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Om upptagande af diskussionsämnen 
vid 

X ongl. Örlogsmanna-sällskapets sammanträden, och 
deribland den {ö1· vårt .sjö f'örsva1· vigtiga frågan: 

"Hvilka fart.ygstypet' anses vara de lämpligaste för 
vårt lanas försv:u·". *) 

I följd af de stora oeh genomgripande förändrin
gar, som , nmler senaste decennier , egt rum inom sjö
krigsväsendets område genom införandet af pansaret 
och den r effiade grofva kanonen samt genom förstörel
se-medl ens tillökanrle med rammen och minan, har 
helt naturligen frågan om de, för ett lands sjöförsvar 
lämpligaste, fartygstyper , blifvit en af dagens vigti
gaste, för att ej siiga mest brännande, frågor. Beskaf
fenheten af de faktorer, som, för frågans nöjaktiga ut
r edning, kunna uppställas, såsom ett lands geografiska 
belägenhet, politiska stii1lning, ekonomiska resurser, 
och, med anledning der af, de särskilda fartygstypernas 
beskaffenhet och ändamål samt skydds- och förstörelse
medlens användning, storl ek och utsträckning m. m. 
å desamma, låter denna fråga snarar e hemfalla under 
sjöofficerens, . än unrler mariningeniörens, speciela om
dde. Det tyckes ocksä icke vara mera än billigt, att 
den som skall begagna ett vapen, äfven får bestämma 
dess allmänna beskaffenhet och egenskaper. Aran, att 
med vissa uppgifna villcor, hafva tillverkat ett kraft-

•) Anförande vid K. Örlogsmanna-slilhkapets sammanträd e den 
29 Januari 1879 af kapten C. af Trolle. 
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fullt och ändamålsenligt vapen, bör derigenom ej blif
va mindre. 

Inom de flesta friimmande mariner har ocksä pä 
senare åren varit nedsatta komitteer af erfarne och 
kunskapsrike sjöofficerare, som haft att inkomma med 
förslag på de för deras respektive länder ändamäls
enligaste fartygstyper. Med ledning af sådane, i all
mänhet sakrika och uttömmande utredningar af den 
vigtiga ty-pfrågan, hafva sedan fullständiga program
m er, omfattande en viss tidsperiod, för de särskilda ma
rinernas utveckling blifvit &f styrelserna utarbetade 
samt inför ländernas representationer framlagda och 
faststälda. Man bar härvill ingalunda förbisett, att, 
till följd af sjövapnets rastlöst fortgående utveckling, 
en sådan plan rimligtvis ej kan ega en längre tids be
stånd, utan måste tid efter annan undergå förändrin
gar och modifikationer; men man har derjemte till 
fullo insett behofvet och nyttan af ett planmäs'3igt och 
följdriktigt tillvägagående i fråga om sjöförsvarets ut
veckling. 

På denna ståmlpunkt befinner sig utlandet vis a 
vis typfrågan. Här-till kommer, att frågan dels blifvit 
gjord till föremål för pristäflan, dels ock upptagen som 
diskussionsämne inom åtskilliga sjömilitära samfund 
utomlands, och får jag såsom exempel härpå särskild t på
peka de värderika svar, som inkommit på den af det 
ansedda engelska samfundet u The Royal U11ited Service 

Institution'' ntstälda prisfrågan "On the best typ e s of 
war vessels for the British Navy"; hvilka svar, jemte 
de i denna fråga hållna diskussionerna, finnas införda 
i den af nämnda institution utgifna q vartals-tidskriften 
''Journal of the Royal United &,.vice Institution" får 
åren 1877-78. 

Den som följt det intresse och den lifaktighet h var
med denna fråga omfattats och fortfarande omfattas 
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• utoTf!lands, kan det säkerligen ej hafva undfallit, att 
den hos oss ej rönt den uppmärksamhet den synes för
tjena. Rikselagens protokaller för de senare åren, re
presentationens obenägenhet för beviljandet af äskade 
anslag till ny byggnader för flottan, de stridiga åsig
terna inom sjöofficerskåren, rörande de för vårt 
lands försvar lämpligaste fartygstyperna, utgöra här
på ojäfaktiga bevis, och berättiga till det antagan
det, att typfrågan hos oss ännu befinner sig i sin lin
da, eller, kanske rättare sagdt, ännu tillhör de sväf
vande frågornas antal. 

S!'t bör och kan det ej få fortfara. Krigarens för
troende till sitt vapen utgör en nödvändig betingelse 
för framgången i striden; och en stadgad opinion bos 
yrkesmännen med afseende på sjövapnets duglighet i 
farans stund, kan ej annat än välgörande återverka 
på representationen. 

Behofvet af frågans utredning äfven för vår ma
rin, fann också ett uttryck, då för några år sedan från 
detta samfund utstäldes en prisfr1\ga af följande lydelse: 
"H vilka fartygstyper anses vara de lämpligaste för 
vårt lands (örsvcw?" Sällskapets uppmaning förklin
gade doek som den ropandes röst i öknen. Ingen 
besvarade frågan och dermed slutade saken. Orsa
ken att denna prisfråga blef obes\'arad må nu haf
va varit hvilken som helst, ett är dock säkert, att 
icke hiirrörde det af bristande intresse för en af vår 
:marins vigtigaste, hittills olösta, frågor. J ag är nu
mera öfvertygacl om, att om denna fråga, istället för 
att göras till föremål för prisfråga, blifvit upptagen 
som diskussionsämne inom detta samfund, så hade kan
ske utgången blifvit helt annorlunda, än nu var fallet. 
Till stöd för denna min öfvertygelse får jag anföra, 
att under vintern år 1876 beslöto medlemmarne af 
Stockholms sjöofficerssällskap, att på vissa tider sam-
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las uti messlokalen, dels för att afhöra föredrag om ~ 
ämnen rörande sjöva1met, dels för att utbyta äsigter 
uti dithörande frågor. Resultatet af clessa menings
utbyten har också varit synligt i K. Örlogsmanna-säll
skapet3 tidskrift i sjöv~isendot, 5:e & 6:e h ~iftena 1877, 
under form af en uppsats "Om mi11båtar. Några ord 
med anledning af diskussionen i detta [imne på Stock
holms sjöo:fficersmess den 27 Oktober 1877" -en upp· 
sats, som ådragit sig en välförtjent uppmärksamhet 
äfven utomlands, i det den varit återgifven i den fran· 
ska tidskriften "Revue Maritime et Coloniale" . 

' Månne icke inom detta lagbundna samfuml sam-
ma r estJltater skulle kunna ernås, genom 11 att Hi byta 
åsigter uti till sjöväsendet hörande fr ågor?" Månne 
det icke skulle vara i öfverensst ämmclse meJ detta 
sällskaps ändamål och dess Höge beskyddares vilja, 
att väl taga vara på och vånla det aldrig sloc1mam1e 
intresse för sitt y rke, som städse utmärkt den svenske 
sjöofficern? 

Då jag derför vid Lletta tillfälle nr glömskans natt 
framdrager den af sällskapet för bngeseclan framstäida 
prisfrågan, "I!vilka f artygstyper anses vara de lämp
ligaste för vårt lanels försvar?" sker det lika mycket 
i afsigt att söka åt eruppväcka en för vår marin vig
tia hittills olöst fråga, som äf,·en att inom l1etta säll-

b ' ' 
skap )1J?PV~~ intresset för "utbyte af ås igter uti till 
sjöväsendet hörande frågor" , eller , mecl andra oru, att 
vid våm samm anträden söka framkalla en lärorik och 
nyttig diskussion i på förhand tillkiinnagifna yrkes
amnen. Nyttan a.f ett meningsutbyte i sådant syfte 
torde väl ej behöfva vidare framhållas inför detta upp
lyst a samfund - lih:a litet som K. Örlogsmannasäll-

. skapets betyllclse för vår marin. "Omdömets erfaren
"het, samlad i fö rråd af itmnen, hörande till sjövi"isen

\ "det, förenad med förstånd om dess allmänna och en· 
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"shildta vänle, till en viss styrka af begrepp och urskilj
"ning hafva lagt fö rsta grunuerna till K. Örlogsmanna
"sällskapets imättancle" heter det i det ta sitilskaps ur
lmnder. K. Örlogsmann a-siillsl;:apet , :>åsom institution, 
itr ett Jy rbart arf fr :l. n v1ra förtider , väl v~ird t att 
taga vara på; "och öfverensstitmmelse i åsigter , ni t och 
"värma för sa ken, fönhagsam het för and ras meninga r, t 
"enighet i r åcl slag och beslnt", äro de vilkor som allt 
hittills betryggallt llctta, deu älusta militära, vet en
skapsstiftelses i vårt land beståm1. 

