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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 skjutskolans öfningar i Carlskrona skärgård under Juli och Augusti
månader; en afdelning af stångminebåtar, kranpråmar och båtar för utförande af minöfningar vid stora inloppet till Carlskrona 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 kustförsvarsöfningar under två månader från den l Juni. Utom
nu nämnda fartyg anbefaldes genom samma generalorder rustning af chefsfartyget "Drott" samt åtskilliga mindre fartyg
för transporter och andra ändamål.
Tillföljd af politiska skäl, h vilka äro väl kända af tidskriftens läsare och derföre icke torde behöfva relateras i denna
öfversigt, fann K. lVI:t redan före midten af April månad anledning att göra betydliga ändringar i afseende å de anbefalda
rustningarne och i planen för årets sommaröfningar. Utrustningen af de fartyg, som först vid Juni månads ingång skolat
bilda en afdelning för kustförsvarsöfningar, anbefaldes att ofördröjligen ske och genom generalorder af den 15 April aubefaldes skyndsam utrustning af monitorn "Thordön", minöfningsfartyget "Ran" samt minbåtarue "Hugin", "Seid" och "Rolf".
*) Utdrag af ett anförande i Kongl. Örlogsmaunasiillskapet den 2 December 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 minutläggningsfart yg 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 Carlskrona redd och föra stationsbefälhafvar ens flagga; expeditionen
med den ena af skeppsgossebriggam e instälcles och generalorder 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", minöfningsfartyget "R an", minbåtarue "Seicl" och "Rolf" samt fregatten
"Vanadis" och korvetten "Balder", så snart de efter hemkomsten åter blifvit klargjorda för ny expedition. Till högste befälhafvare 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.

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 öfningsexpeclitione rna med
segelkorvetterna ·'Eugenie" och "Norrköping" skulle inställas
och att exercisskolornas manskap skulle öfvas på fregatten
"Vanadis" och korvetten "Balder" samt att för sådant ändamål segelkorvetternas befäl och besättningar skulle öfverflyttas, "Eugenies" till "Vanadis" och "Norrköpings" till "Balcler".
Minbåtarne utbrötos emellertid t. v. från sina respektive
afdelningar 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),

L

!_

"
"

"
"
"

9.
10.
11.
12.

4:e divisionen (minbåtsafdelning):
"Seid",
"Ran" (div.-chefsfartyg),
"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 ordnades bevakningstjenst i hamnen; eskaderns der befintliga fartyg förlades på linie norr om de utlagda minlinierna och ett
af fartygen bestred förposttjenst för dygnet. Derjemte fortgingo 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 expedition 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 högste befälhafvarens instruktion upphörde eskaderns bevakningstjenst vid Gotland den 26 Maj efter att hafva fortgått omkring 3 veckor. Uneler denna tid hade, oaktadt jemförelsevis
kallt och ogynsamt väder varit rådande, de vid Gotland förlagda 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. Korvetten "Balcler" afsäncles på kryssning i N ord- och Östersjön
för öfning af dess till största delen af rekryter bestående besättning 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 minsvaret, som skulle vid Fårösund qvarstanna, afgick äfven högste befälhafvaren med "Drott" till Stockholms skärgård, hvarest 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 fregatten blifvit klarg.iord till det omfång som vid nämda station
skulle ske, afgå till Oarlskrona för att komplettera utrustningen och derefter utgå på kryss i N ord- och Östersjön för öfningar med ombord kommenderade rekryter samt att uppsöka 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 sammandragna minafdelning, men denna personal under förhandenvara.nde förhållanden icke lämpligen kunde undvaras vid Fårösund, blef uppå högste befälhafvarens derom gjorda framställning erforderlig materiel för ·motsvarande öfningar sänd till
minafdelningen å sistnämde plats, och praktisk utbildningsImrs för "denna personal anordnad der.
Under den tid "Drott" hade station vid Djurhamn utfördes 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 hvilket 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 riktning 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 maskinkanoner och kulsprutor från flera andra a.f eskaderns fartyg.
Den 3 Juni ankom till Djurhamn rnanitoren "John Ericson", som jemte kanonbåtarue "Edda" och "Blencla" i enlighet
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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 hvarandra rekognoscera i Stockholms skärgård och deruneler jemväl öfva bemanningen i materielens ha.nclterancle och målskjutning 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 öfvande 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 "Tirfing" besökt hamnarue vid Hudiksvall, Heruösancl, Ratan,
Sundsvall och Söderhamn i elen ordning de nu blifvit nämnda
och "Thordön" samma hamnar i omvänd ordning med unclantaoa.f att Ratan utbytts
mot Umeå. "Rota" hade besökt
b
•
Sundsvall och derefter Ursvik vid Skellefteå, seelan kanonbåten 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, Hernösancl, 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 öfningar 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 eftermiddagen ingick eskadern vid Arholma och ankrade på aftonen 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 "Berserk" 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 erhöll "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 simulacr en skulle ega rum, nemIigen såväl i farlederna från Söderarm ·och Arholma, Furusundsleden, Siaröloppet och fram till Trälhafvet som ock på
sidorna om dessa farleder.
Den 3 Juli hade de till Stockholm afgångna minbåtarue
och "Ran" återkommit, hvarjemte en stångminebåt förenades
med eskadern, och sedan fregatten "Vanadis" och korvetten
"Balder" återkommit från de anbefalcla kryssningarne i N ordoch Östersjön återförenades dessa fartyg den 5 Juli med högste befälhafvaren och ankrades vid farleden utanför Gräskö,
enär utrymme och vattendjup icke lämpligen tillstadde dessa
större fartygs ankring å den öfriga eskaderns ankarplats innanför ön å Gräsköfjärden. Från de båda sistnämnda fartygen utfördes uneler närmast följande dagar landstigningsöfningar.
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

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;

2:a division

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

3:e division
(Reserven)

Korvetten "Balder"; fart.-chef: kom.-kapten O.
R. N ordenskj öld;
Fregatten "Vanadis"; cliv.- och fart.-chef: kom.kapten Bennet;

f

l

r
l

-

4:e division
(Minbåtsafdelning)

)()-

--

Minbåten "Seid"; befälh. officer: löjtn. Ankarcrona;
rMinöfi1ingsfartyget "Ran"; div.- och fart.-chef:

i.

o

kapten N

or~·hohm;

-·.

M~nb:ten "Rolf:'; be~alh. officer: _loJtn. Flach;

l_Mmba.ten "Hugm"; fart.-chef: löjtn. Palme;
Kanonbåt "Edda"; fart.-chef: kapten Hjelm;
Monitor "John Ericson"; div.- och fart.-chef:
r
5:te division l
-

kom.-kapten B. Lilliehöök;
Kanonbåt "Blenda"; fart.-chef: kapten Ekelöf;
0:_nder h. be- Pansarbåt_ "Sölv~:·; fart.-chef: kapten Hjulfalhafvarens 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 farleelen till hufvudstaden för en transportflotta (som dock icke
nu medföljde) samt att för sådant ändamål söka förstöra, tillbakatränga, innestänga eller oskadliggöra de för försvaret utanför och inuti skärgården befintliga krigsfartyg och annan försvarsmaterieL 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 reträtt, som afpassades så att egna större förluster icke äfventyrades utan att dervid afgörande skada tillfogades fienden,
försvåra och söka förhindra hans framträngande. Den försvarande 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 följande morgon landstigning, som dock blir afslagen. De försvarande 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 afdelningschefen på monitorn "Tirfing" och på denna afdelning fördelades monitorn "'rirfing" (chefsfartyg), f regatten "V ana d"1s " ,
korvetten "Balder" samt kanonbåtarue af l:a klass "Rota",
"Skulcl" och "Blenda".
Då det emellertid ansågs att stridsöfningarne skulle erhålla mera fullständighet och närmare efterlikna verkligheten
om den anfallande styrkan äfven omfattade sjögående pansar-

-

12-

fartyg, men sådana icke funnos inom eskadern, gåfvos åt fregatten "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 kanoner samt 4 kulsprutor. Med tillämpning häraf utgjordes de
anfallandes stridskrafter af:
monitorn "'l'irfing" förande 2 tunga kanoner samt 2 kulspr.
pansarfregatten "Vanadis" , 2
, · 6 lätta kanoner 4
,
pansarkorvetten "Balder" , 2
" 4 "
"
4 "
kanonbåt af l:a kl. "Rota" , l
" 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" ångslupar representerade 2:a kl. minbåtar med sjelfgående minor.
Afdelning F (försvarande) stäldes under befäl af afclelningschefen 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" ,
l
2
"
"
"
"Alfhild" ,
l
2
"
"
"
"
"
pansarbåt "Sölve"
2
" l
"
"Berserk"
2
" l
"
"
"
minbåten "Hugin"
l
,
"Seid"
med sjelfgående mmor.
,
"Rolf"
l stångminbåt.

