det ena af glas, det andra af 
messing, upptill i förbindelse med hvarandra genom en 
öppning i messingshufvudet o. N ed till äro de tre glas
rören g', g2

, g3 öppna, men vid lodningen skola de till
täppas med en kautschukventil d, som åtdrages genom 
bottenskrufven a. Messingrörens nedre mynningar täc
kas af en fin men stark bomulls- eller linne1app, åt
surrad med smidigt segelgarn. Såväl kanterna af tyget 
invid rörets sidor som surrningen s ingnidas med vax, 
så att vatten ej kan intränga. Då tyget blifvit vått, 
insHipper det visserligen fortfarande vattnet, men hin
drar dock luften i röret att uttränga. De tre messings
rören äro af olika diameter, så att .AJ. l rymmer två, 
J11. 2 fem och .AJ. 3 elfva gånger så mycket vatten, 
som deras respektive glasrör. Enligt lagen för luftens 
sammantryckning förändrar sig tätheten i samma pro
portion som trycket. Vid barometerståndet 29,9 tum 
(eng.*) (=- 760 mm.) är vid jordytan luftens tryck lika 
med vattnets på 5'/2 famnars (eng.) djup. På l qv.-tum 
(en g.) utgör luftens tryck 14,7 rft. ( eng.), hvilket är lika 
med vigten af en saltvattenpelare, hvars bas är l qv.-

';') Engelskt mått anvilndes i beriiku ingcn, eniir lo ,lskottcn i'L de 
fl est a sjökort iiro angifna i engelska famnar (fathoms). 
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tum och längd 33 fot (eller 5'/2 famnar). Alltså blir 
på 5'/2 famnars djup under hafsytan trycket fördubb
ladt, samt en luftpelare derstädes sammantryckt till 
balfva sin längu. 
På ett djup af 2X5'/2 

" 
)) 

" 
o. s. v. 

5X5'/2 

11X5'/2 

23X5'/2 

eller 11 famnar sammantryckes 

)J 27 1/2 " 
ö0'/2" 

" 126 1
/ 2 )) 

luftpelaren till 1
/ 3 

" 
1
/ 6 

" 
" 

Häraf framgår att den luft, som ursprungligen 
fanns fördelad i t. ex. mätaren .AJ. l:s båda rör, genom 
vattnet, som först inkommer uti messingsröret, samman
tryckes nti glasröret ; men då djupet öfverstiger 11 
famnar, pressas äfven vattnet in uti glasröret, och så 
småningom fylles detta. Då mätaren kommer på 27 1/ 2 

famnars djup och luftpelaren sammantryckts till 1/ 6 af 
sin ursprungliga längd, så är glasröret till hälften fyldt 
af vatten. Fylles röret ännu mera, så har det visat 
sig att - . under inhalningen, då mätaren vid stark 
fart ligger borizontelt i vattenytan - vattnet skakas 
från glasröret ut i messingsröret, och afläsningen blir 
oriktig. Man kan derföre ej längre lita på mätaren 
.AJ. l utan öfvergår till .AJ. 2, der vattnet till följd af 
ofvan anförda skäl, på detta djup nu börjar intränga 
i glasröret. Då djupet är 60'/2 famnar, blir .M. 2 till 
hälften fyldt och således äfven denna nu mindre till
förlitlig, hvarföre .itl. 3, som härvid börjar fyllas, bör 
afläsas, såsom gifvande det säkraste resultatet intill 
126 1/ 2 famnar. Visserligen kan man på detta sist
nämnda rcr afl.äsa till 150 famnar, men då må farten 
icke vara så stark, att djupmätaren intager horizontelt 
läge under inhalningen. Så snart någon tvekan med 
afseende på afläsningen uppstår, bör man alltid ihåg-
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k tt d . ta afläsninge1i ger det säkraste omma a en roms 
d. t ' S d 1 d t inhalats öppnas bottenskrufven a, JUpe . e an o e . ' 
på det vattnet må utnnn~. . .. .. Denna apparat har saledes VIssa fordelar framfor 
den äldre, men på grund af djupmätarens form och 
storlek, som vida öfverstiger den förut omtalade lätta 
messingstuben med glasrör, så löper lodet ej så hastigt 
ut och blir betydligt svårare att vinda hem. 