K. Örlogsmanna- stillskapet har ny l igen inträut i 
ett nytt arbetsår , och jag begagna r der fö re tillfä llet , 
att för utvidgande af dess framtida verksamhet vörd
samt föreslå, att sällskapet ville besluta att vid sina 
sammanträden till diskussion upptaga vissa på förhand 
tillkännagifna yrkesämnen ; och deribland det af mig 
här of van antyU.U.a, naml.: "H vilka far tygstyper anses 
vara de lämpligaste för vårt lands försvar"; samt, för 
så viclt sällskapet skulle besluta sig hiirför, att åt en, 
af 4 ledamöter best ående, kommitte uppdraga det när
mare anorduandet af uiskussionsämnen och hvad der 
till hörer. *) 

*) Vid nnstiild vot~ring ;;[\-er o fvnnniimn<h för:<h g bpslli t siill
skapet ntt åt en ftf il: ne l~>dam<Her bes tåe nd e l< o 111 m ilte hiinsl<juta 
det v;i ckta fijr ,; laget. l{ed nnm. 
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Om öfning fältbefästningsarbeten 
för 

kongl. flottans sjötrupper. *) 

Som otvifvelaktigt en brist förefinn es i vår beman
nings öfning, i ty , att befäl, underbefäl och manskap 
icke er·hålla undervisning och öfning i byggandet af 
fältbefästningar, t ager jag mig friheten att påpeka 
behofvet och nyttan af, att denna öfning ej alldeles 
åsidosättes, äfvensom fördelen af, att såväl befäl 
och underbefäl, som manskap deri erhålla nödig un
dervisning. 

Den öfning här sättes i fråga, kan vid första på
seendet tyckas ligga t emligen långt utom det arbets
fält, på hvilket vi sj ömän arbeta, och åt hvilket vi egna 
våra krafter, men, vid noggrannare betraktande, tror 
jag, att den ligger ej utom, utan tvärtom ett godt 
stycke inom nämnde gränser. 

Då en blifvande sjöofficer skall undergå officers
examen i stadfästade ämnen, ingår befästningskonsten 
eäsom ett, hvari han skall aflägga prof på besittandet 
af nödiga insigter. Likaledes då en blifvande under
officer vid artilleristaten slmll pröfvas, hvad bans kun
skaper vidkommer, fordras äfven, att ban besitter nöj
aktig insigt i fåltbefästningskonsten, (ehuru fordringar
ue här äro betydligt reducerade). 

•) Anförande 'fid K. Örlogsmanna-sällskapets sammantriide den 
29 Januari 1879, af kaptenen vid kong!. flottan m . m. A. Carlhei m
Gyllensköld. 
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Häraf tyckes framgå, att inhemtandet af ett visst 
kunslmpsmått, hvarå prof skall vid examen afläggas, 
ej vore till blott för att öka arbetet vill studierna, 
för den blifvande officeren eller underofficeren, utan 
fastmer för att personen i fråga. skulle kunna i fram
tiden komma att göra fäderneslandet och sig nytta 
af de en gång, under studietiden, inhemtade kunskaps
måtten. 

Det torde vara alla bekant, att ifrågavarande ämne 
ej är föremål för praktisk öfning inom k. flottans trup
per, ej ens för sjökrigsskolans elever, hvarföre, och för 
de fl esta bland befälet , detta längesedan lästa ämne 
torde vara t emligen nytt, och hnru skulle det kunna 
vara annorlunda, då aldrig tillfälle beredes att prak
tiskt utföra, h vad en gång teoretiskt bli f vit inlärd t. 
Följden blir, att det hela snart faller i glömska och 
blifver främmande och ny tt, då man en gång bäst be
höfde kunna det . 

H vad vårt underbef:ll betr~iffar, så torde de ahlra 
flesta vara alldeles obekanta me1l hvarj e det simplaste 
arbete, som förekommer inom fciltbefåstningskonsten, så 
att, om det skulle ifrågasättas, cle ej ens skulle kunna 
ordna t. ex. arbetet af skanskorgars eller faskiners 
m. m. tillverkning, utan blefve det nog befälet, som, 
äfven i dessa detalj er, finge anlitas, och desto nödigare 
är det derföre, att underbefälet må få , då tillflille dertill 
lem'flaS , åtnjuta ofning och under visning häri. 

De flesta öfriga ämnen, åt hvilka man under stu
dietiden offrat tid och arbete, åte rkomma under tjen
stetiden och utgöra föremål för snart sagdt daglig 
öfning. H varföre skall då denna, i ett krig numera 
så vigtiga, faktor, fåltbefästningskonsten, vara elen enda 

' som i fredstid ej skulle utgöra föremill för våra öf-
ningar ? 



- so-

Ett spörjsmål skulle visserligeii kunna framkastas, 
nemligen: vid h vilka tillfällen det skulle kunna komma 
i fråga, att en sjöofficer skulle vara den person, som, 
på egen hand ledde arbetet vid en fältbefiistnings byg
gancle, då vi hafva en dertill särskilclt inlärd kår m. m. 

Till bemötande af ett sådant inkast, torde det 
vara nog att erinra, att denna kår är uneler lrrig till 
lands, afseclil att vara fö rlwndsmiin och i allmänhet 
att verkställa de svårare och mera magtpåligganile 
befästningsarbetena, hinders unclanröclj ande, minors 
anlägganile m. m., h vilka arbeten man billigtvis ej 
kan forilra att det öfriga krigsfolket skall i detalj 
känna, och dessutom torde denna kår ej räcka till öf
verallt, utan fall inträffa, då man är reducerad till 
egna förmågor. 

Ehuruväl vissa positioner finnas i skärgårdarna 
"' ' hvilka äro afseelda att uneler fredstid befästas i och 

för miniiniers försvar m. m., så torde dock vid ett 
fredsbrott inträffa åtskilliga fall, isynnerhet när krigs
skådeplatsen öfverfiyttas till kusten eller skärgården, 
då sjöofficeren blir den person, som ensam får öfver
taga ledningen af fältverks byggande. 

Under stormakternas sednaste krig hafva exempel 
gifvits, då sjötrupperna del vis hafva måst öfvergifva 
sina fartyg och tjenstgöra i land såsom landttrnpper, 
dervid fall förekommit, drt de voro reducerade till 
egen förmåga och insigt, utan vana att på egen hand 
uppträda. 

De personer, som deltagit i vårt sjöfolks strids
öfningar till lands, hafva nog mer än en gång märkt 
behofvet af insigt och öfning uti fältbefästningskon
sten, isynnerhet hvad befäl och underbefäl vidkomma. 

Då vi numera inom kongl. flottan hafva erhållit 
samma sorts gevär och samma exercisreglemente i in
fanteriexercis som armeen, så ligger häri en antydan 
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att det kan sättas i fråga, att sjötrupperna kunna 
komma att operera tillsammans med landttrupperna i 
land, och då nu fältbefästningar alltmer ingå silsom 
vigtiga faktorer i krigens förande tilllands (och säkerli
gen delvis äfven till sjös i skärgårdar och vid kust
försvar), så synes det mig, som man billigtvis skulle 
kunna fordra af befäl, underbefäl och manskap, att de 
2:ne förstnämnda klasserna ega någorlunda färdighet 
uti att ordna byggandet och försvarandet af fältbe
fästningar af den vanligaste formen, som ock den sist
nämnde uti att utföra arbetet. 