j

"Thordön", "John Ericson" och "Edda" medförde hvardera en med stångmina utrustad ångslup.
Under befäl af chefen för den försvarande afdelningen
stäides äfven ett detachement af 50 man artillm·i med 4 fältpjeser och 250 man infanteritrupper till positioners besättande.
För utläggande af fingerade minlinier och ledande af minbåt-
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attacker stäides äfven chefen på "Ran" med fartyget till den
försvarande afdelningschefens order.
Den 8 Juli på morgonen detacherades de särskilda afdelningarne och afdelningscheferne egde att hvar för sig vidtaga
sina dispositioner för den förestående striden.
Chefen för afdelning A indelade sin styrka på två divisioner, den l:a bestående af kanonbåtarne, den 2:a af pansarfartygen samt bestämde och tillkännagaf för fartygscheferne
sin anfallsplan och den ordning på hvilken han ernade formera afdelningen. Härtill valdes triangelordning inom diYisionerna 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 rekognoscering. 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·ängen 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 betecknande och planer för minbåtsattacker.
Förloppet af striden blef hufvudsakligen i öfverensstämmelse med de uppgjorda planerna och företedde mesta intresset 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 fartygen) i teten och väl bevakad af sina minslupar. Inom kort
öppnades elden och blef liflig från båda sidor, ehuru dispositionen af bestyckningen å fregatten "Vanadis" icke tillät detta
fartyg att deri synnerligen verksamt deltaga under framgåendet
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den trängre skärgården. I stridens första skede ledo otvifvelaktigt de opansrade fartygen hårdt på båda sidor. De minbåtsanfall som utfördes under dagen torde med ett enda undantag 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 resultaten 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 beskrifning 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 Fredriksborgs fästning och eskadern ankrade på två linier å Trälhafvet.
Redan Månelagen elen 13 Juli upplöstes eskadern; samtliga fartygen med undantag af fregatten "Vanadis" och korvetten "Balder", h vars öfningar skulle fortsätta, . afsändes till
sina respektive stationer och högste befälhafvarens :flagga nedhalades 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 naturligtvis varit af mycket intresse och mycken nytta.
Innan vi afsluta vår uppsats om förlidet års sommaröfningar anse vi oss böra framställa några iakttagelser och bemärkelser 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 fartygen, 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 :flottam; utrustning eller en ofullständighet i densamma kan medföra, inser också nyttan - ja vi våga säga - nödvändigheten
af att skyndsam utrustning tid efter annan äfven under fredens dagar och oförberedt fordras. Genom sättet hvarpå en
sådan rustning utföres lemna stationerna prof på huru anordningarne 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 härutinnan kan icke förnekas. De första fartygen fordrades ofördröjligen, för att afgå till Fårösund, ocl?- del.·as klargöring utfördes 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 handtverkspersonalen och äldre varfsbåtsmän för de fortsatta rustningarne, intill
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dess skyndsammast uppfordrade båtsmanskompanier hunno inställa sig till tjenstgöring. Att stationen under dessa förhållanden väl bestod profvet erkändes rättvist af högsta vederbörande 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 bevakningen vid Gotland; 2:o fartygens af h varandra oberoende öfningar 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 kanonbåtar 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 kommo från .stationerna direkte i akti'v eskaclertjenst, som betingade 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 målskjutningsöfningar 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 besättningarne 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 ombord, 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 stridsfärdighet 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 uppmärksammande.
Det rörliga minvapnet, denna i vår som i verldens alla
mariner senast adopterade sjökrigsmateriel, ställer naturligtvis anspråk på särskild utbildning af personal, såväl befäl
som förhandsmän. För att en minbåt skall blifva det verksamma 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 handteras. Detta läres icke utan systemastiskt ordnad praktisk undervisning 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 månader 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 minöfningsfartyget 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 tillvägagå 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.
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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 bemanning till ett trettiotal minbåtar levereras icke lika hastigt.
Dertill fordras större förtänksamhet, systematiskt ordnad sk ola
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 otillräckliga 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 öfningarnes fortgång kunnat verkställas.
:B-,ärderna i Bottniska viken utgjorde synnerligen för fartygsbefälet 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 rådande stormiga och töckniga väderlek anspråk på ansträngande
uppmärksamhet hos befälet. De af fartygscheferna öfver uppdragens utförande ingifna rapporter vittna äfven om att omfattande 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 omfattades också lifiigt denna del af sistlidne sommars eskaderöfningar. 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 tjenstgöring i sjökarteverket och å sjömätningsexpeditioner förvärfvat 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 tillfyllestgörande för försvaret. Kanonbåtarne af 2:a klass hafva
enligt vår uppfattning den för rekognoscering i våra inomskärsvatten väsencltliga fördelen, att deras storlek och djupgående 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 iakttagande 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 officerare 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
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torde blifva för åldriga och skröpliga för att fortsätta sin redan
långva.riga, verksamma och nyttiga tjenst, uttala vi den önskan 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 djupgående 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 utrangeras. Såclana fartyg skulle, på samma gång de utan tvifvel 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 artilleri m. m.
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Anförande af föredraganden i 4:e vetenskapsklassen 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 eftersträfvade målet, så är likväl den metod, enligt hvilken bland andra 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 citerade 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 November 1885.
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J emte elen uppmätt a höjelen af solen eller en stjerna anlitas alltid chronam eterns angifvel ser, och tillförlitl ighetel'l af
dessa är ett hufvuclv ilkor för metoden s användb arhet.
Författa ren begagna r vid problem ens lösning hufvucls akligen tabeller öfver natural sinus versus och nat. sinus, i förening med bestickta beller.*) Grundfo rmeln i alla hans rälmingar är följande :
Om man, som vanligen brukas, sätter himmels kroppen s
sanna zenit afståncl = z, deklinat ion = d', timvinke l =t samt
latituelen enligt besticke t = •r, så är uti elen sferiska triangel,
h vars vinkelsp etsar äro belägna i polen, zenit och objektet s ställe.
cos. 'f· cos. d' cos. t
cos. z = sin. 't sin. d
sin. ,,. sin. d - cos. 'f' cos. o
= cos. 'f· cos. å
cos. '/' cos. ocos. 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)
cos. 'f· cos. d' sin. vers. t
sin. vers. z = sin. vers. (•t - o)
= ,, så är, emedan i; = 'f' - d,
sättes
och om meridian höjelen
sin. vers. i; = sin. vers. z - cos. 'f' cos. d' sin. vers. t . . . . . . (l).
Den sista termen, som författar en kallar reducera d sinus
versus, finnes med bestickta bellerna 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 motsvar ande cliff. lat. Resultat et fås

+
+

+

+

dock lika lätt med en logaritm tabell.
Om man inom några få minuter känner skeppets longitud ,
så kan man af en utom meridian en observer ad enkel höjd
'
samt motsvar ande chronom eterticl, bAstämm a latituelen medelst
form. (l); observat ionen bör dock ej utsträck as längre från meridianen 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 sJIJervUrden, som iiro behöfliga ftir berlikning af de anförda exemplen. Sinus versus
Hr multiplicer ad med 10000 och nat. sinus med 1000, för att derigenom undvika decimaler.

23 ·-

Skulle longitud en icke vara någorlun da noggran t känd,
så bör man anställa tvenne observat ioner, elen ena före och
elen andra efter kulmina tionen och på ungefär samma afstånd
från meridian en; båda observat ionerna böra, medelst bestickräkninga r reclucer~s till meridian en, då d et fel i latituden , som
uppkom m er genom fel i timvinkl arne, eliminer as, om man begagnar medium af båda resultate n. 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 besticke t observer as v1cl Greenw: s medeltid = l t 30m 54 8 · höjd af 0 åt Sycl, deraf man finner sann
zenitdist ans z = N 45" 36'.
Emot ]t. 3Qm.g finnes d' = N 2° l', tidseqva t. E = 5m 58>
subtr. från med.-tid .
l t. 3Qm. 54s·;
Gr. m. t.=
sin. vers. t. = 239Jog 2'3784
5 58
E= log. cos. o. 9·9997
l 24 56
Gr. s. t. =
log. cos. 'f. 9·8378
8
tidskilln . = -- 2 15
=
red. sin. vers. 164 log .. 2·2159
48
9
sann tid i O = 23
t = - Qt. 50m l2l·
eller ock:
sin. vers. t = 239 som clist.}
, kurs · · · · · · · · · · · · · 239 som diff.lat.
d = 2o
.
.
,·
239 som clist.l .
1 ed. sm. vers. = 164 som cliff·lat .
·J
]30
46o
urs
..
,
'f' -

=

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 longitud en, då latituelen är bekant, bör man
äfven känna elen observer ade himmels kroppen s azimut a, som
finnes enligt sinusteo remet, tillämpac lt på elen i fråga varande
sferiska triangeln , uti hvilken
z

-
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sin. t cos. å
... . ........ . ........ (2);
sin. z
värdet på sin. a kan finnas medelst nat. sinus j emte besticktabellerna så som nedan i exemp. 2 visas; dock utföres denna
Genom
"
.
'
r äkning, äfven här, lika l ätt med en logan'tmtabell.
pejling af objektet kan man icke påräkna tillräckligt noggrant värde på azimuten.
s1n. a --:-

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'1st. z = N b-no
"" ·
( 5')'
deraf man finner sann zen1t
Emot 5t. 1Qm2 finnes o = N 2° 5', E = 5m 55s. subtr. fr.
med.-tid.

5t lOm u s.
Gr.m.t.=
E = -- - - :5- - 55
5 4 16
Gr. s. t. =
o
tidskilln. = - 2 12
--:---::-:::16s.
52m.
2t
t=

sin. vers. t. = 2694 som dist.} . . . . . .
o= 2° 5' , kurs
,1. =

2692 som diff.lat.

2692 som dist.} red. sin. vers.= 1853 som diff.lat.
"
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
ll'
rättelse till lat. =N
Härefter beräknas azimut a.
nat. sin. t= 683 som dist.} . . . . . . . . . . . 682 som di:ff.lat.
o= 2° 5 · , kurs
.· a = 807 som dis t.
682 som de p.} . . . . . . Sin.
z = 57° 52' , kur:;
a= S 53°47' V

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 uppdrager en emot Z8 vinkelrät linie aa 1, så måste denna vara
en ortlinie genom skeppets ställe; uti triangeln Zac, som i anseende till sin litenhet får anses vara plan och rätlinig, känner 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 longituden 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}
........ cZ = 8·1 som d1ff.lat.;
d
,
11 ,
ep.
ac=
.
.
'l· = 46° 27' som kurs}
... d1ff.long = 11·8 som d1st.
d
.
81 "
ep.
eller:
nat. tng 53°'7 .. 1·36
11
= 8·09
cZ = .
1 36
således
räkn. long. = V 33° O'
12
rättelse = V
--Obs. longitud = V 33° 12'
Om ac skulle blifva noll, så är longituden enligt besticket
riktig.
För att bestämma namnet på rättelsen till longituden, uppskrifver man kardinalstrecken för azimuten vid observationstillfället samt derunder kontrastrecket; om man sammanbinder
Tids/o· . .; Sjuv. 1886.
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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 latitud och longitud, om man observerar tvenne höjder af en
himmelskropp och dervid antecknar chronometertid erna, med
vilkor likväl, att azimuten emellan de båda observationern a
hunnit förändras omkring 2 streck på kompassen och att
objektet icke är för nära första vertikalen vid någon~era observationen. Har skeppet under tiden seglat någon VlSS kurs
och distans, så hänföres den första observationen till det inseglade 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. z 1 = · 45° 36'; skeppet seglar 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. z 2 = 57° 52•.
Man finner el', = N 2" :. , E, = 5111 58'· subtr. fr. m. t.
Qt 49m. 4s, a 1 = S 17"·a O.
t;,= N 44° 19'
157
red. sin . vers. t,
el',= N 2 l _
sin. vers. z, 3003
16'' 20
= N L
lat.
sin. vers. ~' 2846
Vid första observationen är ::;åledes
ungef. lat. = N 46" 20'