Beträffande sjelfva maskinen i öfrigt, så har äfven 
denna redan visat sig i tvenne skepnader. - Dessa äro 
dock i hufvudsak lika hvarandra och utgöres af en 
med bromsinrättning försedd vals, på hvilken är upp
rullad omkring 300 famnar ståltråd af i medeltal 0,75 
mm. omkrets, stark nog att bära en tyngd af omkring 
90 kilogram; dess vigt är omkring 1 1

/ 2 rtt. (eng.) per 
100 famnar. På sidan af lagerbocken, som uppbär vals
axeln, finnes ett räkneverk, som angifver den utlupna 
linans längd. 

På den nya apparaten (se Pl. 5, fig. 4) sker broms· 
ningen genom en lina b, som ligger i en ränna uti val
sens ytterkant. Ena ändan af denna är fast och i den 
andra hänger en liten jerncylinder (A) om 3 {t. (eng.) 
vigt. På förkant af den låda, ofvanpå hvilken valsen 
har sin plats, finnes en lodrät jerntacka (W) vägande 
56 rtt., hvilken fasthålles af tvenne byglar, hvaruti hon 
kan röras upp och ned. Då bromsen skall anbringas, 
upplyftes tackan genom stroppen E och cylindern A in
föres i den uttagning eller afsats JYI, som finnes i tackans 
öfre del, hvarefter denna åter nedsläppes. Vid lodning 
lyftes tackan så högt, att hon ej tynger på cylindern, 
hvilken då ensam förrättar obetydlig bromsning. Då 
linans jemna utlöpande saktar af för ett ögonblick, är 
lodet i bottnen, hvarvid tackan nedsläppes, hvilket bör 
ske sakta, på det stål tråden ej må springa af. Vid. 
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uppvindningen användas två små vincharmar, hvilka 
vid linans utlöpande kunna afkopplas, så att cle ej åt
följa valsens rörelser. L agerbockarne fasthålles af ett 
slags gejder samt kasthakarne (q) . Då apparaten ej 
anvlindes, upplyftas dessa hakar, lagerbockarna föras 
något akter öfver och nedsiittas jemte valsen i lådan, 
som innehåller kalkvatten (i ftirskt vatten upplöst kalk), 
hvilket bör täcka hela valsen. Kalkvattnet har egen
skapen att bevara ståltråelen för rost, hvarföre valsen 
ej bör upplyftas, förrän strax innan lodning skall ske. 

Sjelfva lodet, som ät· af galvaniseradt jern och vä
ger omkring 11 kg. ellee 22 rf/. (eng.), iir af två slag, 
antingen långt (l meter) och s.nalt, eller ock äggfor
madt med ett kort rör i sin nedre iinda. Det fiistes 
till djupmätaren med en 2 famnar lång hamplina (lagd, 
ej slagen). En dylik finnes äfven emellan djupmätaren 
och ståltråden samt förenas mecl denna senare genom 
en grof jernlä.nk, omkring hvilken ståltråJan rundas 
flera slag för att ej frestas i bändet. 

Å Thomsons första lodapparat ii t• bromsinriittnin
gen annorlunda apterad, men utgöres iifven der af en 
rund valsen gående lina, h vars båda ändar deremot fast
göras till cle akter om vincl1en befintliga bromsvigterna. 
På denna apparat aflyftes valsen från lagerbockame 
och förvaras i en särskild cis tern med kalkvatten. 

Den nya maskinen synes således vara något enk
lare, men är ovilkorligen tyngre att sköta , synnerligast 
vid in vindningen. 

Vid lodning på stora djup bör man vara försigtig 
med bromsningen, ej hastigt utsHippa ståltråden så att 
denna genom fartygets sättning kommer i bugt, hvar
igenom kink lätt kan uppstå. En ståltråd afprofvad 
för 100 l'ilogr. springer nemligen lätt i en kink för en 
tyngd af 2[1 kilogr. och derunder. Nödgas man hop-
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b.. . . · gen lödas och poleras, samt splitsa tråden, or vn·mn 
. · d · ~ ökas emedan kalkvattnet har be-splitsen ofta un er ::o •• '. • . 

