
1886.
49:e årgången.

Häfte N:r 1



TIDSI\ H 1FT 

UTOIFVEN AF . 

KO~GL. ORLOGSMANNASlLLSKAPET 

CARLSKRON A. 

Fyrtionionde 

~~ 

~ 
~ åo·gångeu. 

I:J ~=--3 

1886. 

C,\JU,SKIUI~ \. 
A" II: A LlTETSBOKTRY CKE lUET. 

l SSU. 



Innehåll: 

Flottans ru::; tningar och somrnaröfningar 188ö 
Anförande af föredraganden i 4:e veten::;kap,;klaH::;en 

inom Kongl. Örlogsmannasällskapet 
Anförande af föredraganelen i 7: e vetenskapsklassen 

inom Kongl. Örlogsmannasällskapet 
H varjehanda.. . . . . . . . 

8iJ. l. 

" 
21. 

" 
60. 

" 
74, 

J ~itteratur 
263, 321. 

..... . . Sicl. 80, 
20G, 2G8, 326, 413. 

Öfver::;igt af hvacl ,;om timat inom flottan under året 

188ö 
Nytt sy::;tem för interuationel signalering med flaggor 

Fregatten "Ulla Fersens" ,;trandning 

Om torpedbfltar 
Berdan-torpeden ...... . 
Om N antiska observatorier, med ::;ärskildt af::;eende 

på krouometrars pröfi1iug och reglering ........ . 

Kammarherre 'r horsten N ordenfelts föredrag om un

dervattensbåtar i "United Service Institution" den 

6 Febr. 1886 ... ... . 
Italienska öfi:1ing::;eskaderns stridsöfi1ingar under Ok-

tober 1886... . .... .. .. . 

Om vigten af manöveröfningar för flottan::; befäl 
Återblick . . . . . . .. . .. . 
Bokanmälan ..... 
Huru kunna vi göra det bä::; ta af våra krigsfartyg'? 

01i1 minbåtars användande i strid och om försvar mot 

minbåtsanfall . . . . . . .................. . .. .... . 

Sicl. 83. 

" 110. 
" 118. 
, 
, 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

125. 
134. 

139 

17ö. 
18G. 
196. 
205. 
209. 

237. 



JT1·eo·atteu '· Vanadi,;" besök i de marockanska farvatt
o 

nen sommaren 1886 och anteckningar om. Marocko. Sid. 271, 

rryska krigsflottans ntveckling från 1873 till 1883 

Ntriden i Eckemförde±jorden Sl\:ärtorsclagen (len 5 
April 1849. 

Förham1lingar ~vid Kongl. Örlogsmannasälh;lmpets 
högtidsdag cleu 15 November 1886 

Minnesteckningar öfver ailiclna ledamöter af Kongl. 
Örlogs mannasällska pet 

Ordningsmannens berättelse om Kongl. Örlog,;manna
::>ällskapets verksamhet unrler presiiliii'tret 1886-
1866 ... ~ 

Officiela nnclerrättelser. 

" 

" 

, 

378. 
286, 
3~ll . 

306. 

32~l. 

330. 

374. 

Flottans rustningar och sommaröfningar 1885.*) 

Första rustningsorderna för sistlidne års sommaröfningar 
utgåfvos den 18 Februari och omfattade, jemte de sedvanliga 
öfningskorvetterna för kadetter och exercisskolornas manskap 
samt öfningsbriggarne för skeppsgossar, äfven en afdelning 
bestående af skolfartyget "Stockholm", kanonbåten af 1:a klass 
"Blenda" ech kanonbåten af 2:a klass· "Ingegerd" för skjut
skolans öfningar i Carlskrona skärgård under Juli och Augusti 
månader; en afdelning af stångminebåtar, kranpråmar och bå
tar för utförande af minöfningar vid stora inloppet till Carls
krona under 2 1

/ 2 månader från den 3 Juni; samt en afdelning 
bestående af monitorn "Tirfing", kanonbåtarue af 1:a klass 
"Edda", "Rota" och "Skuld" och kanonbåtarue af 2:a klass 
"Alfhild", "Sigrid" och "Astrid", afseeld för utförande af kust
försvarsöfningar under två månader från den l Juni. Utom 
nu nämnda fartyg anbefaldes genom samma generalorder rust
ning af chefsfartyget "Drott" samt åtskilliga mindre fartyg 
för transporter och andra ändamål. 

Tillföljd af politiska skäl, h vilka äro väl kända af tidskrif
tens läsare och derföre icke torde behöfva relateras i denna 
öfversigt, fann K. lVI:t redan före midten af April månad an
ledning att göra betydliga ändringar i afseende å de anbefalda 
rustningarne och i planen för årets sommaröfningar. Utrust
ningen af de fartyg, som först vid Juni månads ingång skolat 
bilda en afdelning för kustförsvarsöfningar, anbefaldes att oför
dröjligen ske och genom generalorder af den 15 April aube
faldes skyndsam utrustning af monitorn "Thordön", minöfnings
fartyget "Ran" samt minbåtarue "Hugin", "Seid" och "Rolf". 

*) Utdrag af ett anförande i Kongl. Örlogsmaunasiillskapet den 2 Decem
ber 1885. 

( 
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Kanonbåtarne "Rota" och "Skuld" af.sändes redan den 16 
April från Carlskrona station, den förstnämde till Fårösund 
och den senare till Slite för att tjenstgöra såsom vaktfartyg. 
Den 22 i samma månad afgick äfven monitorn "Tirfing" från 
Carlskrona till Fårösund och chefen å monitorn beordrades att 
i egenskap af afdelningschef t. v. äfven taga befäl öfver de 
båda kanonbåtarne. Kanonbåten "Edda" beordrades att efter 
afslutade profturer t. v. qvarligga vid Carlskl·ona station. 

Vidare anbefaldes minering af södra loppet vid Fårösund 
och en afdelning bestående af korvetten "Lagerbjelke" såsom 
logementsfartyg samt nödiga minutläggningsfartyg och öfrig 
materiel afsändes för sådant ändamål från Stockholms station 
till Fårösund; skjutskolan indrogs och order utfärdades om 
att skolskeppet "Stockholm" skulle vara vaktfartyg på Carls
krona redd och föra stationsbefälhafvarens flagga; expeditionen 
med den ena af skeppsgossebriggame instälcles och general
order utfärdades elen 24 April om utrustning af monitorn 
"John Ericson" samt pansarbåtarue "Ulf", "Björn", "Sölve" 
och "Berserk" i den mån underbefäl och manskap härtill 
kunde afses. 

Genom en annan nåd. generalorder af sistnämnde dag 
anbefalcles att en eskader skulle bildas och, jemte elen vid 
Fårösund förlagda afdelning för fasta minförsvaret, stå under 
befäl af en "Högste Befälhafvare" samt att eskadern skulle 
utgöras af chefsfartyget "Drott", monitorerna "Tirfing" och 
"Thordön", kanonbåtarue af l:a klass "Hota" och "Skuld", 
kanonbåtarue af 2:a klass "Astrid" och "Alfhild", minöfnings
fartyget "R an", minbåtarue "Seicl" och "Rolf" samt fregatten 
"Vanadis" och korvetten "Balder", så snart de efter hemkom
sten åter blifvit klargjorda för ny expedition. Till högste be
fälhafvare utnämndes konteramiralen m. m. C. P. Virgin och 
i högste befälhafvarens stab beordrades kommendörlmpten J. 
Osterman att vara flaggkapten, kapten G. E. Bretzner och 
löjtnant G. Dyrssen till flaggadjutanter och kamreraren A. 
Zettersten till stabssekreterare. 

L 
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Genom samma nåd. generalorder anbefaldes äfven dels att 
cheferna å monitorerna "Tirfing" och "Thorclön" skulle vara 
afdelningschefer och i sådan egenskap jemte eget fartyg taga 
befäl, chefen å morritoren ''Tirfing" öfver kanonbåtarne "Rota" 
och "Astrid" samt minbåten "Seid" och chefen å "Thorclön" 
öfver kanonbåtarue "Skulcl" och "Alfhild" samt minbåten 
"Rolf", dels ock att de anbefalda öfningsexpeclitionerna med 
segelkorvetterna ·'Eugenie" och "Norrköping" skulle inställas 
och att exercisskolornas manskap skulle öfvas på fregatten 
"Vanadis" och korvetten "Balder" samt att för sådant ända
mål segelkorvetternas befäl och besättningar skulle öfverflyt
tas, "Eugenies" till "Vanadis" och "Norrköpings" till "Balcler". 

Minbåtarne utbrötos emellertid t. v. från sina respektive 
af delningar och förenades med minöfningsfartyget "Ran" för 
att under befäl och ledning af chefen å nämnda fartyg utföra 
öfningar i ändamål att bibringa bemanningen kännedom om 
minbåtsmaterielen och vana vid dess skötande, hvartill hittills 
ringa tillfälle gifvits inom vår flotta. 

Eskaderns indelning blef till en början följande: 
1:a divisione1z: 

D ist. -,1ti. l. "Rota", 

" 
2. "Tirfing" ( cliv.-chefsfartyg), 

" 
3. "Astrid". 

2:a divisionen: 

" 
4. "Skuld", 

" 
5. "Thorclön" ( div.-chefsfartyg), 

" 
6. "Alfhild". 

3:e divisionert (reserven): 

" 
7. "Balder", 

" 
8. "Vanadis" ( div.-chefsfartyg), 

" 
9. 

4:e divisionen (minbåtsafdelning): 

" 
10. "Seid", 

" 11. "Ran" ( div.-chefsfartyg), 

" 
12. "Rolf". 

( 
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Chefsfartyget "Drott" erhöll dist.-n:o 16. 
Den 4 Maj hissade högste befälhafvaren sin flagga ])å 

"Drott" och afgick samma dag till F årösund för att med sig 
förena der redan stationerade del af eskadern och afdelning 
för fasta minförsvaret. Vid "Drotts" ankomst till nämnde 
hamn befunnos der, jemte mineringsafdelningen, af eskaderns 
fartyg monitorerna "Tirfing" och "T hordön" och kanonbåtarue 
"Rota", "Astrid" och "Alfhild". Ett vid Fårösund förlagdt 
detachement af Göta artilleriregemente stäldes äfven under 
högste befälhafvarens befäl. Redan börjad minering af södra 
loppet fortsattes och afslutades och i öfverensstämmelse med 
den för högste befälhafvaren utfärdade nåd. instruktion ord
nades bevakningstjenst i hamnen; eskaderns der befintliga far
tyg förlades på linie norr om de utlagda minlinierna och ett 
af fartygen bestred förposttjenst för dygnet. Derjemte fort
gingo artilleri- och handvapensexercis samt målskjutnings-, 
signalerings- och tRlegraferingsöfningar. Den 10 Maj anlände 
till Fårösund minöfningsfartyget "Ran" med minbåtarue "Seid" 
och "Rolf·' och minbåtsöfningarne, som under någon kortare 
tid försiggått i närmaste skärgård intill Stockholm, fortsattes 

nu här. 
Sedan korvetten "Balder" efter hemkomsten från dess ex

pedition till aflägsnare farvatten blifvit vid Oarlskrona station 
åter klargjord och inmönstrad för ny expedition förenade sig 
korvetten med högste befälhafvaren i Fårösuncl den 23 Maj. 

I enlighet med nu utfärdade ändrade bestämmelser i hög
ste befälhafvarens instruktion upphörde eskaderns bevaknings
tjenst vid Gotland den 26 Maj efter att hafva fortgått om
kring 3 veckor. Uneler denna tid hade, oaktadt jemförelsevis 
kallt och ogynsamt väder varit rådande, de vid Gotland för
lagda fartygens bemanning erhållit ganska god öfning såväl i 
artilleriets handterande och fartygens klargörande för strid 
som i målskjutning och flertalet af fartygen hade redan under 
denna tid blifvit af högste befälhafvaren inspekterade under 

gång. 
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Sedan bevakningstjensten upphört detacherades eskaderns 
samtliga fartyg. Monitorerna och kanonbåtarue beordrades att 
oberoende af hvarandra afgå till Bottniska, viken. Ändamålet 
härmed var att befälet skulle göra sig bekant med kusten, 
farlederna, inloppen och hamnarue i detta farvatten. Cheferna 
å de båda mindre kanonbåtarue erhöllo särskilclt uppdraget 
att uneler cirka 8 dagars tid rekognoscera, chefen . å "Astrid" 
kuststräckan emellan Sundsvall och Örnsköldsvik och chefen 
å "Alfhild" kust;;träckan emellan sistnämnde plats och Umeå. 
De båda :;törre kanonbåtames färd i Bottniska viken skulle, 
om is icke hindrade, utsträckas till Haparancla, men såsom 
nordligaste punkter för monitorerna:; färder bestämdes Umeå 
och Ratan. Den 19 Juni skulle monitorerna och kanonbåtarue 
afclelningsvis samlas, elen ena afclelningen i Söderhamn och 
den andra i Hudiksvall, hvarefter afclelningarne skulle följande 
dag förena sig med hög:;te befälhafvaren å Gefle redd. Kor
vetten "Balcler" afsäncles på kryssning i N ord- och Östersjön 
för öfning af dess till största delen af rekryter bestående be
sättning och med order till fartygschefen att korvetten skulle 
den 5 Juli förena sig med högste befälhafvaren i Stockholms 
skärgård. Minbåtsafdelningen beordrades afgå tlll Stockholms 
skärgård att der fortsätta öfningarne och sedan instruktion 
utfärdats för befälhafvaren öfver afdelningen för fasta min
svaret, som skulle vid Fårösund qvarstanna, afgick äfven hög
ste befälhafvaren med "Drott" till Stockholms skärgård, hvar
est Djurhamn till en början blef chefsfartygets station. 

Till chefen å fregatten "Vanadis", h vilket fartyg låg i 
docka vid Stockholms station, utgafs order att sedan fregat
ten blifvit klarg.iord till det omfång som vid nämda station 
skulle ske, afgå till Oarlskrona för att komplettera utrustnin
gen och derefter utgå på kryss i N ord- och Östersjön för öf
ningar med ombord kommenderade rekryter samt att upp
söka högste befälhafvaren i Stockholms skergård den 5 Juli. 
]'regatten lemnade Oarlskrona för nämnda öfningar elen 6 
Juni. 
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Då ett stort antal af det manskap, som varit använda för 
mineringen vid Fårösund bordt erhålla vidare utbildning i 
yrket vid den för sådant ändamål vid Oarlskrona samman
dragna minafdelning, men denna personal under förhanden
vara.nde förhållanden icke lämpligen kunde undvaras vid Fårö
sund, blef uppå högste befälhafvarens derom gjorda framställ
ning erforderlig materiel för ·motsvarande öfningar sänd till 
minafdelningen å sistnämde plats, och praktisk utbildnings
Imrs för "denna personal anordnad der. 

Under den tid "Drott" hade station vid Djurhamn ut
fördes med detta fartyg uneler gång i skärgårelen upprepade 
öfningar i skjutning med dess stäf- och svängande sidaminor 
hvarjemte skjutning med fartygets snabbskjutande kanoner 
företogs, hnfvuclsakligen i ändamål att samla erfarenhet om 
maskinkanoners förmåga såsom försvarsmedel mot anfallande 
minbåtar. För dessa skjutningar begagnades till mål taflor 
representerande tvärsektioner af en minbåt och af hvilka en 
förlades på det längsta afståncl från fartyget å hvilket dess 
snabbskjutande kanoner hade verksam porte, en annan på ett 
afståncl från fartyget ungefär motsvarande det längsta på hvil
ket en Whiteheacls mina anses kunna verksamt afskickas och 
stundom ett tredje mål miclt emellan dessa båda. 

Genom skjutning först af ett skott riktadt mot elen längst 
bort belägna taflan och derefter fortsatt skjutning med rikt
ning å de närmare liggande taflorna samt med observerande 
af tiden sökte man nu få utrönt huru många skott som från 
en maskinkanon torde med god riktning kunna a±t:yras mot 
en med full fart anfallande minbåt uneler elen tid som denne 
behöfcle för att förflytta sig från den plats der maskinkanonens 
verksamrna porte mot honom börjar och tilldess han hunnit 
så nära, att minan verksamt kan afskjutas. 

Dylika försök verkstäldes sednare äfven med maskin
kanoner och kulsprutor från flera andra a.f eskaderns fartyg. 

Den 3 Juni ankom till Djurhamn rnanitoren "John Eric
son", som jemte kanonbåtarue "Edda" och "Blencla" i enlighet 

7 

med nåd. generalorder tillhörde eskadern sedan elen 1 i samma 
månacl. Af kanonbåtarue förenade sig "Blenda" den 9 och 
"Edda" den 10 med högste befälhafvaren i Furusuncl, hvarest 
chefsfartyget seelan elen 8 hade sin station. 

Af nämnda 3 tillkomna fartyg bildades en 5:te elivision 
i eskadern med monitorn såsom cliv.-chefsfartyg. Fartygen 
inom denna elivision detacherades för att oberoende af hvar
andra rekognoscera i Stockholms skärgård och deruneler jem
väl öfva bemanningen i materielens ha.nclterancle och mål
skjutning samt med order att elen 20 Juni förena sig med 
högste befälhafvaren å Gefle redd. 

Chefsfartyget bibehöll sin st~Ltion vid Furusund intill den 
18, under tiden rekognoscerande närliggande skärgård · och öf
vande minskjutning. 

Sistnämnde dag inträffade högste befälhafvaren med "Drott" 
å Gefie redd och elen 20 voro 1:a, 2:a och 5:te elivisionerna 
enligt order samlade der. . 

Af de från Bottniska viken åtet komna fartygen hade "Tir
fing" besökt hamnarue vid Hudiksvall, Heruösancl, Ratan, 
Sundsvall och Söderhamn i elen ordning de nu blifvit nämnda 
och "Thordön" samma hamnar i omvänd ordning med unclan
tao- a.f att Ratan utbytts mot Umeå. "Rota" hade besökt 

b • 

Sundsvall och derefter Ursvik vid Skellefteå, seelan kanon-
båten uneler vägen tiil sistnämnda plats först varit nödsakad 
att en gång vända för is i Qvarken. Vidare besöktes Piteå 
och Luleå och elen 12 Juni inträffade kanonbåten å Pahaluoto 
redd vid Haparancla. Efter ett dygns uppehåll der anträddes 
återfärden hvaruncler Hernösand besöktes och elen 18 förenade 
"Rota" sig med afclelningschefen i Söderhamn. Med "Skulcl", 
hvars färd äfven borde utsträckas till Haparancla., besöktes 
först Hernösancl, derefter Ursvik och kanonbåten inträffade 
vid Ha paranda den 8 Juni. Efter att uneler återvägen hafva 
besökt Luleå, Piteå och Sundsvall förenade sig kanonbåten 
elen 19 med afclelningschefen i Hucliksvall. De båda mindre 
kanonbåtarue hade rekognoscerat hvar inom det för honom 
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bestämda distrikt .och båda hade besökt Hudiksvall, Hernö
sancl, Blmelsvall och Söderhamn. 

Med 5:te divisionens fartyg hade under detacheringsticlen 
rekognoscering utförts i Stockholms skärgård från Arholma 
och Söclerarm genom Furusundsleden fram till Trälhafvet och 
med monitorn äfven N orrtelje-leden. Derjemte hade ei(:ercis 
och målskjutning företagits till den omfattning som tid och 
omständigheter medgifvit. 

Uneler eskaderns uppehåll på Gefle redd företogas öfnin
gar med alla fartygen tillhörande med stångmina utrut>tacle 
ångslupar, förda af de yngre officerarne inom eskadern och 
hvarvid anfall utfördes emot bogseradt mål. 

Den 25 Juni lemnade eskadern ankarplatsen å Gefle redd 
och gick till sjös. Uneler väg sydvart öfvades under denna 
och nästföljande dag tR.ktiska evolutioner. Den 26 på efter
middagen ingick eskadern vid Arholma och ankrade på afto
nen i skärgården vid Rådmansö. Dit ankommo samma afton 
minöfningsfartyget ' "Ran" och minbåtarue "Seicl" , "Rolf" och 
"Hugin", af h vilka den sistnämnda enligt generalorder elen 16 
Juni nu äfven tillhörde eskadern. "Hugin" erhöll dist.-n:o 19 
och förenades med minbåtsdivisionen under chefens å "Ran" 
befäl. "R an" och de båda förstnämnda minbåtarue af.'ländes 
åter följande dag för att vid Stockholms stations varf erhålla 
några under öfningarne yppade bristfälligheter afhjelpta, och 
"Hugin" stälcles under högste befälhafvarens omedelbara order 
intill "Rans" återkomst. 

Den 28 Juni ankommo pansarbåtarue "Sölve" och "Ber
serk" till eskaderns ankarplats och förenade sig med högste 
befälhafvaren jemlikt nåd. generalorder den 9 i samma månacl. 
Pansarbåtarne indelades icke på division utan stälcles hvar 
för sig under högste befälhafvarens omedelbara befäl och er
höll "Berserk" clist.-n:o 17 och "Sölve" clist.-n:o 18. 

Eskaderns ankarplats blef nu Gräskö~järclen och sedan 
program för elen simulacre, hvarmed eskaderöfningarne skulle 
afslutas, blifvit uppgjordt och gilladt företogs härifrån dels 
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med fartygen dels med minbåtar och ångslupar rekognoscering 
af de vattenområden å hvilka simulacren skulle ega rum, nem
Iigen såväl i farlederna från Söderarm ·och Arholma, Furu
sundsleden, Siaröloppet och fram till Trälhafvet som ock på 
sidorna om dessa farleder. 

Den 3 Juli hade de till Stockholm af gångna minbåtarue 
och "Ran" återkommit, hvarjemte en stångminebåt förenades 
med eskadern, och sedan fregatten "Vanadis" och korvetten 
"Balder" återkommit från de anbefalcla kryssningarne i N ord
och Östersjön återförenades dessa fartyg den 5 Juli med hög
ste befälhafvaren och ankrades vid farleden utanför Gräskö, 
enär utrymme och vattendjup icke lämpligen tillstadde dessa 
större fartygs ankring å den öfriga eskaderns ankarplats in
nanför ön å Gräsköfjärden. Från de båda sistnämnda far
tygen utfördes uneler närmast följande dagar landstignings
öfningar. 