t,=-

emot ku~sen = N ~3" O} diff.lat. =N ____lQ_
,
_ N
och d1st. = 22
46 30
'h.
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long. =V 33° 30'
__ 28
dep. = 19•6 :. diff.long. = o
long. =V 33" 2',
hvarigenom den första observationen blifvit. reducerad till det
andra stiillets horizont.
Emot Gr. m. t. = 5t 10 11 1.2 finnes 0' 2 = N 2° 5 , E 2 = 5rn.
55~- subtr. fr. m. t., t 2 = 2t. 52 111 8>- samt a 2 = S 53"'7 V.
1;2 = N 44" 12'
red. sin. vers. t 2 •• 1851
02 = N 2 5
sin. vers. z~ .. 4681
= M 46" 17'
'h
2830
sin. vers. 1;2 .•
Om man på meridianen genom räkn. long = V 33° 2', i
kortet afsätter de båda latitudsvärden a 'h = 46° 30' och •1·2 =
46° 17' samt genom de erhållna ställena a och b (fi6. 2) uppdrager 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 a 1 och aJ
respektive; således
ac = Zc tng a, . . . . . . . . . . ............. ...... (3)
be = Zc tng a 2 • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . (4)
ac +be= ab= Zc (tng a, + tng a 2 ) : .
ab
5
Zc = tng a, + tng a 2 • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( );
ab, som utgör skillnaden emellan båda latituderna 'h och 'h
är bekant, och räkningen, tillämpad på ifrågavarande exempel,
blir följande:
'IJ = N 46° 30'
nat. tng a 1 •• 0·311
13
= 7"8
Zc = .
'/2 = N 46 E
nat. tng aJ . . 1·361
1 672
13
ab=
1·672
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
'1·2 =N 46° 17'
'h= N 46°30'
10·6 ;
= N
be
=
rättelse
;
2·4
S
·
=
ac
=
rättelse
46°27"6
N
·6
N 46°27
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rälm. long = V 33° 2·
11·2
rättels e = V
v 33°13 ·2.
11
Sålede s obs. htt. = N 46 27•·6, obs. long = V 33° 13 ·2.
utÖfver ensstä mmels en emella n de funna latitud svärde na
gör till en del kontro ll öfver result atets riktig het.
Om objekt et befinn er sig inom samm a qvadr ant vid båda
på ab
observ atione rna, så skall man naturl igtvis såsom värde
båda
använ da skilln aden emella n natura ltange nterna för de
azimu terna.
Denna metod kan tydlig en äfven tilläm pas, om man observisas:
verat höjde r af tvenn e fixstje rnor, såsom i följan de ex.
=
Exem p. 4. År 1885 Mars d. l, i lat.= N. 46° 33, long.
r,
stjerno
e
tvenn
af
r
· V 33fl 20' enligt bestic ket observ eras höjde
sann
deraf
42m. 2•·
a Tauri och a Leoni s, vid Gr. m. t. = lOt.
z 2 = 49° 44' af a
och
V
i
Tauri
a
af
zenitd ist. z 1 = 44° 44'
Leoni s i O.
1Qt. 42m. 2s.
Gr. m. t. =
2 13 20
=
tidskil ln.
8 28 42 :.
O. m. t. =
stjern t. vid obs. = 7t gm. 17s.
16' 29 '
a Tauri AR 1 = 4t. 29m. 20s, å 1 = N 16°
V
60°'7
S
7 8 17 , a 1 =
t 1 = 2t. 38m. 57s.
2m. 17s, 02 =N 12° 31· 29''
a Leoni s AR 1 = lQt.
7 8 17 , a 2 = S 61 °'7 V
t 2 = 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 Leoni s
red. sin. vers. t~l843';" C2 = N 33° 50'
sin. vers. z 2 . . 3537 o2 = N 12 31
sin. vers. C2 •. 1694 '1 2 =N 46" 21'.

e
Genom afsätt ning i kortet och ortlini ernas uppdr agand
33" 14.
(fig. 3) finner man obs. lat.= N 46° 29·, obs. long. =V
man
har
så
Skall skepp ets ställe beräkn as,
'f't = N 46" 37'
a 1 • . 1·782
tng
nat.
16
z
,1.., = N 46 21
1·857
a
nat. tng 2
c = 3•64 = 4•4
16
3·64
= 7· .8; cb = 1·86. 4·4 = 8 ·2; med depar tur = 4·4
4·4
ca = 1'78.
6 .4
'l2 =N 46" 21'
'1'1 =N 46° 37'
8·2 j
rättels e = N
7·8;
rättels e = S
N 4ö" 29'·2
N 46" 29"2
20·
33°
V
=
long.
räkn.
6·4
rättels e = O
V 33" 13 ·G.
Sålede s obs. lat.= N 46° 29 ·, obs. long =V 33" 14'.
beOm man önska r finna tiden på observ ations stället , så
gagna s forme ln (l) under forme n
sin. vers. z - sin. vers. C
sin. vers. t
cos. 'l' cos. o
och räknin gen utföre s i enligh et med följan de exemp el
diff.long. =

Tidens bestämmamle då latituden är l1ekaut.
Exem p. 5. År 1855 Mars d. 25 i lat. = N 46° 27' obsersann
veras vid Gr. m. t. = 5t. lQm. lls. höjd af 0 åt V, deraf
zenitd ist. z = 57° 52 .
· vers. z. . 4681 j
Emot Gr. m. t. är o = N 2° 5',· s1n.
vers. C . 2851
sin.
'l' = N 46 27
skilna d .. 1830
'l' - r)'= C = N 44 22
log. 1830 .. 3·2625
log, see. '/' . 0·1618
log. see. o. 0·0003
3-4246
sanna tiden = t = 2t. 51 m Os... sin. vers .. . 2658 .log...
Man kan äfven enligt samm a grund er beräk na en himstället
melsk ropps höjd, om latitud en och tiden på observ ations
anvara
äro bekan ta; brach yrens förfat tare anser metod en

-

vändbar, då man önskar reducera en observer ad måndista ns
till geocentr isk.
Af formeln (l) har man
cos. 'l· cos. osin. vers. t.
sin. vers. z = sin. vers. '

Exemp. 6. År 1855 Mars d. 25, i lat. = N 46° 27', räkn.
long. = V 33° 19· sökes 0:s sanna höi 1 då medeltid en i observation sorten O är = 2t. 56m 57'·
2t. 56m 57s
Med. t. i O =
2 13 16
ticlskiln. =
5t 10 111 • 13'· , som äfven kan erhållas genom
Gr. m. t.=
chronom etern.
Emot Gr. m. t. är o = N 2° 4'·7, E = 5m . 55s subtr. fr. m. t.
sin. vers. t = 2658 log. 3·4246
2t 56 m 57s. ;
M. t. i O =
log. cos. 'l'. 9·8382
5 55
E = cos. el' 9·9997
log.
2t. 51m 2s.
t =
.log 3·2625
1830
red. sin. vers. t.
'l' - å='= 44° 22' . . sin. vers ... 2851
z = 57° 52' . . sin. vers ... 4681
sann höjd = h = 32° 8'.

+

Tabell.

Tid.

+

Att beräkna en himmelskropps sanna höjd då latitll(len och
ti<len på observationsstället äro bekanta.
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l

ot 49m· 4 8
o 50 12
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

l

ll

Båge .

12"
12
17
30
30
33
33
39
39
42
42
43
43
43
44
44
44

44
44
44
44
44
45
49
53
53
57
60
61

Il sin.Nat.
vers l

228
239
452
1370
1372
1693
1695
2310
2312
2657
2659
2690
2694
2746
2827
lO
2829
11
2831
12
2839
16
2845
19
2847
20
2851
22
2896
44
3003
36
3537
44
42 l 4080
4092
47
52 l 4681
42 Il 5106 l
5259
42
l
Il

16
33
18
21
22
50
51
44
45
45
46
2
4
30

l

N at

sinus.
212
217
297
505
506
557
557
639
639
679
679
682
683
688
697
697
697
698
699
699
699
704
714
763
806
807
847
872
880

Nat.
l tangent.

l
l

l

0•217
0•223
0·311
0·586
0·586
0·670
0•671
o· _31
0·832
0·924
0·925
0·934
0·935
0·949
0·971
0·972
0·972
0·975
0·976
0·977
0·978
0·991
1·021
l• _81
1·361
1·365
1·592
1•782
1·857

-
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Uti ett annat arbete: "Handbuch der N autik von Franz
Zehden" finnes en liten afhandling om den cylindriska projektionen, hvilken jag anser vara värd sin plats i Tidskriften.

Cylindrisk projektion af jortlytan.
Om man tänker sig en rät cylinder (fig. 4) tangera jordsferen omkring eqvatorn, hvars radie antages = l, och om
man föreställer sig att ögat är i jordens medelpunkt O, hvarifrån projektionslinier dragas genom alla de punkter på den
sferiska ytan, hvilka skola öfverflyttas till den cylindriska, så
inser man genast, att meridianplanernas projektioner på cylinderytan 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 framstälda 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 longitud 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 longituderna, 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
af dess latitud = y, så är

=

x och

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.

=

tng ('/' + /Jr,.) - tng 'l'·
/ fy
Tänker man sig tillväxten .J,,, såsom royeket liten, så kan
man få utbyta tng Lf,,, emot Lf,h och om andra och högre potenser 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 sjömannens fordringar eller hvilka förändringar deruti måste vidtagas, för att göra densamma användbar.
För att verkställa denna unelersökning antaga vi, att exempelvis 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
Li ;, cos. 'l'·
ccl = BQ cos. '/'
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, .hvars 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. '{'
.J,,,
tng E =
I 1wojektionen är deremot
dl.
c'd'
~tng ~'
- Lf,, sec. 2 •(·
- cl'b'

=

och

2
dl. cos 'f'
L.l '{'

s~ledes

tng t' = tng E cos. ,,..
Vi11klarne l· och , ' äro sålecles icke lika stora, emedan
d 1•·mpar
f
d
.
. ..
. sig icke
deras tangenter äro ohka. I · etta a ::;een e a
SJOaf
f·· f rams tällmn<Y
·
.
·
o
den cylindriska centralpro.l ekt10nen or
·· .. d r·ade · Ich
· kl
· då den icke åte~·gifver vm
" destot
- arne of oran
kort,
mindre an<Yifver det sättet att uppnå detta mål, emedan .cle
blott återst~r att finna en sådan modifikation af denna proJektion, 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 hvarj e 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-

nerna och eqvatorn oförändrade, men då måste parallelcirklarne förläggas på andra afstånd från eqvatorn, än i den cylinclriska centralprojektionen .
Uppfinnaren af denna modifikation af de växande latituderna i den cylindriska centralproj ektionen är matematikern
Merkator, hvars kartor fått namn efter honom. Emedan vinklame 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 linien och dess matematiska egenskaper i en projektion af jordytan, 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 emellan, så måste den senare skära meridianerna under sins emellan
olika stora vinklar, hvaraf följer, att icke något plan kan dragas genom den loxodromiska linien, hvilken i spiralform närmar 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 parallela. 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 motsvarande 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 uppkommer dm·igenom, att man tänker sig ögat vid ytan och projektionsplanet 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 oförändrad 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 sammanfaller . med eqvatorns medelpunkt och projektionen af hvarje
meridian blir en radie till eqvatorn; paraHelerna framträda
såsom cirklar, koncentriska med eqvatorn. Emedan den projicierade bilden af eqvatorn är lika med den sanna, så måste
meridianernas afskärningar med henne intaga oförändrade lägen, hvarföre longituden för en ort på jordytan noggrant återgifves i den stereografiska polarprojektionen. Man kan äfven
visa att de sferiska vinklame troget återgifvas i denna projektion, 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 punkten P ( = - 'f•). Sättes jordradien = r och afståndet emellan
O och P t = d, så är i triangeln Op 1 S

+

d= r tng

(~5°

-

~).
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Latituden '', för en på samma halfsfer som ögat belägen
punkt P, är negativ, hvarför afståndet P 1 0 eller dl) ur triangeln P 1 0S, är
d 1 =rtng (45"

+ ;}

Påminner man sig, att en loxodromisk linie bildar lika
stora vinklar med meridianerna och att dessa, i den stereografiska polarprojektionen, sammanlöpa i projektionsmedelpunkten
och således icke bilda ett system af paraHela linier, så finner
man att denna projektion af loxudromen icke, såsom uti Merkators 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 longitudsskillnader äro oändligt små, så kan man anse de emellan dem
befintliga delarne af loxodromen såsom räta linier och trianglarue aOb, bOc, . . . såsom plana. Dessa trianglar äro derföre
likformiga, och om man sätter aO = d 0 , bO = d 1 , c O = d 2 ,
.... nO = d, så är
do
dl
d2
~=~=~=

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

-
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sam t der af
d= do

(~~)~
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Låter man nu EQ (:fig. 7) förestä lla eqvato rn och MM'
första meridi anen uti ett Merka tors kort, så är Om longitu den
och mp den växand e latitud en för punkte n p. Uppdr ager
man från p till eqvato rn en loxodr om, som skär meridi anerna
under en vinkel af 45'\ så uppko mmer den likben ta triange ln
am p. I denna triangel är den växand e latitud en m p = am;
och antager man i eq vatione n
J.=
E

=

tng E log tng (45"

+ -2''')

45°, för att motsva ra den upprita de loxodr omen, så är
J.=

log tng (45"

+ ~)

som är loxodr omens sferisk a eqvatio n.
Emeda n vi, vid härled ningen af denna eqvatio n, antagi t
från den punkt,
'l'o = O, så skall longitu den J. i detta fall räknas
a.
i hvilke n loxodr omen skär eqvato rn, således från punkte n
e
Förut hafva vi funnit att, am = mp, hvarfö re den växand
figuren
på
tion,
projek
tors
latitud en för en punkt p, i Merka
angifv es af
m p =log tng (45°

+ '~).