I lyckligaste fall torde alltid en tidsförlust upp
stå derigenom, att, då det ifrågasättes att, en sjö
officer blir beordrad att uppkasta ett fältverk, han ej 
besitter någon den ringaste öfning eller vana häri. 

Ett enda exempel, hemtadt från verkligheten, må 
det tillåtas mig att anföra, som visar, hvad vigt 
man bör fästa vid ifrågavarande öfning. En sjöofficer 
blef för några år tillbaka, beordrad att, med 120 man 
och nödigt landstigningsartilleri, gå i land vid Ronneby 
och från åmynningen företaga rekognosering uppåt klh 
pingen, samt der taga sina dispositioner, för att försö
ka hindra eller uppehålla en, från vester kommande 
fingerad, fiendtlig truppstyrka, att marchera på Carls
krona. 

Med en så ringa truppstyrka, fastän förstärkt med 
ortens, till 120 man uppskattade, frivilliga skarpskytte
kår, fanns här ej annat val, hvarigenom man hade 
kunnat uppehålla eller hejda fienden, än att anlägga 
en broskans i köpingen, samt en vid Djupadal, och 
sålunda med denna hand full folk, dock åstadkomma 
betydligt kraftigare motstånd, än som kunnat ske utan 
dessa skansar. Något dylikt, som att ens beräkna en 
sådan skans, ·kom ej i fråga, och följden blef, att 

6 
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fältet måste s11art nppgifvas och fienden hejdlöst fram· 

tränga. 
Exempel skulle kunna anföras, då det visserligen 

har inträffat, att sjöofficern har varit den person, som 
p li egen hand från början till slut leJt f~iltverks byg
gande m. m., men Jet anförda torJe vara nog, för att 
visa behofvet af öfning äfven i denna branche af tjensten. 

J ag föreställer mig, att denna del af tjensteutöf
ningen ej är af en sä magtp ll.liggande natur att, stän

digt för hvarj e expeJition, öfning häri ovilkorligen 
skulle företagas, men å andra siJan tror jag äfven, att 
det skulle lända till fäderneslandets gagn och nytta, 
om tillfällen, då de erbjöJos, ej finge gå alldeles oan
vitnda förbi , i all synnerhet då exped.itionerna gälla 
hemlandsfarvatten. En hamn, som dertill torde lämpa 
sig särdeles väl, är :Matvik, der exercisen kunde få 
ostörd fortgå, och äfven derföre, att här finnes tillgång 
på både löf och barrskog, i och för faskiners m. m. 

tillverkande. 
Äfven torde dessa öfningar med fördel kunna ut

föras i sammanhang med minöfningarne i Stockholms 
skärgård, der till en början befälet kunde få åtnjuta 
unelervisning af någon officer från k. fortifikationen. 

I stationens underbefälsskola torde det blifvande 
underbefälet lämpligast kunna undervisas häri, om det 
medgåfves eleverna, att, und er några dagar med. hand
räckning från exercisskolan, få sig plats och materiel 
anvisad att praktiskt genomgå hvad de i skolan t eo

retiskt inlärt. 
:Manskapets undervisning tord.e kunna ske lättast, 

om den öfning, hvarom fdga är, finge blifva före

mål för undervisning i h~trvaranJe rekrytskola, under 
det detta manskap genomgår sin rekrytkurs på sta

tionen i skulle tiden härför ej räcka till, torde kursen 

l. 
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i ett eller annat ämne, som nu utgör foremål för un
dm·visning, saklöst kunna tilla vid. en nedprutning. 

H vad. jag här haft äran i korthet antyda, får jag 
bedja ej si må förstås, som om det gälde annat än 
irrlärandet af de enklaste formerna, som förekomma 
vid fältbefästningars byggande. 

Den tillökning i materiel h varje fartyg härför skulle 

erhålla, vore af för liten betydenhet att fästa nilgot 
afseende vid, sll.väl med hänseende till dess dyrbarhet, 
som den vigt och det utrymme i fartyget den komme att 
kräfva. Ett eller annat tiotal spadar, spett, jordhackor, 
några yxor eller faskinlmifvar, för hvarje fartyg, torde 

i vanliga fall vara tillräckligt, för att, med några far
tygsbesättningars förenade krafter , kunna åstadkomma 
någorlunJa hastigt och väl gjorda fältbefästningar. 

I händelse mitt förslag vinner bifall, vågar jag 
föreslå, att K. Örlogsmanna-sällskapet vidtager de mått 
och steg, som ärendet anses kunna kräfva. 

Skulle det, som jag här haft äran påpeka, komma 
att vidare beha)1d.las inom K. Örlogsmanna-sällskapet, 
vågar jag äfven föreslå, att en lagom vidtomfattande 
kurs, som låge till grund för rekrytens undervis
ning, må utarbetas i fältbefästningars byggande, samt 

att en lämplig och praktisk kurs utarbetas och införes 
i ett blifvande exercisreglemente för minors handte
rand·e, och som i sig inneslöte de allmänna grunderna 

och formlerna för defilering, jordberäkning, bekläd
nadsämnens tillverkning, tid som åtgår för arbetets 
utförande, antal man som erfordras dertill m. m., allt 
i likhet med hvad som förekommer i engelska mari
nens artilleriexercisreglemente, dock med den skil
naden, att flera formler här måtte upptagas, än hvad 
som der förekommer. 
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Härigenom skulle de förberedande uträkningarne 
i vitsendtlig grad undertittas för befälet, och hela ar· 
betet påskyndas. ") 

*) Med anledning af förest!\ende fiirslag besWt slillska pet nt t i\t 
en, af 3:ne ledamiiter bestående, kom it e iifverl e mn a frågans vidare 

behandling. R rd . anm. 
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Om båtsmans utrustning med småpersedlar 
till klädsel i tjensten, enligt flottans 

förvaltningsrätt. 
Föredr·ag inmn K . Örloysm.-sällskapet elen 18 D ec . 1878 

af 

A . K. Gat$slandeJ•. 

Från Låtsmanshållets uppkomst hafva vederburande 
rust- och rote-hållare varit ålagde att förse båtsmän
nen med viss beklädnad under ~j enstgöringen vid flot
tan. Der denna ordning fortfarande eger tillämpning, 
skall båtsman från rusthåll årligen bekomma två skjor
tor, ett par &kor och ett par strumpor jemte andre 
beklädnadspersedlar , samt båtsman från rotehåll vid 
uppfordring till års- eller sommar-tj enst eller sjökom
mendering två skjortor, ett par skor och två parstrum
por .iemte andre beklädnadspersedlar oc~ vid uppfor
elring till handräckning ett par skor och ett par strum
por; h varjemte kronan utöfver dessa förmåner består 
åt indelning;;båtsman beklädnadspenningar och åt rote
ring;; båtsman en skjorta, ett par •skor och ett par 
stmmpor jemte andre persedlar, då uppfordringen va
rat för elen förre öfver fyra och fo r elen senare öfver 
sex månader. 

Förändring härutinnan, beträffande alla rust- och 
r ote -hållare, hvilka genom kontrakt med kronan ingin
go på fastställda viikor för beklädnadsbestyrets öfver
flyttanu e fril.n båtsmanshållet till kronan, vidtogs ge

nom 1848 års forordning, angående hela beklädnaden 
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från rust- och rote-hållen , med undantag af skjortor, 

skor och strumpor, och genom 1867 års förordning an

gående nyssnämnda persedlar och ligger je m väl till 

grun~ för senast utkomna författning i dessa ämnen, 

nemhgen kongl. förordningen elen 14 :Mars 1875 an

gående indelnings- och roterings-båtsm~tnnens beklädnad. 