Hela elen under högste befälhafvaren stäida styrka, som 
skulle i den förestående simulacren deltaga var sålunda nu 
samlad. Den utgjordes af: 

Chefsfartyget "Drott" (förande högste befälhafvarens flagga ), 
fart.-chef: kom.-kapten Lundgren; 

1:a elivision 

2:a division 

3:e division 
(Reserven) 

{

K anonbåt "Rota"; fart.-chef: kap ten Barclay; 
Monitor "Tirfing"; div.- och fart.-chef: kom.

kapten Lind af Hageby; 
Kanonbåt "Astrid"; fart.-chef: kap t. v. Diede richs; 

f 
Kanonbåt "Skuld"; fart.-chef: kapten Brusevitz; 

\Monitor '"rhordön"; div.- och fart.-chef: kom.
kapten Ulff; l Kanonbåt "Alfhild"; fart.-chef: kapt. Sandström; 

r
Korvetten "Balder"; fart.-chef: kom.-kapten O. 

R. N ordenskjöld; 

l 
Fregatten "Vanadis"; cliv.- och fart.-chef: kom.

kapten Bennet; 



4:e division 
(Minbåts
afdelning) 

- )()-

r

Minbåten "Seid"; befälh. officer: löjtn. Ankar
crona; 

Minöfi1ingsfartyget "Ran"; div.- och fart.-chef: i . o kapten N or~·hohm; -·. 

l M~nb:ten "Rolf:'; be~alh. officer: _loJtn. Flach; 
_ Mmba.ten "Hugm"; fart.-chef: löjtn. Palme; 

r
Kanonbåt "Edda"; fart.-chef: kapten Hjelm; 
Monitor "John Ericson"; div.- och fart.-chef: 

5:te division l -
kom.-kapten B. Lilliehöök; 

Kanonbåt "Blenda"; fart.-chef: kapten Ekelöf; 

0:_nder h. be- r Pansarbåt_ "Sölv~:·; fart.-chef: kapten Hjul-
falhafvarens 1 hammar, 
omede~bara -l Pansarbåt ".~erserk"; fart.-chef: kapten von 

ord ~r Fmhtzen. 

Simulacren var bestämd att börja elen 10 Juli kl. l e.m. 
och att fortgå uneler 24 timmar. Programmet för densamma 
var i samma,nfattning följande: 

Eskadern skulle fördelas på 2:ne afdelningar, af hvilka 
den ena skulle utföra den anfallandes rol och den andra den 
försvarandes. Den anfallandes uppgift var att kommande från 
sjön söka intränga genom Söclerarmsloppet och bana yäg i far
leelen till hufvudstaden för en transportflotta (som dock icke 
nu medföljde) samt att för sådant ändamål söka förstöra, till
bakatränga, innestänga eller oskadliggöra de för försvaret utan
för och inuti skärgården befintliga krigsfartyg och annan för
svarsmaterieL Den försvarandes uppgift var att, då den utan 
sjögående pansarfartyg icke ansåg sig kunna utanför kusten 
göra allvarsamt motstånd mot den anfallande styrkan och enär 
ingen transportflotta åtföljde de fiendtliga krigsfartygen, först 
innanför hafsbandet upptaga strid emot den och att under re
trätt, som afpassades så att egna större förluster icke äfven
tyrades utan att dervid afgörande skada tillfogades fienden, 
försvåra och söka förhindra hans framträngande. Den försva
rande borde under reträtten vid förut valda goda positioner 
söka göra envisare motstånd och med uppmärksamt begag-
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nande af de fördelar som bekantskapen med terrängen och 
vattenvägarue på. sidorna om allmänna farleden erbjuder, med 
artillerield och minbåtsanfall tillfoga fienden största möjliga 
förluster. Sedan fienden vid nattens inbrott framträngt nära 
till Siarö vågar han icke forcera de försvarandes ställning der, 
utan intager position för att först rekognoscera och gör föl
jande morgon landstigning, som dock blir afslagen. De för
svarande nödgas icke destomindre lemna sin ställning vid Siarö 
och draga sig tillbaka, e~är öfverhängande fara hotar att de 
här skola blifva aft>kurna reträtten. Fienden bereder sig då. 
väg genom de försvarandes minlinier och framtränger vidare, 
men hunnen inom verksam -porte för fästningarnos kanoner 
möter han ett så öfverlägset motstånd att han nödgas vika, 
hvarefter striden upphör. 

J emte programmet för simulacren utfärdades "allmänna 
iakttagelser" för striden, innefattande bestämmelser om eldgif:
ning med löst krut, när fartyg ansågs böra vika eller vara 
slaget, huru minspärrning skulle betecknas, hvad som skulle 
iakttagas innan sådan minspärrning fick af fiendtligt fartyg 
passeras, huru afskjutning a.f minor skulle betecknas m. m., 
hvarjemte, för att striden skulle läm]Jligen hinna förflyttas 
från sjön vid Söderarm till Trälhafvet på. elen för simulacren 
tillmätta tid af 24 timmar, bestämdes, att en del af vägen, 
nemligen från norra udden af ön Y.rlan till grundet lf1äxeln 
var nentral och sålunda ostördt kunde genomlöpas af båda 
sidornas fartyg med högsta, fart. 

Eskaderns indelning för simulacren var följande: 
Afdelning A (anfallande) stäldes under befäl af afdelnings

chefen på monitorn "Tirfing" och på denna afdelning förde-
f "V d" " lades monitorn "'rirfing" (chefsfartyg), regatten ana 1s , 

korvetten "Balder" samt kanonbåtarue af l:a klass "Rota", 
"Skulcl" och "Blenda". 

Då det emellertid ansågs att stridsöfningarne skulle er
hålla mera fullständighet och närmare efterlikna verkligheten 
om den anfallande styrkan äfven omfattade sjögående pansar-
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fartyg, men sådana icke funnos inom eskadern, gåfvos åt fre
gatten "Vanadis" och korvetten "Balder" fingerade striclsvärden, 
och skulle "Vanadis" representera en mindre pansarfregatt 
förande 2 tunga och 6 lätta kanoner samt 4 kulsprutor och 
"Balder" en pansarkorvett förande 2 tunga och 4 lätta kano
ner samt 4 kulsprutor. Med tillämpning häraf utgjordes de 
anfallandes stridskrafter af: 
monitorn "'l'irfing" förande 2 
pansarfregatten "Vanadis" , 2 
pansarkorvetten "Balder" , 2 
kanonbåt af l:a kl. "Rota" , l 

tunga kanoner samt 2 kulspr. 
, · 6 lätta kanoner 4 , 

" 4 " " 4 " 
" 1 ,, , .. 2 " 

, , "Skuld" , l , l , , 2 , 
, , "Blenda" , l , l , , 2 , 
Hvarje af afdelningens fartyg medförde en med stångmina 

utrustad ångslup. "'l'irfings", "Vanadis" och "Balders" ång
slupar representerade 2:a kl. minbåtar med sjelfgående minor. 

Afdelning F (försvarande) stäldes under befäl af afclel
ningschefen å monitorn "T hordön" och utgjordes af: 
monitorn "Thordön", förande 2 tunga kanoner samt 2 lmh;pr. 

, "John Ericson" , 2 , , , 2 , 
kanonbåt af l:a kl. "Edda" , 2 , 2 lätta kanoner 2 , 

" 2:a kl. "Astrid" , 

" " "Alfhild" , 
pansarbåt "Sölve" 

" "Berserk" 
minbåten "Hugin" l 

" l 
" l 

" 
" 

l 
l 

" 
" 

, "Seid" 
, "Rolf" 

j med sjelfgående mmor. 

l stångminbåt. 

" 
" 

2 
2 
2 
2 

" 

" 

"Thordön", "John Ericson" och "Edda" medförde hvar
dera en med stångmina utrustad ångslup. 

Under befäl af chefen för den försvarande afdelningen 
stäides äfven ett detachement af 50 man artillm·i med 4 fält
pjeser och 250 man infanteritrupper till positioners besättande. 
För utläggande af fingerade minlinier och ledande af minbåt-

- 18-

attacker stäides äfven chefen på "Ran" med fartyget till den 
försvarande afdelningschefens order. 

Den 8 Juli på morgonen detacherades de särskilda afdel
ningarne och afdelningscheferne egde att hvar för sig vidtaga 
sina dispositioner för den förestående striden. 

Chefen för afdelning A indelade sin styrka på två divi
sioner, den l:a bestående af kanonbåtarne, den 2:a af pansar
fartygen samt bestämde och tillkännagaf för fartygscheferne 
sin anfallsplan och den ordning på hvilken han ernade for
mera afdelningen. Härtill valdes triangelordning inom diYi
sionerna med slutarue på förlängda afstånd och divisionerna 
formerade i babords fiankordning. Fartygscheferne medgats 
dock rättighet att under framgåendet i skärgården utan signal 
efter sig företeende omständigheter och b~hof afvika trän elen 
anbefallda ordningen, men skulle vid första lämpliga tillfälle 
återtaga sina poster i densamma. 

Order utfärdades om afdelningens bevakande och om re
kognoscering. Härtill afsågs hufvudsakligen minångsluparne, 
af hvilka de tre som representerade 2:a kl. minbåtar skulle 
gå framför hufvudstyrkan på ett afstånd af högst 1000 meter 
och de öfriga skulle bevaka flankerna och rekognoscera ten·än
gen närmast på sidorna om afdelningens väg. 

Chefens för afclelning F dispositioner och order omfattade 
förnämligast utväljande af försvarsställningar under reträtten, 
positionernas besättande och bevakande, minspärrningars be
tecknande och planer för minbåtsattacker. 

Förloppet af striden blef hufvudsakligen i öfverensstäm
melse med de uppgjorda planerna och företedde mesta in
tresset genom derunder förekommande bevakning och minbåts
-anfalL Kl. 2 e.m. den 10 inträngde den anfallande styrkan 
vid Söderarm formerad med l:a divisionen (de opansrade far
tygen) i teten och väl bevakad af sina minslupar. Inom kort 
öppnades elden och blef liflig från båda sidor, ehuru disposi
tionen af bestyckningen å fregatten "Vanadis" icke tillät detta 
fartyg att deri synnerligen verksamt deltaga under framgåendet 
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i den trängre skärgården. I stridens första skede ledo otvif
velaktigt de opansrade fartygen hårdt på båda sidor. De min
båtsanfall som utfördes under dagen torde med ett enda un
dantag knappast kunna anses hafva lyckats, helst krutröken, 
som hastigt skingrades, icke lemnade minbåtarue synnerligt 
skydd. Af minbåtsanfallen under natten torde deremot de 
:flesta kunna anses lyckade, ehuru det naturligtvis icke är 
möjligt att med någon som helst säkerhet bedöma hvilka re
sultaten skulle hafva blifvit i verklig affär. 

Då vi icke äro i tillfälle att bifoga någon karta öfver det 
område der stridsöfningarna utfördes eller några planer öfver 
de särskilda ställningarne under striden och en detaljerad be
skrifning öfver de fingerade operationerna utan att cleraf vara 
åtföljd skulle erbjuda ringa af intresse, utesluta vi sådan här. 

Simulacren afslutades enligt programmets bestämmelse 
Lördagen den 11 Juli omkring middagsticlen vid Oscar Fre
driksborgs fästning och eskadern ankrade på två linier å Träl
hafvet. 

Redan Månelagen elen 13 Juli upplöstes eskadern; samt
liga fartygen med undantag af fregatten "Vanadis" och kor
vetten "Balder", h vars öfningar skulle fortsätta, . afsändes till 
sina respektive stationer och högste befälhafvarens :flagga ned
halades efter att hafva varit blåsande jemnt 10 veckor. 

Höljd af eskaderns så hastiga upplösning medhans icke 
att dessförinnan så kritiskt behandla hvad under simulaCl·en 
förekommit som afseclt och önskligt varit. En genomgående 
kritik öfver ställningarne, rörelserna, minbåtsanfallen m. m. 
på de olika sidorna medan intrycken af desamma ännu voro 
li:fliga och allt fartygsbefäl ännu var samlaclt skulle naturligt
vis varit af mycket intresse och mycken nytta. 

Innan vi afsluta vår uppsats om förlidet års sommaröfnin
gar anse vi oss böra framställa några iakttagelser och bemär
kelser hvartill rustningarne och öfningarne gifvit anledning, 

Förlidet års rustningar vid :flottan ble±vo, såsom af det 
föregående torde hafv;:t framgått, större än som på lång tid 
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varit förhållandet och största anparten af desamma kom natur-· 
ligtvis på Carlskrona station. De under första hälften af April 
månad så plötsligt ändrade rustningsorderna och med korta 
mellantider senare ingående order om ytterligare rustningar 
påkallade också en långt skyndsammare klargöring af farty
gen, än vi i våra fredliga förhållanden blifvit vanda vid. 
H var och en som velat göra sig reda för huru framför allt 
vigtigt det vid ett fredsbrott torde blifva för vårt land att 
våra krigsfartyg inom möjligast korta tid efter ingångna order 
med all tillhörande stridsmateriel i god ordning och nöjaktigt 
bemannade inträffa vid en eller annan punkt å vår kust och 
som betänker hvilka ödesdigra följder ett försenande af :flot
tam; utrustning eller en ofullständighet i densamma kan med
föra, inser också nyttan - ja vi våga säga - nödvändigheten 
af att skyndsam utrustning tid efter annan äfven under fre
dens dagar och oförberedt fordras. Genom sättet hvarpå en 
sådan rustning utföres lemna stationerna prof på huru anord
ningarne och driften der svara emot behofven i krigstid, och 
en inspektion af ett antal skyndsamt utrustade krigsfartyg är 
måhända också den .mest praktiska inspektion af varfven der 
utrustningen skett. 

Att :flottans stationer och isynnerhet Carlskrona station 
förliden vår sattes på osedvanligt allvarsamma prof härutin
nan kan icke förnekas. De första fartygen fordrades ofördröj
ligen, för att afgå till Fårösund, ocl?- del.·as klargöring utför
des också så hastigt som väl knappast någonsin förut skett 
inom vår marin. Tillgången på arbetsmanskap vid stationen 
var till en början ytterligt begränsad och då ett factum är att 
endast genom att taga i anspråk allt å stationen befintligt för 
sjötjenst användbart manskap af sjömanskåren det blef möjligt 
att till numerären fylla de derifrån i April månad utgående 
fartygsbesättningar och dessa dock i qvalitatift hänseende 
icke kunde sammansättas enligt reglementets bestämmelser, 
så återstod uneler någon tid föga mera än handtverkspersona
len och äldre varfsbåtsmän för de fortsatta rustningarne, intill 
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dess skyndsammast uppfordrade båtsmanskompanier hunno in
ställa sig till tjenstgöring. Att stationen under dessa förhål
landen väl bestod profvet erkändes rättvist af högsta veder
börande och bör glädja hvar och en som intresserar sig för 
vår flottas angelägenheter. 

Öfningarne under högste befälhafvaren fortgingo såsom vi 
ofvan nämnt i 10 veckor och kunna anses hafva omfattat 
tre särskilda perioder nemligen: l: o öfningarne och bevaknin
gen vid Gotland; 2:o fartygens af h varandra oberoende öfnin
gar uneler detachering i Bottniska viken och Stockholms skär
~årcl samt för "Vanadis" och "Balder" kryssning i N ord- och 
Ostersjön och 3:o eskaderns samfälcla rekognoscerings- och 
stridsöfningar i Stockholms skärgård. Under första perioden 
utgjordes eskadern endast af chefsfartyget, 2 monitorer, 2 ka
nonbåtar af l:a klass, 2 cl:o af 2:a klass, minöfningsfartyget 
"Ran" och 2 minbåtar med sjelfgående minor. 

Alla dessa fartyg hade hastigt blifvit utrustade och kom
mo från .stationerna direkte i akti'v eskaclertjenst, som betin
gade att de fortast möjligt voro stridsfärdiga. Öfningarne vid 
Fårösund syftade också till att utan omgång snarast vinna 
detta mål, och anstäldes sålunda nästan redan från början mål
skjutningsöfningar med artilleri och handgevär till ankars och 
under gång. Bevakningstjensten var i och för sig en ganska 
nyttig öfning för en kortare tid såväl derutinnan att besätt
ningarne alltifrån börja~ gafs god vana att hastigt och på det 
för hvarje fartyg mest praktiska sätt göra förberedelse till 
drabbning som ock deruti att den särskilda uppmärksamhet, 
som tjenst i en bevakande eskader fordrar toas i ans1wåk 

' b 
och skärptes. Vi tveka icke att såsom vår åsigt uttala, att 
elen omsorgsfulla förberedande utbildning, som under senaste 
decennium gifvits flottans manskap vid skolor i land och om
bord, vid eskaderns så hastiga sammandragning sistlidne vår 
ådagalade sitt stora värde och tillfredsställande resultat samt 
att, fastän förhandsmän inom de olika yrkesoTenarne inaaluncla 

b b 

kunnat tilldelas de vid Gotland samlade fartygen till så stort 
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antal som reglementet bestämmer, dessa dock företedde strids
färdighet lika hastigt som fartyg af motsvarande certer i de 
flesta andra mariner skulle gjort. 

Ett undantag härifrån gjorde enelast minbåtarue och detta 
af förklarliga skäl, som likväl fordrar allvarligt uppmärksam
mande. 

Det rörliga minvapnet, denna i vår som i verldens alla 
mariner senast adopterade sjökrigsmateriel, ställer naturligt
vis anspråk på särskild utbildning af personal, såväl befäl 
som förhandsmän. För att en minbåt skall blifva det verk
samma krigsredskap hvartill den är afseeld ooh som den utan 
tvifvel kan blifva, och kanske företrädesvis för kustförsvar, är 
oeftergifligen nödvändigt att båten med skicklighet och vana 
manövreras samt att såväl dess maskiner som förstörelsevapen, 
sj elfva minorna, med god insigt och säkerhet vårdas och hand
teras. Detta läres icke utan systemastiskt ordnad praktisk un
dervisning och underhålles icke heller nöjaktigt utan genom 
ständigt återkommande öfuingar. Det är icke nog att 2 a 3 
officerare och några dussin män uneler en eller ett par måna
der en sommar öfvas å några minbåtar för att seelan kanske 
icke på flera år få vidare härmed befatta sig, utan hålla vi 
före att samma befäl och förhandsmän borde uneler minst två 
på hvarandra följande år öfvas med detta nya vapen, först 
under någon längre tid oberoende af andra fartyg än min
öfningsfartyget och derefter förenade under åtminstone ett par 
veckor med sådana af våra krigsfartyg, i samband med hvilka 

· båtarue uneler verklig affär torde komma att agera. Årligen 
borde omkring hälften af i dessa öfningar deltagande befäl och 
förhandsmän utbytas emot andra som uneler ledning af de 
qvarstående redan öfvade fingo sin första utbildning för detta 
specialvapens hanclterande. 

Genom att åtminstone under närmaste år sålunda tillvä
gagå skulle man enligt vår uppfattning bäst tillförse flottan 
med en kontingent, åt hvilken i behofvets stund med .lugn 
tillfärsigt kunde anförtros detta jemförelsevis ömtåliga men, 

Tidskr . ,: Sjr!"t'- 181:16. 2 
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om skickligt och omdömesfullt skött, förträffliga hjelpmeclel 

vid kustförsvaret. 
En minbåtsflottilj kan anskaffas hastigt nog i våra dagar 

då sådan materiel numera leverera~ äfven från olika länders 
privata varf, som uti konsten att tillverka densamma redan 
förvärfvat sig erkännande, men en öfvacl och pålitlig beman
ning till ett trettiotal minbåtar levereras icke lika hastigt. 
Dertill fordras större förtänksamhet, systematiskt ordnad skola 
och fortgående öfningar med samma slags materiel. 

Minbåtsöfningarne sistlidne sommar voro väl planerade 
att systematiskt utföras, men förhållanden framträdde, som 
ganska mycket störde planens utförande. Såsom ogynsamt 
för öfningarne bemärka vi dels att bemanningen å minbåtarue 
iföl.id af det större omfång rustningarne :fingo och elen otill
räckliga tillgång flottan har på maskinister och förhandselclare, 
ingalunda blef så sammansatt som elen borde varit, il.els att 
öfningarne flyttades från närheten af flottans varf i Stockholm, 
der afhjelpande af uppkommande bristfälligheter å materielen 
och förrådens fyllande lättast och minst störande för öfningar
nes fortgång kunnat verkställas. 

:B-,ärderna i Bottniska viken utgjorde synnerligen för far

tygsbefälet en ganska allvarsam tjenst. Infallande under den 
tidpunkt då inlopp och farleder i detta vatten just höllo på 
att befrias från vinterisen och då flertalet flytande sjömärken 
ännu icke hunnit utläggas, gjorde navigeringen der uniler rå
dande stormiga och töckniga väderlek anspråk på ansträngande 
uppmärksamhet hos befälet. De af fartygscheferna öfver upp
dragens utförande ingifna rapporter vittna äfven om att om
fattande iakttagelser derunder blifvit gjorda såväl i afseende 
å navigering och lotsning som ock rörande hamnames och 
inloppens strategiska betydelse och sättet för deras eventuela 
försvar. Dessa iakttagelser och den ökade erfarenhet som 
befäl och bemanning under färderna vunnit, synes berättiga 
omdömet att de 3 a 4 veckor som de omfattade blifvit väl 

och nyttigt använda för tjensten oc~ de ändamål dermed af.setts. 
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Att hos vår flottas befälspersonal utbreda och underhålla 
bekantskap med icke allenast de allmänna farlederna i våra 
skärgårdar utan också med vattenvägarue på sidorna om dessa 
torde erkännas vara det icke minst vigtiga af de ändamål 
som flottans öfningar afse; och med sådan uppfattning om
fattades också lifiigt denna del af sistlidne sommars eskader
öfningar. Dylika rekognosceringar skola dock utan tvifvel 
blifva till än större nytta och kunna lättare, säkrare och med 
mesta tidbesparing utföras, om inom en utrustad afdelning 
eller eskader vore att tillgå några officerare som genom tjenst
göring i sjökarteverket och å sjömätningsexpeditioner förvärf
vat sig den större vana vid undersökningar, mätningar och 
utmärkningar i vattenområden, som icke kan förväntas hos 
officerare hvilka icke haft dylik tjenstgöring. 