Vid inledn ingen till denna afhand ling visades , att Merkators projek tion icke ändrar de uti den cylind riska central
Då
J..
x=
är
således
ena;
projek tionen angifn a longitu dsvärd
w,
longitu den för en ort är = x och dess växand e latitud =
i Merka tors proj ektion, har man de1·före, vid framst ällning en
af ett egentl igt sjökort , eqvati onetna
x~=),

w=

log tng (45°

+ f).

Äro således latitucl och longitu d för en punkt på jordytan bekant a, så . kan punkte ns koordi nater i Merka tors projektion beräkn as ur dessa eqvatio ner. Äfven i detta uttryck
s.
på w blir den växand e latitud en oändlig då rr = 90°, d. v.
polartr aktern a kunna icke framst ällas uti denna projek tion.

Föregt tende betrak telser hafva tydlige n ådagal agt, att såväl elen stereog rafiska som äfven Merka tors projek tion troo·et
~lter~ifva ~feriska vinkl~r på jorclen, och att dessa båda 0 _
Jektwn er salunda egna s1g till bruk såsom sjökor t. Emelle rtid
erbjud er Merlm tors projek tion den fö1-clelen framfö r den stereografisk a, att Llen loxodr omiska linien i förra fallet framst älles
såsom en rät linie, hvarfö re Merka tors kort äro änc.lamålsenligare.
I de :flesta fall angifv er man koordi natern a x och w uti
s~orcirkelminuter d. ä. i nauti::>ka mil. För x är detta mycke t
latt, emeda n man uppmä ter longitu elen på eqvato m. hvarfö re x
angi~ven i ~ågminuter af en storcir kel, inuehå ller 'lika mång~
naut1sk a m1l. För att erhålla '" i nautisk a mil, rrdtste andra
ledet i eqvatio nen

p;

w=

l og tng (45°

+

~· )

multip liceras med den i bågmi nuter uttryc kta radien, således
med 3437·746771. Emeda n likväl värdet pt\ w m formel n förutsätte r använd aml et af N epersk a logarit mer, så måste man
för att kunna använd a vanlig a logarit mer, multip licera eqva~
1
tionens andra led med f:a l{t·on1 - - c1er e är b asen i N ep er1og e'
8285; således
mot. ' vT"<o 1·cl e t p a e = Li. 718"81
tmsvste
~
ska loc:ar.i
J
~
o

l

log 1 0 e

derföre är
w=

=

"

.1.

2·30258 5093;

2·3025 ... X 3437·746 ... log 10 tng (45°

o=

(45 "
o· tna
7916·7044G8 lo bl0
b

ur clerm a. fo1· 'l)l el 4'!Hllner n1an
i nautisk a mil.

•

ro 1

+ 't2_)

+ '!..2)'1·

1.

uågmin nter af e.q va torn, alltså

. De grunde r, hvarpå utföran det af nutide ns flesta astrono ~mska observ ationer h vila, äro de samma som do, hvilka cle
aldl:e astron omema anlitad e; och det kan derföre möjlig en vara
af mtresse att anstäl la on jemför else mellan do observ ationsTidskr. i ·~/,)t. 188C.
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-44golfvet. 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.l ler 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 supplem.e~t till solens azimut. Koordinatema (i vinkelmått) för
solens medelpunkt, n emligen zenitdi~Stans och azimut äro sålunda 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 m eridianen, 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 pp mäter man afstånden mellan punkten 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
CRG · Här· af fölJ. er ' att solen h v ar] e
· bla tr·1·ano·eln
· 1
o
1 c en vana, c
dag uppnår siu minsta zenitdil:ltans vid mcric:Lianpm:>"~gen;
tvärtom är h ennes höjd öfrer harizonten störst 1 detta ogonblick Om man dagligen bestämm er längelen af detta afstånd
GR , uneler lopp et af ett helt solår, så finner ma,n att cl~ss
1
största värde inträffctr omkring elen 22 December och att forändringarue cler·nti, fr~m mic1clag till middag, clå äro n~t::!ta~
omärkliga. Solen beskrifver då _sina h\.g,.;ta bi\gar öfver honzonten; och emedan hon synes vara stationär under lopp et af

-

45-

några dagar, så har denna epok fått namn af vintersolståndet.
Kort derefter begynner dagbågen att höja sig, af::!tåndet GR 1
minskas dagligen och uppnår sin minsta längd inemot den 22
Juni, då detta afstånd återigen föga förändras från middag
till middag; solen syn es 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; m en snart börjar hon att åter Hänka sig,
linien GR 1 ökar dagligen sin längd, till dess att dess m aximum åter uppnås den 22 December, hvarefter solen återtager
samma periodiska rörelse.
D et var naturligt att man önskade få reda på huru många gånger solen passerar meridianen uneler en sådan period.
Antag derfö re 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 b efinner 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 uppmätning 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 p erioden, eller det tropiska äret, innehåller 365,~;;
soldygn. Föregående unclet::iökning af år ets längd kan kontrolleras 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 aflägse derifrån, som han skulle hafva fLyttat sig under ett dygn;
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1 = 1461 dygn,
således innehå ller hela fYraår speriod en 4. 365
och 1/ 1 deraf eller 866,20 dygn är äfven i detta fall det tropiska årets ungefä rliga längcl.
Om man utmärk er en följd af de ställen, hvi.lka ljusbil ,
dens micltp uukt uneler loppet af en och samma dag intager
så skall man finna att han i det närma.ste följer den ena grenen till on hyperb el, hvars hufvuda:x.el t:~ammanfaller med middagslin ien JYIN; men denna hyperb elns gren variera r likväl
daglige n, såväl till läge som till form. Vid vinters olstånd et
och ticlon derom kring är grenen konvex emot pnnkte u G; vid
sommar;;.:olsti\.mlot konkav emot ,;amma punkt. Emella n dessa
båda epoker öfverg år kurvan smånin gom från konkav itet till
konvex itet eller tvärtom , så att på en viss cbg emella n de
båda solstån den, och nästan mic1t emella n Ll em, sammanf~tllor
den i det n~trma::>te mecl en nLt linie qq 'q'', som är vinkel rät
emot middag:,;linien JYIN. N~imncle dag syn::> solen således röra
sig i det plan, som genom går 1;unkte n C och räta linien q q 'q''
eller OW. Emeda n gnomo ns dimens ioner försvin na vid jemförelse med solens afstånCl, så synes solen elen dagen gå upp
1
och ned i förläng ningen af linien q q 'q' eller i den dermed
.
]Jarallela genom G, således i sanna Ost- och \V estpun kterna
Det är dock tydligt , att detta resulta t icke kan vara fullt
riktigt , emeda n solen, till följd p,f hennes egna rörelse, icke
kan under dagens lopp qvarbl ifva i pla,net 00 \V utan måste
efter uppg:'m gen i O något afvika från riktnin gen OW; men
denna afvikel se sker åt motsat ta håll, allt efter som hon närmar sig till eller aflägsn ar sig ifrån somma rsolstå ndet, och
man lmn derföre anse hennes väg likna den, som af en fixstjerna skulle beskrif vas, 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 närma re bestäm ma läget af detta plan.
Man känner redan dess skärnin g med horizo ntalpla net; återstår att finna lutning svinke ln emella n dessa båda phtn. l\1an
1
behöfv er endast uppmä ta afstånd et Gq samt ur elen rätvink
mesolens
är
liga triange ln Cq 'G beräkn a vinkel n vicl C, som