.. h t tt upplösa loclmngen. nao-en e a 
o S ··mnclt är hafva dessa lodapparater redan om na ' 

nåo-ra år varit i bruk å svenska örlogsfartyg , hvarföre 
de "'försök, som med dem blifvit anställda, torde vara af 
intresse att här anföras. Nedanstående resultat hafva 
nästan uteslutande erhållits genom den först konstrue
rade apparaten med de kemiska glasrören. Lodningar 
hafva blifvit verkställda på 10 till 90 famnars djup 
och med olika fart af från l till 10 knop. Ehuru för 
hållandet emellan djupet och den utlupna linan beror 
på såv~il fartygets fart so m bromsningen och således 
betydligt kan variera, är det dock förvånande , att 
medeltalet af cirka 100 lodningar kan gifva följande 
vackra och jemna resultat: 
:Med 2 lm o ps fart utlöpte i medeltal 1 ,l gånger djupet 

" 4 " " " " 1,25 " " 
)) 6 " )) " )) 1,4 " " 
" 8 " " " " 1,6 " " 
" 10 " " " " 1,8 " )) 

(enligt uppgift från atlanterångame utlöper med 13 
knops fart 2,1 gånger djupet.) 

I medeltal utlöpte 23 famnar på hvar 10:de sekund, 
då deremot blott 7 famnar på samma tid kunde hem
vindas af 2 man; härvid egde dock stora variationer 
rum. 

Vid lodningar med nya djupmätaren, hvilka vis-
serligen varit ganska få, visade det sig dock, att såväl 
utlöpningen som hemvindningen kräfde betydligt längre 
tid, synnerligast den senare, hvarvid under större fart 
förfångning vid vinchen egde rum. 

Blott en gång uneler alla de omförmälda lodnin
garna sprang linan1 nemligen under :JIOrska kusten på 
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cirka 40 famnars djup, hvarvid lodet antagligen fast
nade i klippbotten. 

Med vaksamhet och varsam behandling torde dessa 
apparater f'ulllcomligt motsvara navigationens behof, 
hvarföre de ock bafya erhåli it särdeles ampla loford 
af alla som använclt dem. Chefen å engelska örlogs
fartyget "Northampton" omförmäler, att han fått säkra 
lodskott på 36 famnars djup, med 15 knops fart, hvar
vid 2 man utförde lodningen på 4 minuters tid. På 
tys h: a örlogsfartyget "Bismark" lodades å ända till125 
famnar med 9 a 10 knop. De mellan England och 
Amerika gående passagerareångarne loua ofta med 16 
knops fart, då de passera Newfoundlandsbanken. Bland 
dessa finnas de, so m icke på 2 år förlorat ett enda lod. 
Ehuru flera intyg förefinnas, torde de anförda vara nog 
för att ådagalägga apparatens öfverlägsenhet. Uppfin
naren anser dock sjelf, att man med 16 knops fart ej 
bör loda på större djup än 90 a 100 famnar och icke 
med öfver 11 a 12 knop på 110 a 120 famnar. 

Till sist må påpekas nyttan af att föra en särskild 
lodningsjournal med respektive data, ej förglömmandes 
en kolumn för korrektioner af "tidvattnets inflytande". 

För lodning på stora djup finnas åtskilliga appa
rater med tillhörande maskiner konstruerade, men då 
en än så ytlig redogörelse för dem här skulle föra oss 
alltför långt, nödgas jag inskränka mig till blotta om
nämnandet af Sigsbee's Thomson's, Brooke's (flera gån
ger förbättrad), Baileig's, Ballmop-Sigsbee's, Hoph
gartner-Arzbergers m. fi. djuplodsapparater. Ett par 
andra torde emellertid böra särskildt påpekas, hufvud
sakligen vå grnncl af deras säregna verkningssätt. 