'rill rekognoscering i de trängre vattnen användes dels 
kanonbåtctrne af 2:a klass dels ock minbåtar och ångslupar. 
Förstnämnda klass fartyg egna sig förträffligt till denna del 
af tjensten och öfningarne. Minbåtar och ångslupar, ehuru i 
många afseenelen äfven härtill nyttiga, äro dock alltför små 
och grundgående för att i dem sådan öfversigt och vana vid 
trafikerande af inomskärsleder, skall förvärfvas som är till
fyllestgörande för försvaret. Kanonbåtarne af 2:a klass hafva 
enligt vår uppfattning den för rekognoscering i våra inom
skärsvatten väsencltliga fördelen, att deras storlek och djup
gående fordrar så mycken uppmärksamhet vid framgåendet i 
okändt farvatten, att verklig lokalkännedom dervid förvärfvas, 
men äro dock icke större och tyngre, än att man med iakt
tagande af uppmärksamhet utan synnerlig risk kan föra dem 
de flesta vägar som kunna få betydelse för försvaret. På 
dessa kanonbåtar hafva också ganska många af flottans office
rare förvärfvat sig dels en bekantskap med våra skärgårdar 
som kan blifva af stort värde under krigsförhållanden dels ock 
vana i att manövrera under ånga, som de i vår marin icke 
lätt skulle kunnat erhålla utan dessa båtar. Af dessa skäl och 
då flottans fa,rtyg af denna cert inom få år en efter annan 



- - 20-

torde blifva för åldriga och skröpliga för att fortsätta sin redan 
långva.riga, verksamma och nyttiga tjenst, uttala vi den ön
skan att de måtte blifva aflösta af en typ som - den må nu 
i öfrigt till byggnadsmateriel, form, beväpning och förmåga 
af fart blifva sådan att elen tillfreclsställer andra för sjövapnet 
vigtiga och önskvärda hänsyn - eger ungefär samma djup
gående är lika lätt och minst lika lätthanclterlig som dessa. 
Några äfven med torpeder beväpnade fartyg om cirka 200 tons 
och försedda med en lätt tackling och segel, som i krigstid 
kunde lemnas vid stationen, synes oss kunna, blif•,ra en lämplig 
ersättning för våra 2:a klass kanonbåtar i mån som dessa ut
rangeras. Såclana fartyg skulle, på samma gång de utan tvif
vel vid försvaret af våra kuster komme att spela en verksam 
rol såsom strids- och rekognosceringsfartyg, äfven i fredstid 
få en nyttig användning dels såsom praktisk torpedskola, dels 
till rekognosceringsöfningar, öfningar med snabbskjutande ar

tilleri m. m. 
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Anförande af föredraganden i 4:e vetenskaps
klassen inom Kongl. Örlogsmannasällskapet 

(Kommendörkapt. V. af Klint.:') 

Inom navigationen och synnerligast inom den nautiska 
astronomien är litteraturen för året, så vidt elen har afseende 
på förenklade och förbättrade metoder för lösningen af dess 
hufvuclproblem, nemligen att bestämma skeppets väg och ställe 
på hafvet, särdeles fattig; och huru kan det vara annorlunda, 
då vetenskapsmännen, århundraden igenom, sökt och äfven 
slutligen lyckats så fullkomna dessa, att väl knappast vidare 
upptäckter och förbättringar deruti stå att vinna. Emellertid 
hafva försök att åstadkomma enklare och kortare beräkningar 
af verkställda observationer blifvit gjorda; och ehuru dessa 
försök, enligt min åsigt, egentligen icke leclt till det eftersträf
vade målet, så är likväl den metod, enligt hvilken bland an
dra en engelsk författare, A. C. Johnson, uti sitt arbete: "brie{ 
and simple methods of finding the latitude and longitude" 
framställer behandlingen af elylika problem, ganska sinnrik. 
J ag torde derföre lämpligen kunna begynna mitt anförande 
med att lemna en öfversigt öfver nämnde författares sätt att 
lösa den nautiska astronomiens problemer, hvillm, uti det cite
rade arbetet, synas vara genomförda med en förvånande grad 
af enkelhet och korthet; men om man verkligen utför alla de 
för lösningen erforderliga beräkningar, så skall man snart finna 
att man icke obetingadt kan gifva honom rätt cleruti, att "the 
·work of navigating by the Sun and Stars is reduced to the 
~ttmost simplicity and brevety." 

*) UpplUst pä Kong!. Örlogsmaunasiillskapets högtidsdag den 15 Novem
ber 1885. 
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J emte elen uppmätta höjelen af solen eller en stjerna an

litas alltid chronameterns angifvelser, och tillförlitlighetel'l af 

dessa är ett hufvuclvilkor för metodens användbarhet. 

Författaren begagnar vid problemens lösning hufvuclsak

ligen tabeller öfver natural sinus versus och nat. sinus, i före

ning med besticktabeller.*) Grundformeln i alla hans rälmin

gar är följande: 

Om man, som vanligen brukas, sätter himmelskroppens 

sanna zenit afståncl = z, deklination = d', timvinkel =t samt 

latituelen enligt besticket = •r, så är uti elen sferiska triangel, 

h vars vinkelspetsar äro belägna i polen, zenit och objektets ställe. 

cos. z = sin. 't sin. d + cos. 'f· cos. d' cos. t 

= cos. 'f· cos. å + sin. ,,. sin. d - cos. 'f' cos. o + 
cos. '/' cos. o cos. t 

= cos. (•r - d) - cos. 'f· cos. d (l - cos. t) 

l - cos. z = l - cos. (•f· - d)+ cos. 'l cos. o (l- cos. t) 

sin. vers. z = sin. vers. (•t - o) + cos. 'f· cos. d' sin. vers. t 

och om meridianhöjelen sättes = ,, så är, emedan i; = 'f' - d, 

sin. vers. i; = sin. vers. z - cos. 'f' cos. d' sin. vers. t . . . . . . (l). 

Den sista termen, som författaren kallar reducerad sinus 

versus, finnes med besticktabellerna om man först med o som 

kurs och sin. vers. t som elistans uttager värdet på cos o sin. 

vers. t, som cliff. lat. samt clerefter, med detta värde som elistans 

och '/' som kurs, uttager motsvarande cliff. lat. Resultatet fås 

dock lika lätt med en logaritmtabell. 

Om man inom några få minuter känner skeppets longitud, 

så kan man af en utom meridianen observerad enkel höjd 
' 

samt motsvarande chronometerticl, bAstämma latituelen medelst 

form. (l); observationen bör dock ej utsträckas längre från me

ridianen än omkring 1 1
/, timme. 

*) Emedan sinus· versus och nat. sinus numera icke finnas upptagna i _våra 

nautiska tabell verk, så bifogas en liten tabell, hvilken endast upptager de sJIJer

vUrden, som iiro behöfliga ftir berlikning af de anförda exemplen. Sinus versus 

Hr multiplicerad med 10000 och nat . sinus med 1000, för att derigenom und

vika decimaler. 
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Skulle longituden icke vara någorlunda noggrant känd, 

så bör man anställa tvenne observationer, elen ena före och 

elen andra efter kulminationen och på ungefär samma afstånd 

från meridianen; båda observationerna böra, medelst bestick

räkningar reclucer~s till meridianen, då det fel i latituden, som 

uppkommer genom fel i timvinklarne, elimineras, om man be

gagnar medium af båda resultaten. Vi tillämpa nu det anförda 

på n ågra exempel. 

Latitudens bes~ämmantle genom en höjd utom merillianen. 

Ex~~np .. l. _Ar 188~ Mars el. 25, i la~. = N 46° 30·, long. 

V 33 47 enhgt besticket observeras v1cl Greenw:s medel

tid = l t 30m 548· höjd af 0 åt Sycl, deraf man finner sann 

zenitdistans z = N 45" 36'. 

Emot ]t. 3Qm.g finnes d' = N 2° l', tidseqvat. E = 5m 58> 

subtr. från med.-tid. 

Gr. m. t.= l t. 3Qm. 54s·; sin. vers. t. = 239Jog 2'3784 

log. cos. o. 9·9997 

log. cos. 'f. 9·8378 

red. sin. vers. = 164 log .. 2·2159 

E= - 5 58 

Gr. s. t. = l 24 56 
tidskilln. = -- 2 15 8 

sann tid i O = 23 9 48 

t = - Qt. 50m l2l· 

eller ock: 

sin. vers. t = 239 som clist.} 
d = 2o , kurs · · · · · · · · · · · · · 239 som diff.lat. 

239 som clist.l . ,· . . 
- 46o 30 ]- ·J 1 ed. sm. vers. = 164 som cliff lat 

'f' - , .. urs · . 

z = 45° 36' sin. vers ... 3003 

red. sin. vers.. . 164 

;; = N 44° 16 sin. vers .. 2839 

å = N 2 l 

Obs. lat. = N 46"17~ 

För att finna longituden, då latituelen är bekant, bör man 

äfven känna elen observerade himmelskroppens azimut a, som 

finnes enligt sinusteoremet, tillämpaclt på elen i fråga varande 

sferiska triangeln, uti hvilken 
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sin. z s1n. a --:-
sin. t cos. å ... . ........ . ........ (2); 

värdet på sin. a kan finnas medelst nat. sinus j emte bestick
tabellerna så som nedan i exemp. 2 visas; dock utföres denna 

' . " G räkning, äfven här, lika lätt med en logan'tmtabell. enom 
pejling af objektet kan man icke påräkna tillräckligt nog

grant värde på azimuten. 

Longitudens bestämmamle genom en llöjll utom meritlianeu. 

Exemp. 2. År 1885 Mars d. 25, i lat. = N 46° 27_', rälm. 

long. = V 33° observeras vid Gr. m. t.= 51.. lOm 118
• höJd af 8, 

· d' N -no 5')' deraf man finner sann zen1t 1st. z = b ( "" · 

Emot 5t. 1Qm2 finnes o = N 2° 5', E = 5m 55s. subtr. fr. 

med.-tid. 
Gr.m.t.= 5t lOm 

E=
---:--

Gr. s. t. = 5 
5 
4 

tidskilln. = - 2 12 

u s. 
55 
16 
o 

--:---::-:::-
t= 2t 52m. 16s. 

sin. vers. t. = 2694 som dist.} . . . . . . 2692 som diff.lat. 
o = 2° 5' , kurs 

2692 som dis t.} red. sin. vers.= 1853 som diff.lat. 
,1. = 46° 27· , kurs " 

z = N 57° 52 . sin. vers. . 4681 
c = N 44 11 sin. vers. . 2828 

o =N 2 5 
ungef. lat = N 46° 16' 

sann lat. = N 46 27 

rättelse till lat. =N ll' 
Härefter beräknas azimut a. 

nat. sin. t= 683 som dist.} . . . . . . . . . . . 682 som di:ff.lat. 
o = 2° 5 · , kurs 

682 som de p.} . · = 807 som dis t. . . . . . . Sin. a 
z = 57° 52' , kur:; 
a= S 53°47' V 
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eller 
log. sin. t ... 9·8343 
log. cos. o ... 9·9997 
log.cosec.z .. 0·0722 

a = S 53°'7 V log. sin .. 9·9062 
Om Z (fig. l) utmärker skeppets ställe, c dess ställe enligt 

besticket, vinkeln SZ8 azimuten a och om man genom Z upp
drager en emot Z8 vinkelrät linie aa 1, så måste denna vara 
en ortlinie genom skeppets ställe; uti triangeln Zac, som i an
seende till sin litenhet får anses vara plan och rätlinig, kän
ner man vinkeln aZc, som är lika stor med azimuten samt 
sidan ac, som är lika stor med rättelsen till latituden; detta 
fel har tydligen uppkommit genom ett oriktigt värde på longi
tuden och till följd deraf, äfven i timvinkeln. Det är nu lätt 
att med besticktabellerna beräkna sidan Zc och att med denna 
såsom departur samt den kända latituden såsom kurll finna 
di:ff. long., hvilken i detta exempel blir Vestlig, och således 
bör adderas till longituden enligt besticket. 

aZc = 53° 47' som kurs} . · 
11

, d ........ cZ = 8·1 som d1ff.lat.; 
ac= , ep. 

'l· = 46° 27' som kurs} . . 
8

.
1 

d ... d1ff.long = 11·8 som d1st. 
" ep. 

eller: 

således 

nat. tng 53°'7 .. 1·36 
11 

cZ = 
1
.
36 

= 8·09 

räkn. long. = V 33° O' 
rättelse = V 12 

---
Obs. longitud = V 33° 12' 

Om ac skulle blifva noll, så är longituden enligt besticket 
riktig. 

För att bestämma namnet på rättelsen till longituden, upp
skrifver man kardinalstrecken för azimuten vid observations
tillfället samt derunder kontrastrecket; om man sammanbinder 

Tids/o· . .; Sjuv. 1886. 3 
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det streck, som anger rättelsen till latituden, diagonaliter med 

motsvarande, så erhålles namnet på rättelsen, sålunda: 
s v 

/ 
N O 

Enligt anförda grunder kan man samtidigt bestämma la

titud och longitud, om man observerar tvenne höjder af en 

himmelskropp och dervid antecknar chronometertiderna, med 

vilkor likväl, att azimuten emellan de båda observationerna 

hunnit förändras omkring 2 streck på kompassen och att 

objektet icke är för nära första vertikalen vid någon~era ob

servationen. Har skeppet under tiden seglat någon VlSS kurs 

och distans, så hänföres den första observationen till det in

seglade ställets horizont, så som uti nedan anförda exempel 

visas. 
För att åtskilja de qvantiteter, som tillhöra den första 

och den andra observationen, begagna vi en index, l eller 2. 

Latitudens och longitudens bestämmande genom en höjd utom 
meridianen. 

Exemp. 3 . . År 1885 Mars d. 25 i lat.= N 46° 30' 1 long. = 

V 33" 30· enligt besticket observeras vid Gr. m. t. = 1t 30m· 

54s höjd af 8, deraf sann zenitdist. z1 = ·45° 36'; skeppet seg

lar derifrån r. v. N 63° O med en hastighet af 6 knop. 

Vid Gr. m. t. = 5t lOm lls mätes åter höjd af 8, deraf 

sann zenitdist. z2 = 57° 52•. 
Man finner el', = N 2" :. , E, 

t,=- Qt 49m. 4s, a1 = S 17"·a O. 

red. sin . vers. t, 157 

sin. vers. z, 3003 

sin. vers. ~' 2846 

= 5111 58'· subtr. fr. m. t. 

t;,= N 44° 19' 

el',= N 2 l_ 
lat. = N L16'' 20 

Vid första observationen är ::;åledes 
ungef. lat. = N 46" 20' 

emot ku~sen = N ~3" O} diff.lat. =N ____lQ_ 
och d1st. = 22 _ N 46

,, 30 . 'h-
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long. =V 33° 30' 

de p. = 19•6 :. diff.long. = o __ 28 

long. =V 33" 2', 

hvarigenom den första observationen blifvit. reducerad till det 

andra stiillets horizont. 
Emot Gr. m. t. = 5t 10111.2 finnes 0'2 = N 2° 5 , E 2 = 5rn. 

55~- subtr. fr. m. t., t 2 = 2t. 52 111 8>- samt a2 = S 53"'7 V. 

red. sin. vers. t 2 •• 1851 1;2 = N 44" 12' 

sin. vers. z~ .. 4681 02 = N 2 5 

sin. vers. 1;2 .• 2830 'h = M 46" 17' 

Om man på meridianen genom räkn. long = V 33° 2', i 

kortet afsätter de båda latitudsvärdena 'h = 46° 30' och •1·2 = 

46° 17' samt genom de erhållna ställena a och b (fi6. 2) upp

drager ortlinierna aa' och bb', så angifver dessas skärnings- · 

punkt Z skeppets ställe. 
Genom räkning finnes detta på följande sätt: vinklarue 

aZc och bZc äro till gradtalen lika med azimuterna a1 och aJ 

respektive; således 
ac = Zc tng a, . . . . . . . . . . ................... (3) 

be = Zc tng a2 •••••••••• . ••••••••••••••.• • . (4) 

ac +be= ab= Zc (tng a, + tng a2 ) :. 

ab 
Zc = tng a, + tng a

2 
• · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (

5); 

ab, som utgör skillnaden emellan båda latituderna 'h och 'h 

är bekant, och räkningen, tillämpad på ifrågavarande exempel, 

blir följande: 
nat. tng a1 •• 0·311 'IJ = N 46° 30' 

13 
nat. tng aJ . . 1·361 '/2 = N 46 E Zc = 

1
.
672 

= 7"8 

1·672 ab= 13 

ac = 7·8. 0·311 = 2·4; be = 7·8. 1'361 = 10·6; med departur = 7·8 

finnes diff.long. = 11·3; man har derföre 

'h= N 46°30' 

rättelse = ac = · S 2·4 ; 
N 46°27 ·6 

'1·2 =N 46° 17' 
rättelse = be = N 10·6 ; 

N 46°27"6 
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rälm. long = V 33° 2· 

rättelse = V 11·2 

v 33°13 ·2. 

Således obs. htt. = N 4611 27•·6, obs. long = V 33° 13 ·2. 

Öfverensstämmelsen emellan de funna latitudsvärdena ut

gör till en del kontroll öfver resultatets riktighet. 

Om objektet befinner sig inom samma qvadrant vid båda 

observationerna, så skall man naturligtvis såsom värde på ab 

använda skillnaden emellan naturaltangenterna för de båda 

azimuterna. 
Denna metod kan tydligen äfven tillämpas, om man obser

verat höjder af tvenne fixstjernor, såsom i följande ex. visas: 

Exemp. 4. År 1885 Mars d. l, i lat.= N. 46° 33, long. = 

· V 33fl 20' enligt besticket observeras höjder af tvenne stjernor, 

a Tauri och a Leonis, vid Gr. m. t. = lOt. 42m. 2•· deraf sann 

zenitdist. z1 = 44° 44' af a Tauri i V och z2 = 49° 44' af a 

Leonis i O. 
Gr. m. t. = 1Qt. 42m. 2s. 

tidskilln. = - 2 13 20 

O. m. t. = 8 28 42 :. 

stjernt. vid obs. = 7t gm. 17s. 

a Tauri AR1 = 4t. 29m. 20s, å 1 = N 16° 16' 29 ' 

7 8 17 , a 1 = S 60°'7 V 

t 1 = 2t. 38m. 57s. 

a Leonis AR1 = lQt. 2m. 17s, 02 =N 12° 31· 29'' 

7 8 17 , a2 = S 61 °'7 V 

t2 = 2t. 54m. Os. 

a Tauri 

red. sin. vers. t 1~l525; C1 =N 30° 21' 

sin. vers. z 1 . 2896 o1 =N 16 16 

sin. vers. C1 . 1371 q·
1 

. N 46° 37' 

a Leonis 

red. sin. vers. t~l843';" C2 = N 33° 50' 

sin. vers. z2 .. 3537 o2 = N 12 31 

sin. vers. C2 •. 1694 '12 =N 46" 21'. 
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Genom afsättning i kortet och ortliniernas uppdragande 

(fig. 3) finner man obs. lat.= N 46° 29·, obs. long. =V 33" 14. 

Skall skeppets ställe beräknas, så har man 

nat. tng a1 • . 1·782 'f't = N 46" 37' 

nat. tng a2 1·857 ,1 .. , = N 46 21 z 16 
- c = 3•64 = 4•4 

3·64 16 

ca = 1'78. 4·4 = 7· .8; c b = 1·86. 4·4 = 8 ·2; med departur = 4·4 

diff.long. = 6 .4 

'1'1 =N 46° 37' 'l2 =N 46" 21' 

rättelse = S 7·8; rättelse = N 8·2 j 

N 46" 29"2 N 4ö" 29'·2 

räkn. long. = V 33° 20· 

rättelse = O 6·4 

V 33" 13 ·G. 

Således obs. lat.= N 46° 29 ·, obs. long =V 33" 14'. 

Om man önskar finna tiden på observationsstället, så be

gagnas formeln (l) under formen 

cos. 'l' cos. o sin. vers. t 
sin. vers. z - sin. vers. C 

och räkningen utföres i enlighet med följande exempel 

Tidens bestämmamle då latituden är l1ekaut. 

Exemp. 5. År 1855 Mars d. 25 i lat. = N 46° 27' obser

veras vid Gr. m. t. = 5t. lQm. lls. höjd af 0 åt V, deraf sann 

zenitdist. z = 57° 52 . 

Emot Gr. m. t. är o = N 2° 5',· · 4681 s1n. vers. z. . j 

'l' = N 46 27 sin. vers. C . 2851 

'l' - r)'= C = N 44 22 skilnad .. 1830 

log. 1830 .. 3·2625 

log, see. '/' . 0·1618 

log. see. o. 0·0003 

sanna tiden = t = 2t. 51 m Os ... sin. vers .. . 2658 .log ... 3-4246 

Man kan äfven enligt samma grunder beräkna en him

melskropps höjd, om latituden och tiden på observationsstället 

äro bekanta; brachyrens författare anser metoden vara an-
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vändbar, då man önskar reducera en observerad måndistans 

till geocentrisk. 
Af formeln (l) har man 

sin. vers. z = sin. vers. ' + cos. 'l· cos. o sin. vers. t. 

Att beräkna en himmelskropps sanna höjd då latitll(len och 

ti<len på observationsstället äro bekanta. 

Exemp. 6. År 1855 Mars d. 25, i lat. = N 46° 27', räkn. 

long. = V 33° 19· sökes 0:s sanna höi 1 då medeltiden i ob

servationsorten O är = 2t. 56m 57'· 

Med. t. i O = 2t. 56m 57s 

ticlskiln. = + 2 13 16 

Gr. m. t.= 5t 10111 • 13'· , som äfven kan erhållas genom 

chronometern. 
Emot Gr. m. t. är o = N 2° 4'·7, E = 5m. 55s subtr. fr. m. t. 

M. t. i O = 2t 56 m 57 s. ; sin. vers. t = 2658 log. 3·4246 

E = - 5 55 log. cos. 'l'. 9·8382 

t = 2t. 51m 2s. log. cos. el' 9·9997 

red. sin. vers. t. 1830 .log 3·2625 

'l' - å='= 44° 22' . . sin. vers ... 2851 

z = 57° 52' . . sin. vers ... 4681 

sann höjd = h = 32° 8'. 

l 

-
Tid. 

l 
ot 49m· 48 l 
o 50 12 l 
1 9 12 
2 1 24 
2 1 28 
2 15 20 
2 15 24 
2 38 56 
2 39 o 
2 51 o 
2 51 4 
2 52 8 
2 52 16 
2 54 o 
2 56 40 
2 56 44 
2 56 48 
2 57 4 
2 57 16 
2 . 57 20 
2 57 28 
2 58 56 
3 2 24 
3 18 56 
3 34 48 
3 35 8 
3 51 23 
4 2 48 
4 6 48 
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Tabell. 

Båge . Il Nat. l N at l Nat. 
sin. vers sinus. tangent. 