ridianz enitdis tans och kompl ement till den sökta lntning svinkeln ; om man äfven uppmä ter af.'3tånc1en GR, och Gr', svatrande emot de båda solstån den, och beräkn ar meridi anzeni
garne
afstånd en samt uti meridi anens plan uppdra ger riktnin
CQ, CS ', CS 11 ifrån hålet C i metall plåten, till solens ställen
vid ifrågav arande epoker , så skall man finna, att zenitdi stansen
ZCQ faller miclt emella n de båda öfriga. Det plan QO\V, som
delar vinkel n S 'CS '' midt itu, är himmelseq_vatorns plan, de båda
tider på året, då solen genom går detta, äro eqvinox iema och de
båda, sins emella n lika stora, Yinkla rne S 'CQ och S ''CQ, h vilka
befinnas vara omkrin g 23° 27', angifv a ekliptik an/i lutnin.r;.
Om man uti meridi anens plan, genom punkte n C, drager
1
en rät linie PP 1 vinkel rät emot CQ, sit är nämnd e linie PP
1
g den öfver
t~erldiiaxeln, P och P äro himmel spolern a; omkrin
synas himunkt
medelp
horizo nten befintl iga polen P såsom
melskr opparn e röra sig i cirklar , hvilka s planer äro paraHe la
med eqvato rns plan. För ögonbl icket antaga vi att solen,
uneler den tid hon är öfver horizo nten, äfven rör sig uti en
i
sådan cirkel; utan att vi göra afseend e pit elen förflyt tning
.
meridi anens riktnin g, som är en följd af hennes egna rörelse
dragen
11)
10,
(fig.
PP'
linien
Om man då tänker sig räta
genom gnomo ns centru m C, vinkel rätt emot eqvato rn OQ, så
g
beskrif ver solstrå len se, som genom går hålet vid c, omkrin
vedelsa xeln en rät kon hvars bas är en cirkel och vinkel n SOP ,
eller solens medelp unkts polarclistans, förblir konsta nt för alla de
t
lägen, som solen under dagens lopp intage r; elen emot golfve
förläng da solstrå len beskrif ver elen motsva rande mantel n till
samma kon. Afskär ningen med golfyta n utgör då elen kurva,
som ljusbilelen under dagens lopp synes beskrif va, och denna
kurva är följakt ligen en konisk sektion . Fig. 10 förestä ller
den vid tiden för somma rsolståndet alstrad e kurvan , som är
ena grenen till en hyperb el, konkav emot punkte n G; :E'ig. 11
framst äller en gren af hyperb eln, konvex emot punkte n G och
alstrad vid tiden för vinters olstånd et. Emella n dsssa båda
ytterst a gränse r föränd ras kurvan s form daglig en; och vid den
tid, då solen genom går eqvato rn samma nfalla konens båda
)
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ärnin g med golf ytan
man tlar i ett och samm a plan , hvar s afsk
t blifv it fram stäld t.''')
alstr ar Oi:lt- och \V estli nien , såso m föru
året, d:i soll:ltånden
lVIed unda ntag af de hålla tider na ])å
icke allde les iden tisk
inträ ffa, är den alstr ade, clagliga kurv an
a tic1cr, då solen flytmed en koni sk sekti on, eme dan viLl am1r
vink eln SCP icke, i
tar sig i norcllig ellm· i:lYL1lig riktn ing,
lopp fö rblir kou:-;tant.
strän g men ing tage t, uneler dflgem;
denn a obet ydlig a aflVIen om. man icke fäste r afsee nde vid
R och R 11 (fig. 8), i
vikn ing. och af::>ätter de bå<la punk ter
m1 från punk ten G, så
hvill m ljusbilelen har likn stora af::;M
R GN äro sinse mell an
skall man :finna, att vink larue RGN , 1 1
micldag::;l.inien, behö fver
lilm stora . :B'ör att på golf vet utläg ga
mec1elpunld, uppd raga
man derf öre blot t att, med G såsom
r ::;amt att på hYarclcra
åtsk illig a cirkcllx'\gar mec.1 olllm radie
a ljuc;bihlen intrii.ff~1r
båge n utmii,rka de båcla punk ter, i hvilk
c;a.mmanbim1or hvar je
på dens amm a; om m:1.n skii.r konl an, ~:;om
;;;mnman1im1e r den ersåda nt par af punk ter, mic1t itu och
mR.n meriLlianp lR.net,;
h ållna punk ton mecl pnuk ten G, :-:;,,, har
nil'll. Resn lt.ate t blir
skär ning med golf ytau , clet är, middrt,rpli
solst ånch tic1ern8..
rätta st, om kont itruk tionen utföre::; YiLl
mod erna re a::;tronomien
<len
a
En c;tor del af de data , hvilk
cle älche astronomerm1 ut.leta::;
fram~:;täller , kum1e såledet:> af
eclel, ;,;om af...,tåndet
med tillh jel p af ett s[L enke lt obse rvati onsm
n bc,;krifim instm men emel lan tven ne fixn Jnmk tcr. Det ofva.
;trueradc enlig t ::;amm a
tet var f nllko mlig nre ii.n an(1ra, kon~:
uti ett, från midt eu af
grum1cr; Lle sena re best oJo helt enke lt
1c stift, fn1n hvil ket
en horiz oute l, plan t:>kifYa loclri.Ltt uppst<.lcm
gnm non; ett dyli kt
,;knggau::; hi.1Jgcl gjor de samm a tjens t som
i China., af astro nom en
im;t.rmncut läror hnfv a bllfv it a1rvämlt
nn t iderä knin gen.
Tchu kong , reda n 1100 ar före elen krist
att utstrV.cka nnclersiikn.ir.gen af ifr!\ga
-:;;) Ehuru det kunde va ra iut.•·e ssaut
jag mig dock
anser
tri,
gconw
i~k
analyt
af
paing
varnu dll kun-n r, genom tilliim
i
r liingc uppeh ålla mig vi .[ dc>lt:L iilll"lC
bura af"slå uerifr ån, fiir alt ie)>e a!Jtfn
blifvil
nde
nstiie
ofva
arbete
t
lwilke
nr
Bior,
i Astro nomie Phyoi que par I. B.
r.
eu utförl ig fram slii llning af dessa kurvo
he~1tadt, finnes :l sid. 75-1 25

o

~
~---

'
'

a.

N
l

~
____.,

'

P-

l

o

\

-L~-

\

b

_

- --- ---- -----\

/ .'

----~ _;

"B

-,>-<./_-o'/

r.

+'{'__ -f

- - - ..,.., -

. '/ .

/

---· ;- ;: ·_:~!!---j

!

A.,~..
-:-c: /
' l
' .

1

·A->~
. ..

//

:...~-/
s

-·

.

~-

.

.. -- - ·--- _:.

/

_. ..-- ··

/

.

1', \
?

\

--~

1'1
'

z
!<'
Cl

p

Q

o
/

--

"N

___x

w

/; ;
l

l

-

40 -

lNirsta meritlian konferensen.
Vid den internationela konferens, som hölls i \V ashington
för att be~tämma en första m ericli::tn och ett univer,.;elt dygn,
sammanträdde delegerade från 23 olika länder, nemligen: Brasilien, Chili, Columbia, Costa Rica, Frankrike, Förenta r:>taterna, 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 inbjmlning till r egeringam e för alla cle nationer, som stå i Lliplomatisk förbindelse med hans egen att säncla del egerade för
att den l Oktober 188--1: sammanträffa i staelen \Vashington
m ed Llelegentdc från Förenta staterna, med uppgift att granska och om möjligt bestämma en meridian som vore lämplig
att begagna såsom en gemensam första meridian för longituLlerna och för tidräkningen öfver h ela 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 antaga, 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 regeringarna, ~Ltt merichanen genom centrnm af transitinstrumentet i
Greenwich' observatorium antage:,J stLsom första (initial) meridian för longitULler."
22 ja, l n ej, 2 afstodo från omröstning.
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III. "Att denna meridianlongitud skall räknas i två direktioner till 180 grader, hvarvid ostlig longitud betecknas
med plus och vestlig longitud med minus."
14 ja, 5 nej. 6 afstodo.
.
1V. "Konferensen föreslår såsom önskvärdt, a,tt ett umverselt 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 medelsol0-11- "kall beo-vnna för hela jorden i det ögonblick, då medelcly o ) '~
b u
tids midnatt i första meridianen inträffar och sålunda sammanfalla med början af det borgerliga elygnet o~h d~tum för
denna mericlian; och skall rälmas från noll t1ll tJugofyra
1

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 midnatt."
Denna resolution antogs utan votering.
VII. "Konferensen uttrycker sin förhoppning derom, att
de tekniska förberedelser, som afse reglerandet och utsträckandet af decimalsystemets tillämpning på indelningen af
cirkelbågar och tid, skola åter up11tagas, för att medgifva utsträckning af dess tillämpning på alla de fall, der sådant medför 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 delege rade, som önskad e räkna
"longi tnclem a i enelast en riktnin g, icke kunde komm a öfver"ens sins emella n, om den riktnin g som borde väljas, då
"några önskad e följa elen Romer ska konfer ensens förslag, att
"longit uclema borde rälmas .i ostlig riktnin g, under det att
"andra förorda de att de borde ritknas i elen motsat ta. Under
"dessa förhäll anelen antogs den 3:e af ofvan anförd a resolut io"ner med afgjord majori tet, ehuru, af redan anförd a skäl, nå"gra delege rade röstade nej och finn n flere af;:; to do ."
"En annan punkt, i hvilke n den Homer ;;ka konferenseno;
"förslag icke vann bifall af majori teten delege rade i \Vashi ng"ton, har af-;eencl o på valet _·af det ögonbl ick, i h vilket det
"unive rsela elygne t borde begynn a".
"Konfe rensen i Rom föreslog, att tl et nui versela elygne t
"borde samma nfalla, med det at>ti'Onomi;:;ka, Ull(ler första meri"diane n, i ::;tället för att öfverent>stämma med det borger liga;
"med andra ord, att det borde begynn a vid middag i Green"wich i stället för vid mic1na,tt i Greenw ich. J!-,ör majori teten
"af vVashi ngtons clelege mde syntes det vara aJgjorclt fördel"aktiga re [ttt låta det univer sela dygne t samma nfalla med
a
"det borger liga, under första meridi anen, och sålund a begynn
brufrån
afveke
Det
.
"vid midnn tt i stället for vit1 middag
"ket i daglig a lifvet, att låta förmid dagen tillhör a elen ena
"dagen och den omede lbart derpå följand e eftermiddagen, den
"andra . Om dagarn e i veclmn, angifn a under första meridi a1''nen, ::;kola bibehålla sin nuvara nde betyde lse, så ::;kulle det
"t. ex. blifva nödvän digt att anse den ena hfilften af lördag en
och elen andra
"så~ om h örande till det eJ w nni versela elygne t
"hälften att tillhör a uiistu nni versela llygn."
"Om, & andra sidan, clagarne i veckan föränd rades med
"af::;eende lJå det nu bruklig a sättet, för att öfvere nsstäm ma
,
"med det af konfer ensen i Hom föresla gna univer sela dygnet
af
"så skulle, oxempelvi::;, tisdags förmid dag omede lbart följa::;
"onsda gs efterm iddag."

"På samma sätt skulle förmid dagen af hvacl vi nu kalla
J
' cte
"den l Januar i utgöra en del af elen 31· Dece 1nber' {"oregaen
"år. Allt detta ::;kulle tydlige n vara förenacH med stora olä-·
"genhe ter, så att det vore fruktlö st hoppas , att en saclan för"änd~ii~g i bruket någons in blefve antage n öfver hela jorden ."
a IJunkt , ·
Salund a blef den femte af här ofvan ano-ifn
er' l
.
b
_['..
"l 'lk
·l
o·
be
sl·all
t
dyg·ne
v1r
1v1 ' en wresla s, att det um versela
"'ynna
'
.
·
tet
majori
"midn att under första meridi anen, antage n af en stor
"delege rade, ehuru åtskill iga af dem ans~(.go sig bo·enom sina
"'mstru1i:clOner, vara bundna att af::;tå från voterin g."
"I öfvere nsstäm melse med detta beslut skulle relatio 11811
::emell~n lokalti d, för hvilke t ställe som h elst, och den nniver sela ticlen uttryck as genom den enkla formel n :
longitu den.
lokal tid = univer sel tid
.J
"O m a' ancl ra swan,
Romer ska konfer ensens förslag an to:
"ges, så skulle vi nödgas använd a elen mindre enkla formel n
L
timma
12
longitu den
lokal tid = nnivers el tid
igt att begagn a t vd uni verolämpl
gtvis
"Det vore naturli
begynn a vid midna tt och
skulle
"sela dygn, af hvilka det ena
':,d~t andra vid miclda~·, oc_h derföre uttryc kte delege rade, i
SJette punkte n, enhälli gt sm förhoppning· om ' att det astro.
l
. J
"
.n01ms ;::a oc 1 det nautmk a elygnet skulle, så fort sådant vore
'·ut~örbart, öfvera llt inrätta s för att begynn a vid medelt ids
"midna tt."
elle".t
dem, att astrono m erna borde hafva föo·a
o'
"Det syntes
., .
.,.
ino·en
föränch
gna
före::;la
mgen svangh ot, att verkst älb den
" ocl1 att, sell an denne en g:'mg blifvit gjord, simlie bortskoaf::fanclet af åtskill naden emella n borger lig och a~--;tronomisk till
medfor a :-;to ra förclelar."
"Med anledn ing cleraf, att rle astrouo miska efemer iderna
" t-~l'f vas några år i förväg föreslogs, ehuru ingen formli g v o"u
"tenn g företog s öfver denna punkt, att om astrono merna sam" tycka att antaga <len ::;åluuda f(irorclacle fii 1ändrin gen, så torde
i
det vara lämpli gt införa det nya sättet för ticlriikuino·en
b
'1
" :E:
e emenc erna nncler året 1890, då llett.a sknlle medgif va ett
o