Alla de nämn(la äro baserade på principerna för 
sjelflossande lod eller tryckmätning. Registrering af 
lodets fallhöjd användes deremot i JVIassey 's instrument, 
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hvars hufvudsakliga beståndsdel ~ir ett Woltmann's hjul, 
med vidkoppladt r~ikn everk. Af detta finnes ock en 
egendomlig modifikation. Genom att med apparaten 
fö rena ett sjelflossande lod och dessutom förse den med 
en simblåsa, har man nemligen lyckats åstadkomma ett 
lod utan lina. Apparaten kastas i sjön, sjunker till 
botten, der lodet lossas, sa mt stiger sedan åter upp till 
ytan. Under nedgången arbetar propellern och drifver 
räkneverket, men under uppstigandet låses detta , så 
a~t det tal den återfunna apparaten ange1·, utvisar rätta 
d.Ju~.et. .Dess.a instrument ha funnit sin hufvudsakliga 
anvandnmg mom ryska marinen, men det inses lätt 
att, till följd af undervattensströmmen, den stora svå~ 
righeten att återfinna dem, när de åter komma upp till 
ytan, måst i'J utgöra ett väsentligt hinder för deras vid
str~ickta användning. 

Ett ännu egendomligare lod utgör W. Siemens 
1
' bathometer" . Det är nemligen en lodapparat 'utan 

såväl lod som lina. Instrumentet placeras ombord på 
fartyget, och der det sitter, anger det djupet uneler 
fartyget. Principen för dess konstruktion är i korthe t 
följande : Den hårda jordskorpans specifika vigt är i 
allmänbet 3 å 4 gånger större än hafsvattnets. Attrak
t ionen pi\ en kropp, placerad strax ofvanför den förra 
verkat· i följd deraf starkare än på en, hvilken befinner 
sig på samma höjd, men der en del af den fasta jord
skorpan ersatts af hafsvatten. Kroppen kommer såle
des i det förra fallet att vara tyngre än i det senare. 
Hade. ma~ vid båda tillfällena haft den upphängd vid 
en sptralfJeder skulle denna således i förra fallet sträckts 
mera än i det senare och denna sträckning kunnat t' ena 
som mått på förändringen i vigt. J 

Så har ock Siemens gått tillväga. En bestämd 
mängd qvicksilfver inneslutes i ett kärl med fjedrande 
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botten. Ofvanpå qvicksilfrets yta finnes ett tunnt 
vattenlager, hvartill hermetiskt ansluter sig ett lock, 
som genomborras af ett fint stigrör. Vattnets höjd 
deri anger vid en bestäm d tcmpc1·atm· djupet uttryckt 
i famnar. Detta är nemligen det mått, hvarefter röret 
är graderarlt, 

Instrum entet användes ombord å "Faraday" vid 
nedläggningen af en transatlantisk kabel och visade 
sig enligt uppgift arbeta väl. 

Man kan ej annat än förvånas öfver det snilJ L" i k a 
i denna uppfinning , so m tillåter sjöfaranden att under 
sjelfva fär1l en döma om formen af botten i det haf::;
bäcken han passerar, äfven om man skull e lägga den 
till last, att genom möjliga oregelbnnr1 enh eter i vN k
ningssättet, stundom onödigtvis oroa den mera försig
tige navigatören. 

I,oggar. 

Lika vigtigt som bestämmandet af den rigtning, i 
hvilken fartyget framgår genom vattnet, är iakttaga n
det af den distans, detsamma tillryggalägger. Genom 
de enklaste hjelpmedel har man alltid något så när 
tillförlitligt kunnat utröna fartygets fart under en kor
tare tid och dymedelst uträknat den seglade distansen. 
Sjäddloggen utgör fulllindningen af dessa fartmätare, 
och han torde just genom sin enkelhet vara förtjent 
all aktning, om han än icke bör envist fasthållas så· 
som den enJa användbara. .På senare tid en har man 
nemligen uppfunnit en mängd såväl fart- so m distans
mätare, grundade på olika principer. 

Vattnets tryck vid fartygets fram fart och till följd 
häraf storleken af denna fart angifves - såsom i Clark
Russeld's patent log - direkte förmed elst en spiral· 
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fjeder, eller uti Pettersens logg genom en flottör.*) 
Den sistnämnda lär inom kort komma att bli försedd 
med en mekanism, som skall angifva den till rygga
lagda distansen. 