Då rust- eller rote-h&ll genom kontmkt med kro

nan är befriadt från förbindelsen att till sin båtsmans 

beklädnad anskaffa annat än s. k. småpersedlar nem

ligtm skjortor, skor och strumpor, erhåller han af kro

nan den i § l af 1875 års förordning förtecknade be

klädnad, fördelad i två ställ . 

Nyantagen båtsman erhåller enligt denna §: l:a 

stället första gången, så snart han efter ankomsten 

till uppfordringsstationen der blifvit inmönstrad och 

sedermera i mån af fastställd slitningstid föt· hvatje 

persedel. 2:a stället utlemnas till nyantagen båtsman, 

så snart persedlame från stationen till landsorten an

ländt. Af småpersedlar höra till l :a stället en ylle

skjorta, en skjorta af lärft, ett par skor och ett par 

strumpor, och till 2:a stället en ylleskjorta och en 

skjorta af lärft. 

I § 2 stadgas, att nämnda persedlar af l:a stället 

skola, sedan de begagnats under ~jenstgöring tolf må

nader, öfvergå till 2:a stället, och det förutvarande 2:a 

ställets persedlar tillfalla båtsmannen såsom hans en

skilda tillhörighet. Häraf framgår, enligt min upp

fattning, att till 2:a stället för båtsman, som ~jenst

gjort utöf'ver 12 månader efter antagningen, skola fin

nas ett par skor och ett par strumpor, hvarigenom 

efter forloppet af nämnda tid äro <:ttt tillgå i h vartelera 

stället en y lleskjorta, en skjorta af lärft, ett par skor 

och ett par strumpor. 2:a ställets beklädnad skall , 
enligt föreskrift i sistnämnda paragraf, begagnas såsom 

släpbeklädnad vid all tjenstgöring samt lemnas till 
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båtsmannens egen vård och får af honom medtagas 

till hemorten för att der anv~tnclas såsom paradbekläd

nad. Då båtsman afgår ur tjenst, ~ir det honom eller, 

om han aflidit, hans enka eller barn medgifvet att in

lösa 2:a ställets b ekl ~tdnad. 

Är rust- eller rote-håll enligt kontrakt med kro

nan äfvenledes befriadt från förbindelsen att förse sin 

båtsman med småpersedlar, stadgas i 1875 års förord

ning § 4 mom. l och 2, att han skall utöfver elen i 

§ l förtecknade beklädnad af kronan bekomma, om 

han tillhör indelningen, årligen vicl uppfordring tre 

skjortor, ett par skor och ett par strumpor, och seelan 

hans tj enstgöringstid i land eller till sjös varat öfver 

fyra månader, ytterligare ett par skor och ett par 

strumpor, och, om han ~tr Toteringsbåtsman, dels vid 

uppfordring till års- eller sommar-tjenst eller till sjö

kommendering två skjortor, ett par skor och två par 

strumpor och, sedan han efter sådan uppfordring tjenst

gjort i land eller t ill sjös i sex månader, ytterligare 

ett par skor samt dels vid uppfordring till handräck

ning ett par skor och ett par strumpor. § 4 mom. 3 

lyder ordagrant sålunda: "att de enligt denna § bestådda 

persedlar anses såsom karlens tillhörighet utan afse

ende på längre eller kortare slitningstid." 

Enligt flottans reglemente, 2:a delen, §§ 173-177 

förses matros-, eldare- och handtverks-kompanierna af 

kronan med beklädnad i två ställ. Af småpersedlar 

höra till l:a stället l ylleskjorta, 3 skjortor af lärft, 

3 par strumpor och 3 par skor och till 2:a stället 2 

ylleskjortor, 3 skjortor af lärft och 2 par strumpor. 

Beklädnaelens slitningstid är i stat faststäld, men h varje 

persedel skall oberoende af denna ticl användas så 

.l änge densamma anses mönstringsgild. Uppstår för nå

gon, man genom beklädnadens begagnande längre tid 

än i staten är förutsatt, behållning i beklädnadsan-
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slaget, tillfaller honom motsvarande penningebelöning 
för sålunda ådagalagd ordentlighet och aktsamhet om sin 
beklädnad. För allt manskap, som ich:e är kommen
deradt utom stationen, skola 1:a ställets beklädnad 
förvaras i kompaniets rustkammare. 2:a stället för
blifver under manskapets egen uppsigt. Doek eger 
förvaltningsdirektionen härifrån göra undantag för den, 
som befunnits vara oaktsam om sin beklädnad, eller 
erhåller längre tids ledighet för annan orsak än sjö
tjen st. Beträdes nitgon af manskapet med försking
ring eller vanvård af sin bekl~tclnad, skall hälften af 
hans a:flöning innehållas, till dess kronans förlust blifvit 
ersatt. Om persedel under tjenstgöring i land genom . 
våda förloras, innan slitningstiden gått till ända, be
st:'lr kronan annan persedel utan afräkning å bekläd
naclspemiingarne. Persedel, som icke befinnes mön
stringsgild, får af karlen behållas såsom hans enskilda 
tillhörighet . Vid afgång ur tjensten får den afgångne 
eller, om han är död, hans enka eller bam behålla 
beklädnaden mot ersättning. Alla persedlar, som så
lunda tillfalla manskapet eller inlösas, skola förses med 
kassa tiansstäm p el. 

Genom § 178 uti 2:a delen af reglementet stadgas, 
att nyssnämnda bestämmelser angående matrosbekläd
naden må af förvaltningsdirektionen jemväl t illämpas 
i fråga om såväl öt'verlåtande till båtsman af bekläd
nadens underhåll, med vilkor bland annat, att han 
härtill är villig, som ock båtsmansbeklädnadens an
skaffning och vård i öfrigt med mera. Härutöfver 
innehåller åberopade §:n hän visning till 1875 års för
ordning angående båtsmansbeklädnaden med tillägg, 
att paradbeklädnaden, vid manskapets hemlof skall 
efter förutgången besigtning emottagas och förvaras i 
beklädnadsförrådet och att till handräckning uppfordrad 
båtsman, hvilkens rotehållare ingått kontrakt med kro-
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nan om beklädnadsbestyret, skall, om båtsmannen sjö
komm_enderas under denna uppfordring, vara berätti
gad erhålla småpersedlar i enlighet med hvad honom 
tillkommet, derest han blifvit till sjökommendering 
uppford rad. 