•
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+

+
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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 föreslagna förändringen nemligen att låta det astronomiska elygnet 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 Newcomb, 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 midnatt."
"(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 Almanach, 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
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"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
sasom nagra a f k'On f erensens f 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
ogonbhck, da solen genomgår ställets meridian eller b'
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 tidräkninob med"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
"

"''
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o

•

o

-57-

'tgrundad e 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 observatio ner och efemeride r äro utförda och utgifna
"i tryck, icke allenast för elen närvarand e tiden, utan äfven
"för kommand e århunclrad en. Om systernet ändras på före"slaget sätt, så måste kommand e generation ers astronome r,
"som åber opa dessa ]Jnblikatio ner hafva förändrin gen i min"net, för att icke missu1Jpfatta de data, hvilka han har fram"för sig . Förhållan det blir ännu värre, om föränclrin gen icke
"genom.fö r es uti alla efemeride r och af alla flstronomer, vid
"samma tidTmnkt. Det skulle då bliJva niiclvämligt för de
"astronom er, t illhörande tjugonde århundrad et, hvilka begagna
"efemerid er och observatio ner från det nnvarancl e, att känna
"och ständigt hafv~t i minnet alla de olik a ticlpunkte r, vicl
"h vilka fö r ändringen blifvit genomför d. Om till exempel ( \V n,s"hington's ) N a val Observato ry, 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"blisseme nt och det som begagnas i de amerikans ka efeme"riderna, hvilka beräknas fyra år på förhand."
"Det är svårt att för andra än astronome r, hvilka hafva
"bega.gna t sig af i tryck utgi.fna observatio ner, 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 omkastad e eller föriinllntele bctydelsP n af n;1gra vig"tiga ord i -vårt språk på <let si.itt, att kommrwd e 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 föränrlrin g en" .

"Det bör anmärkas , att franska republike n af år 1790 som
"antog en ny kalender, icke vågade förändra det gamla s'y 'te"
me t 1 sma astronomi ska efemeride r".
"Jag ser mgen .Lördel,
i'
som ersätter denna oreda. Om d
""as t r~no~ns
. k a efemeride
rna allmänt begagnad es af andra äne
nav1gator er och astronome r, så skulle förhålland et 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 tidräknin gen ; och förvandlin gen af astronomi sk tid till
"borgerlig är så enkel, att den icke medför ringaste svåriD"het."
"
".Förändri~gen berör såväl navigatör en, som astron~men.
"Antmg~n nav1go
a tören skall låta dygnet begynna vid middag
eller m1dnatt, sa är säkert, att han måste bestämma sin lati"tud genom (meridian höjd af) solen, vid middag. Det nuva"rande sy::;temet, nemligen att räkna dygnet från middaD"en
"t'Wt
l a er h onom att göra detta på ett enkelt sätt emedan öhan'
::förvandl ar tiden vid middag till astronomi sk tid Ci Greenwic h),
}enor~ ~tt helt enkelt addera eller subtraher a longitude n.
"At~ mfora en förändring , hvilken som helst, i det sätt på
}~v1lket. den oolärde blifvit van att utföra sina beräkning ar,
ar alltid svart; men svårighete n blir ännu större då ett in::veekladto s.ystem skall ersätta ett enklare. J ag h;ser den bes~amda as1gten, att h varje försök att ändra formen af de till
::t~enst för våra navigatör er utkomman de astronomi ska efemenderna, skulle möta så stora svårighete r, att dessa i verklig"heten icke skulle kunna öfvervinn as."
"Den andra punkten, öfver hvilken jaO' önskar yttra miO'
"är d en, u t'l h Vl·1ken man föreslår att
ö
ändra
vårt nuvarando'e
"sätt vid begagnan det af de algebraisk a tecknen för lonaitu"d
" en, geno~ att g1'fva ostlig longitud tecknet pltts och vestlig
b
tecknet mzntts. D et nuvarand e systemet antogs för omkring
""fyr t ' (?) ar s:d~n 1 Tyskland, såsom det naturligas te, emedan
longitude n pa .JOrden uppmätes genom solens och stjernorna s
::synbara rö~else från öster till vester, och emedan det synes
vara naturhgas t att anse rörelsens riktninO' såsom algebraisk t
o

o

::;

o
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o

o
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-58"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 erforderliga förändringar i den Amerikanska Nautical alrnanach, om
det astronomiska dygnet skall begynna vid midnatt. Anmärkningarne äro lika tillämpliga på den engelska nautical almanachan.
"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 mido . 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
or e
" 1·
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
" sys t 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
" me d 12 timmar."
.
'
"Förändringar af nästan samma beskaffenhet som vid
" Plane t ·e f'e men'd erna, måste införas vid förutsäaelserna
' (predic"t'wns of p h enomena)."
b
Detta anförande, nemligen: "det föreslagna universela
dygnet" innefattar professor N ewcombs svar till superintendenten. för N a val Observatory i Förenta staterna, commodore
Franklm, som utfärdat en ordre, att det nya sättet för tidräkningen 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 vetenskapsklassen 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 uppu~- 1-samhet dels genom det ovanliga att båten skulle ga helt
mar'el ·
reoch hållet under vattnet dels engenom a tt flera länders
.,
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. d
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21 år senare eller 1797 kom Robert Fulton, ångbåtens skapare, till Frankrike, och sedan han under tre år fåfängt försökt 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 dåvarande Förste konsuln Napoleon, som genom en skrifvelse daterr.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 vattnet. 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 insläppande af vatten i en reservoar och höjdes genom att utdrifva vatten med en tryckpump. Den hade jornspant uch
kopparförhydning.
Med sistnämnde båt gjordes under år 1801 åtskilliga försök; 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 derigenom kunna undvara de dittills begagnade ljusen, som förskämde 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 apoleon hafva blifvit otålig öfver de återkommande änclringarne och förklarade uppfinningen opraktisk.
Fulton lyckades ej heller vidare att i Frankrike införa
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många
va,re sig minor eller under vatten sbåtar , trolige n emeda n
stridst
sådan
ett
för
a
lj
af den tidens ledand e män hyste motvi
sätt.
Sedan Fulto n återvä ndt till Amer ika var han der syssel
it namsatt med att konstr uera en under vatten sbåt, som erhåll
och 14
bred
net "Mute " och skulle blifva 80 fot lång, 22 fot
et af
fot djup; men uppfin narens död hindra de fullbo rdand
denna båt.
hör
Häref ter förflyt a åter omkri ng 20 år utan att man
lära
talas om 2essa slags farko ster, men i början af år 1821
sbåt af
försök ånyo utfört s på Them sen med en under vatten
igen i
egentl
son
100 fots längd konstr uerad af en mr Johns
saren.
afsigt att derme d från S:t Helen a befria den fångne kej
sitt
B åten hann dock icke -blifva färdig i tid för att utföra
tilltän kta värJ.
enÅr 1814 omtal as ett försök i Portsm outh af en annan
sig
gelsm an vid namn Shuld om, som med en båt skulle sänkt
cer
sjöoffi
fransk
en
om
30 fot under vattne t, och 1825 framk
skulle
som
g,
mr Montg eri med försla g till ett under vatten sfarty
hvilke t
blifvit 86 fot långt, 23 fot bredt och 14 fot djupt, men
dock aldrig kom till utföra nde.
Seder mera dröjde det ända till 1855 innan denna tanke
ikus
åter vakna r till lif. Detta år omtal as att en rysk mekan
per,
princi
s
Fulton
enligt
sbåt
Bauer konstr uerat en under vatten
under
r
timma
8
med hvilke n han kunde förblif va ända till
s en
vatten , och på utställ ningen i P aris samm a år lärer funnit
ej med
model l till en under vatten sbåt, men försök omför mäles
denna båt.
an
Det var under ameri kansk a inbörd eskrig et, då sjömin
spela
kom att intaga en plats bland krigsm aterie len och att
dessa
för
att
d
uppsto
en så betyde lsefull rol, som tanke åter
större
minors använ dande till anfall begag na båtar, dels till
vattne t.
eller mindr e del, dels ock helt och hållet nedsä nkta i
Sydoch
terna
ordsta
N
hos
Af förra slaget funnos flera både
diafots
7
statern a. De voro 25 till 40 fot långa med 6 a

-63-

d,
meter. och förs edda med en liten r ektang ulär öfverb yggna
vattne t.
som Jemte skorst enen var det enda som syntes öfver
gjorde
ånga
med
rifna
Bevär~de med en stångt orped och framd
des"
Ironsi
de 6 trll 7 knops fart. N ordsta ternas fregat t "New
hänt dsänktes af en sådan båt. De kallad es "Davi ds" med
y
h.
Goliat
och
David
om
ien
ning på den biblisk a histor
det
för
ar
~ydstaterna hade en under vatten sbåt mest ryktb
mma
r elatrft stora antal menni skor som under tjenst på densa
form,
cigarr
hade
lång,
fot
omkom mit. Båten var af j ern 35
tninframd refs med handk raft och gjorde 4 knops fart. Besät
des att
gen å densa mma utgjor des af 9 man, af h vilka 8 använ
Båten
öfrigt.
för
båten
skötte
e
arbeta maski nen och den niond
att
var
gen
Menin
kunde sänka s h elt och h ållet under vattne t.
, gå
med denna båt närma sig ett till ankar s liggan d e fartyg
skulle
under dess köl och draga med sig en flytan de mina, som
sin
har
Båten
et.
spräng as vid stöten mot det anfall na fartyg
stown
egen histor ia. Strax efter det den anlänc lt till Charle
på de
skulle en löjtna nt Paine med 8 frivill ige göra ett anfall
sänkkering
embar
s
federe rades flotta, men und er besätt ningen
dess
hela
tes båten af svalle t från en förbig ående ångar e och
b~sätt.ni~g utom befälh afvare n drunk nade. Uppta gen och klarafgJord SJönk den åter utanfö r Fort Sumte r, då endas t befälh
en
y
Armle
mr
varen o-ch 2 man rädda des. Senar e gjorde en
det
proftu r med båten på Coope r river, hvarv id den, under
utan
reras
manöv
kunde
icke
den var nedsän kt, af någon orsak
'döda
blef under lång tid ståend e på flodbo tten med sina 9 man
es löjt~
För fje~·de gånge n uppta gen och iordni ngstäl d lyckad
anfall.
göra
båten
med
att
för
nant Dicks on få 8 frivill iga
förvar
och
båt
Denna gång använ des den som öfverv attens
fiende
sedd med stångm ina samt lyckad es äfven sänka sin
~
kriget
efter
år
tre
den
est
hvar
men följd~ den till botten ,
.
jätten
ade
besegr
slut fans hggan de bredv id den
Vid denna tidpun kt omtala s bygga ndet af tre olika under
dessa
vatten sbåtar hos N ordsta terna, men några försök med
a.
utförd
båtar synas ej hafva blifvit
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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 unelervattensbåt "le Plongeur", som beskrifves sålunda: Dess form påminner 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 drifvas med komprimerad luft, och elen andra innehållande stora
behållare i form af rör för magasinering af den till 12 atmosferer sammantryckta luften; straxt under dessa luftbehållare
finnas åter andra rör i hvilka vatten insläppes till underlättande af nedsänkningen. Vid uppstigandet låter man komprimerad 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 räddning. 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 'b åten vid ett af försöken 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 undervattensbåtar, såsom Vogel, K elley, ~eschamps, Holstead, Rowel
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& Philips, Holland m. fl. Om dessa konstruktioner och förslag 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
förs öken och om dessa till chefen för kgl. sjöförsvarsdepartementet 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 Spanten bestå af vinkeljern med en spantdistans af 3 fot och dimensionerna 3'' X 3"X 3/R "· Bordläggningen är af stålplåt, h vars
tjocklek minskas från midten, der den är 5 j8 ", till_%" vid ändame. 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 sidorna 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 medelst 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 roder, 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 undervattensbåts 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 båten i horizontelt läge vid gång under vattenytan.
Maskineriet drifves af ånga och utgöres af en compoundmaskin 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 genom den värme, som är magasinerad i vatten uti två varmvattencisterner, hvilka kunna sättas i förbindelse med ångpannan. Vigten af vattnet i pannan och cisternerna är 8 tons.
I båten finnas dessutom åtskilliga inrättningar, såsom rörledning för luftens afkylande i densamma, lod för att bedöma
dess horizontela läge, manometrar för utvisande af djupet hvarpå den befinner sig, länspump m. m. Vid påeldningen begagnas 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.