Sådana egentliga fartmätare äro tvifvelsutan my c
ket nyttiga instrument, och de böra vara användbara i 
stället för sjäddloggen, hvars ändamål de äro best~mda 
att på ett mera tillfredsställande siitt uppfylla. Annu 
större praktisk betydel,;e för sjelfva navigationen måste 
dock distansmätare ega. Bland dessa, hvilka alla grunda 
sig på den roterande rörelse, som i följd af fartygets 
framfart åstadkommes genom vattnets tryck mot hjul 
eller skrufgänger, märkas sådana, som äro fästade in
vid fartyget, samt sådana, som släpa efter detsam ma 
och hos hvilka antingen indikatorn befinner .;;ig ombord 
eller åtföljer loggpropellern. 

Sådana släpande distailSmätare äro ganska allmänt 
i bruk. På svenska örlogsfartyg hafva Reynolds*) log
gar för det mesta användts och torde dess konstruktion 
vara ganska väl bekant. Walker's nya distanslogg, 
som äfven begagnats å flottans fartyg, är tillika distans
mätare, derigenom att han är försedd med en klocka, 
som slår ett slag för lwar sjettedels nautisk mil. lVIecl 
tillhjelp af ett ur och en på förhand uppgjord tabell 
erhålles alltid farten. 

Denna dubbla egenskap besitter äfven Masseys logg 
samt Garlands sillometer och torde för öfrigt icke vara 
svår att bibringa de flesta andra distansmätare, såsom 
odomctern (liknande Walkers nya) m. fl. På senare 
tiden har äfven en och annan elektrisk logg sett dagen, 
bland hvilka Fleuriais' och Froude's torde särskildt 

*) Se Tidskrift i sjövilsendet 1880, pag. 369. 
**) En del sådana förfilrdig:ctde af instmmentmalmren G. W. 

Lylh i Stockholm. 
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böra framhållas. I allmänhet äro fl era af nessa mo
derna loggar till sin princip så lika h varandra att blott 
några få af dem torde behöfva beskrifvas. 

Å P l. 5 fig. 4 synes JJiasseys logg, som i lik bet 
med Reynolds och \Valkers bar en enkel propeller , 
hvilken släpar efter fartyget medelst en lina, hvars 
längd är lämpad efter fartygets storl ek, och hvilken 
rotera r samtidigt med propellern , sam t meddelar sin 
rörelse till ett ombord anb ragt räkneverk med visare. 
Detta senare skilj er sig deremot icke obetyd lig t frå n 
de förstnämndes. Å fig. 5 utmärker bb' den i hylsa n 
ac roteranrle axeln med sin i räkneverket ingripande 
koppelstång d. Den likaledes roterande skifvan vid b' 
tt·yc1,er härvid på cle medföljande friktion slmlorna, hvil
ka öfvertaga spiral~j e dems tryck mot den fasta skifva n 
f(. Räkneverket är inneslutet i en plan, rund dosa, å 
hvars tafla tvenne visare röra sig. Den mindre tillå
ter afläsning af hela nautiska mil, medan den längre 
visaren går rund ett helt hvarf för hvarj e knop. För 
denna visare är den yttre cirkeln indelad i 60 lika de
lar. lVIan kan sålunda afläsa sextiondedelar af en knop. 
lVIen så många sextiondedelar som tillryggalägges un
der en tidsminut, lika många knop gör fartyget. Här
igenom blir denna logg äfvenlecles en fartmätare. 

Som sagd t är, har ombord å flottans fartyg på sista 
tiden mestadels blitvit anviindt Reynolds, Walkers och 
lVIasseys loggar , hvarföre jag här vill anföra de r esultat, 
som erhållits under försök såväl genom gång på upp
mätta (measured miles) som på längre seglade distan
ser, kontrollerade genom observation eller pejling. 
Utan tvifvel torde det hafva inflytande om registra
torn sitter olika högt upp, om fartygens bredd, köl
vattnets form etc. äro betydligt skiljaktiga, men enär 
härpå intet afseende fästs vid försöken, äro alla dessa 
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felkällor ingående i resultaten; dock torde kunna an
tagas, att de ej äro af stor betydelse. 