Af denna framställning visar sig att kronans om
sorg för båtsm«nsbeklädnaden, hvad angar småpersed
lame h vilar på tre olika grundsatser, neml.: att småpersed
lame iiro afseelda fö r bestämd tjenstgöringstid och efter 
denna tids förlopp blifva manskapets enskilda till h ö
righet; att manskapet vid hvarje uppfordring och i 
vissa fall under uppfordringen erhåller småpersedlar, 
so m anses såsom dess enskilda t illhörighet, oberoende 
af längre eller kortare slitningstid; och att de bestådda 
per~edlarne skola användas si länge desamma anses 
mönstringsgilda och derefter tillfalla manskapet såsom 
dess enskilda tillhörighet jemte penningbelöning, om 
persedlen räckt utöfver bestämd slitningstid. I alla 
dessa fall kan med bestämmelsen, att persedlame till
falla mansl,apet såsom dess ·enskilda tillhörighet, icke 
förstås annat ~in att persedlame öfverlåtas ±rån kro
nan t ill manskapet med full eganclerätt. Då, enligt 
åberopad föreskrift angående matrosbeklädnaden, alla 
persedlar, som tillfalla manskapet såsom dess enskilda 
tillhörighet eller från kronan inlösas, skola förses med 
kassationsstämpel, torde, om denna föreskrift tillämpas 
å de småpersecllar, som båtsmännen erh<:Ula vid hvarje 
uppfordring och i vissa fall under uppfordringen, en
ligt 8 4 i 1875 års förordning, persedlame förses med 
kassationsstämpeln, då de till båtsmännen utlemnas. 
Om denna åtgärd framflyttas till annan tidpunkt fin
nes ingen utväg att göra skilnad emellan kronans och 
båtsmannens egna perseeHar af ifrågavarande slag, 
såvidt de senare blifvit från kronans förråd utlemnade. 
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Kompanichefen vid h varje båtsmanskompani äfven
som stationernas räkenskapskontor föra s~irskilda, i öf
verensstämmelse med formuläret .M. 7 till flottans reg-· 
lemente, upprättade rullor öfver anläggn:ings- och bruk
nings-tiderna af den beklädnad, som båtsmännen enligt 
§ l af 1875 års förordning tilldelas, men hvarken 
kompanicheferna eller räkenskapskontoren äro ålagda 
att hålla anteckning öfver de persedlar, som båtsmän
nen derutöfver erhålla. 
. Genom § 6 mom. l i 1875 års förordning före-
skrifves, att båtsmannen skall sjelf förvara och om
sorgsfullt vårda sin till hemorten medförda mundering, 
och att han icke får, då han är på roten, begagna 
persedlame till arbetskläder, förr än de blifvit hans 
enskilda tillhörigl1et, hvarjemte 9 § och 31 §i instruk
tionen för båtsmanskompanicheferna förpligta dessa 
chefer att vid all uppfordring och hemlof samt eljest, 
så ofta lämpligen ske kan, mönstra båtsmännens, såsom 
orden lyda, till begagnande å roten tillåtna bekläd
nad. Att dessa stadganden icke hafva afseende å de 
persedlar, till hvilka manskapet förvärfvat eganderätt, 
torde vid jemförelse med förstnämnda föreskrifter få 
anses uppenbart. Denna uppfattning bestyrkes vidare 
såväl af 18 § i nämnda instruktion som af § 6 mom. 
2 i 1875 års förordning, i hvad de innefatta åliggan
de för vederbörande kompanichef att vid båtsmans af
gång tillvarataga de icke intjenta beklädnadspersed
larne, bvilka på anförda stället i instruktionen ben~im
nas kronobeklädnaden. 

Ch~fen för hvardera stationens sjötrupper har till 
åliggande, jemlikt 35 § i reglementet för flottan, 2:a 
delen, att i första hand tillse, att manskapet erhåller 
sin beklädnad samt att minst en gång hvarje qvartal 
anställa klädmönstring, hvarvid tillses, att de särskilda 
persedlarne äro i behörigt skick (mönstringsgilda). 
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Härmed torde afses att betrygga manskapets rätt 
och kronans säkerhet beträffande manskapets utrust
ning för klädsel i tjensten. I öfverensstämmelse med 
denna uppfattning och såvida manskapets rätt icke är 
ifråga torde undersökning, om de särskilda persedlame 
befinnas i behörigt skick icke kunna dl er böra om
fatta sådane persedlar, som manskapet såsom dess en
skilda tillhörighet bekommit. 

Till den beklädnad, en hvar sjökommenderad båts
man är skyldig att medhafva ombord höra enligt bi
lagan .M. 23 till 3:e delen af flottans reglemente föl
jande småpersedlar, nemligen: tva ylleskjortor, 6 skjor
tor af lärft, tre par skor och fem par strumpor. J em
föres denna bestämmelse med redogörelsen för de små
persedlar, som båtsmännen af kronan bekomma, visar 
sig, att kronan icke bekostar båtsmännens hela utrust
ning med småpersedlar vid sjökommendering. För 
det fall, att något b~ister i nämda utrustning, stadgar 
§ 633 af reglementets 3:e del, att det felande skall 
ersättas ur fartygets förråd emot godtgörelse af kar
leris sjöaflöning. Har persedlen genom våda förkom
mit eller blifvit skadad lemnas ersättning utan afräck
ning å aflöningen. 

Vidare innehåller 3:e delen af reglementet i § 366, 
att sekonden Rkall, sedan han mottagit fartygets be
sättning, så snart lägligt är, anställa klädmönstring 
och förvissa sig om, att hvar man medför föreskrifna 
persedlar, och i § 431, att hvarje officer ombord skall 
dels föra fullständig klädrulla för det manskap, som 
tillhör hans di vision, omfattande, enligt bilagan 28 
till reglementet, samtliga ombord medförda persedlar 
och dels tillse, att hvarje persedel är behörigen märkt. 
Sålunda göras i dessa hänseenden under sjötjenstgö
ring ingen åtskilnad emellan manskapets egen utrust
ning med småpersedlar och de kronan tillhöriga per-
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sedlar, som manskapet fårer med sig. I detta hän

seende innehåller § 634, att det är sjökommenderadt 

manskap strängeligen förbjudet att utan tillstånd byta, 

sälja, låna eller bortskänka vare sig kronans eller 

egen persedel. 
Af förekommen anledning har K. l\i:t genom nR

dig skrifvelse till marinförvaltningen den 15 Februari 

innevarande år såsom sk~il for afslag å gjord fram

ställning om tillägg till mom. 3 af § 4 i 1875 års för

ordning, åberopat, att ifrågavaran\1e s. k. småpersed

lar måste anses til lhöra den utrustning, hvarmed båts

man bör vara under tjenstgöring förseeld och att fö lj

aktligen den omständighet, att persedlarne, då de af 

kronan honom tillhandahållas, anses såsom hans till

hörighet, icke kan föranleda undantag i afseende å 

samma persedlar från de, för öfvervakande af manska

pets beklädnad i allmänhet gällande, ordningsföreskrif

ter rörande bekHidnadens förseende med nummer och 

kassationsmärke samt uppvisande. 

Denna nådiga skrifvelse innebär enligt min upp

fattning ingen ändring i gällande bestämmelser angå

ende den utrustning med småpersedlar till klädsel i 

tjensten, som båtsmännen till full ego af kronan be

komma. Det hörer uppenbarligen till god ordning, att 

dessa persedlar vid utiemuande från kronans förråd 

förses med mansimpets kompani- och nummer-märken 

samt kassationsstämpel, och att manskapet tillhålles 

att uppvisa persedlarne, då anledning dertill gifves. 

I fråga om försk ingring eller missvård af tjenste

persedlar ställer sig påföljden får gerningsmannen 

olika, då persedlame ~iro lemnade honom t ill bruk 

dler då han forvärfvat dem med full eganderätt. Fril.n 

denna synpunkt är det stycke i flottans förvaltnings

r~~tt, for hvilket jag nu sökt redogöra, icke utan stor 

betydelse. 
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Med mm framställning har pg afsett att efter 

bästa fö rmåga fylla min pligt såsom foredragan de 

mom detta ärade sällskap, men alldeles ir;ke att upp

häfva mig till domare emellan olika åsigter. 
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Om väljandet af de bästa vägar för att 
skära eqvatorn under alla månader af året. 

(Ur «Annales hydrographiqncs») 

"The Bocwd of Tt·ade" i England, hvars fårestån
dare f. n. är sir Robert Scott, har nyligen, under 
titel "lJfonthly Chat·ts of meteorological data foT the 
nine 10° squares of the Atlantic which lie between 20° 
N. and 10° S., and extead ft·om 10° to 40° W. (Gnu.) 
ending with the best t·outes across the EquatoT", utgif
vit ett anmärlmingsvärdt arbete, innehållande obser
vationer af alla slag gjorda å den del af atlantiska 
oceanen som är känd under namnet "de t eqvatoriala 
stiltjebältet". Detta arbete, som helt och hållet utförts 
under ledning och öfverinseende af kapten Henry 
Toynbee och hvaraf här nedan endast i sammandrag 
meddelas sista delen: "The best routes aCl·oss the 
Equator", hvilken mera särskildt behandlar fartygens 
gång öfver det eqvatoriala stiltj ebältet, och den bästa 
punkt der man, under hvarje månad af året, bör skära 
eqvatorn, är en fortsättning af det år 1874 af "the 
MetP.orological office" påbörjade arbetet. Denna sista 
del innehåller de meteorologiska uppgifterpa för nio 
rutor af lO grader hvardera, innefattade mellan Afri
kas och sydarnerikas kontinenter, en sträcka som dag
ligen befares af ett stort antal fartyg. De arbetet åt
följande talrika kartorna angifva de vid olika årstider 
herrskande vindar, strömmames styrka och beskaffenhet, 
hafvets allmänna utseende under olika förhållanden, 
molnbildningar, utomordentliga meteorologiska feno-
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mener, naturhistoria m. m. samt atmosferens medel
tryck och temperaturer för hvarje månad. 