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 grupper 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 örlogsångaren "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 bogsertrossen blef qvarhängande på undervattensbåten, gjorde den
en tur rundikring "Osborn" och "Edda". Sedan den befriats
från den släpande tågändan började elen sänka sig genom intagande 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 horizontela förrodren erhållit antingen vid bogseringen eller af
den släpande biten af bogserlinan seelan den kastat loss. Rodren måste losstagas och föras till verkstad för att iordningställas.
Följande dag den 23 September, omkring kl. 12 middagen
gick undervattensbåten ånyo ut från Landskrona hamn och
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derp å lemn ade äfven
styrd e nord vart åt sven ska kuste n. Strax t
hålla nde sig i höjd
"Edd a" sin anka rplat s och styrd e nord vart
t sälla n och, efter
med båten . Röke n från denn a synte s högs
till afiop psrör en för
hvad jag tror, enda st då myn ning arne
låg neml igen unde r
dens amm a komm o öfve r vattn et. B åten
höjd af skro fvet var
denn a färd teml igen lätt, så att väl 2 fots
att uppt äcka från
öfver vattn et. Det oakt adt var han svår
ring 1000 mete r från
"Edd a" då kano nbåt en afiäg snad e sig omk
hono m. Vädr et var någo t disig t.
man kröp o upp
Vid Knähal~en stopp ade båten och dess tre
Dere fter anträ ddes
på det lilla torne t för att hem ta frisk luft.
hafv a uneler den
gs
anså
återf ärde n till Land skro na. Båte n
i gång , hafv a gjort
tid af 3 1/ 2 timm ar uneler hvilk en den varit
r gjord es intet fören fart af G'b a 7 knop . Den 24 Sept embe
men tilfäl le leming,
ordn
·
i
sök enär förro dren ännu icke v oro
en börja des pånades att närm are bese båten , och mot afton
rvatt ensb åtens maeldni ngen för försö k elen 25 s. m. Unde
arm, så att han var
skini st hade emel lertid skad at sin ena
blifv it lemn ad från
otjen stbar , och hjelp till eldni ngen hade
"Edd a".
ankr ade unge Omk ring kl. 1 ; ~ 2 e.m. utgic k "Edd a" och
n. Und er utgående t
fär på samm a plats som vid tisda gsför söke
erad af en ångb åt.
passe rade "Edd a" unde rvatt ensb åten bogs
inge n och styrd e
Den kasta de loss ett styck e utan för hamn öppn
te den sig uneler
i nord lig riktn ing. Efte r en kort stund sänk
samm anstä mma nde
vattn et, förbl ef neds änkt osyn lig enlig t
r och antog s deruppg ifter unde r myck et nära 4 tidsm inute
a 2 l 2 kabe lläng der;
unde r hafv a geno mlup it en väglä ngel af 2
sänk te sig unde r
a",
deref ter styrd e båten i riktn ing mot "Edd
omk ring l tidsväge n tven ne gång er, förblifvancle hvar je gång
te derv id helt korta
minu t uneler vatte nyta n samt geno mlöp
styck en - kans ke ett par hund ra fot.
änkt visad e sig
De två sista gång erna som båten var neds
der han befan n sig,
en rörel se i vatte nyta n öfve r det ställe
gt urski ljas. Fulltydli
och från "Edd as" fockr å kund e b.åten

Seda n unde rvatkom lig stiltj e var unde r försö ket rådan de.
ering styrd
~en. sbåte n vänd t inåt Land skro na och tagit boas
e
o
L'
h
·
"
tade.
"Edd
afslu
f
voro
a m oc 1örsöken
a ven
onsd agen
~e ~ufvudsakli~a prof båten visat voro : att den
ak
Knäh
n till
den .,.3 pa vattn et gatt från Land skro na ham
en
.
l
h 't
eng. sjöm il, med en
oc a er, en väg ängel af tillsa mma ns 18
gen efter anvä nfart af nära 7 knop ; samt att den på tisda
ter ':'. timm e till
dand e af 12 a 14 timm ars påeld ning och deref
gått en
k~argöring ~ör sänk ning , sänk t sig och unde r vatt;1et
n höjd e
mile
a
först
d~stans ~f v.1d pass 2 enge lska sjöm il; unde r
3 gång er; unde r
b_a te~ s1g ofv er Yattn et och sänk te sig åter
unde r vatte nyta n
sm f~rsta neds änkn ing gick den en vägl ängd
1
och unde r de
ter
af 2 a 2 t2 kabe lläng der pä en tid af 4 minu
den hvar je gång
två sena re gäng flrna den var neds änkt gick
en vägl ängd af 100 a 200 fot på l minu t.
samm a
~re~agens försö k utför des unde r i så mått o ogyn
var
kada
arms
m sin
on:st anch ghete r, att, enär mask inist en geno
en eldar e och beOtJenstbar, besä ttnin gen enda st utgjo rdes af
·
hvilk en sistn ämnd e måst e sko·· ta sa'c va"l st yrn1 ngen
fälha fvare n,
•
som mask mern a.
mina eller anna t
Båte n var icke på någo t sätt apter ad för
vape n.
h vad mån N orFör att bilda sig ett säke rt omdö me om i
anvä ndba r såsom
de~lfelts unde rvatt ensb åt torde kunn a blifv a
amm a gjort s vida
kngs mate riel, hade erfor drats att med dens
i Öres und utför da.
,
mera omfa ttand e försök än de nu besk rifna
de der gjord a
~oc~ anse r jag .mig , på grun d af hvad som vid
uttal a att båten
forso ken fram gatt, kunn a såsom min åsigt
i~taga plats
kan
den
n
~räfver betydlig_a förbä ttring ar, inna
B åtens ringa fart
sasom ett prak tiSkt dugl igt krigs redsk ap.
unde r vattn et _
af . enda st 2 knop öfver grun d vid gång
sade ej bord e öfver hv1!ken fart kamm arhe rre N orde nfel t sjelf
anty da, att båsknda~ för faran af båten s dykn ing - syne s
unde r vattn et
~ens b1beh:ållanq.e i horiz onte lt läge vid gång
anor dnin garn e · derICke är tillrä cklig t försä krad samt att
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före eller de horizon tela rodrens verkan icke är tillfylle stgörande .
.
.
:E'ör att denna båt apterad med mma skall fa, prakt1s
kt
värde för krigsbr uk, 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 uppehå lla sig tillräcklio t l äno·e under vattnet för att dold kunna tillrygg alägga
b
b
en vägläng d af minst 2000 meter, äfvenso m at td· en f"ormar
ofvan vattnet göra så stor fart, att den, om upptäck t, kan undkomma med stångm ina förseelda ångslup ar eller ångbark asser.
Om båten får såda~ större förmåg a under och öfver vattnet som nu blifvit antyclt och om den kan magasi nera tillräcklig drifkra ft 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 hamnar R försvar och
således äfven egna sig för försvar et i våra skärgår dar.
Innan jag afslutar mitt anföran de vill jag icke under~åta
att för min del uttala ::;tora tvifvel angåend e den praktis ka
nyttan af underv attensb åtar, äfven om de skulle få större utvecklin g i de hänseen den, som röra fart och"för~å~a att np~e
h ålla si()' under vattnet än N ordenfe lts hat hlttlllS uppnatt ,
b
,
och hyser jag dessa tvifvel hufvud saklige n med hän~yn tl·n
den begräns ning synförm ågan får under vattnet . Enhgt d~
kares utsago inskrän kes den till 3 a 4 famnar s omkrets , saledes ick~ ens båtens längd. Då man sålunda tvingas att med
båten ofta höja sig öf~er ytan, tror jag att de fördelar man
med . underv attensb åtar åsyftar, lättare kunna vinnas på andra
vägar.