Linan hvarnti loggpropellern släpar, får ej vara 
1mbelslagen ; lagd lina ät· dock att foredraga framför 
trosslagen. Till ~:>vårleken bör linan vara af 1 dec.
tums omkrets (vefl.ingstross) och medellängden omkring 
35 famnar. Det enda siittet att korrigera loggens fel
aktiga utslag, består uti linans förlängande eller afkor
tande. Det har visat sig, att för hva1:je f amns förän
dring i linans längd, a!'6ifver registratorn i medeltal 
0,63 procents större eller mindl'e fart, på så sätt, att 
då linan ökas, hvarigenom en större friktionsarea kom
mer i beröring med vattnet, så ger loggen mindre fart 
och tvärtom. En tillökning af 5 famnar minskar alltså 
100' distans med cirka 3'. 

I likhet med alla kroppar, som framföras i vatt
net, ökas motståndet mot loggpropellern i stötTe för
hållande än hastigheten. På den uppmätta distansen 
gaf nemligen bemälde loggar vid 9 1/ 2 å 10 knops fart 
1 1

/ 4 procent större distans än vid 5 knop, hvilket just 
ej blir af mät·kbart inflytande i navigationen. Registl'a
torn var i allmänhet fäst till en liten bom som o·ick 

' b 

tvärs ut från låringen. Det fir emellertid likgiltigt, 
livar den har sin plats, blott han ej sitter för högt 
och linan derjemte är fri. Försigtigheten torde bjuda 
att man har en logg på hvardera sidan, hvarigenom 
varning i tid kan erhållas, för den händelse sjögräs o. d. 
fastnat på ena propellern, eller han på annat sätt råkat 
i olag. Ehuru den stora fördelen med dessa sla()'s loD'-

"' o 
gar består uti att distansen näe som heldst kan afl.äsas, 
utan att rotatorn behöfver inhalas, såsom förhållandet 
äe med de först uppfunna släpande loggarne, torde 
detta dock af förutnämnda skäl böra företagas emel
lanåt - t. ex. en gång hvarannan dag - samt räkne-
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verket hållas väl smordt genom att en gång om dagen 
inhälla några droppar fin olja genom de befintliga 
smörjhålen, hvilka dessemellan böra viii skyddas för 
smuts, kolstybb, etc. 

Ga1·lands Sillomctei'. I likhet med Reynolds och Wal
kers loggar har äfven denna apparat registratorn om
bord på fartyget. 

Rotatorn, som är fyrbladig, är betydligt mindre, 
men solid, så att han icke så ofta hoppar på vatten
ytan, hvartill äfven små blytyngder hiit• och hvar på 
linan bideaga. Linan är blott 18 famnar lång, så att 
om registratorn sitter på en liten bom förut på farty
get, kan man från aktern se propellern rotera. Det 
torde dock för en vakthefälhafvaee vara fördelaktigare 
att kunna göra afl.äsningarna från den plats der han 
gemenligen vistas, såsom kommandobron eller dylikt. 

Räkneverket sitter i en cirkelformig dosa med. en 
emaljerad tafl.a, på hvilken tvenne visare, alldeles lika 
en vanlig klockas, röra sig. Tafl.ans yttre cirkelkant 
är uppgraderad i 100 streck med utsatt siffervärde för 
hvar lO:de. Då den lilla visaren gått ett streck, har 
fartyget tillryggalagt l naut. mil; uneler denna tid har 
den långa visaren flyttat sig 10 streck, t. ex. från 30 
till 40 eller från 90 till 100 o. s. v. Hämf framgår, 
att då den sistnämnde visaren gått l streck har far
tyget förflyttat sig 1/ 10 naut. mil. Enär instrumentet 
således angifver distansen så noga som på 1

/ 10 , ja efter 
ögonmått t. o. m. bråkdelar häraf, så blir det på sam
ma gång en ganska noggrann fartmätare, så att man 
redan på några få minuters tid kan bestämma fartygets 
hastighet. 