12" 16 228 212 l 0•217 
12 33 239 217 l 0•223 
17 18 452 297 0·311 
30 21 1370 505 0·586 
30 22 1372 506 0·586 
33 50 1693 557 0·670 
33 51 1695 557 0•671 
39 44 2310 639 o· _31 
39 45 2312 639 0·832 
42 45 2657 679 0·924 
42 46 2659 679 0·925 
43 2 2690 682 0·934 
43 4 2694 683 0·935 
43 30 2746 688 0·949 
44 lO 2827 697 0·971 
44 11 2829 697 0·972 
44 12 2831 697 0·972 
44 16 2839 698 0·975 
44 19 2845 699 0·976 
44 20 2847 699 0·977 
44 22 2851 699 0·978 
44 44 2896 704 0·991 
45 36 

l 
3003 714 1·021 

49 44 l 
3537 763 l• _81 

53 42 4080 806 1·361 
53 47 

l 
4092 807 1·365 

57 52 4681 847 1·592 
60 42 Il 5106 l 872 1•782 
61 42 

Il 
5259 

l 
880 l 1·857 
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Uti ett annat arbete: "Handbuch der N au tik von Franz 
Zehden" finnes en liten afhandling om den cylindriska pro
jektionen, hvilken jag anser vara värd sin plats i Tidskriften. 

Cylindrisk projektion af jortlytan. 

Om man tänker sig en rät cylinder (fig. 4) tangera jord

sferen omkring eqvatorn, hvars radie antages = l, och om 
man föreställer sig att ögat är i jordens medelpunkt O, hvar
ifrån projektionslinier dragas genom alla de punkter på den 
sferiska ytan, hvilka skola öfverflyttas till den cylindriska, så 
inser man genast, att meridianplanernas projektioner på cy
linderytan bilda sins emellan och med jordaxeln NS parallela, 
räta linier, och att projektionen af h varje latituds paraHel blir 
en cirkel, hvars plan är paraHelt med eqvatorn och som har 
lika stor radie med denne. Utlägges cylinderytan i plan, så 
måste projektionen af eqvatorn blifva till sin längd lika stor 
med sjelfva eqvatorn, meridianer och paralleler blifva fram
stälda såsom räta linier, de förra paraHela sins emellan och 
med jordaxeln, de senare paraHela sins emellan och vinkelräta 
emot meridianerna. Således framställes gradnätet på jordytan 
i denna projektion, som kallas en cylindrisk centralp1·ojektion, 

genom ett system af räta linier. Afskärningspunkten emellan 
en meridian och eqvatorn är gemensam för den sferiska och 
den cylindriska ytan, hvaraf följer, att en or·ts geografisket lon

gitud iclce till sitt värcle ttndergår· någon förändring .c;enom denna 

pr·oJektion. Beträffande åter värdet på projektionen af en orts 
latitud, så finner man af figuren, att den projicierade latituden 
för en ort är lika med tangenten för denna orts verkliga latitud. 

Om man i den framstäida projektionen räknar longituder

na, från en antagen första meridian, åt Ost och åt V est till 180'\ 
såsom vid navigering vanligen brukas, så undergå de ingen 
förändring; deremot växer den lJrojicieracle latituelen såsom 
tangenten för den verkliga latituden, och då denna uppnår 90°, 
blir dess projektion = oo. Polartrakterna kunna derföre icke 

framställas i elen cylindriska centralprojektionen. 
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Om man sätter projektionen af en orts longitud = x och 
af dess latitud = y, så är 

x=). 

y= tng 'h 

då .l. är ortens sanna longitud och 'l' dess sanna latitud. Gifver 
man nu .l. och '/' tillväxterna .d.l. och .d,,. respektive, så angifver 

x+ .dx =;,+.d;, 

y+ .dy= tng ('l· + .dr1) 

det ställe, som en annan ort intager; den senare ortens ställe 
' ' 
1 anseende till den först nämnda, angifves genom 

.dx = .d.l. 

/ fy = tng ('/' + /Jr,.) - tng 'l'· 
Tänker man sig tillväxten .J,,, såsom royeket liten, så kan 

man få utbyta tng Lf,,, emot Lf,h och om andra och högre po
tenser af .J,,, bortkastas, så är 

.dy = /h· sec. 2
'/' 

Denna framställning af gradnätet på jordytan uppfyller 
icke de vilkor, som böra ställas på ett sjÖkort. Frågan blir 
här, om den cylindriska centralprojektionen äfven återgifver 
vinklarue oförändrade, om den i detta afseende uppfyller sjö
mannens fordringar eller hvilka förändringar deruti måste vid
tagas, för att göra densamma användbar. 

För att verkställa denna unelersökning antaga vi, att exem
pelvis punkten c ändrat sin longitud, med cd och sin latitud 
med db; till gradtalet är då 

ccl = BQ 
Lix = cd = .d;. 

Liy = clb = Lf,,, 

Emedan ccl och ocl tillhöra en parallelcirkel, men BQ 
och OQ eqvatorn, så är 

ccl: BQ = ocl: OQ = cos. '/' : l 
och således 

ccl = BQ cos. '/' = Li ;, cos. 'l'· 
De på den cylindriska ytan projicierade qvantiteterna ccl 

och clb äro respektive c'cl' = .dx och cl'b' = Liy; clerjemte är 
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c'd' = dJ. 

d'b' = Lf,l' sec.2
'f' 

Emedan ,d;. och dr.f• antagas vara mycket små qvantiteter, 

så kan inan få anse fyrhörningarne abclc ~ch .ft'b'~'c' ~å~Ol~ 
plana och då be är en diagonal, .h vars proJektl~n ar ~c' sa 

är vinkeln c'b'd' projektionen af vmkeln cbd. Sattes vmkeln 

cbd = f och vink. c'b'cl' = t', så är 
cd 

tng t = - b-d; 

men vi hafva förut funnit cd = dl. cos. 'f' och db är tillväxten 

i latitud för punkten c eller db = Lf,,.; derföre är 
.d;, c os. '{' 

tng E = .J,,, 

I 1wojektionen är deremot 
c'd' dl. dl. cos 2

'f' 

L.l '{' tng ~' = ~-- cl'b' - Lf,, sec.2
•(· 

och s~ledes 
tng t' = tng E cos. ,, .. 

Vi11klarne l· och , ' äro sålecles icke lika stora, emedan 
. d f d 1•·mpar sig icke 

deras tangenter äro ohka. I · etta a ::;een e a . . .. 
. · f·· f tällmn<Y af SJO-

den cylindriska centralpro.l ekt10nen or rams o · 

· · kl f ·· .. d ·ad e Ich desto 
kort, då den icke åte~·gifver vm - arne o oran r · " t 
mindre an<Yifver det sättet att uppnå detta mål, emedan .cle 

blott återst~r att finna en sådan modifikation af denna proJek

tion, att han återgifver de l'å jordytan angifna vinklame med 

deras rätta värden. 
. Kunde man låta de växande latituderna ökas lJå det s~:t, 

att dy icke, såsom i den härledda eqvatio~en dy= Lf,,, s~c.-rp, 
växer såsom qvadraten på sekanten för latltuden, utan sasoro 

första potensen derå, då man således finge antaga att 
dy= Lf,, see. '1', 

så vore, enligt detta antagande, tng E = tng /,.och då. s~ulle 
projektionen af hvarje vinkel blifva lika med SJelfva vm~,._eln. 

En efter eqvationen dy = Lf,t see. <f framstälcl karta ~f~er 
jorden skulle återgifva gradnätet i räta linier f?f;l.rnt mendla-
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nerna och eqvatorn oförändrade, men då måste parallelcirk

larne förläggas på andra afstånd från eqvatorn, än i den cylin

clriska centralprojektionen. 
Uppfinnaren af denna modifikation af de växande latitu

derna i den cylindriska centralprojektionen är matematikern 

Merkator, hvars kartor fått namn efter honom. Emedan vink

lame på jordytan, i hans projektion, motsvaras af deras rätta 

värden, så lämpar sig också denna fullkomligt för användning 

såsom sjökort; af detta skäl brukar man kalla sådana kartor 

egentliga sjökort. 
För att upptäcka den lag, enligt hvilken Merkators kartor 

böra framställas, skola vi först betrakta den loxodromiska li

nien och dess matematiska egenskaper i en projektion af jord

ytan, der vi tänka oss ögat i polen och att eqvatorns plan 

utgör projektionsplanet. 
Emedan, som bekant, loxodromen bildar en och samma 

vinkel med meridianerna, men å andra sidan, storcirkeln genom 

tvenne punkter på jordytan utgör kortaste afståndet dem emel

lan, så måste den senare skära meridianerna under sins emellan 

olika stora vinklar, hvaraf följer, att icke något plan kan dra

gas genom den loxodromiska linien, hvilken i spiralform när

mar sig polen, utan att likväl kunna uppnå denna. Uti den 

cylindriska projektionen af jordytan äro meridianerna räta 

linier, vinkelräta emot eqvatorn, och således sins emellan pa

rallela. Då man derföre uti ett Merkators kort vill framställa 

projektionen af en loxodromisk linie, så måste den lJrojicieracle 

linien bilda sins em'ellan lika stora vinklar med meridianerna 

och dessa vinklar skola derjemte vara lika stora med motsva

rande vinklar pa jordytan. Men ett system af paraHela räta 

linier kan \endast i det fall träffas under lika stora vinklar, 

då den skärande linien är en rät linie, el. v. s., en loxodromisk 

linie återgifves i Merkators projektion såsom en rät linie. Den 

fördel, som sjömannen härigenom vinner, nemligen att endast 

behöfva styra en och samma kurs för att följa loxodromen och 

att denna i Merkators projektion är en rät linie, således tjenlig 
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vid liniära mätningar, är så stor, att olägenheten deraf, att 
han icke framkommer den aldra kortaste vägen, derigenom 
upphäfves. 

Man kallar hvarje sådan projektion af jordytan, som upp
kommer dm·igenom, att man tänker sig ögat vid ytan och pro
jektionsplanet genom jordens medelpunkt vinkelrätt emot den 
till ögat dragna jordradien, en stereografisk projektion, som i 
detta fall, då man tänker sig ögat i polen, är en stereografisk 
polarprojektion. Eqvatorn är då sin egen projektion, d. v. s. 
att alla på dess periferi helägna punkter framställas i oförän
drad t läge; projektionerna af alla de punkter, som äro helägna 
på den i anseende till ögat motsatta halfsferen, falla inom 
eqvatorn, hvaremot de punkter, hvilka äro på samma halfsfer 
som ögat, spridas utanför densamma. 

Projektionen af den frånvända jordhalfvans pol samman
faller . med eqvatorns medelpunkt och projektionen af hvarje 
meridian blir en radie till eqvatorn; paraHelerna framträda 
såsom cirklar, koncentriska med eqvatorn. Emedan den pro
jicierade bilden af eqvatorn är lika med den sanna, så måste 
meridianernas afskärningar med henne intaga oförändrade lä
gen, hvarföre longituden för en ort på jordytan noggrant åter
gifves i den stereografiska polarprojektionen. Man kan äfven 
visa att de sferiska vinklame troget återgifvas i denna pro
jektion, men beviset derför förbigås likväl här. 

I ifrågavarande projektion brukar man vanligen endast 
framställa den i anseende till ögat motsatta halfsferen eller 
delar deraf, inneslutna af eqvatorn. 

Om ENQS (fig. 5) föreställer en meridian, EQ eqvatorn, 
AB projektionsplanet och S ögats ställe, så är p 1 projektionen 
af punkten p, och P 1 är projektionen af punkten P, i den 
stereografiska polarprojektionen. Vinkeln lJOQ är latituden för 
punkten p (= + 'f) och vinkeln POQ är latituden för punk
ten P (=- 'f•). Sättes jordradien = r och afståndet emellan 
O och P t = d, så är i triangeln Op1 S 

d= r tng (~5° - ~). 

- 37-

Latituden '', för en på samma halfsfer som ögat belägen 
punkt P, är negativ, hvarför afståndet P 10 eller dl) ur trian
geln P 10S, är 

d 1 =rtng (45" + ;} 
Påminner man sig, att en loxodromisk linie bildar lika 

stora vinklar med meridianerna och att dessa, i den stereogra
fiska polarprojektionen, sammanlöpa i projektionsmedelpunkten 
och således icke bilda ett system af paraHela linier, så finner 
man att denna projektion af loxudromen icke, såsom uti Mer
kators projektion, kan framställas såsom en rät linie, utan 
måste kröka sig emot polen, Om ABOD (fig. 6) föreställer 
en stereografisk polarprojektion af eqvatorn, Oa, Ob, Oc, .... 
af åtskilliga meridianer och linien an af loxodromen, så äro 
vinklame Oab, Obc, Ocd, .... sins emellan lika stora, emedan 
meridianerna skäres af loxodromen under samma vinkel och 
derför måste äfven vinklame Oba, Och, ... . , Ond vara sins 
emellan lika stora, och om man antager att dessa longituds
skillnader äro oändligt små, så kan man anse de emellan dem 
befintliga delarne af loxodromen såsom räta linier och triang
larue aOb, bOc, . . . såsom plana. Dessa trianglar äro derföre 
likformiga, och om man sätter aO = d0 , bO = d1 , c O = d2 , 

.... nO = d, så är 
do dl d2 
~=~=~= 

Genom att seccessivt multiplicera dessa förhållanden med 
hvarandra, så får man 
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samt deraf 

d= do (~~)~ 
Dessa eqvationer gälla likväl endast då man härleder dem 

ur de omedelbart bredvid hvarandra liggande trianglarne, ty 

endast i detta fall få de särskilda bågarue af loxodromen an

ses såsom räta linier. De emellan meridianerna upptagna, 

lika stora, longitudsskillnaderna d X tänka vi oss oändligt små, 

och om Oa är första meridianen, då således vinkeln aOn an

gifver longituden /. för meridianen On; så måste denna longi-

tud }. innehålla oändligt många d J., och n = ~ är följ akt-
-"';, 

ligen oändligt stor j n betecknar här antalet af de emellan a 

och n liggande meridianerna. Om man genom a tänker sig 

en paraHel båge ap uppdragen så, får äfven abp anses såsom 

en plan, rätlinig triangel, och om E är den vinkel, under hvil

ken loxodromen skär meridianen, så är 

ap= bp tng E. 

Antages jordradien = l, så finner man ur de båda lik

fonniga trianglarue aOp och DOE, i hvilken senare DE =d J., 

ap: d 0 = dJ.: l 

de ra f 
ap= d 0 dJ.. 

Men ap =bp tng Ej och då man i denna eqvation insätter 

det nyss funna värdet på ap, så är 
d J. 

bp= d" - - = d 0 dJ. cot E. 

tngE 

Önskar man nu finna värdet på (~ 1 )n, svarande emot en 
o 

oändligt liten longituds skilnad så är, e med an d 1 = d 0 - bp, 

äfven (~~)n = (<!_o d h :P. )n j och ~m man häruti insätter 

o o 

f 
. ). .(! 

det unna värdet på n, nemhgen L1 J.' så 1år man 

). 

{~:}n = {do- eld~). cot friA 
). 

=(l - d;. cot E).dJ. 
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Sätter man vidare ./JJ. cot • = _l_ o ·· ;, _ 
,u ' sa ar d;. - - ,uJ. cot E. 

Är nu d;, oändligt liten, så är ,u oändligt stor och man har 

l . {d 1}n . . f 1 ),u)- J. cot • 

Im. do =hm. l (l+--;; f ; 

betecknar e basen i det N e persl-a l 't 

_{! .. l· J tl' ~ ogan msystemet så blir 

10 Ja r Igen 
' 

. fd 1)n 
hm. ta~J -

och således 

-J. cot • d 
e _ o 

-d~ 

c1 =el e- J. cot E 

Sättes latituden för pun,kten a lika med f," 1 t 

n lik d o '/·u, or pun { en 

a me '1, sa är enligt det föregående, då r = l , 

a. = tng (450 - 'l'o) d- t (4'""0 ''') 
:2, -ng o-:z-; 

Insättes dessa v .. ·el o d h · · 
ar en pa q oc di eqvatwnen d= do e- ;, cot E 

och om man becrao·nar el N l l . 
o b b e epers m ogantmerna för eqvatio-

nens bada led, så är · . 

_ tng(45"-~.o) tng(45o+"' ) 

J. - tng E log " t 1 
:2 

) 
= ng • og 

t ng ( 45°- ~· tng ( 45o +'~o)' 

. I detta fall är ;, beroende af det antagna värdet på 'ord-

raclwn eller r= l· m · ... el . .. J 

.. ' ' en m enna rad1e ston·e elle · d. 

an 1 o o t . . . r m1n re 

' sa mas e l. multipliceras med dess värde O 

upp ··t ;, f o 
· m man 

·k .. ma er ran elen punkt på eqvatorn, i hvilken loxodromen 

s oar henne, ~å äfven latituelen ffJu = o, så erhålles ur ofvan

staencle eqvatwn: 

.. J. =.tng E log tng (45° + ~'). 

Insatter .. man l denna eqvation polens latitud eller mecJ 

andra ord: 8 J, -~' 
' .L 

o cer man ;. ; ör den punlct, i h vilken laxadromen når 

polen, så är '/' = 90~ och tncr (45o + _'!')- ·t . 90o-

.. · 
b 2 - ng - CXJ, hvar-

for J. äfven är oäncll' L d . · o o 

,.f' . .. . . Ig. OXO .1 oznen UJJ]Jnar saledes polen jönt 

e.l ter oandlzgt många hvarj: · - • 
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Låter man nu EQ (:fig. 7) föreställa eqvatorn och MM' 

första meridianen uti ett Merkators kort, så är Om longituden 

och mp den växande latituden för punkten p. Uppdrager 

man från p till eqvatorn en loxodrom, som skär meridianerna 

under en vinkel af 45'\ så uppkommer den likbenta triangeln 

am p. I denna triangel är den växande latituden m p = am; 

och antager man i eq vationen 

''') J.= tng E log tng (45" + -2 

E = 45°, för att motsvara den uppritade loxodromen, så är 

J.= log tng (45" + ~) 
som är loxodromens sferiska eqvation. 

Emedan vi, vid härledningen af denna eqvation, antagit 

'l'o = O, så skall longituden J. i detta fall räknas från den punkt, 

i hvilken loxodromen skär eqvatorn, således från punkten a. 

Förut hafva vi funnit att, am = mp, hvarföre den växande 

latituden för en punkt p, i Merkators projektion, på figuren 

angifves af 

m p =log tng (45° + '~). 
Vid inledningen till denna afhandling visades, att Mer

kators projektion icke ändrar de uti den cylindriska central

projektionen angifna longitudsvärdena; således är x= J.. Då 

longituden för en ort är = x och dess växande latitud = w, 

i Merkators projektion, har man de1·före, vid framställningen 

af ett egentligt sjökort, eqvationetna 
x~=), 

w= log tng (45° + f). 
Äro således latitucl och longitud för en punkt på jord

ytan bekanta, så . kan punktens koordinater i Merkators pro

jektion beräknas ur dessa eqvationer. Äfven i detta uttryck 

på w blir den växande latituden oändlig då rr = 90°, d. v. s. 

polartrakterna kunna icke framställas uti denna projektion. 
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Föregttende betraktelser hafva tydligen ådagalagt, att så

väl elen stereografiska som äfven Merkators projektion troo·et 

~lter~ifva ~feriska vinkl~r på jorclen, och att dessa båda p;0 _ 

Jektwner salunda egna s1g till bruk såsom sjökort. Emellertid 

erbjuder Merlmtors projektion den fö1-clelen framför den stereo

grafiska, att Llen loxodromiska linien i förra fallet framställes 

såsom en rät linie, hvarföre Merkators kort äro änc.lamåls

enligare. 

I de :flesta fall angifver man koordinaterna x och w uti 

s~orcirkelminuter d. ä. i nauti::>ka mil. För x är detta mycket 

latt, emedan man uppmäter longituelen på eqvatom. hvarföre x 

angi~ven i ~ågminuter af en storcirkel, inuehåller 'lika mång~ 

naut1ska m1l. För att erhålla '" i nautiska mil, rrdtste andra 

ledet i eqvationen 

w= l og tng (45° + ~· ) 

multipliceras med den i bågminuter uttryckta radien, således 

med 3437·746771. Emedan likväl värdet pt\ w m formeln för

utsätter användamlet af N eperska logaritmer, så måste man 

för att kunna använda vanliga logaritmer, multiplicera eqva~ 

t ionens andra led med f: l t 1 1 b 
a { ·on1 1-- c er e är asen i N ep er

og e' 

ska loc:ar.itmsvstemot. ' T" 1·cl t o " 718"81828 
~ J v <o e p a e = Li. ~ .1. 5; således 

l 

derföre är 
log

1 0 
e = 2·302585093; 

w= 2·3025 ... X 3437·746 ... log
10 

tng (45° + 't_) 
2 

o= 7916·7044G8 lo o· tna (45 " + '!.. 1 · 
bl0 b 2)' 

ur clerm a. fo1 )l l 4'! • 1. 
· 'l e Hllner n1an ro 1 uågminnter af e.q va torn, alltså 

i nautiska mil. 

. De grunder, hvarpå utförandet af nutidens flesta astrono

~mska observationer hvila, äro de samma som do, hvilka cle 

aldl:e astronomema anlitade; och det kan derföre möjligen vara 

af mtresse att anställa on jemförelse mellan do observations-
Tidskr. i ·~/,)t. 188C. 4 
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sig och de, som nutidens full
medel hvaraf desse begagnade 

ändad~ instrument erbjuda. 