Allmänna anvisningcw. Till en början rådfrågas 
diagramrnarna för den månad i hvilken man kommer 
att färdas öfver en ruta; härviu erhålles riktningen 
och styrkan af J e herrskande vindar och strömmar*) 
som kunna komma att antl'äffas i de särskilda zonerna 
från 2° latitucl till 5° longitud. 

De vigtigaste upplysningarna lenmas emellertid 
af vindkartorna, emeuan diagrammen blott upptager 
den herrskancle vinclm1s styrka och riktning, men det 
för valet af en väg äfven är nöuigt att känna öfrige 
inom trakten förekommande vindar. 

Navigatören bör äfven förskaffa sig känneuom om 
"anmc'irkningan~e öfvet· vindan~e" i rutan 303 fåt den 
ifrågavarande månaden. De angifva åtskilliga fall då 
sydvart destinerade fartyg hafva skurit eqvatorn för 
mycket vestvart, upptagande härviu antalet dagar de 
behöft för att uppnå 10° S. latitud, iifvensom de vin
dar, strömmar och sjöhäfningar för hvilka de härun
der varit utsatta. Man bör stuelera dessa anmärknin
gar någon tid förr än man inkommer i en ruta, eme
dan de äro af mycken nytta för valet af de bästa 
vägarne. 

Man bör vara mera än vanligt uppmärksam när 
man nalkas eller inkommer i svårare delar af hafvet 
sådana som grannskapet af Cap San-Roque, der, under 
den ena årstiden, fartyg som ämna sig sydvart kunna 
möta sydliga vinuar och mot lä gående strömmar, och, 
under den andra år·;;tiden, fartyg som återvända till 

*) De å diagramm erna och å kartorna utsat ta vind am es och ström
mames riktningar iiro de -<ttllna. Diagramm en och korten utgilra en 
allt f<lr diger atl as för att h;tr knnna återgifvas, ntan inskriinlm vi 
oss det-föte till blotta omnämnandet af de planscher i denna atlas 
&om böra rådfrågas. 



- 96 

Europa kunna vara utsatta för vindar från N.O. och 
Nordkanten. 

I dessa farvatten kan navigatören erhålla ett nog
grannare begrepp om den sannolika vinden, om han 
på hvardera sidan af pilen for de herrskande vindarne 
i diagrammet nedskrifver antalet af de från kartormt 
hemtade vindobservationerna. Låtom oss t. ex. un
dersöka den sträcka som ligger söder om eqvatorn, i 
granskapet af Cap San-Roqne, mellan 30° och 35° V. 
longitud *) samt taga Januari vindame i betraktande. 

Kartan för Januari månad och för :rutan 303 vi
sar, att, emellan eqvatorn och lat. 2r• S., den herr
skande vinden är S.O., hvilket å diagrammen beteck
nas genom den röda pilen. Af kartan synes äfven att 
78 observationer finnas mellan den herr skande vinden 
och nord, då deri inbegripas nordvindame, då dere
mot endast 32 observationer finnas mellan de herr-

skande vindame och syd, Yindarne från syd cleri in
begripna. Således [tr sannolikheten mycket stor att 
vinden kommer att blifva S.O., eller snarare Ost -
kanske till och med N.O. Talen 78 och 32 kunna nu 
nedskrifvas med små siffror i svart, ett på hvanlera 
sidan om pilen för den inom denna rymd herrskan
de vind. 

Mellan 2° och 4° Syd är den herrskande vinden 
S.O. t. 0., med 35 observationer mellan den och Nord, 
men med 68 mellan den och Syd. Den sannolika vin
den är derföre S.O. t. O. Skulle J en emellertid icke 
komma från detta håll, bör den blifva mera sydlig. 

P å samma sätt är det tydligt att, för Januari 
månad, i alla delar af oceanen mellan eqvatorn och 
10° S., innefattade mellan 30° och 35° V., med unJan
tag af den del som ligger mellan 2° och 4° S., vm-

") Longituderna ;iro räknade från Greenwich meridian. 

den,:; riktning, niir J en afviker från J en herr::;kande, 
antagligen bör vara mera o,:; tlig eller N.O. i stället 
för att vara mera syJlig än Jen herrslmnde vinden. 

Kanske sl\all man komma sanna förhållandet när
mare, om man , såsom central-riktning för lnrarje må
nad af året , t ager S.O. t. 0., en metod som konuner 
att följas i nedanståemle anvisningar. 

Genom att, enlig t ofvan.stående metod, utliigga vind
observationerna till höger och t ill venster om den herr
skande vinden och nedskrifva dem på hvanlera sidan 
om pilen i diagrammet, eller hellre, genom att placera 
antalet observationel' på hvardera sidan af en central 
riktning, sådan som S.O. t . 0. , sättes navigatören i 
tillLill e att, i viss mån, retlan vid första ögonkastet, 
bedömma sina chanser for den if dig a varan Je månaden. 

Elnuuväl J e lJ~ir nedan lenmade anvisningarne 
kunna anses som de tillforli tlig tste fö r fartyg af alla 
slag, böra de dock ej inverka på de befä lhafvar es om
döme som kiinna sina fartygs egenskaper. Låtom oss 
t. ex. taga Maj månad: diagrammet för denna månad 
visar att N.O. -passaJen iir mycket starkare mellan 25o 
och 30° V., än mera ostvart hän. Befälhafvaren å ett 
välseglande fartyg med sydlig destination bör icke 
draga i bet~tnkande att styra mycket vestvart, ehuru 
han dervid utsätter sig för att blifva fördröjel genom 
grannskapet af Cap San-Roque. 

Den vid kortenas upprättande följda grafiska me
toden sätt er navigatören · t illfälle att draga sina egna 
slutsatser , eller att bestyrka våra. 

Januari (kartan I.) '") 
Fa1·tyg, destinerade sydvart, böra passera vest om 

Cap-V erd öarne, af skäl, att fastän vinden i Januari 
månad kan vara lika frisk nära <lessas östra sida, så 

*) Ett diagram öfve r ift·ågavarande del af Atlantiska oceanen 
(P l. II) åtföljer beskrifningarne. 
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är den med säkerhet ännu friskar e inom vestra än inom 
östra delen af rutan 3. 

Ehuru N.O.-vinden iir den herrskande vid eqva
torn, vest om meridianen för 30° V., och fasUin fartyg 
med goda kryssnings-egenskaper må hafva lyckats att 
skära eqvatorn vest om denna meridian , hafva dere
mot andra varit uesv~irade af landet, såsom ock synes 
af an märkningarne öfver Januari-vindame för rutan 
303. Anmärkningen vid unclerafdelningen 74 visar att 
en dålig seglare, som elen 13 December skurit eqva
torn på 32° 45' V. long., har använclt ända till 25 da
gar för att klarera landet. Den säkraste vestliga grän
sen för ett sådant fartyg är 26° a 27° v. 

Om vi nu förflytta oss till östra hälften af Januari 
månaels vindkarta, rutan 303, och taga S.O. t. O. så
som medelriktning, så är - då vinden ej konuner från 
detta håll - : 

mellan 0° och 2° S., sannolikheten lika för att 
den är antingen sydligare, ostligare eller N.O.; 

mellan 2° och 4° S. , två chanser mot en att den 
är mera sydlig; 

mellan 4° och 6° S. , fyra mot tre att den är mera 
sydlig ; 

mellan 6° och go S., fyra mot tre att den är mera 
Ost eller N.O.; 

mellan go och 10° S., fyra mot en att den är mera 
Ost eller N.O. 