Besynnerligt nog sitter upphalningspunkten ej uti 
ax.elns förlängning utan ungefär 45° derifrån. Detta 

5 
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torde nog vara fördelaktigt under liten fart, men vid 
stor s&dan uppstår sannolikt en lindrig brytning, livar
igenom friktion torde uppstå. Det är att antaga, att 
denna friktion är medtagen i beräkningen, emedan re
sultaten i praktiken visat sig 1emna goda utslag. Detta 
arrangement medför emellertid den fördel, att dosan 
håller sig lodrät och således alltid vänder visaretaflau 
inåt fartyget. Skall instrumentet flyttas öfver till andra 
sidan, vinnes samma fördel genom att vrida dosan ett 
halfslag om kring den yttre axeln, som rör sig i en half
cirkelformig bygel, till hvilken bomringen såväl som en 
lekare är fäst. På det dosan ej må vrida sig tillbah 
igen, låses hon genom en i baHbygeln befintlig skruf, 
som går uti ett hål i doskanten. 

M. G. •'l1•eviai's elektriska logg (Loch Moulinet). 
Rotatorn utgöres af ett s. k. Robinsonskt hjul, fast 

förenailt med sin bronsaxeL 
Då slitningen emellan brons och :'gai"aca är nästan 

ingen, när det gäller föremål som beständigt äro under 
vatten, bestå lagren af tvenne stycken "gai"ac 11

• 

Dessa senare äro fogade till ändarue af en gaffel, 
hvars form är beräknad så, att den bör göea ddt min· 
sta möjliga motståndet mot vattnet under framfart. 

Ändan af ena gaffelgrenen (H) består af två delar. 
För att skilja hjulet från gaffeln, behöfver man endast 
lossa den ene af dessa delar genom en på densamma 
befintlig skruf. 

Axeln har i en ända en liten rulle som utgöres af 
två halfcylindrar af ben eller "gai"ac", förenade medelst 
tvenne sluufvar (a och b), som gå genom axeln. 

En kopparklaff, infäld uti en af de ofvannämda 
cylindrarna och följande en g(meratrice tjenar på sam
ma gång såsom mutter till skrufvarna (a och b) or;h 
till kontaktskifva för den elektriska ledningen. 
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Slutligen glider en Ii ten fjeder, fäst vid sidan af 
grenen (H), emot den andra ändan af axeln och åstad
kornmer således, oaktndt "gai"ac"-lagren en konstant 
ledning mellan hjulet och gaffeln. 

Denna fjeder iir orörlig, då instrumentet arbetar 
med till h j el p af en stapel, men blir nödvändig, då sta
peln ersättes af en zinkpanua, fäst vid sladden af bo o-. 

sertåget. o 

Ledningen från apparaten till fartyget åstadkom
mes genom en bogserlina och en isolerad ledare. 

L~nan fästes vid cbvert så ytterligt som möjligt. 
Lmans yttre ända sammanhänger med gaffeln me

delst en kopparstjelk och en dubbel '1manille 11
, som bil

dar universalföreningen. Denna stjelk kan genom en 
skruf orörligt förenas med gaffeln. 

För att hala ombord instrumentet utan att röra 
vid bogserlinans fliste, är det praktis'kt att begagna 
sig af en särskild ända, som man ej_ tar styf förr än 
vid inhalningen. 

Ledningen är en "militär-kabel11 (Meniel). Denna 
utgår fr~n en isoler~ngsnyckel, slingrar sig i långa spi
raler krmg bogserlman och går till gaffeln genom en 
bygel å densamma, följer ena grenen och fåstes i en 
trähylsa på nedra ändan af grenen, och står sedan i 
förbindelse med en fjeder, som lätt glider mot axelns 
rulle. Denna fjeder är isolerad, liksom hela ledningen, 
utom ett par mm. vid kontakten. 

Detta instrument användes för närvarande inom 
franska marinen och har af fartygscheferna erhållit 
mycket beröm. 

Froudes clektl'iskn logg liknar i hufvudsak Masseys 
nya logg, men är försedd med en större propellerj som 
genom Kelways elektriska apparat står i förbindelse 
med en registrator ombord. 
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Resultatet af försöken under gång på uppmätt di· 
stans var särdeles vackert, så att medelfelet uppgick 
till blott l procent. 

För ett par år sedan gjordes i Stockholms skär· 
gård preliminära förs3k med en elektrisk logg,*) der 
den vanliga loggpropellern användes i förening med 
elektrisk utlösning. 