D ählre astronomernas o hservatorier. 

e d fi rnas pao en del offentliga platser, 
.. · · o agar 1 

Anda m l vara . o t'll cl-enkyrkor vid ett och 
t f· , In o·angen l so ~ ' 

såsom t. ex. u an, ~r_,. o h å andra ställen, ett instrument, 

annat gammalt .hen~~ate o~ si~ å de principer, enligt hvilka 

h vars konstruktwn grundar d gl p tt tföra sina observationer, 

t rnes me e a u 

de äldre as ronome . '· bservatorier voro inrättade; jag 

eller med andra ord, deras o 

f o l s 1- sol visaren. 

hänsy tar pa c en · ~.. h . f de äldre astronomerne 

d de h]elpmedel vara d 

För att me · · ' h t tföra ifrågavaran e 

. k a med noggran e u d 

betjenade sig, -unn f .. . L' aa öfver en stor, hvälf 

. o te man kunna OltOo 

observatwner, mas .. t'll .. llio· fasthet. arunclen, h var-

d h , väggar aga l rac r o ' o .. h 

byggna , vars . . d' ·t beläg·o·es med val op-

f l ' ll 'aS mvan 1g b 

på den är upp öre' mve 8l l f b''ldacle aolfvet blir, till 

t . å att det c era l b 

fogade, flata s enm, s h . t lt Vi antaga för att 

. t, .. l- . o· alldeles onzon e . c ' • 

hela srn uts rac ~nmo, . f ·t'·'ll 'ng· att anordumgen 

o dl' .. följande ran1S et nl ' c 

närmare åska rggora c h , t solen alltid vid sin 

. E l 'OI1a var e s 

blifvit företagen mor:1. l I b fl , sio· söder om zenit, hvil-

0 a genom öfre menehanen e nner o 
ganb 

o 

ken punkt hon således icke uppnar. o t södra sidan ett hål 

Vid början af hvalfvet upp~a?es a , "rtad metall-

. .. . a hvarutr mfattas en sva 

eller en mmdre oppnmo, fi t h ' l C (fig. 8)· nämnda 

"dt b 'as ett mycket n a ' 

plåt, i hvars mr on . 
1
. , I)lan men i en emot 

. l l , .. tt not mene ranem; ' . 

plåt insättes vm ~e ra er .. . a å att dess södra sida bhr 

. • o t nord lutande sfallmno, Sc 
: 

lodhmen, a l . elsl-rOI)l) 1
)asserar men-

l t o l då denna n mm . ~ . 

utsatt för so s ra arne, . . .. h t f de's I)lan. Då plåten 

11 b fi ner srg l nar e en a ::; l 

dianen e er e n . . d L' .. t den säkert med murbru r, 

o o t .. tt blifvit mnkta las es . o d 

pa sadan sa d' t . f dem. som genomga et 

. l 't ·olar med un an ag a ' "f 

så att mga so s ra ' .. JYI delst lodlina angl ves 

c1 fi 1 o 1 t aenomslappas. e 

nyssnäm a na ra e ' o " . lf t om är belägen lodrätt 

.. l l punkt pa go ve ' s 

och utmar ~es c en . t l t lodräta afstandet 

fi h o l t i plåten hvarJem e c e 

under det na a e ' · .. d l-t på golfvet, upp-

CG, mellan detta hål och nyssnam a pun.... c 
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mätes med största möjliga noggranhet. På goltvet uppdrages 

meridianplanets afskäming dermed,''') eller räta linien MN, äf

vensom genom punkten G en emot MN vinkelrät linie, den 

förra är midda,r;s-linien, den senare anger riktningarne åt Ost 

och Vest. 

En sålunda inrättad apparat kallas gnomon; den användes 

första gangen, med de iakttagelser med afseende på konstruk

tionen, hvilka nyss blifvit beskrifna, under år 1271, af den 

berömcle chinesiska astronomen Uocltuking . D en lodräta höjelen 

CG var 40 chinesiska fot, eller v . p. 12,5 meter, och hålet vid 

C hade finheten hos ett nålsöga. Nära fyra århundraden för

flöto innan Europas astronomer egde ett instrument, som i 

noggranhet och storlek kunde jemföras med detta. 

Då nu solen befinner sig på södra delen af himmelen, så 

genomgår hennes strålar det fina hålet vid C och lemnar på 

det planlagda golfvet en lysande bild af elliptisk fonn; och 

om man uppritar kontmen af denna bild, så har man en hori

zontel afskärning af den ljuskon, som i samma ögonblick ge

nomgått hålet i metallplåten. 

l!..,ör att närmare uppskatta angifvelserna af denna apparat, 

så måste man till en början undersöka beskaffenheten af den 

på golfvet al;;; trade, lysande bilden. H varje pnnkt på sol

skifvan utsänder ett koniskt ljusknippe, hvilket, i anseende till 

solens stora afstånd, kan betraktas såsom en cylinder, hvars 

sneda at:<;käming med golfytan framställer en liten ellips; alla 

sålunda alstrade lysande ellipser täcka till en del hvarandra 

och bilda tillsammans en enda lysande fläck, hvars midtpunkt 

blir lättare att med noggranhet bestämma, i den mån hålet i 

plåten är litet. Om man på golfvet uppmäter afståndet från 

denna micltpunkt R , till den lodrätt uneler C utmärkta punk

ten G, så känner man i den rätvinkliga triangeln CRG de 

båda sidorna RG och CG och kan beräkna vinkeln vid C 

som är lika stor med ZCS eller zenitdistansen för solsbfvaus 

medelpunkt i det ögonblick då punkten R blof angifven på 

-
';') Hurn detta skall ve r kstiillas, skola vi nedanför visa. 
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golfvet. Vertikalplanet gen~n: CR af,;kär , m~d gol:ytan __ rät~ 
linien RG; och om denna hme utdrages at Syd, sa angrfveH 

solens azimut, räknad i riktning från N åt O till 360", af 

vinkeln NGV, som är= 180°- RGN; fi'i.ller man linien RQ 

vinkelrätt emot M.N och uppmäter dess längd, så kan man ur 

triano-eln l~GQ mec1 lätthet finna vinkeln RGN, som är supp

lem.e~t till solens azimut. Koordinatema (i vinkelmått) för 

solens medelpunkt, nemligen zenitdi~Stans och azimut äro så-

lunda bestämda. 
Om man sätter CG = c, RG = l, RQ = p, zenitelistansen 

för solskifvans medelpunkt = z och azimut = a, så är 
l 

tng z= --
c 

. p 
sm a= l 

Anmärkas bör, att om azimuten r~t];:nas från N genom O 

till 360'', så skall man taga p positiv då punkten l~ faller _vest 

om meridianen, eljest negcttiv; i senare fallet är solens azmmt 

= 18U' ·t- a. 
Då solen, före sin gång genom meridianen, belyser södra 

sidan af den ofvannämnda plåten, så faller bilden l~ till vester 

om middagslinien GN; elen faller }lå midclag~linien i ,R1, clf, . 

solen är i meridianen, och ost om. G N, t. ex 1 R11, da solen 

genomgått detta plan. U p p mäter man afstånden mellan punk

ten G och solbilelen R vid olika lägen, så skall man finna att 

detta afståncl nnder en och samma dag, är kortast då bilelen 

inträffar på middagslinien; Yinkeln C har då sitt minsta värc~e 
· 1 · bla tr·1· ano·eln CRG Här af fölJ. er att solen h v ar] e 
1 c en vana, c o · · ' 

dag uppnår siu minsta zenitdil:ltans vid mcric:Lianpm:>"~gen; 
tvärtom är h ennes höjd öfrer harizonten störst 1 detta ogon

blick Om man dagligen bestämmer längelen af detta afstånd 

GR
1
, uneler loppet af ett helt solår, så finner ma,n att cl~ss 

största värde inträffctr omkring elen 22 December och att for

ändringarue cler·nti, fr~m mic1clag till middag, clå äro n~t::!ta~ 
omärkliga. Solen beskrifver då _sina h\.g,.;ta bi\gar öfver hon

zonten; och emedan hon synes vara stationär under loppet af 
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några dagar, så har denna epok fått namn af vintersolståndet. 

Kort derefter begynner dagbågen att höja sig, af::!tåndet GR1 
minskas dagligen och uppnår sin minsta längd inemot den 22 

Juni, då detta afstånd återigen föga förändras från middag 

till middag; solen synes då beskrifva sina dagbågar närmare 

zenit och kulminerar på nttstan samma afstånd derifrån under 

loppet af några dagar, hvarföre denna epok fått namn af 

sonwwrsolståndff; men snart börjar hon att åter Hänka sig, 

linien GR1 ökar dagligen sin längd, till dess att dess maxi

mum åter uppnås den 22 December, hvarefter solen återtager 

samma periodiska rörelse. 

Det var naturligt att man önskade få reda på huru mån

ga gånger solen passerar meridianen uneler en sådan period. 

Antag derföre att man någon viss dag, vid elen tid på året då 

solen närmar sig zenit, utmärker det ställe, t. ex. q 1 i h vilket 

bilden befinner sig vid mericlianpat>sagen; dagen derpå har han 

ryckt närmare punkten G, fortfar till sommarsolståndet att 

närma sig denna ]1tmkt, afLägsnar sig derpå derifrån, passerar 

förbi det i q 1 utmärkta, stället, har vid v.inter,;olståndet sitt 

::!törsta af:;tånd från punkLen G, hvarefter lmn åter närmar sig 

denna punkt. Man finner då, att solbilden icke efter ~tt helt antal 

mericlianpassager uppnår c1et i q 1 utmärkta stället, ty efter 3G5 

passager har bilden icke fullkomligt uppnått detta ställe, men 

efter 366 passagor har han skridit förbi detsamma; genom upp

mätning af bildens afstånd från punkten q 1 visar sig, att vid 

den förra passagen felas omkring en fjerdeclel af solbildernas 

afl:ltånd från h varandra, vid de tvenne successiva passagerna; 

om derföre tidsförloppet emellan två på ltvarancha följande 

meridianpassager kalla:-; ett soldygn, så har mau härigenom 

funnit att hela perioden, eller det tropiska äret, innehåller 365,~;; 

soldygn. Föregående unclet::iökning af år ets längd kan kon

trolleras på det sti,tt. att man efterser bilelens läge i anseende 

till punkten q 1 um1er förloppet af fyra sådana perioder; ty 

han h ar successivt afLägsnat sig från q 1, så att vid slutet af 

den fjerde af dessa lJerioder är han ungefär lika mycket af

lägse derifrån, som han skulle hafva fLyttat sig under ett dygn; 
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således innehåller hela fYraårsperioden 4. 365 + 1 = 1461 dygn, 

och 1
/ 1 deraf eller 866,20 dygn är äfven i detta fall det tropi

ska årets ungefärliga längcl. 

Om man utmärker en följd af de ställen, hvi.lka ljusbil

dens micltpuukt uneler loppet af en och samma dag intager, 

så skall man finna att han i det närma.ste följer den ena gre

nen till on hyperbel, hvars hufvuda:x.el t:~ammanfaller med mid

dagslinien JYIN; men denna hyperbelns gren varierar likväl 

dagligen, såväl till läge som till form. Vid vintersolståndet 

och ticlon deromkring är grenen konvex emot pnnkteu G; vid 

sommar;;.:olsti\.mlot konkav emot ,;amma punkt. Emellan dessa 

båda epoker öfvergår kurvan småningom från konkavitet till 

konvexitet eller tvärtom, så att på en viss cbg emellan de 

båda solstånden, och nästan mic1t emellan Ll em, sammanf~tllor 

den i det n~trma::>te mecl en nLt linie qq 'q'', som är vinkelrät 

emot middag:,;linien JYIN. N~imncle dag syn::> solen således röra 

sig i det plan, som genomgår 1;unkten C och räta linien q q 'q'' 

eller OW. Emedan gnomons dimensioner försvinna vid jem

förelse med solens afstånCl, så synes solen elen dagen gå upp 

och ned i förlängningen af linien q q 'q' 1 eller i den dermed 

]Jarallela genom G, således i sanna Ost- och \V estpunkterna. 

Det är dock tydligt, att detta resultat icke kan vara fullt 

riktigt, emedan solen, till följd p,f hennes egna rörelse, icke 

kan under dagens lopp qvarblifva i pla,net 00\V utan måste 

efter uppg:'mgen i O något afvika från riktningen OW; men 

denna afvikelse sker åt motsatta håll, allt efter som hon när

mar sig till eller aflägsnar sig ifrån sommarsolståndet, och 

man lmn derföre anse hennes väg likna den, som af en fix

stjerna skulle beskrifvas, så att man således kan antaga att 

hon på clet hela exakt., vicl detta tillfälle, följer det plan, som 

kan dragas genom C och räta linien 0\V. 

Det är af vigt, att närmare bestämma läget af detta plan. 

Man känner redan dess skärning med horizontalplanet; åter

står att finna lutningsvinkeln emellan dessa båda phtn. l\1an 

behöfver endast uppmäta afståndet Gq 1 samt ur elen rätvink

liga triangeln Cq 'G beräkna vinkeln vicl C, som är solens me-

-- •i7 -

ridianzenitdistans och komplement till den sökta lntningsvin

keln ; om man äfven uppmäter af.'3tånc1en GR, och Gr', sva

rande emot de båda solstånden, och beräknar meridianzenit

afstånden samt uti meridianens plan uppdrager riktningarne 

CQ, CS ', CS 11 ifrån hålet C i metall plåten, till solens ställen 

vid ifrågavarande epoker, så skall man finna, att zenitdistansen 

ZCQ faller miclt emellan de båda öfriga. Det plan QO\V, som 

delar vinkeln S 'CS '' midt itu, är himmelseq_vatorns plan, de båda 

tider på året, då solen genomgår detta, äro eqvinoxiema och de 

båda, sins emellan lika stora, Yinklarne S 'CQ och S ''CQ, h vilka 

befinnas vara omkring 23° 27', angifva ekliptikan/i lutnin.r;. 

Om man uti meridianens plan, genom punkten C, drager 

en rät linie PP 1 vinkelrät emot CQ, sit är nämnde linie PP 1 

t~erldiiaxeln, P och P 1 äro himmelspolerna; omkring den öfver 

horizonten befintliga polen P såsom medelpunkt synas him

melskropparne röra sig i cirklar, hvilkas planer äro paraHela 

med eqvatorns plan. För ögonblicket antaga vi att solen, 

uneler den tid hon är öfver horizonten, äfven rör sig uti en 

sådan cirkel; utan att vi göra afseende pit elen förflyttning i 

meridianens riktning, som är en följd af hennes egna rörelse. 

Om man då tänker sig räta linien PP' (fig. 10, 11) dragen 

genom gnomons centrum C, vinkelrätt emot eqvatorn OQ, så 

beskrifver solstrålen se, som genomgår hålet vid c, omkring 

vedelsaxeln en rät kon hvars bas är en cirkel och vinkeln SOP 
) , 

eller solens medelpunkts polarclistans, förblir konstant för alla de 

lägen, som solen under dagens lopp intager; elen emot golfvet 

förlängda solstrålen beskrifver elen motsvarande manteln till 

samma kon. Afskärningen med golfytan utgör då elen kurva, 

som ljusbilelen under dagens lopp synes beskrifva, och denna 

kurva är följaktligen en konisk sektion. Fig. 10 föreställer 

den vid tiden för sommarsolståndet alstrade kurvan, som är 

ena grenen till en hyperbel, konkav emot punkten G; :E'ig. 11 

framställer en gren af hyperbeln, konvex emot punkten G och 

alstrad vid tiden för vintersolståndet. Emellan dsssa båda 

yttersta gränser förändras kurvans form dagligen; och vid den 

tid, då solen genomgår eqvatorn sammanfalla konens båda 
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mantlar i ett och samma plan, hvars afskärning med golfytan 

alstrar Oi:lt- och \V estlinien, såsom förut blifvit framstäldt.''' ) 

lVIed undantag af de hålla tiderna ])å året, d:i soll:ltånden 

inträffa, är den alstrade, clagliga kurvan icke alldeles identisk 

med en konisk sektion, emedan viLl am1ra tic1cr, då solen flyt

tar sig i norcllig ellm· i:lYL1lig riktning, vinkeln SCP icke, i 

sträng mening taget, uneler dflgem; lopp förblir kou:-;tant. 

lVIen om. man icke fäster afseende vid denna obetydliga af

vikning. och af::>ätter de bå<la punkter R och R 11 (fig. 8), i 

hvillm ljusbilelen har likn stora af::;Mm1 från punkten G, så 

skall man :finna, att vinklarue RGN, R 1 1 GN äro sinsemellan 

lilm stora. :B'ör att på golfvet utlägga micldag::;l.inien, behöfver 

man derföre blott att, med G såsom mec1elpunld, uppdraga 

åtskilliga cirkcllx'\gar mec.1 olllm radier ::;amt att på hYarclcra 

bågen utmii,rka de båcla punkter, i hvilka ljuc;bihlen intrii.ff~1r 

på densamma; om m:1.n skii.r konlan, ~:;om c;a.mmanbim1or hvarje 

sådant par af punkter, mic1t itu och ;;;mnman1im1er den er

hållna punkton mecl pnukten G, :-:;,,, har mR.n meriLlianplR.net,; 

skärning med golfytau, clet är, middrt,rplinil'll. Resnlt.atet blir 

rättast, om kontitruktionen utföre::; YiLl solstånchtic1ern8.. 

En c;tor del af de data, hvilka <len modernare a::;tronomien 

fram~:;täller , kum1e såledet:> af cle älche astronomerm1 ut.leta::; 

med tillhjelp af ett s[L enkelt observationsmeclel, ;,;om af...,tåndet 

emellan tvenne fixn Jnmktcr. Det ofva.n bc,;krifim instmmen

tet var fnllkomlignre ii.n an(1ra, kon~:;trueradc enligt ::;amma 

grum1cr; Lle senare bestoJo helt enkelt uti ett, från midteu af 

en horizoutel, plan t:>kifYa loclri.Ltt uppst<.lcm1c stift, fn1n hvilket 

,;knggau::; hi.1Jgcl gjorde samma tjenst som gnmnon; ett dylikt 

im;t.rmncut läror hnfva bllfvit a1rvämlt i China., af astronomen 

Tchukong, redan 1100 ar före elen kristnn t ideräkningen. 

-:;;) Ehuru det kunde va ra iut.•·essaut att utstrV.cka nnclersiikn.ir.gen af ifr!\ga

varnudll kun-nr, genom tilliimpaing af analyti~k gconwtri, anser jag mig dock 

bura af"slå uerifrån, fiir alt ie)>e a!Jtfnr liingc uppehålla mig vi .[ dc>lt:L iilll"lC i 

i Astronomie Phyoique par I. B. Bior, nr lwilket arbete ofvanstiiende blifvil 

he~1tadt, finnes :l sid. 75-125 eu utförlig fram slii llning af dessa kurvor. 
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lNirsta meritlian konferensen. 
Vid den internationela konferens, som hölls i \V ashington 

för att be~tämma en första mericli::tn och ett univer,.;elt dygn, 
sammanträdde delegerade från 23 olika länder, nemligen: Bra
silien, Chili, Columbia, Costa Rica, Frankrike, Förenta r:>ta
terna, Guatemala, Ha~waii, Italiei1, Japan, Liberia , Mexico, 
N ederlämlerna, P::traguay, Ryssland, Salvador, Sa.n Domingo, 
Spanien, Storbritanien, Sclrweitz, Sverige, Turkiet, Tyskland, 
Venezuela och Ö"terike-Ungern, un<ler inalles åtta sessioner, af 
hvilka elen första egde rum elen 1 Oktober och elen sista den 
l November 1884. 

Sedan frågm1 blifvit noga öfvervägd aflät konferensen sju 
resolutioner, :;ammanfattade i följande 

Slntakt.. 

Seda.n presidenten i Amerika" förenta ~tater utfärdat in
bjmlning till r egeringam e för alla cle nationer, som stå i Lli
plomatisk förbindelse med hans egen att säncla del egerade för 
att den l Oktober 188--1: sammanträffa i staelen \Vashington 
med Llelegentdc från Förenta staterna, med uppgift att gran
ska och om möjligt bestämma en meridian som vore lämplig 
att begagna såsom en gemensam första meridian för longitu
Llerna och för tidräkningen öfver hela jorden, sammanträdde 
denna internation ela meridiankonferens på nämnda tid och 
st~i.lle och ntfänlacle, efter omsorgsfull och noggran 11röfning, 
följande resolutioner: 

I. "Det är konferensens åsigt, att det vore önskvänlt an
taga, en enda första meridian för alla nationer, i stället för de 
många fiirsta mm-jL1ianer, som nn begagna,s" . 

Denna resolution antogs enhälligt. 
II. "Konferensen föreslår cle här representerade regerin

garna, ~Ltt merichanen genom centrnm af transitinstrumentet i 
Greenwich' observatorium antage:,J stLsom första (initial) meri
dian för longitULler." 

22 ja, l nej, 2 afstodo från omröstning. 
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III. "Att denna meridianlongitud skall räknas i två di
rektioner till 180 grader, hvarvid ostlig longitud betecknas 

med plus och vestlig longitud med minus." 

14 ja, 5 nej. 6 afstodo. . 
1 V. "Konferensen föreslår såsom önskvärdt, a,tt ett um-

verselt dygn antages för alla sådana ärenden: för _hvilka de: 
kan befinnas lämpligt; men detta bör dock lCke mverlm pa 

bruket af lokal- eller annan (standard) tid." 

23 ja, 2 afstodo. 
V. "Att detta universela dygn skall vara ett medelsol-

cly0-11- "kall beo-vnna för hela jorden i det ögonblick, då medel-
o ) '~ 1 b u 

tids midnatt i första meridianen inträffar och sålunda sam-
manfalla med början af det borgerliga elygnet o~h d~tum för 
denna mericlian; och skall rälmas från noll t1ll tJugofyra 

timmar." 
14 ja, 3 nej, 7 afstodo.*) , . 
VI. "Konferensen uttrycker sin ±örhoppnmg derom, att 

det astronomiska och nautiska dygnet, så fort lämpligen kan 
ske, inrätta,s så, att det öfverallt begynner vid medeltids mid-

natt." 
Denna resolution antogs utan votering. 
VII. "Konferensen uttrycker sin förhoppning derom, att 

de tekniska förberedelser, som afse reglerandet och utsträc
kandet af decimalsystemets tillämpning på indelningen af 
cirkelbågar och tid, skola åter up11tagas, för att medgifva ut
sträckning af dess tillämpning på alla de fall, der sådant med-

för verkliga fördelar." 
21 ja, 3 afstodo. 

Uti den rapport, som häröfver afgafs genom delegerade 

från Storbritanien, anföres ungefär följande: 
"Det bör anmä,rkas, att antalet af de röster, som afgåfvos 

"vid de olika resolutionerna, ingalunda afgåfvos enhälligt, då 

-:i<) Salvador synes icke vidare hafva. deltagit i konferensens beslut. 
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"några resolutioner antogos af en ganska betydlig majoritet: 
"under det att vid andra, en icke obetydlig del af delegerade 
"antingen röstade nej eller afstoclo från votering. Några få 
"anmärkningar. till förklaring af denna omständighet, torde 
"böra anföras." 