Januari-kartan för rutan 303 utvisar en herrskan
de ström af 20 a 30 eng. minuter på 24 timmar. Denna 
ström är starkare uti rutans norra, än i lless södra 
hälft. stundom har man dock funnit tillfälliga ström
mar af större styrka iin de å kartan angifna medel
strömmarne. Den andra kartan för rutan 303 angif
ver en stor proportion af smul sjö för Januari. Of
vanstående sakförhållanden sammanstäida med egen-
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skaperna hos hans fartyg sl;:all sätta navigatören i till
fåli e att bestämma sig för elen bästa vägen. 

Nordvcwt clestiner·ade far·tyg böra skära eqvatorn 
mellan 25° och 30° V., dels för att undvika småvin
dame fri n N.O. , h vilka under denna m fillad stundom 
bUsa nära Syclarncrikanska kusten, <lels för att draga 
förd el af den fri ska N.O.-passaden som uneler denna 
län o·do·rad. råder mellan 4° och 6° N. , men som ej sh·äc-

"' b 

ker sig längre åt öster. 

Februari (kartan I.) 

Sydvar·t destin e·radc far·tyg böra passera vest om 
Cap-V erd öarne, emedan man på vestt·a sidorna af 
rutorna 39 och 3 träffar frisk are vindar än på samma 
rutors östra sidor. De böra styra sydvad ända till 
omkring 26° V., och när de möta sydvintlame styra 
så sydlig kur:; som möjligt, derunder de böra bemöda 
sio· om att icke skära linien vester om 28° V. b 

Då man förfly ttar sig till ostliga hälften af vind-
kartan för rutan 303 och tager S.O. t. O. såsom central
riktning, så är, om vinden ej kommer från detta håll: 

mellan 0° och 6° S., sannolikheten nästan lika stor 
att man får sydvindar eller sådana som äro mera O. 
eller N.O.; 

mellan G0 och go S., är samma sannolikhet något 
större för Ostliga eller N.O.-liga vindar; 

mellan go och 10° S., är sannolikheten 2 mot 3 
att de skola blifva mera Ostliga eller N.O.-liga. 

Den herrskande strömmen är ännu vestlig med 
en medelstyrka af 20 till 30 e ng. min. pr. dygn, och i 
allmänhet starkare i rutans norra hälft än i dess sö
dra. Kartan visar att hård sjögång ej är sällsynt. 
"Anmärlcningar·ne öfver vindarne" för rutan 303 visa 
att de fartyg som hafva skurit eqvatorn vester om 
30o V. ej hafva haft någon synnerlig olägenhet derafi 
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1nen det synes eJ vara skäl att skät•a den vester 
om 28° V. 

NM·clvart destiner ade f'w ·tyg böra sorgfä lligt und
vika östra sitlan af rutan 3, <l er N.O.-vinden är svag, 
och der en mängd små vindar från N.V. ilro rådamle. 
De böra följaktligen skära eq va torn vester om 25° V. 
och öst er om 30° V.; derigenom komma de ej att fö 
ras för nära Sydamerikas kust, der syaga N.O. vin
dar ej äro säll synta. 

1\Iars (kartan I.) 

Sydvat·t destinentde {a1·tyg böra passera vest om 
Cap-Verd öarne, enär N.O.-passaden är starkare på 
vestra sidan af rutorna 39 och 3 än på desammas 
östra sida. Diagrammet för Mars utvisar att, mellan 
35° och 40° V., N.O.-vindarne herrska vill Sydamerikas 
kust, och vid 2° S. latitud mellan 30° och 35° V. 

Flyttar man sig till östra hälften af lVIars månads 
vindkarta, rutan 303, och tager S.O. t O. såsom een
tral-riktning, så är, om vinden ej kommer från detta håll: 

mellan 0° och 2° S. , sannolikheten omkring i) mot 
l, att vinden blir mera Ostlig eller mera N.O.-lig; 

mellan 2° och 4° S., 3 mot 2, att vinden blir mera 
Ostlig eller mera N.O.-lig ; 

mellan 4° och 6° S., 3 mot 2, att den blir syd
ligare; 

mellan 6° och 8° S., 5 mot 4, att den blir mera 
sydlig; 

mellan 8° och 10° S., 5 mot 3, att Llen blir mera 
Ostlig eller N.O.-lig. 

Den i denna del herrskande ström är ännu vestlig, 
men viker mera åt söder, och dess hastighet utgör 20 
a 30 eng. min. på 24 timmar. Den är starkare mellan 
20 och 6° S., svagare mellan 8° och 10° S. I lVIars må
nad har man en större proportion smult vatten. 
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"Anmärkningarne öfver vindarnc" för rutan 303 
visa att far tyg, som hafva slmrit eqvatorn mellan 
29" och 30'1 V. ltafva blifv it hindrade af landets granska p. 
Se t:~i irskildt an märkningen för unclerafdelningen 64. 
Det synes s:Uecles vara fönlelaktiga.re att skära eqva
torn vill 27° eller 28° V. 

Nordvart destinerade f'rrrtyg böra skära eqvatorn 
mellan 2G0 och 30° V.; derigenom undvika de, dels 
N.O.-vindame, hvilka mycket ofta förekomma inom ru
tan 303, dels de li:itta N.V. -vinclarne och stiltjen som 
iiro vanliga på östra sidten af rutan 3. 

A p r il (kartan II.) 

8yclvart · deshne·rade f'artyg böra passera vest om 
Cap-Verd öarn e, ty, fast~in N.O.-passaclen lir lika stark 
på östra och vesh·a sidorna af rutan 39, så är den dock 
mycket starkare på östra sidan af rutan 3. Derefter 
böra de styra sydvart till omkring 26° V., stäfvande 
<lernnder så sydligt som möjligt enär vinelen har benä
genbet att draga sig på sydkanten. 

Om man födlyttar sif!; t ill ostliga lt ~ilften af April
vimlames karta, rntan 303, och då man tager S.O. 
t. O. såsom central-riktning, så ~ir, om vinelen ej kom
mer från detta håll : 

mellan O•J och 411 S., sannolikheten omkring 3 mot 
l , att viu den ;ir mera Ostlig ell er mera N.O. -lig; 

mellan 4" och 6° S., 5 mot 3, att elen är mera 
O. eller N.O.; 

mellan 6° och 8° S., 4 mot 3, att elen är mera syd; 
mellan 8° och 10° S., 3 mot 2, att den är mera O. 

ell er N. O. 
Den herrskancle strömmen är ännu vest, med en 

hastighet af 20 t ill 30 eng. min. på 24 timmar, med un
dantagsvis starkare strömsättning; den är starkast emel
lan 2° och 8° S. lVIan finner större proportion hård 
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sjö från N.O. i nordöstra delen af rutan 303 och af 
smult vatten i densammas sydöstra del. 

Nära Sydamerikas km;t möter man ofta svaga 
nordost vindar, och det synGs icke troligt att ett fartyg 
bör röna stora svårigheter att komma sydvart. Vin
den är der svagare i n1tan 303 än i rutan 302, ocb "an
märkn-ingarne" i rutan 303, underafdelnir1gen G4, visa 
att de fartyg som skära linien vester om 30° V. ofta 
äro utsatta för hinder; det är således ri1dligare att 
skäm densamma vester om 27° a 2S0 v. 

Nordvm·t clcstinerade (aTtyg böra skära eqvatorn 
mellan 25° och 30° V., för att undvika, dels den stora 
proportion svaga N.O.-vindar, antecknade inom rutan 
303, dels de svaga N.V.-vindarne och stiltjen som ofta 
råda pli östra siclan af rutan 3. 

l\laj (kartan II.) 
Sydvart destinet·ade ( artyg · böra passera v est om 

Cap-Verd öarne, der blde diagrammet för JVIaj må
nad och kartan visa att vinden är starkare än öster 
om desamma. Inom rutan 3 herrskar N .O.-vinden un
der 4° N. , och den ~ir starkare mellan 25° och 30° 
V., än mellan 20° och 25° V. 