Strömmen slutes en gång för hvarje hvarf som 
propellern roterar medelst ett mot en fjeder släpande 
metallstycke, som uppbäres af en i en hylsa å propel· 
lem insatt. axel och antingen genom tyngdens inverkan 
eller genom sambandet med bogserlinan hålles i kon· 
stant ställning, under det att den omnämnda ~jedern 
<l eltager i rotationen. Två med kautschuk isolerade 
koppartrådar, inslagna i linan, öfverföra strömmen mel· 
lan loggen och den ombord varande visareapparaten, 
å hvilken ett tandadt hjul för hvarje strömslutning 
föres ett steg framåt. Denna loggs företräden framför 
andra består dels deri, att visareapparaten beqvämligen 
kan placeras hvar som helst ombord och t. o. m. på 
flera ställen, samt dels och förnämligast i den rörökade 

noggrannheten, orsakad deraf, att loggen kan släpa 
nästan huru Hl.ngt som helst efter fartyget och dervid 
endast har att vrida sig sjelf, utan att behöfva tvinna 
linan, n~got som ju betydligt ökar friktionen. Visare· 
apparaten var placerad i kajutan, hvarifrån ledningen 
gick till bojen, der bogserlinan var fastgjord till en li
ten utskjutande bom och så lång, att rotatorn stannade 
miclt för fartygets akter, så att dess rörelse med lätt
bet kunde iah:ttagas. Loggen placerades äfven midt 
uti kölvattnet, hvilket ej åstadkom annan förändring, 

") Uppfunn en af lektorn vid tekniska högskolan E. Jäderin samt 

förfiirdigad och del v i ~ kompletterad af instmmentmakare G W. Lyth. 
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än att dess rotation blef ojemnare. Vid försöken kunde 
något afgörande omdöme ej fällas, emedan gamla in· 
strnmentdelar användes, så att visareapparaten stun· 
dom nekade tjenstgöra, något som ej behöfver befaras, 
då ju sådana i åratal utan afbrott kunna hållas i gång 

vid de elektriska uren. Dessutom fyldes delvis med 
vatten den i loggen anbragta hylsan, som inneslöt kon· 
takten. Äfven denna svårighet är lätt att afhjelpa, 
om hylsan göres af glas och ledningstrådarue insmältas. 
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Hvarjehanda. 
Pröfning af motståndsförmågan hos då'cl.:spansar 

af stål har ånyo företagits i England vid Estney. 
Tafiorna utgjordes vid detta tillfälle af fem 2 inches 
tjocka pansarplåtar, bultade till trä och stäida i en 
ringa vinkel emot skottlinien. För försöken användes 
en 9" mynningsladdningskanon och vanlig striclsladd
ning. Skjutningen skedde på ett afstånd af 100 yards. 

Tafiorna syntes uthärda beskjutningen anmärk
ningsvärdt väl. Endast en af plåtarue genomsköts 
fullständigt; två af plåtarne erhöllo endast bucklor. 
Resultaten af försöken ansågos ådagalägga fördelen af 
den egendomliga form, som gifvits åt undervattens
ståldäcket på ~rmperieuse". 

JJfaskinkanoner, dels af Gardners, dels af Nat·den
felts konstruktion hafva helt nyligen ombordtagits på 
åtskilliga engelska fartyg vid Plymouths varf. Sålunda 
har "Agarnemnon" erhållit fyra Gard n ers, composite
kon,etten "Hyacinthe" två Gardners och två Norden
felts, compositekanonbåten "Express" två Gardners och 
tornfartyget "Hecate" två Gardners och två Norden
felts. På tornfartyget "Prince Albert har ombordta
gits två Gardners och fyra N ordenfelts; composite
korvetterna "Rapid" och "Royalist" och avison "Peli
can" hafva utrustats hvardera med två Gardners och 
två Nordenfelts under det att rammfartyget "Hotspur" 
blifvit försedd med två Gardners och sex Nordenfelts 
samt korvetten "Conquest"' med två Gardners och fyra 
Nordenfelts. Ombord å tornfartygen hafva pjeserna 
apterats på lämpliga platser å öfverbyggnaden. Å far-