"De flesta frågor, so m framstälcles till de delegerade, hade 
"rectan, såsom förberedelse, blifvit afhancllacle vid elen geode
"tiska konferens, hvilken hölls i Rom, Oktober 1883. Åtskil
"liga af de vid nu ifrågavarande konferens representerade na
"tioner utnämnde sina i \V ashington anstälda diplomater, och 
"instruemde dem helt enkelt att rösta för de beslut, som blif
"vit antagna, i Rom." 

"Konferensen i Rom uttryckte mycket bestämdt sin åsigt 
"till fördel för antagandet aJ Greenwich' meridian, såsom första 
"meridian, och \V ashington-konferensen tillkännagaf samma 
"åsigt, genom en lika afgörande votering. Det enda alterna
"tiv, som framstälcles i Washington, var det af Frankrikes 
"delegerade gjorda förslaget, att en alldeles ny, meridian hvil
"ken skulle få en alldeles neutral karaktär, borde antagas; 
"men detta förslag, ehuru med mycken vältalighet understödt 
"af mr J anssen, syntes den stora majoriteten delegerade icke 
"erbjuda fördelar, jemförliga med de olägenheter, hvilka tyd
"ligen skulle uppstå genom dess a,ntagande". 

"Ehuru detta närmande till öfverem;stämme.lse med den 
"Romerska konferensens ledande förslag förefans, så emot
"togos dock åtskilliga af de följande förslagen, för ingen del 
"med samma allmänna gillande. Till exempel, den Romersim 
"konferensen hade föreslagit, att longituelen borde räknas i 
"ostlig riktning från Greenwich' meridian, från noll till 360°. 
"Då ämnet afhandlades vid konferensen i \V ashington befans 
"det att åtskillige delegerade föredrogo bibehållarrdet af det 
"system, som länge varit i bruk, nemligen att räkna longitn
"derna i båda riktaingarue i anseende till första meridianen, 
"från O till 130°, dervid longituden i den ena riktningen an
"ses vara positiv och i elen motsatta riktningen negativ." 

l 
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"Det befuns äfven att de delegerade, som önskade räkna 

"longitnclema i enelast en riktning, icke kunde komma öfver

"ens sins emellan, om den riktning som borde väljas, då 

"några önskade följa elen Romerska konferensens förslag, att 

"longituclema borde rälmas .i ostlig riktning, under det att 

"andra förordade att de borde ritknas i elen motsatta. Under 

"dessa förhällanelen antogs den 3:e af ofvan anförda resolutio

"ner med afgjord majoritet, ehuru, af redan anförda skäl, nå

" gra delegerade röstade nej och finn n flere af;:; to do ." 

"En annan punkt, i hvilken den Homer;;ka konferenseno; 

"förslag icke vann bifall af majoriteten delegerade i \Vashing

"ton, har af-;eenclo på valet _ ·af det ögonblick, i h vilket det 

"universela elygnet borde begynna". 

"Konferensen i Rom föreslog, att t l et nui versela elygnet 

"borde sammanfalla, med det at>ti'Onomi;:;ka, Ull(ler första meri

"dianen, i ::;tället för att öfverent>stämma med det borgerliga; 

"med andra ord, att det borde begynna vid middag i Green

"wich i stället för vid mic1na,tt i Greenwich. J!-,ör majoriteten 

"af vVashingtons clelegemde syntes det vara aJgjorclt fördel

"aktigare [ttt låta det universela dygnet sammanfalla med 

"det borgerliga, under första meridianen, och sålunda begynna 

"vid midnntt i stället for vit1 middag. Det afveke från bru

"ket i dagliga lifvet, att låta förmiddagen tillhöra elen ena 

"dagen och den omedelbart derpå följande eftermiddagen, den 

"andra. Om dagarne i veclmn, angifna under första meridia-

1''nen, ::;kola bibehålla sin nuvarande betydelse, så ::;kulle det 

"t. ex. blifva nödvändigt att anse den ena hfilften af lördagen 

"så~ om hörande till det eJ w nni versela elygnet och elen andra 

"hälften att tillhöra uiistu nni versela llygn." 

"Om, & andra sidan, clagarne i veckan förändrades med 

"af::;eende lJå det nu brukliga sättet, för att öfverensstämma 

"med det af konferensen i Hom föreslagna universela dygnet, 

"så skulle, oxempelvi::;, tisdags förmiddag omedelbart följa::; af 

"onsdags eftermiddag." 
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"På samma sätt skulle förmiddagen af hvacl vi nu kalla 

"den l Januari utgöra en del af elen 31 Dece1nber' {" ' J 
· oregaencte 

"år. Allt detta ::;kulle tydligen vara förenacH med stora olä-· 

"genheter, så att det vore fruktlöst hoppas, att en saclan för

"änd~ii~g i bruket någonsin blefve antagen öfver hela jorden." 

Salunda blef den femte af här ofvan ano-ifna IJunkt , · 
"l 'lk _['.. o • b . er' l 

1v1 ' en wreslas, att det um versela dyg·net sl·all be o· · l 
· . '- "'ynna v1r 

"midnatt under första meridianen, antagen af en stor majoritet 

"delegerade, ehuru åtskilliga af dem ans~(.go sig o·enom sina 
"' 1 .L' 

...... b 

mstru i:clOner, vara bundna att af::;tå från votering." 

"I öfverensstämmelse med detta beslut skulle relatio
11811 

::emell~n lokaltid, för hvilket ställe som helst, och den nniver

sela ticlen uttryckas genom den enkla formeln : 

lokal tid = universel tid + longituden. 
"O ' l . J 

m a anc ra swan, Romerska konferensens förslag an to-

"ges, så skulle vi nödgas använda elen mindre enkla formeln : 

lokal tid = nniversel tid + longituden - 12 timmaL 

"Det vore naturligtvis olämpligt att begagna t vd uni v er

"sela dygn, af hvilka det ena skulle begynna vid midnatt och 

':,d~t andra vid miclda~·, oc_h derföre uttryckte delegerade, i 

SJette punkten, enhälligt sm förhoppning· om att det astro-
" . J l . ' 
.n01ms ;::a oc 1 det nautmka elygnet skulle, så fort sådant vore 

'·ut~örbart, öfverallt inrättas för att begynna vid medeltids 

"midnatt." 

"Det syntes dem, att astronomerna borde hafva föo·a elle" 
.,. ., . o' .t 

mgen svanghot, att verkstälb den före::;lagna föränchino·en 

" l l o 
oc 1 att, sel an denne en g:'mg blifvit gjord, simlie bortskaf-

::fanclet af åtskillnaden emellan borgerlig och a~--;tronomisk till 

medfora :-;to ra förclelar." 

"Med anledning cleraf, att rle astrouomiska efemeriderna 

" t 'f "u -~l vas några år i förväg föreslogs, ehuru ingen formlig v o-

"tenn g företogs öfver denna punkt, att om astronomerna sam

" tycka att antaga <len ::;åluuda f(irorclacle fii 1 ändringen, så torde 

det vara lämpligt införa det nya sättet för ticlriikuino·en i 
" :E: '1 b 

e emenc erna nncler året 1890, då llett.a sknlle medgifva ett 
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<~tillräckligt stort tidsförlopp för sjömän och andra att biifva 
"bekanta med förändringen, innan de blefve tvungna att an-

"taga elen." 
"Den fjercle punkten, som antogs utan opposition, ehuru 

"två delegerade afstodo från votering, stadgar, att konferensen, 
"som föreslår antagandet af ett universelt dygn för alla ären
"elen, för hvilka det kan befinnas lämpligt, icke önskar inverka 
"på begagnandet af lokal- eller annan (standard) tid, der r1enmt 

"är att föredraga". 
"Den sjunde 1mnkten blef antagen af aktning för elen ut-

"märkte franske delegerade, mr J anssen's önskan, ehuru åtskil
"lige clelegerac1e höllo före, att det i denna punkt afhanc1lacle 
"ämnet låg något utom innehållet i de punkter, öfver hvilka 

"konfe;ensen fått i uppdrag att yttra sig". 

Det föreslagna universela tlygnet. 

Astronomernes åsigter beträffande fördelen med den före
slagna förändringen nemligen att låta det astronomiska elyg
net begynna vid midnatt, i stället för vid middag, såsom nu 
är brukligt och från hvilket tidsmoment det räknas i alla 
nautikal-almanachor, äro emellertid delade. Professor New
comb, superintendent för elen amerikanska N autical almanach,*) 
yttrar sin mening i ifrågavarande ämne med ungefär följande ord: 

"(l). Konferensen uttrycker sin förhoppning clerom, att 
det astronomiska och nautiska elygnet så fort lämpligen kan 
ske, inrättas så att det öfverallt begynner vid medeltids mid-

natt." 
"(2). Ostlig longitud skall anses såsom positiv och vestlig 

longitud såsom negativ". 

*) De nmerikanslm efemeriderna innehålla två de:ar, af hvilka den första 

är beriiimad för Greenwich' meridian, i likhet med den engelska Nautical Al
manach, och Ur siirskild afsedel föt· navigatörer; den andra lir beriiimad f< i r 
Washintons meridian till tjer,st fiir Amerikas astronomer (se Astronom y by W 

Chanvenet, pag. 68.J 

- 55 --

"Uti den första af dessa resolutioner föreslås en förändrincr 
. d b "1 et sätt att räkna astronomisk tid, som härleder sig från 

"forntiden, och hvilket nu allmänt användes af astronomerne. 
"Bruket att låta middagen vara det ögonblick, från hvilket 
"timmarne räknas, härstammar från Ptolemeus. Det är icke 
" o o f k f f sasom nagra a 'On erensens ramstående medlemmar synes 
"hafva antagit, grundaclt på olägenheten för astronomerne att 
'·låta elygnet begynna vid midnatt, utan antogs derföre att det 
"var det naturligaste sättet för soltidens uppmätande. För 
"hvart och ett ställe uppmätes soltiden genom solens rörelse 
"och angifves genom hennes timvinkel. I öfverensstämmelse 
"med allmänna bruket räknas timvinklarne från ställets meri
"clian och således begynner solclygnet, helt naturlio-t i det 
"'' • o b' ogonbhck, da solen genomgår ställets meridian eller passerar 
"förl:lta meridianen. Af samma orsak räknas stjerntiden (si
"dereal time) från det ögonblick, i hvilket vårclagjemnings
"punkten passerar ställets meridian, och sålunda motsvara dessa 
"båda ticler relationen emellan solens och vårclagjemnings
"punktens ställen." 

"Det vill synas som om konferensen antog denna resolu
"tion under förutsättning, att förändringen icke skulle hafva 
"afseende på någonting annat, än på det bland astronomsrue 
"brukliga sättet att angifva ticlen och borde derföre kunna 
"genomföras utan stora olägenheter. En noggra.nnare pröfnino
"än den som ticlen medga± konferensen egna detta ämne, skull:, 
"derom är jag öfvertygacl, hafva leclt elensamma till ett annat 
"beslut." 

"En förändring i systemet för astronomisk tidräknino- med-b 

"för icke blott en sådan förändring af bruket, som ett nytt sätt 
"för tidräkningen i det borgerliga lifvet skulle åstadkomma 

' 
"utan medför äfven rubbning inom hela literaturen och under-
"visningen i detta ämme. Det rådande systemet o-enomo-år 
~' . . b b 
alla de volymer af efemencler och observationer, som fylla 

"astronomens bibliotek. Hans böcker, hans tabeller, hans un-
"d .. erv1smng, hans formler och sättet för hans beräkningar äro 



'tgrundade på detta system. En föränclring i systemet måste 
"medföra förändri.ng i många af de regler och metoder, som 
"nu äro afhancllalle i hans böcker". 

"Men detta skulle blott utgöra början tlll oredan. Astro-
"nomiska observationer och efemerider äro utförda och utgifna 
"i tryck, icke allenast för elen närvarande tiden, utan äfven 
"för kommande århunclraden. Om systernet ändras på före
"slaget sätt, så måste kommande generationers astronomer, 
"som åber opa dessa ]Jnblikationer hafva förändringen i min
"net, för att icke missu1Jpfatta de data, hvilka han har fram
"för sig . Förhållandet blir ännu värre, om föränclringen icke 
"genom.föres uti alla efemerider och af alla flstronomer, vid 
"samma tidTmnkt. Det skulle då bliJva niiclvämligt för de 
"astronomer, t illhörande tjugonde århundradet, hvilka begagna 
"efemerider och observationer från det nnvarancl e, att känna 
"och ständigt hafv~t i minnet alla de olika ticlpunkter, vicl 
"h vilka fö rändringen blifvit genomförd. Om till exempel ( \V n,s
"hington's) N a val Observatory, såsom officielt blifvit tillkänna
"gifvet, införer det nytt systemet den l Januari 1885, så skulle 
"derigenom, under flere års tid, Ul\]Jstå en brist på öf,·erens
"stämmelse emelhm det syc,tem, som användes af detta eta
"blissement och det som begagnas i de amerikanska efeme
"riderna, hvilka beräknas fyra år på förhand." 

"Det är svårt att för andra än astronomer, hvilka hafva 
"bega.gnat sig af i tryck utgi.fna observationer, framställa cleu 
"oreda, för,rirring och de misstag, flir hvilk:1. våra efterkom
" mande blefve utsatta, till följd af flirändr iugen. Denmt oreda 
"skulle mX,.iligen kunna förl ik11as vid den, som skulle uppsti\., 
"om vi omkastade eller föriinllntele bctydelsPn af n;1gra vig
"tiga ord i -vårt språk på <let si.itt, att kommrwde tiders litsare 
"icke kun(le förstå betyrlelson af detta ord, så vi da han icke 
"hade reda på den tidpunkt, vicl hvilken boken blof tryckt. 
"Orden skulle hafva m betydel:<e, om do blifvit tryc·kta föne, 
"och en annan betydelse om de blifvit tryckta efter den vill-
"tagna föränrlringen" . 
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"Det bör anmärkas, att franska republiken af år 1790 som 
"antog en ny kalender, icke vågade förändra det gamla s'y 'te-" t o o 

::; me 1 sma astronomiska efemerider". 
"J o i' ag ser mgen .Lördel, som ersätter denna oreda. Om d 

" t . k e "as r~no~ns a efemeriderna allmänt begagnades af andra än 
nav1gatorer och astronomer, så skulle förhållandet blifva an

"norlunda. Men såsom saken nu förhåller sig så beD"agnar· 
". . ' b s1g 1~ga andra af dem än sådane, som äro vana vid sättet 
"för tidräkningen ; och förvandlingen af astronomisk tid till 
"borgerlig är så enkel, att den icke medför ringaste svåriD"het." 
" ".Förändri~gen berör såväl navigatören, som astron~men. 
"Antmg~n nav1goatören skall låta dygnet begynna vid middag 
eller m1dnatt, sa är säkert, att han måste bestämma sin lati

"tud genom (meridianhöjd af) solen, vid middag. Det nuva
"rande sy::;temet, nemligen att räkna dygnet från middaD"en 
"t'Wt h ö ' l a er onom att göra detta på ett enkelt sätt emedan han 
::förvandlar tiden vid middag till astronomisk tid Ci Greenwich), 
}enor~ ~tt helt enkelt addera eller subtrahera longituden. 
"At~ mfora en förändring, hvilken som helst, i det sätt på 
}~v1lket. den o olärde blifvit van att utföra sina beräkningar, 
ar alltid svart; men svårigheten blir ännu större då ett in

::veekladto s.ystem skall ersätta ett enklare. J ag h;ser den be
s~amda as1gten, att h varje försök att ändra formen af de till 

::t~enst för våra navigatörer utkommande astronomiska efeme
nderna, skulle möta så stora svårigheter, att dessa i verklig

"heten icke skulle kunna öfvervinnas." 
"Den andra punkten, öfver hvilken jaO' önskar yttra miO' 

"är d t' h ·1 ö o' en, u l Vl ken man föreslår att ändra vårt nuvarande 
"sätt vid begagnandet af de algebraiska tecknen för lonaitu-
"d 'f b " en, geno~ att g1 va ostlig longitud tecknet pltts och vestlig 
tecknet mzntts. Det nuvarande systemet antogs för omkring 

"f t ' (?) o o " yr l? · ar s:d~n 1 Tyskland, såsom det naturligaste, emedan 
longituden pa .JOrden uppmätes genom solens och stjernornas 

::synbara rö~else från öster till vester, och emedan det synes 
vara naturhgast att anse rörelsens riktninO' såsom algebraiskt 

Tid,kr. -i Sjuv. 1886. o> 
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"positiv. Detta system antogs i de amerikanska efemeriderna 
"från början, och alla de tabeller och formler deruti, hvilka 
"erfordra longitudens tillämpning, hafva blifvit konstruerade 
"på denna princip. Att nu förändra metoden skall för hvar 
"och en, som begagnar dessa efemerider, förorsaka misstag 
"och oreda utan att, såvidt jag kan finna, medföra de ringaste 
"motsvarande fördelar . Min åsigt är derföre, att den icke bör 

"antagas." 
"I betraktande af dessa omst.ändigheter hemställer jag 

"vördsamt att ingen förändring i det hittills begagnade sättet 
"för tidräkningen må blifva vidtagen, vid 1)ublikationer från 
"detta obs0rvatorium, förrän en gemensam datum för förän
"dringen blifvit, genom internationeJ öfverenskommelse, af alla 

"nationer bestämd." 
Professor N ewcomb bifogar följande förteckning på erfor-

derliga förändringar i den Amerikanska Nautical alrnanach, om 
det astronomiska dygnet skall begynna vid midnatt. Anmärk
ningarne äro lika tillämpliga på den engelska nautical alma-

nachan. 
"P ag I för h varje månad: emedan de siffervärden, som 

"finnas på denna sida, äro gifna för apparent middag i Green
"wich, så bör frågan, huruvida de skola qvarstå oförändrade 
"eller inrättas för ap})arent midnatt i Greenwich, afgöras af 

"kompetent autoritet." 
"Pag. II för hvarje månad: för att motsvara den nya tid-

"rälmino·en så måste siffervärdena inrättas för medeltids mid-
o . l 

"natt, h varföre hela sidan måste ändras." 
"P ag. III och IV för hvar.ie månad: nästan samma an-

"märkning, som vicl Pag. II, eger här sin tillämpning. Sedan 
"förändringen blifvit gjord uppstår ett afbrott på ett halft 
''dygn i anseende till solens longituder, före och efter för-

"ändringen." 
"För att dessa pagina noggrant skola motsvara den nya 

"tidräkningen, så måste kolummerna för middag och midnatt 
"byta plats. Detta kan leda till . misstag för astronomen eller 

"navigatören (som är vand vid det gamla systemet) om han 
"skulle förbise den gjorda ändringen. Införes icke denna så 
"uppstår ett blandad t system." ' 

"P ag. V till XII: alla siff'ertalen på dessa pagina måste 
"ordnas annorlunda, då timmarue räknas från midnatt." 

" .. "P~g. XI.II till XVIII : lunardistanserna måste angifvas 
for m1dnatt 1 den första kolumnen på venstra sidan och för 

"middag i den första kolumnen på högra sidan, hvarföre siffrn·
"talens platser å dessa båda sidor ombytas." 

. "Plan~t-eferneriderna: dessa skola naturligtvis angifvas för 
"m1dnatt 1 stället för middag och betydelsen af alla siffertalen 
"blir derföre olika. Då förändringen införes uppkommer så
"ledes ett afbrott på ett halft dygn i serien af datum :B" d 
" 1· or e 
o 1ka dagarne." 

"Månens longitttd och latitud: tidsuppgifterna i denna del 
::af efe~eriderna måste ändras med ett halft dygn. Följden 
"kan . bhfva att astronomen, förbiseende ändringen, begagnar 
ett bdsargument, som är felaktigt på ett halft dygn." 
. "Stjerntid oid medeltids middag: h var helst denna q van

"t1tet förekommer i efemeriderna måste densamma i det nya 
" t ' sys e m et, utbytas emot stjerntid vid medeltids midnatt." 

"Transit-efemeriderna: dessa skulle bli f va oförändrade med 
"undantag af kolumnen mean time of transit som måste ä~dras 
" d 12 . ' me timmar." 

"Förändringar af nästan samma beskaffenhet som vid 
" l t f' 'd ' P ane ·e e men e rna, måste införas vid förutsäaelserna (predic-
"t' f h b wns o p enomena)." 

Detta anförande, nemligen: "det föreslagna universela 
dygnet" innefattar professor N ewcombs svar till superinten
denten. för N a val Observatory i Förenta staterna, commodore 
Franklm, som utfärdat en ordre, att det nya sättet för tid
räkningen skulle i de Förenta staterna tillämpas den 1 J annari 
1884; ordern blef likväl sedermera upphäfd. 
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Anförande af föredraganden i 7:e vetenskaps
klassen inom KongL Örlogsmannasällskapet, 

' lwptenen D. Barclay.*) 

Såsom bekant är anstäldes sistlidne höst vid Sveriges kust 
.. .. k' d f kammarherren T h. N orclenfelt konstruerad forso me en a 

dervattensbåt. Dessa försök åclrogo sig ganska myckeno upp-
u~- 1-samhet dels genom det ovanliga att båten skulle ga helt 
mar'- el · tt flera länders re-och hållet under vattnet dels engenom a . , 
geringar skickat högre och lägre officerare att närvara vrcl de-

samma. o .. · k , . d har med Frågan om undervattensbatar ar re e ny, en . o 
kortare eller längre mellanticler flera gånger under ~rsta ~r-

f ··at h då denna sorts farkoster nu ater tlll-hnnclraclet ramtra , oc . 
. . .. ··l· het torde det icke sakna mtresse att dragrt sr<Y uppmar -..sam ' . 

k t blick tillbaka på utvecklingen af clesamma. . . 
a~ a en o f. t ·äclde undervattensbåten samtrdrgt Första gan<Yen ram 1 ' · 1 ·.. · oh fo··r att kunna föra detta förstörelserecls,~ap med s1omman oc f ll · 

mot ett fiencltligt fartyg. Tanken härp~ anses vara u t on: 
inel hos en amerikansk ingeniör Davrd Bushnell, so~ om 

~rin<Y år 1776 med ofvannämncle afsigt uttänkte och bygcle eon 
båt "'med hvilken man kunde gå uneler vattnet. Denna ~at 
f

. l ~ . d handkraft förnwdelst tvenne skrufvar, anbrmramc reu; me . · 4-" · 1- l 
d d ena öfver den andra och med sma axlar l o vm -.e . 

ga e en . t E L med denna 
Historiskt synes vara att en sergean . ee.. . . <Y 

försÖk att förstöra ett engelskt orlogsfarty "'' båt gjort ett 
"Eagle", ~-en misslyckats. 