Båten är cirka 15 fot lång och har nästan formen af en
sköl~ padda; ofvantill har den , en öppning för att lemna
utoch mgång för besättn ingen, som utgöres af befälha fvaren och
1 man. Denna öppning täckes med en glaskup oL
Båten framclrifves med elektric itet som sätter en skruf i
rörelse. Inuti båten finnes en reservo ar rymma nde tillräck lig
qvantit et kompri merad luft till inandni ng för besättn ingen under ~io ti~mar; den förskäm da luften utdrifve s med pump,
hvarJem te 1 båten är utsprid d en qvantit et kaustik kali för
att upptag a den bildade kolsyra n, äfvenso m något litet fri
chlor till oskadli ggörand e af andra utdunst ningar.
Båten sänkes genom insläpp ande af vatten i två reservo ar er, afdelad e i flera kompar timent och h öjes genom vattnet s
utpump ande. Under båten::; botten är också en tyngd, som
genom en mekani sk inrättni ng ini båten kan lossgöra s för att
bringa båten att hastigt flyta upp, om detta skulle vara af
någon orsak nödigt. Båtens stabilit et ·· är försäkr ad med en
sjelfver kande apparat beståen de af en pendel i förbind else med
två vattenb ehållare (en i hvarcle ra ändan af båten.) Genom
en kombin ation af mekani ska inrättni ngar flyttar vatten sig
från den ena behålla ren till den andra alltefte rsom pendel~
svänger till ena eller andra sidan.
Inuti båten nära dess aktra ända är en torped försedd med
taggar i ändamå l att den skall kunna fästas vid en skeppsbotten. Torped ens laddnin g väger 50 kilogr.
För besättn ingens säkerhe t är äfven sörjdt medelst anordnande af en explosi v signal, hvarige nom man från den nedsänkta båten kan meddel a sig till vatteny tan, ifall något missöde skulle träffa båten och hindra dess höjande .
Båtens vigt med reservo arerna tomma och utan besättning är 1450 kilogr; när den nedsänk es i hafsvat ten deplace rar
den 4056 lbs.
Den kraft, som erfordra s för att framdri fva båten fullt
nedsän kt med en fart af 5 knop, är 42 kilogra mmeter , hvilken
kraft utveckl as med en Siemen s motor drifven med elektris k
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Sedan ofvanin tagna föredra g hölls har i några tidskrif ter
omtalat s underv attensb åtar konstru erade af mr Goubet i Paris.
"Engin eering" för den 20 N ovember sist~idet år in~el:ål
ler en med ritning ar åtföljd synnerl igen detalJer ad b~slm:nmg
af Goubet 's båt, och ur denna beskrif ning lemna Vl fölJande
notiser om densam ma:
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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 tillfredsställande 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 kontakt med elen kropp, som skall förstöras, men det synes fordra 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 menniskor 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 artillerilöjtnant 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 petroleummaskin, och den kan gå ofvan vattnet eller under vattenytan 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 benägenhet att höja sig till vattenytan. Allt enligt samma källor,
skall undervattensbåten såsom vapen föra en pneumatisk kanon af 22 cm., hvilken skall på 400 till 500 meters afstånd
kunn~ skjuta en projektil laddad med 200 til+ 300 rtt. spränggelatm, 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 "Mittheilungen 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 ingemören 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 befälhafvaren, som styr båten, två maskinister och en artillerimatros.
Båten skall med lätthet kunna förblifva 12 timmar uneler vattnet. 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 bycrb
'
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, hvilken skall vara den mest praktiska af alla inom detta område
hittills framkomna."
Reclalctionen.
6
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Hvarjehanda.
nen
Vårtl af miubåtar. Till följe af den säreg na konst ruktio
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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 besättningens 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 vielsträckt 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 skeppsbyggnaclsritn i.ngar, maskiner, fartygsredskap och
alla slags farkoster · och båtar, hamnmateriel, modeller till dockor, fyrar, räcldningsreclskap m. m. som eger sammanhang med
navigationen; olika slags vagnar, lanclmaskiner, vagoner, lokomotif m. m. som har aft>eende å resor till la,nds samt ballonger och andra föremål som höra till luftseglingen.
Utställningen står uneler beskydd af drottningen och under presidium af prinsen af \Vales. I det verkställande utskottet skall mairen i Liverpool presidera. Platsen för utställningen är bestämd och de erforderliga byggnaderna äro uneler
uppförande.
För att gifva en fullständigare uppfattning af utställningens omfång, meddelas här klassifikationen af de föremål som
tillhöra dess första afdelning, 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: historisk 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 anDrdningar ombord å nutidens krigsfartyg. 3:e klass':· byggnadsmateriel. 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, kajutinredningar, · elektrisk bely~ming, luftvexlingsapparat er. 6:e
klass: modeller af fartyg (trä och jern) under olika stadier af
deras byggnad. 7:e klass: modeller visande olika aflöpningssystem för fartyg. 8:e klass: räddningsbåtar, materiel och system för deras sätta-nde i vattnet, flottor och räddningsredska.p.
9:e klass: nautiska tricykler och velocipeder. 10 klass: dykeriapparater: 11:e klass: undervattenstelegra f. 12:e klass: tafl:or,
ritningar och fotografier öfver fartyg. 13:e klass: sjökort, geogra.fiska kartor, nautiska instrumenter.
5:e sektionen . ( M~aslcinm· i rörelse.) . Maskiner och alla slags
mekaniska inrättningar som brukas i nutidens krigs- och handelsfartyg.
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klass : mode ller
6:e sektionen. (Dockor, fyra r m. m.) l: a
lbyg gnad er. 2:a
och ritni ngar å dock or, hamn bygg nade r, kana
ler. 3:e klass :
signa
och
klass: fyrar , fyrfa rtyg, bojar , sjöm ärke n
g. 4:e klass : mud appa rater för uppt agan de af sjunk na farty
dring sverk och mud derfa rtyg m. m.
utstä llare grati s
Plats för utstä llnin gsför emål uppl åtes åt
(utom i särsk ilda fall.)
Utstä llnin gen öppn as i J'lfaj.

' d koms geno m att balk en sålun da
Det mots tånd ' som asta
·· oc h på samm a gång ett godt styck e
bogs erade s nästa n t.vars
ten lät sig omed elifrån -~ar~ygssidan, blef gans ka stort , effek
rd hän. Såsn art
bart f~rmm~na ~ch farty get kom hasti gt babo
och balk en återman kom mit nara kurs blef ridar en inha lad
förd till sidan . G enom ett forts att manö vrera nde på detta
sätt, än åt ena och än åt andr a sidan , lyck ades man fö~a
farty get i hamn .

nde besk rifNö<lror. I "Jou rnal de la Mari ne" lemn as följa

s hjelp en kapt en
ning om anor duan det af ett nödr or med hvar
a väde rleks församm
ogyn
John P. Robe rts lyck ats att unde r
sude len och derhålla nden med en ånga re dubb lera Goda Hopp
var svår och inlop p
efter ingå i en hamn , h vars angö ring
trång t:
g mist at roDå kapt en Robe rts förm ärkte , att hans farty
ren, som gick emot
dret, var vädr et myck et hårclt och ånga
En 4 tums kabe l
sjön, rörde sig vålelsamt långs kepp sväg en.
des utom bord s,
mana
uppt ogs gena st på back en, båda sladd arue
Dere fter fram togs
en på hvar sida, från kran balk en akter ut.
lslad dame påstu ctvå grofv a balk bitar 10 fot långa , och kabe
om dess midt ;
fram
t
kos säke rt en på hvar dera balke n, någo
fästa des ett groft löstå g för
>~id främ re ända n af hvar je balk
kabl arue klädd es
att anvä ndas såsom upph alare eller "rida re";
g. Dere fter lyfväl med späc kade matt or och lades till betin
sidan hvar med sin
tades . balk arue öfve rbord och höllo s långs
fram åt och, enär
ridar e. Mask inen satte s nu i gång fullt
ma till kurs, hade
farty get skull e gira babo rd hän för att kom
att den sidan s ba.lk
man enda st att fira babo rds ridar e, så
en blef firad gick
kom att verk a på kabe ln. Såsn art ridar
kte kabe ln; denn a
ocks å balk en ut från frn·ty gssid an och sträc
kabe lns drag ande
af
intog då ett jemn vigts läge, som bestä mdes
hvilk et jemn vigts kraft och resul tante n af vattn ets mots tånd,
af 45') med kölen .
läge inträ ffade då kabe ln gjord e en vink el
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b åt; Nord e nf•,lts unel eJ vattb!lsbftt); Ufficida medd eland e n.

Tilldragelsfr
icke pansar;
från sve nska
Ny elektris k

2:a hHft. Pansar eller icke pansar: Mistsignal er: Förteckning å norska flottan s f~rtyg ; L ysme del W r fyrar; H varjehanda (Försök med dynamitkano n : Nyt t
slag af å ngbåtar; S kydd elllot torp eder; Torpedbåtsbyggning i Tyskland): OffiCiel:. m eddelanden.
3:e hMt. Kustförsvar ute och hennna ; Torpeders a nviindand e i krig; Flytand e briinsle ; Belys11inf! af 8nezkan a len: H va rj ehanda (Fö rsö k med maskink.anon; ~!vad ;ir Pn to11? En torp edfångare ; Goub et's nnd erva:teusbåt ; Elektri-citetens mflytande på skeppskompasse r); Officiela meddelanden_

Danska.
Tidsk1•i[t [or Sövcesen.

20:e band., !l:e och 4:e hiift. Lätt snabbskjutaode at·ti lleri; Stridsfarty get och dess chef; Torpedbåtars anviindande i
fö;·bin~ else m e d . es kadrar af större fa rtyg ; En Whitebeadstorpeds autobiographi;
Elektn sk belys1::ng ombord; H varj e handa; Underriittelser [(;,. sjöf'ar&nde.
. 5: e hiift. Ar pansarfartygets tid fiirbi? En WhitPheadstorp eds autobioo-raphi; Om ett fördjupande af Isefjordcns mynning; Ona n ii d roi'" Lanterneförn7no"
Hvmjehanda.
'
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dringar.

..
.
4:e och 5:e hiift. Ofverste Claes Gustaf Breitholtz t; Ammunitionsersiittningen Yi? de förniimsta europeiska armeern~: ?nderriHtelser frl'tn främmande lUnder (Österrikiska fiiltartilleriets nya orgamsatwn;
Preussiska bestUmmelser för prisrigtnings Uifumnde: Qvadranter med afstilndsindelning; Schweitziska artilleriets försök år 1884; Den schweitziska 12 cm.
mö rsaren; Ridande a rtilleriets beviipning; Försök i Spanien med 30,5 och .25
cm. kanoner; Försuk i England med granater laddade med spriingge latm;
Spränglim; J>fundschmids landtorj)edo; Vattnets anviindning som spriingiimne ;)
Boka 111 ni.ilan : Franska artilleriets organisation och artilleripersonalens utbildning (reserapport af F. A Ullen); Kong! bre f : generalorder m . m
6:e hiift. Major F. A. Ullen t; Ammunitionsersiitt11ingen vid de förnlimsta
europeiska armeerna: Om krigssp el; Enhets- och percussionsrör af ny konstruktion; Om nyare metoder fi_ir bnlistiska herlikningars utförande; Underrättelse r från friimmande länd e r (F:iltmörsa refråga n i ryska armecn; R eorgani<ation
af artilleriet i Spanien; Den frnn•ka korta 155 mm . kanonen ; Försök med d e n
italienska 28 cm. haubitsen ; «Om militiirhH ste ns rationella ut fordring « samt
<·Olll sadeltryck och deras fMelwmmande; Anvtindandet af elektriskt ljus för
krigsUndamål; Portugi siska vapenbestUllningar i utlandet ; Skjutningur från sjöbefiistning ·- ar; Införandet i itttli enslm f'iiltartill Pri et af en signal, utvisand e under
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Engelska.
Jo·t wnal of the Royal United Sm·-vice lnstitntion. Vol. XXIX.

N:o .CXXXI. Senaste kolonisation er af frii mm a nde m~gter och deras kommersiela och strategiska utsigter : Ett syste m af lufttorp eder, med återblick pii
senaste försö k med luftsegling till kri gsbru k · Diskussion öfver tiiflino-siinm et
«Bör d en europeiska armeen i Iudi eu fortsiitta o rdnad såsom d e n nu ~ir ell er
bur den delvis ell er helt och hi\ Il et ii n dras till en lokal-stydm ?« Kriget i Snudan: Betraktelser. öiver de sista stora sjilstridema: HolUndarne p a Med way;
Så kallad e mnnt1ma spörsmål (svar på en artil,el i Revue des Deux Mondes
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