0 .. ,-]o"smann•siillsl<8pets hi\gtidsdag d~n 16 November 
'') Uppliist på Kong!. -o 

1885 .. 
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21 år senare eller 1797 kom Robert Fulton, ångbåtens ska
pare, till Frankrike, och sedan han under tre år fåfängt för
sökt att af Direktorium erhålla medel för utförandet af sina 
förslag till minor och till en undervattensbåt - till hvilken 
sistnämnde han gjort en modell som han gaf namnet "N autilus" 
- lyckades . han slutligen år 1801 att derför intressera dåva
rande Förste konsuln Napoleon, som genom en skrifvelse da
terr.td den 20 Mars s. å. beviljade en summa af 10000 francs, 
för att sätta Fulton i stånd att i Brest göra försök med sin 
"N autilus". Uppfinnaren synes först hafva bygt en båt försedd 
med tvenne propellrar för dess framdrifvande och en skruf 
som verkade vertikalt för båtens sänkande och höjande i vatt
net. Härmed gjordes försök i l{ouen och Havre, men kort 
derefter bygdes en förbättrad "N autilus" i Paris med formen 
af ett temligen mycket förlängdt ägg och hvars inre största 
diameter var omkring 6 fot. Denna båt sänktes genom in
släppande af vatten i en reservoar och höjdes genom att ut
drifva vatten med en tryckpump. Den hade jornspant uch 
kopparförhydning. 

Med sistnämnde båt gjordes under år 1801 åtskilliga för
sök; första gången i Juni månad i Paris, hvarvicl Fulton var 
med båten nere uneler Seinens yta omkring 20 minuter; nästa 
försök utfördes i B rest den 3 Juli, då uppfinnaren och 5 man 
med båten sänkte sig till 25 fots djup och voro nere uneler l 
timme; seelan en förändring på båten vidtagits för att insläppa 
dagsljus genom en med tjockt glas täckt öppning och der
igenom kunna undvara de dittills begagnade ljusen, som för
skämde luften, gjordes förnyade försök elen 26 Juli och den 7 
Augusti, hvarvid båten uppnått en fart af l meter i sekunden, 
hvilket motsvarar omkring 2 knop, samt ena gången varit nere 
uneler 4 timmar 20 minuter. 

Oaktaclt dessa, som det ville synas, lyckade försök tyckes 
N a poleon hafva blifvit otålig öfver de återkommande änclrin
garne och förklarade uppfinningen opraktisk. 

Fulton lyckades ej heller vidare att i Frankrike införa 
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va,re sig minor eller undervattensbåtar, troligen emedan många 

af den tidens ledande män hyste motvilja för ett sådant strids

sätt. 
Sedan Fulton återvändt till Amerika var han der syssel

satt med att konstruera en undervattensbåt, som erhållit nam

net "Mute" och skulle blifva 80 fot lång, 22 fot bred och 14 

fot djup; men uppfinnarens död hindrade fullbordandet af 

denna båt. 
Härefter förflyta åter omkring 20 år utan att man hör 

talas om 2essa slags farkoster, men i början af år 1821 lära 

försök ånyo utförts på Themsen med en undervattensbåt af 

100 fots längd konstruerad af en mr Johnsson egentligen i 

afsigt att dermed från S:t Helena befria den fångne kejsaren. 

Båten hann dock icke -blifva färdig i tid för att utföra sitt 

tilltänkta värJ. 
År 1814 omtalas ett försök i Portsmouth af en annan en

gelsman vid namn Shuldom, som med en båt skulle sänkt sig 

30 fot under vattnet, och 1825 framkom en fransk sjöofficer 

mr Montgeri med förslag till ett undervattensfartyg, som skulle 

blifvit 86 fot långt, 23 fot bredt och 14 fot djupt, men hvilket 

dock aldrig kom till utförande. 

Sedermera dröjde det ända till 1855 innan denna tanke 

åter vaknar till lif. Detta år omtalas att en rysk mekanikus 

Bauer konstruerat en undervattensbåt enligt Fultons principer, 

med hvilken han kunde förblifva ända till 8 timmar under 

vatten, och på utställningen i P aris samma år lärer funnits en 

modell till en undervattensbåt, men försök omförmäles ej med 

denna båt. 
Det var under amerikanska inbördeskriget, då sjöminan 

kom att intaga en plats bland krigsmaterielen och att spela 

en så betydelsefull rol, som tanke åter uppstod att för dessa 

minors användande till anfall begagna båtar, dels till större 

eller mindre del, dels ock helt och hållet nedsänkta i vattnet. 

Af förra slaget funnos flera både hos N ordstaterna och Syd

staterna. De voro 25 till 40 fot långa med 6 a 7 fots dia-
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meter. och försedda med en liten rektangulär öfverbyggnad, 

som Jemte skorstenen var det enda som syntes öfver vattnet. 

Bevär~de med en stångtorped och framdrifna med ånga gjorde 

de 6 trll 7 knops fart. N ordstaternas fregatt "New Ironsides" 

sänktes af en sådan båt. De kallades "Davids" med hänt d-

ning på den bibliska historien om David och Goliath. y 

~ydstaterna hade en undervattensbåt mest ryktbar för det 

relatrft stora antal menniskor som under tjenst på densamma 

omkommit. Båten var af j ern 35 fot lång, hade cigarrform, 

framdrefs med handkraft och gjorde 4 knops fart. Besättnin

gen å densamma utgjordes af 9 man, af h vilka 8 användes att 

arbeta maskinen och den nionde skötte båten för öfrigt. Båten 

kunde sänkas helt och hållet under vattnet. Meningen var att 

med denna båt närma sig ett till ankars liggande fartyg, gå 

under dess köl och draga med sig en flytande mina, som skulle 

sprängas vid stöten mot det anfallna fartyget. Båten har sin 

egen historia. Strax efter det den anlänclt till Charlestown 

skulle en löjtnant Paine med 8 frivillige göra ett anfall på de 

federerades flotta, men under besättningens embarkering sänk

tes båten af svallet från en förbigående ångare och hela dess 

b~sätt.ni~g utom befälhafvaren drunknade. Upptagen och klar

gJord SJönk den åter utanför Fort Sumter, då endast befälhaf

varen o-ch 2 man räddades. Senare gjorde en mr Armley en 

proftur med båten på Cooper river, hvarvid den, under det 

den var nedsänkt, af någon orsak icke kunde manövreras utan 

blef under lång tid stående på flodbotten med sina 9 man 'döda 

För fje~·de gången upptagen och iordningstäld lyckades löjt~ 

nant Dickson få 8 frivilliga för att med båten göra anfall. 

Denna gång användes den som öfvervattensbåt och var för

sedd med stångmina samt lyckades äfven sänka sin fiende 

men följd~ den till botten, hvarest den tre år efter kriget~ 

slut fans hggande bredvid den besegrade jätten. 

Vid denna tidpunkt omtalas byggandet af tre olika under

vattensbåtar hos N ordstaterna, men några försök med dessa 

båtar synas ej hafva blifvit utförda. 



- 64-

Den ena, konstruerad af en mr Alstilt, är så till vida 
märkvärdig, att den var afseeld att såsom öfvervattensbåt 
framdrifvas med ånga och under vattnet med elektricitet. 

Hittills hade för gång under vattnet användts handkraft. 
Något tidigare eller i början aJ år 1863 konstruerades i 

Frankrike af mr Brun och amiral Bourgois en unelervattens
båt "le Plongeur", som beskrifves sålunda: Dess form påmin
ner om en stor fisk eller något förkortad cigarr, den är 44,5 
meter lång med 3,6 meters höjd och ligger 2,s meter djupt, 
således O,s meter öfver vattnet; akterut är den försedd med en 
propeller samt ett vertikalt och två horisontela roder; den är 
i länadriktningen delad i tvenne afclelningar, af hvilka den 
ena i:rymmer en maskin af 80 hästars kraft afsedel att drif
vas med komprimerad luft, och elen andra innehållande stora 
behållare i form af rör för magasinering af den till 12 atmos
ferer sammantryckta luften; straxt under dessa luftbehållare 
finnas åter andra rör i hvilka vatten insläppes till underlät
tande af nedsänkningen. Vid uppstigandet låter man kompri
merad luft inströmma i de med vatten fylda rören, hvarigenom 
detta utclrifves. Båten var äfven försedd med en egendomlig 
inrättning medelst hvilken en del af dess yttre byggnad kunde 
frånskiljas och i nödfall bilda en båt för besättningens rädd

ning. Besättningen skulle utgöras af 12 man. 
Med "le Plongeur" säges åtskilliga lyckade försök hafva 

utförts såväl i Rocheforts hamn som på Charentefloden, men 
enligt andra och senare uppgifter lärer 'båten vid ett af för
söken fyllts med vatten, och pröfningskommisionen som befann 
sig ombord lärer nätt och jemnt kunnat rädda sig, hvarefter 

båten icke vidare omtalas. 
Vid samma tid skulle äfven en spanior, Montureale hafva 

konstruerat en undervattensbåt med namnet "lctineo", om 

hvilken dock högst litet har blifvit bekant. 
N å got senare omtalas åtskilliga personer både i Europa 

och Amerika hafva konstruerat eller gjort förslag till under

vattensbåtar, såsom Vogel, K elley, ~eschamps, Holstead, Rowel 
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& Philips, Holland m. fl. Om dessa konstruktioner och för
slag har jag ej kunnat samla: några närmare detaljer. 

Slutligen framträder de·n i Sverige byggda N ordenfalts 
undervattensbåt med hvilken försök gjordes vid Landskrona 
under sistlidne September månad. 

Beskrifning af denna båt och af de med densamma utförda 
försök har väl i såväl svenska som utländska tidskrifter och 
tidningar varit synlig och äfven inom 'detta sällskap i korthet 
redan framställts, men enär iag var beordrad att närvara vid 
försöken och om dessa till chefen för kgl. sjöförsvarsdeparte
mentet ingifva rapport, hvaruti jag äfven skulle yttra mig 
öf~er båtens användbarhet till krigsbruk hos oss, anser jag 
m1g böra meddela sällskapet det hufvudsakliga af hvad jag i 
denna rapport yttrat: 

N ordenfalts båt har i det närmaste formen af den figur 
som bildas då man tänker sig en båge roterande kring sin 
sträng. Dess längd är 64 fot och diametern på ~-spantet 
9 fot. Deplacementet är 60 tons. Skrefvet är ofvantill på 
midten försedt med ett litet 2 fot högt torn och på sidorna 
med utbyggnader som öka största bredden till 12 fot. Den 
är byggd helt och hållet af bästa mjuka svenska ståL Span
ten bestå af vinkeljern med en spantdistans af 3 fot och dimen
sionerna 3'' X 3"X 3/R "· Bordläggningen är af stålplåt, h vars 
tjocklek minskas från midten, der den är 5 j8", till_%" vid än
dame. Tornet täckes af ett lock, som är vridbart kring en 
vertikal bult och på midten försedt med en glaskupol skyddad 
af ett galler. Det är nog att vrida locket kring bulten för att 
lemna inträde och utgång för den 3 man starka besättningen. 
l!~artygs~hefen har, då han står med hufvudet i glasku:polen, 
tillräcklig utsigt rundt ikring båten. I utbyggnaderna T>å si
dorna sitta två vertikala propellrar. Då dessa sättas i - aång 
i en viss riktning och med lämplig hastighet sänkes båte~ till 
det önskade djupet, sedan likväl flytkraften dessförinnan me
delst vattenballast blifvit reducerad till en a t~å centner; när 
propellrarne stoppas flyter båten upp. För gång framåt har 
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båten akterut en fyrbladig propeller med diameter af 5 fot 
och stigning af 7 fot 6 tum. Rodret sitter akter om denna 
propeller. Vid båtens främre ända finnas två horizontela ro
der, ett på hvarje sida och fästade på samma axel. Rodrens 
horizontela läge bestämmes genom en motvigt eller tyngd, som 
är med en arm fästad vid axeln och verkar som en pendel. 
Dessa horizontela roder med pendeln utgör inrättningen för 
båtens stabilitet i längdriktningen och är en af denna under
vattensbåts utmärkande egenskaper. Såsom torde vara kändt, 
är den på en gång svåraste och vigtigaste uppgift, som är att 
lösa vid konstruktion af en undervattensbåt, att bibehålla bå
ten i horizontelt läge vid gång under vattenytan. 

Maskineriet drifves af ånga och utgöres af en compound
maskin med ytkondensor; cylindran:ies diametrar äro respektive 
12'' och 25"; slagets längd 10". I båten finnes dessutom två 
mindre maskiner med 4'' diameter och 6'' slag, afsedda att, 
då båten går ofvan vattenytan, drifva en ventilator, ooch då 
båten skall sänkas, drifva de vertikala propellrarne. Arrgan 
som matar dessa maskiner frambringas, uneler det båten icke 
är sänkt, af en vanlig ångpanna, men efter nedsänkningen ge
nom den värme, som är magasinerad i vatten uti två varm
vattencisterner, hvilka kunna sättas i förbindelse med ångpan
nan. Vigten af vattnet i pannan och cisternerna är 8 tons. 

I båten finnas dessutom åtskilliga inrättningar, såsom rör
ledning för luftens afkylande i densamma, lod för att bedöma 
dess horizontela läge, manometrar för utvisande af djupet hvar
på den befinner sig, länspump m. m. Vid påeldningen begag
nas en skorsten som sedan borttages, och röken tvingas då 
genom tvenne nedåt sidorna böjda rör, som utmynna under 
vattenytan. För att båten skall kunna sänkas måste den del 
af skorstenen som är emellan pannan och skrotvet borttagas 
och en lucka fastskrufvas öfver öppningen till rökfånget, en 
lucka mot öppningen i skrofvet och en tredje lucka sättas för 
eldstaden, hvilka förberedande arbeten uppgafs fordra en tid 
af omkring en half timma. 
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Uppeldningen af båten fordrar 12 timmar. 
Tisdagen den 22 September började försöken med denna 

båt utanför Landskrona. Dagen förut hade tillfälle lemnats 
för de personer, som beordrats öfvervara försöken, att i grup
per af 4 se båtens inre. Förutnämnda dag kl. l e.m. utgick 
kanonbåten "Edda" från Landskrona med samtliga för försöken 
intresserade och ankrade strax utanför nordligaste pricken vid 
inloppet. Dit anlände kort derpå engelska kongl. lustjakten 
"Osborne", medförande medlemmar af ryska, engelska och 
danska kejserliga och kungliga familjerna, samt danska örlogs
ångaren "Diana" åtföljd af en mindre ångare och svenska 
lotsångaren "Ring". 

Omkring kl. 1
/ 2' 3 e.m. syntes en bogserångare komma ut 

från Landskrona hamn med undervattensbåten på släp. Sedan 
den kastat loss från bogserbåten, hvarvid en bit af bogser
trossen blef qvarhängande på undervattensbåten, gjorde den 
en tur rundikring "Osborn" och "Edda". Sedan den befriats 
från den släpande tågändan började elen sänka sig genom in
tagande af vattenballast, hvilket tycktes gå rätt långsamt. 
Sänkt så att endast den lilla glashufven var öfver vattnet 
a:flägsnacle sig båten nu ett stycke och återvände derpå emellan 
"Osborn"och "Edda" samt stoppade farten. Härefter sänkte 
sig båten rätt ned, qvarblef ett par minuter under vattnet och 
kom åter upp. Detta repeterades 2 a 3 gånger, h varunder den 
dref alltmera från fartygen, och togs derefter åter på släp af 
bogserångaren. 

Försöken hade räckt omkring 2 1[2 a 3 timmar. Båten 
hade derunder icke kunnat gå fram under vattnet, och orsaken 
härtill visade sig senare hafva varit en skada som de hori
zontela förrodren erhållit antingen vid bogseringen eller af 
den släpande biten af bogserlinan seelan den kastat loss. Ro
dren måste losstagas och föras till verkstad för att iordning
ställas. 

Följande dag den 23 September, omkring kl. 12 middagen 
gick undervattensbåten ånyo ut från Landskrona hamn och 
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styrde nordvart åt svenska kusten. Straxt derpå lemnade äfven 

"Edda" sin ankarplats och styrde nordvart hållande sig i höjd 

med båten. Röken från denna syntes högst sällan och, efter 

hvad jag tror, endast då mynningarne till afioppsrören för 

densamma kommo öfver vattnet. Båten låg nemligen under 

denna färd temligen lätt, så att väl 2 fots höjd af skrofvet var 

öfver vattnet. Det oaktadt var han svår att upptäcka från 

"Edda" då kanonbåten afiägsnade sig omkring 1000 meter från 

honom. Vädret var något disigt. 

Vid Knähal~en stoppade båten och dess tre man kröpo upp 

på det lilla tornet för att hemta frisk luft. Derefter anträddes 

återfärden till Landskrona. Båten ansågs hafva uneler den 

tid af 3 1/ 2 timmar uneler hvilken den varit i gång, hafva gjort 

en fart af G'b a 7 knop. Den 24 September gjordes intet för

sök enär förrodren ännu icke v oro i · ordning, men tilfälle lem

nades att närmare bese båten, och mot aftonen börjades på

eldningen för försök elen 25 s. m. Undervattensbåtens ma

skinist hade emellertid skadat sin ena arm, så att han var 

otjenstbar, och hjelp till eldningen hade blifvit lemnad från 

"Edda". 
Omkring kl. 1 ; ~ 2 e.m. utgick "Edda" och ankrade unge

fär på samma plats som vid tisdagsförsöken. Under utgåendet 

passerade "Edda" undervattensbåten bogserad af en ångbåt. 

Den kastade loss ett stycke utanför hamnöppningen och styrde 

i nordlig riktning. Efter en kort stund sänkte den sig uneler 

vattnet, förblef nedsänkt osynlig enligt sammanstämmande 

uppgifter under mycket nära 4 tidsminuter och antogs der

under hafva genomlupit en väglängel af 2 a 2 l 2 kabellängder; 

derefter styrde båten i riktning mot "Edda", sänkte sig under 

vägen tvenne gånger, förblifvancle hvarje gång omkring l tids

minut uneler vattenytan samt genomlöpte dervid helt korta 

stycken - kanske ett par hundra fot. 

De två sista gångerna som båten var nedsänkt visade sig 

en rörelse i vattenytan öfver det ställe der han befann sig, 

och från "Eddas" fockrå kunde b.åten tydligt urskiljas. Full-
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komlig stiltje var under försöket rådande. Sedan undervat

~en. sbåten vändt inåt Landskrona och tagit boasering styrd 

f "Edd " · h L' 
o e 

a ven a m oc 1örsöken voro afslutade. 

~e ~ufvudsakli~a prof båten visat voro: att den onsdagen 

den .,.3 pa vattnet gatt från Landskrona hamn till Knähak 

h ' t l . en 
oc a er, en väg ängel af tillsammans 18 eng. sjömil, med en 

fart af nära 7 knop; samt att den på tisdagen efter använ

dande af 12 a 14 timmars påeldning och derefter ':'. timme till 

k~argöring ~ör sänkning, sänkt sig och under vatt;1et gått en 

d~stans ~f v.1d pass 2 engelska sjömil; under första milen höjde 

b_ a te~ s1g of v er Yattnet och sänkte sig åter 3 gånger; under 

sm f~rsta nedsänkning gick den en väglängd under vattenytan 

af 2 a 2 
1
t2 kabellängder pä en tid af 4 minuter och under de 

två senare gängflrna den var nedsänkt gick den hvarje gång 

en väglängd af 100 a 200 fot på l minut. 

~re~agens försök utfördes under i så måtto ogynsamma 

on:stanchgheter, att, enär maskinisten genom sin armskada var 

OtJenstbar, besättningen endast utgjordes af en eldare och be-

fälhafvaren, hvilken sistnämnde måste sko···ta sa' "l t · 
• 

c va s yrn1ngen 

som maskmerna. 

Båten var icke på något sätt apterad för mina eller annat 

vapen. 

För att bilda sig ett säkert omdöme om i h vad mån N or

de~lfelts undervattensbåt torde kunna blifva användbar såsom 

kngsmateriel, hade erfordrats att med densamma gjorts vida 

mera omfattande försök än de nu beskrifna, i Öresund utförda. 

~oc~ anser jag .mig, på grund af hvad som vid de der gjorda 

forsoken framgatt, kunna såsom min åsigt uttala att båten 

~räfver betydlig_a förbättringar, innan den kan i~taga plats 

sasom ett praktiSkt dugligt krigsredskap. Båtens ringa fart 

af . endast 2 knop öfver grund vid gång under vattnet _ 

hv1!ken fart kammarherre N ordenfel t sjelf sade ej borde öfver

sknda~ för faran af båtens dykning - synes antyda, att bå

~ens b1beh:ållanq.e i horizontelt läge vid gång under vattnet 

ICke är tillräckligt försäkrad samt att anordningarne · der-



- 70-

före eller de horizontela rodrens verkan icke är tillfyllest-
görande. . , . :E'ör att denna båt apterad med mma skall fa prakt1skt 
värde för krigsbruk, synes det mig nödigt, att den kan gö:·a 
större fart under vattnet eller att om detta icke kan uppnas, 
den med den ringa fart den nu eger kan uppehålla sig till
räckliot läno·e under vattnet för att dold kunna tillryggalägga 

b b td f" o en väglängd af minst 2000 meter, äfvensom at · en ormar 
ofvan vattnet göra så stor fart, att den, om upptäckt, kan und
komma med stångmina förseelda ångslupar eller ångbarkasser. 

Om båten får såda~ större förmåga under och öfver vatt
net som nu blifvit antyclt och om den kan magasinera till
räcklig drifkraft för att äfven under circa 5 a 6 timl:1ar kunna 
:färdig invänta sin fiende, synes elen försedd med mma kunna 
blifva ett nyttigt vapen till biträde vid hamnarR försvar och 
således äfven egna sig för försvaret i våra skärgårdar. 

Innan jag afslutar mitt anförande vill jag icke under~åta 
att för min del uttala ::;tora tvifvel angående den praktiska 
nyttan af undervattensbåtar, äfven om de skulle få större ut
veckling i de hänseenden, som röra fart och" för~å~a att np~e
hålla si()' under vattnet än N ordenfelts hat hlttlllS uppnatt, b , ·n och hyser jag dessa tvifvel hufvudsakligen med hän~yn tl 
den begränsning synförmågan får under vattnet. Enhgt d~
kares utsago inskränkes den till 3 a 4 famnars omkrets, sa
ledes ick~ ens båtens längd. Då man sålunda tvingas att med 
båten ofta höja sig öf~er ytan, tror jag att de fördelar man 
med . undervattensbåtar åsyftar, lättare kunna vinnas på andra 
vägar. 

Sedan ofvanintagna föredrag hölls har i några tidskrifter 
omtalats undervattensbåtar konstruerade af mr Goubet i Paris. 

"Engineering" för den 20 N o vember sist~idet år in~el:ål
ler en med ritningar åtföljd synnerligen detalJerad b~slm:nmg 
af Goubet's båt, och ur denna beskrifning lemna Vl fölJande 
notiser om densamma: 
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Båten är cirka 15 fot lång och har nästan formen af en 
sköl~ padda; of vantill har den , en öppning för att lemna ut
och mgång för besättningen, som utgöres af befälhafvaren och 
1 man. Denna öppning täckes med en glaskupoL 

Båten framclrifves med elektricitet som sätter en skruf i 
rörelse. Inuti båten finnes en reservoar rymmande tillräcklig 
qvantitet komprimerad luft till inandning för besättningen un
der ~io ti~mar; den förskämda luften utdrifves med pump, 
hvarJemte 1 båten är utspridd en qvantitet kaustik kali för 
att upptaga den bildade kolsyran, äfvensom något litet fri 
chlor till oskadliggörande af andra utdunstningar. 

Båten sänkes genom insläppande af vatten i två reservoa
rer, afdelade i flera kompartiment och höjes genom vattnets 
utpumpande. Under båten::; botten är också en tyngd, som 
genom en mekanisk inrättning ini båten kan lossgöras för att 
bringa båten att hastigt flyta upp, om detta skulle vara af 
någon orsak nödigt. Båtens stabilitet ·· är försäkrad med en 
sjelfverkande apparat bestående af en pendel i förbindelse med 
två vattenbehållare (en i hvarclera ändan af båten.) Genom 
en kombination af mekaniska inrättningar flyttar vatten sig 
från den ena behållaren till den andra allteftersom pendel~ 
svänger till ena eller andra sidan. 

Inuti båten nära dess aktra ända är en torped försedd med 
taggar i ändamål att den skall kunna fästas vid en skepps
botten. Torpedens laddning väger 50 kilogr. 

För besättningens säkerhet är äfven sörjdt medelst anord
nande af en explosiv signal, hvarigenom man från den ned
sänkta båten kan meddela sig till vattenytan, ifall något miss
öde skulle träffa båten och hindra dess höjande. 

Båtens vigt med reservoarerna tomma och utan besätt
ning är 1450 kilogr; när den nedsänkes i hafsvatten deplacerar 
den 4056 lbs. 

Den kraft, som erfordras för att framdrifva båten fullt 
nedsänkt med en fart af 5 knop, är 42 kilogrammeter, hvilken 
kraft utvecklas med en Siemens motor drifven med elektrisk 
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ström från accumulatorer. Om motorn skulle komma i olag, 

finnes i båten ett par åror af egendomlig konstruktion, med 

hvilka två man kunna framdrifv.a båten under vattnet med 

3 knops fart. 
Af G-oubet's undervattensbåtar byggdes den första redan 

1831 och försöken med denna föranledde en beställning från , 
ryska regeringen af mekanismerna . till 300 båtar. Af dessa 

konstruerades femtio i Paris och levererades i början af 1885. 

"Engineering" afslutar sin uppsats med följande yttrande: 

Af beskrifningen å båten synes framgå, att det minst till

fredsställande i systemet är sättet för torpedens fästande å det 

fiencltliga fartyget. Det är väl känclt att, för att erhålla största 

verkan af ett exploderande föremål, detta måste vara i kon

takt med elen kropp, som skall förstöras, men det synes for

dra mycket manövrerande af undervattensbåtens besättning för 

att få torpeden anbringad uneler ett ställe af skeppskroppen 

som är fl.att nog för att torpeden ~kall blifva fast. Taggarne 

få icke fäste på ett jernfartyg, och om detta är i rörelse skall 

vattnets kraft bortföra torpeden. För öfrigt är det svårt att 

förstå huru undervattensbåten med sin ringa fart någonsin 

skall kunna komma intill ett fartyg i rörelse. Vi vilja dock 

icke fördöma uppfinningen derföre att den icke är fullkomlig. 

Det är mycket att hafva åstadkommit en båt i hvilken menni

skor kunna lefva och röra sig i flera timmar under vattenytan, 

och tålamod och täfian skall nog vidare utveckla uppfinningen. 

Vidare omtalas i "Journal de la Marine", att en artilleri

löjtnant Zalinsky skall hafva kon~truerat en undervattensbåt, 

som den 4 September sattes i sjön i N ewyork. Enligt de 

amerikanska tidningarne, från hvilka "Journal cle la Marine·' 

hemtat uppgifterna, är denna båt 15 meter lång, 2,4o meter 

bred, har formen af en cigarr och är bygd af jern och trä. 

Den framdrifves med en skruf, som sättes i rörelse af en petro

leummaskin, och den kan gå ofvan vattnet eller under vatten

ytan efter behag; men man meddelar ingenting om systemet 

för dess manövrerande. Uppfinnaren försäkrar att, likasom i 
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N ordenfelts undervattensbåt, besättningens säkerhet icke skall 

vara utsatt för någon fara, enär båten har en naturlig benä

genhet att höja sig till vattenytan. Allt enligt samma källor, 

skall undervattensbåten såsom vapen föra en pneumatisk ka

non af 22 cm., hvilken skall på 400 till 500 meters afstånd 

kunn~ skjuta en projektil laddad med 200 til+ 300 rtt. spräng

gelatm, d. v. s. mägtig . att spränga h vad fartyg som helst. 

Afskjutningen skall ske i det ögonblick clå båten just kommer 

i vattenytan och icke under dess gång under vattnet. 

"Journal de la Marine" synes icke sätta fullt förtroende 
till ofvanståencle amerikanska uppgifter. 

Slutligen finnes att läsa i senast utkomna häfte af "Mit

theilungen aus dem G-ebiete des Seewesens" följande notis om 

en af en dansk ingeniör konstruerad undervattensbåt: "En ny 

u~dervattenstorpeclbåt har blifvit uppfunnen af danska inge

mören Keifl.er och ritningen till densamma är uppgjord. Denna 

båt är till sin konstruktion betydligt enklare än mr Torsten 

N ordenfelts båt; likasom denna skall elen framclrifvas med ånga. 

Bemanningen består af endast fyra man, nemligen befälhaf

varen, som styr båten, två maskinister och en artillerimatros. 

Båten skall med lätthet kunna förblifva 12 timmar uneler vatt

net. Den skall icke allenast vara i stånd att kast_a torpeder, 

-qtan den skall också kunna anbringa och fästa dem på sidorna 

af till ankars liggande fartyg, dessutom skall man med fördel 

h:nna använda den till förstörande af fasta undervattensminor 

eller ~ill undanrödjande af andra hinder och spärrningar. Tyska 

r~germgen lärer redan hafva adopterat denna undervattensbåt. 

Uppfinnaren lärer likväl föreskrifvit det villror att såväl bycr-
' b 

gandet af båten som försöken med densamma endast få ske 

med hans samtycke och under hans omedelbara uppsigt. I 

tyska maritima kretsar gör man sig, enligt h vad som säges i 

"Aclmirality and I-I01·se Guards Gazette" - hvarifrån vi hemtat 

vår notis- stora förväntningar af denna nya uppfinning, hvil

ken skall vara den mest praktiska af alla inom detta område 
hittills framkomna." 

Reclalctionen. 

6 



-- '74 

Hvarjehanda. 

Vårtl af miubåtar. Till följe af den säregna konstruktionen 

af minbåtars såväl skrof som maskineri har engelska amirali

tetet meddelat särskilda bestämmelser angående deras vård, 

hvilka äfven torde vara af intresse för svenska läsare. 

Efter att hafva påmint befälhafvarne å dessa fartyg, att 

skrofvet är sammansatt af mycket tunn stålplåt- endast 1
/ 16 " 

tjock - så att den yttersta färsigtighet fordras vid dess ma

növrering1 anbefalles att noga tillsyn hålles deröfver att skrof

vet öfverallt är betäckt af färg eller annan skyddande betäck

ning af god beskaffenhet. Bottnarna å upplagda minbåtar få 

på inga viikor bestrykas med s. k. patentfärger utan endast 

med mönja. Om möjligt böra minbåtarna hvarannan månad 

undersökas antingen i docka eller på land, men i hvarje hän

delse får ticlen mellan undersökningarna icke öfverskrida fyra 

månader. 
I händelse någon del af minbåtens insida skulle af en eller 

annan orsak blifva beröfvad sin färgbeläggning samt för att 

då reducera rostningsprocessen till den minsta möjliga., skola 

bitar af zink placeras inombords så djupt ner att de hållas 

våta af slagvattnet om sådant finnes. Ordnandet af zink

bitarna bör ske af i kemi kunnig person, och skall han noga 

tillse att zinken är i metallisk beröring med lämpliga delar 

af skrofvet. 
Innan en minbåt upplägges skall dess maskin undergå en 

noggran besigtning och alla brister på omsorgsfullaste vis af

hjelpas. Kan detta ej låta sig göra, skola reparationerna verk

ställas så snart minbåten blifvit upplagd. Har minbåten tjenst

gjort som tender till större ångfa.rtyg, är uppbördsmaskinisten 

å detta fartyg ansvarig att alla mindre fel äro afhjelpta innan 

minbåten detacheras eller afmönst~·as. 
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Vid uppläggningen skall maskinen helt och hållet sönder

tagas, rengöras och bestrykas med olja samt åter hopsättas. 

Skrofvet torkas mycket väl inombords och alla dörrar och 

luckor lemnas öppna så att periodiska besigtningar af skrofvet 

lätt kun~a företagas. Vid rengöring af propelleraxeln lyftes 

de:1 ur sm_~ l~ger, _h vilka oljas och efterses, och a.ktorsta lagret 

m~la.s utvanchgt mnan axeln åter lägges på sin plats. Ma

sinnen skall tagas rund flera gånger h varje vecka; ångpannan 

skall väl spolas med frit:;kt vatten och mariningeniör ::;kall noga 

u_ndersöka om plåten i elchtaden samt tubplåtarna minskats i 

t_Joold~k, för att deraf kunna utröna huruvida de tagit skada 

eller wke under de~ tid minbåten sednast varit i gång för 

ånga. Sake~hetsvent1len och pannans öfriga armatur besigtigas 

noga, men fJedern å den sistnämnda får ej åtdragas. Så snart 

pannan. blifvit ursköljd, som ofvaL är sagdt, uppvärmes den 

sakta t1ll en temperatur något högre än atmosferens hvar-

efter den hålles väl tillsluten. ' 

Kan osläckt kalk lätt erhållas, bör sådan läggas i minclre 

passan_de __ kärl, h vilka placeras ofvanpå tuberna inna.n ångpan

nan tllltappes. Kolboxarna göras väl rena och alla klädslar 

lossas om så anses nödvändigt. 

All skada på målningen afhjelpes genast, och båten sättes 

så skyndsamt som möjligt i fullgodt stånd. 

Amiralitetet har dessutom anbefallt, att experimenter skola 

företagas i Portsmouth för att utröna om flytande bränsle är 

användbart i krigsskepp. För detta ändamål finnas flera olika 

systemer: men för närvarande skall endast baron Adelsvärds 

undersökas, enär detta system är i vidsträckt grad användt i 

fransyska flottan. I enlighet med detta hälles oljan i en ci

stern, hvarest den medelst ånga uppvärmes till en mycket höo

temperatur; den ledes derefter till eldstadsöppningen-och kom~ 

mer der i beröring med en ångstråle, som drifver den in i 

eldstaden, hvilken förut på vanligt sätt blifvit upphettad. 

Uppfinnaren påstår, att hans system till och med kan an

vändas å pansarfartyg, men experimenterna i Portsmouth ut-



- 76-

föras endast å minbåten ~~tf. 22, som doek är af den största 
cert som blifvit levererad af hr Thornycroft. 

' Skulle experimenterna visa sig tillfreclsställande, kan det 
flytande bränslets öfverlägsenhet öfver kol i så små fartyg ej 
betviflas, äfven om den direkta kostnaden skulle vara större, 
ty för clet första behöfves ingen särskilcl eldare, hvarmed be
sättningens antal kan redneeras, och för det andra behöfves 
ingen särskild anordning för åstadkommande af nödigt drag. 
Dessa äro stora fördelar då det ringa utrymmet under däck i 
minbåtar tages i betraktande. 

(Öfvers. ur «Sc. Am « af H. Stk.) 

Den internationella maritima utställningen i Liverpool 1886. 
Ändamålet med denna utställning är på en gång ganska viel
sträckt och mycket noga bestämdt. Till densamma emottagas 
alla slags modeller och effekter som bidraga till att följa den 
historiska utvecklingen af resor till lands, på vattnet och i 
luften, såsöm: modeller af alla slags äldre och nyare fartyg, 
olika skeppsbyggnaclsritni.ngar, maskiner, fartygsredskap och 
alla slags farkoster · och båtar, hamnmateriel, modeller till doc
kor, fyrar, räcldningsreclskap m. m. som eger sammanhang med 
navigationen; olika slags vagnar, lanclmaskiner, vagoner, loko
motif m. m. som har aft>eende å resor till la,nds samt ballon
ger och andra föremål som höra till luftseglingen. 

Utställningen står uneler beskydd af drottningen och un
der presidium af prinsen af \Vales. I det verkställande ut
skottet skall mairen i Liverpool presidera. Platsen för utställ
ningen är bestämd och de erforderliga byggnaderna äro uneler 
uppförande. 

För att gifva en fullständigare uppfattning af utställnin-
gens omfång, meddelas här klassifikationen af de föremål som 
tillhöra dess första af delning, omfattande navigationen: 

1:ct sektionen. ( Krigsmarinen från äldsta ticler till 1850). 
l: a klass: modeller af krigsfartyg. 2:a klass: modeller af kongl. 
eller enskilda barkar och gondoler. 3:e klass: modeller och 
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exemplar af alla slags maskiner .för sjöbri1k. 4:e klass: histo
risk samling ' (lånad från enskilda gallerier) taflor föreställande 
fartyg, sjöbataljer, porträtter af namnhtnnige sjöniärt, krigs:. 
medaljer, hederssablar för nautiska bedrifter, uniformer etc. 

2:a sektionen. ( Kri,qsmctrinen från 1850 till 1886.) 1:a klass: 
modeller af krigsfartyg·. 2:a klass: modeller och ritningar till 
maskiner oeh ångpannor, specialmaskiner, redskap och anDrd
ningar ombord å nutidens krigsfartyg. 3:e klass':· byggnads
materiel. 4:e klass: torpedbåtar och undervattensbåtar. o:e 
klass: kanoner, artillerimateriel och torpeder. · 

3:e sektionen. ( Handelsmarin från · äldsta tider . till 1830. ) 
1:a klass: modeller och exemplar af p1~åmar, kanoter, piroger 
och andra slags farkoster med lleras tackling: 2:a., klass: tek 
niska apparater och redskap samt deras anordnande i större 
farkoster som höra till föregående klass. 

4:e sektionen. ( Handelsnwn:n och lustsegling från 1830 till 
1886.) 1:a klass: modeller af segel- och ·ångfartyg: 2:a klass: 
modeller af flod- och kanalbåtar, ångfärjor och yachter. 3:-e 
klass: · lust båtar, roddbåtar och kanoter. 4:e klass: exempla!·, 
modeller och ritningar af fartygsmaskiner och pannor och 
deras särskilda delar. 5:e klass: modeller af diverse maskiner 
och redskap som användas uti nutidens handelsfartyg, kajut
inredningar, · elektrisk bely~ming, luftvexlingsapparater. 6:e 
klass: modeller af fartyg (trä och jern) under olika stadier af 
deras byggnad. 7:e klass: modeller visande olika aflöpnings
system för fartyg. 8:e klass: räddningsbåtar, materiel och sy
stem för deras sätta-nde i vattnet, flottor och räddningsredska.p. 
9:e klass: nautiska tricykler och velocipeder. 10 klass: dykeri
apparater: 11:e klass: undervattenstelegraf. 12:e klass: tafl:or, 
ritningar och fotografier öfver fartyg. 13:e klass: sjökort, geo
gra.fiska kartor, nautiska instrumenter. 

5:e sektionen. ( M~aslcinm· i rörelse.) . Maskiner och alla slags 
mekaniska inrättningar som brukas i nutidens krigs- och han
delsfartyg. 
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6:e sektionen. (Dockor, fyrar m. m.) l: a klass: modeller 

och ritningar å dockor, hamnbyggnader, kanalbyggnader. 2:a 

klass: fyrar, fyrfartyg, bojar, sjömärken och signaler. 3:e klass: 

apparater för upptagande af sjunkna fartyg. 4:e klass: mud

dringsverk och mudderfartyg m. m. 

Plats för utställningsföremål upplåtes åt utställare gratis 

(utom i särskilda fall.) 

Utställningen öppnas i J'lfaj. 

Nö<lror. I "Journal de la Marine" lemnas följande beskrif

ning om anorduandet af ett nödror med hvars hjelp en kapten 

John P. Roberts lyckats att under ogynsamma väderleksför

hållanden med en ångare dubblera Goda Hoppsudelen och der

efter ingå i en hamn, h vars angöring var svår och inlopp 

trångt: 
Då kapten Roberts förmärkte, att hans fartyg mistat ro

dret, var vädret mycket hårclt och ångaren, som gick emot 

sjön, rörde sig vålelsamt långskeppsvägen. En 4 tums kabel 

upptogs genast på backen, båda sladdarue manades utombords, 

en på hvar sida, från kranbalken akterut. Derefter framtogs 

två grofva balkbitar 10 fot långa, och kabelsladdame påstuc

kos säkert en på hvardera balken, något framom dess midt; 

>~id främre ändan af hvarje balk fästades ett groft löståg för 

att användas såsom upphalare eller "ridare"; kablarue kläddes 

väl med späckade mattor och lades till beting. Derefter lyf

tades. balkarue öfverbord och höllos långs sidan hvar med sin 

ridare. Maskinen sattes nu i gång fullt framåt och, enär 

fartyget skulle gira babord hän för att komma till kurs, hade 

man endast att fira babords ridare, så att den sidans ba.lk 

kom att verka på kabeln. Såsnart ridaren blef firad gick 

också balken ut från frn·tygssidan och sträckte kabeln; denna 

intog då ett jemnvigtsläge, som bestämdes af kabelns dragande 

kraft och resultanten af vattnets motstånd, hvilket jemnvigts

läge inträffade då kabeln gjorde en vinkel af 45') med kölen. 

-79-

Det motstånd ' d 
' som asta koms genom att balken sålunda 

bogserades nästan t ·· h 
.vars oc på samma gång ett godt stycke 

ifrån -~ar~ygssidan, blef ganska stort, effekten lät sig omedel

bart f~rmm~na ~ch fartyget kom hastigt babord hän. Såsnart 

man kommit nara kurs blef ridaren inhalad och balken åter

förd till sidan. G enom ett fortsatt manövrerande på detta 

sätt, än åt ena 

fartyget i hamn. 
och än åt andra sidan, lyckades man fö~a 
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S1r Th. Bmssey s lls1gt om engelska marin en ; Den iildsta befolkningen på ön 

~·~.urbon; Kan~len. emellan Nord- och Ost ers! ön; Engelska marinens bndget 
O 18S5-1886. Sl.eppsbyggnad och skeppsmannen: Underriit·telser om fisl,are

hamnen DouarnPll ez; Forntidens n ch medeltidens kri"'sflottoi" R egle t. b .. . " · · , . men s-
estarn nwlse 1 afseewle Il. uppsigten öfver trafiken på flod er och kanaler N _ 

krolog iH'ver mr P. Comteville, underdirektör i marinministeriet; Frtm eo;elsl:a 
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marinen (Torpedkryssaren «Scout«; Kryssaren «Leander's« haveri; E~kaderns 

manöver): Från ·italienska marinen (Pansarskeppet « Fransesco Morosin i«; Regle

mente för sjöreserven; RPglemeute fö · auxiliärjtenst vid flottan); Från tyska 

marinen (Korvetten «NIXC«); Från ö~terrikiska marinen (Torpedkryssaren «Pan

ther«; Eskad&röfningar); Från svenska marinen (Korvetten «Frej>t«): Ny ameri

kansk kanon (system Folger); Engelsk ståltrådskanon ·. Nytt amerikanskt krut; 

Kust- och hamnförsvar ! England: Engelska fartygsbyggnad er; F .• rt.ygs aflöp

ning och upphalning på sidan; Föreslagen ny anordning för dubbelskrufmr; 

Nya engelska torpedbåtar; Yarrows nya torpedbåtar f ö r· italienska flottan; Tor

pedbåtar mE'd hydraulisk drifkraft; Automatisk torped (system Paulson); Han; 

delsförhållaeden på ön Rennio n 1884; Malg>tchi~ka pass. 

Oktoberhiiftet: Iakttagelser iifver vindens och fartygets relativa hastighetel' 

gjorda ombord i ,,J e an Bart«; Fornlidens och medeltidens krigsflottor; Optisk 

telegrafi; Den iildsta bRfolkningen p ii ön Bourbon; Sjöassuransema: Den mil i

Uira organisat.ionen i engelska Indien; N e krologi öfver amiral Courbet, mr 

Jonbert och capitaine de fregate Brault; Engelska marinens tillst:lnd; Försök 

med pansarfartyget «ltodney«; kryssaren « Amphion «; Av isofartyget « Alacrity 'i!• 

proftnr; Avisokarvetten «<carus"; Försök med korvetten «Acoru«; Kanonbåten 

af l :a klass "Swallow«; Italienska sjör·eserven: Ryska marinens tillsland; Span

ska kryssaren «<nfautn, Isabel"; Ny:t hyssare i Förenta staternas fiot.ta; Spansk 

15 cm kanon (sys1em Ordonez); Engelsk 10 '' mörsar·e; Torpedbåtar och deras 

fullkomnande; Nya engelska torpedbåtar: U urierhåll af engelska torpedbåtar; 

Nya torpedbåtar (system Welch); Nordenfelts undervattensbåt Förslag till under·

vattens-torpedbåt; St."mgtorpeder; Ny amerikansk torped (system Howell) ; Be

fästande af de engelska kolhamnarue; Ångbåt? maskin med fyrdubbel expansion; 

Pansars beskyddande mot hafsvattnets inflytande; Nödror; E lektrisk belysning 

på engelska fartyg. 