Då man flyttar sig till östra hälften af lVIaj må
nacls karta, rutan 303, och tager S.O. t. O. som 
central -riktning, så är, om vinden ej kommer från 
detta håll: 

mellan 0° och 2° S., sannolikheten omkring 2 mot 
l, att vinelen blir mera Ostlig eller mera N.O.-lig; 

mellan 2° och 4° S., 5 mot 0, att den blir mera 
Ostlig eller mera N.O.-lig; 

mellan 4° och 6° S., 5 mot 4, att den blir mera 
sydlig; 

mellan 6° och S0 S., 2 mot l , att den blir mera B. 
mellan S0 och 10° S., 4 mot 3, att den blir mera S. 
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Från Oktober till April är vinden mera ostlig i 
rutans sydliga del, men från Maj till November när
mar den sig mera Syd. 

V estströmmen är star h: are än i de föregående må
naderna och öf'vergår ofta 30 eng. min. på 24 timmar; 
den är starkast emellan 2° och 6° S. Sjön är ock:!iå 
svårare än uneler de föregående m1\naderna. Det h:an 
sålnmla vara nyttigt för en dålig seglare att styra 
något ostligt, sedan den kommit bortom Cap-Verd 
öarne, emellan "amniirlmingarne öfver vinclarne" i rutan 
303 visa, att såväl vind som viiderlek och sjö äro gan
ska besviirande nära Amerikas kust. Vid betraktan
det af "anmärkningarne" i underafuelningarne 63, 
S4 och 95, synes att i senaste fall et fartyget skmit 
eqvatom uneler 26° 18 V. long., men har icke desto 
mindre varit mycket besväradt af föt·enärnnda omstän
digheter. rrin följd deraf synes det vara riktigast att 
ett trögt seglande fartyg, i Maj månad, icke bor skära 
eqvatorn vester om 25° V. 

Norelvart dcstinet·acle ( a-rtyg böra skiira eqvatorn 
mellan 25° och 30° V., såväl för att undvika osäkra 
vimlar och ojemna väderleksförhållanden i Syclameri
lms grann.slmp, som ock för att undgå elen stora pro
portionen af stiltje och svaga N. V. vindar hvilka herr
ska i elen östra hälften af rutan 3. 

Diagmrnmet visar att den herrskande S .O. vin
elen är starkare och stadigare mellan 25° och 30° V., 
än mellan 30° och 35n V., i synnerhet inom Lletta om· 
r ådes sydliga del. 

,J u ni (kartan II). 

Sycluart destinerade f'wrtyg böra passera vest om 
Cap Vercl öarne, der vinden är starkare än öster om 
samma öar, och styra sydvart iinda till 26° Y, här
under närmande sig mot S.O. med de forsta sydvindarue 
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hvilka de troligen komma att antr~Llf'a vicl 60 N. der
vid de böra bibehålla st_y ruonb h:tlsar för så viclt de 
kunna komma syd var t, t ill dess de ],ommit t illrkickl ig t 
ostligt. ''Anll!iirlwingarlte v{uer uindante'' inomrutor
na 302 och 303 vi:,a nemlio·en att man ej· bör skiira 

t:! ' ' 
eqvatorn vester om 28° V., o-.: h att det är förmt'mli-
gast att sk~ira densamma 211 eller 3'' öster orn denna 
meridian. 

l\Iellan S0 och 4° N. blir den herrskanrle ström
men troligen ostlig, men :,öder om 4'' N. blir den an
tagligen ganska stark vestlig. ILl man möter de för
sta sydliga vinllame bör man s:Uedcs luULt ostvart b~iu 
en~ir S.O. -passadeu blir mera ost lig n ~ira eqvatoru. 

FörHytta vi oss t ill östra l! ;ilften af Jnni månads 
vindh:arta, ru tan 303, och tnga S.O. t . O. såso m 
central-riktning, så är, om vimlen ej kanuner från 
detta håll: 

mellan 0° och 4u S. , sannolikbeten omkrino· 4 mot 
b 

3, att vinden iir mera sydlig; 
mellan 4" och 611 S., 3 mot 2, att den ~il' mera 

sydlig; 

mellan 6" och 8" S., i5 mot 1, att den kil' mera S.; 
mellfm S" och 10" S., ~ mot l , att den. iit· mera S. 
Så lell e:o, på samrna s;itt so m i :;ihj , blir vi ntlen 

mera sydlig inom r utans södra iin inom Lle:-;s norra 
hälft, isy nnerh et mellan (j" och 10° S. 

Veststt·ömmcl t inom rntan 30:-l iit· iinn u stark, isyn
net he t i rntaus norra hii lft, der llen ofta öfverstiger 
30 en g. min. pc"L 24 timmar. l J n ni månaLl ~i t· sj öh~if
ningen ganska lt[ml från syd och till och med från 
S.V.; orn man liLggcr m~irh:c till "a nmii1'l;ningame öf'ver 
vindarne" inom 1·utan 302, umlerafdelnintta m e 00 l:! o ) , 
20, 44 och 74, för de fall då fartyg sbira linien i Juni 
månad, s;\ utvisa samtliga fallen i rutan 303 huru vig
tigt det iir att skära eqvatorn mycket ostligt. 
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N M'd'Car·t clestiueracle ('wrtyg böra skära e(jvatorn 
mellan 25° och 30° V. , deh; för att uml vika de osäkra 
vind- och viiLledel\sförbållamlena, :oom iiro Jnera skarpt 
utpreglade uiinL Amerikeu:; l-:ust än mera ostvart, dels 
ock för att draga fördel af passallvinden från N.O., 
hvilken iir 111 era stadgad då de kommit öfver Ö0 N. 
än mera ostvart hiin. 

Juli (bu· tan III.) 

Svduart de;;tinerade ('artyg höra passera vest om 
Cap Venl öame, der N.O.-passaden iir starkare ~in 
öster om de:oamma. Då ma11 vid 10° N. fc"tr ktiuning 
af de första sydvindame bör man styra S.O.-vart, sö
kamlu dervid . att komma s;l, o::;tligt som möjligt inom 
syd vimlames nonlliga del, en~ir dessa blifva mera ost
liga j u mera man n~innar sig e1Fatorn. Mellan 10° 
och 4° N. skall man t roligen möta en ostlig ström; 
men af denna föres man i vinelens riktning hvarigenom 
man siitt e:o i biit tre t illLille att manövrera mot den 
mycket ::; tarka vestlig<L ström som herrskar söder 
om 4° }{. 

FörHytta, vi oss till J u ni mållads vimlkarta, norra 
hälften af rutan 303, ocl t taga S.O. t. O. till central
riktning, stL iir, om vintlell ej kornmer fdtn detta håll: 

lllCllan 0° od1 2" S., saunalikheten omkring 2 mot 
l, att vimleu ~ir ;,;yclligare; 

mellan 2° och 4" S., 0 mot 1, att elen ~ir syd-
ligare; 

mellan 4° och 6" S., 5 mot l, att den ~ir sydligare; 
mellan G0 och 8° S., 6 mot 1, att elen rit· sydligare; 
mellan 8° och 10° S., 3 mot 1, att den iir sydligare. 
Detta visar att vimlen iir mycket mera sydlig 

[in i Juni. Vinelen är sydligare i Juli iin i hvarje an
nan månacl. 
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V estström men inom rutan 303 är ännu ganska 
stark, isynnerhet i rutans norra hälft der medeltal et af 
4 eller 5 observationer stundom utgör 35 eng·. min. på 
24 timmar. I Juli är sjön ~ifven ganska våldsam från 
sydkanten. "Anmärkningarne ö(ve1· vindarne", rutan 
303, unclerafdelningarne 00, 01 , 02, 13, 21, 23 och 63, 
angifva att fartyg, som skurit eqvatorn vester om 30° 
v. rönt hinder af sydamerikanska kusten. 

Vinden är äfvcn mera ojemn och osäker inom ru
tan 303, än i ue öster om belägna rutorna, i följd hvaraf 
det är fördelaktigast i Juli månad att ej skära egva
torn vester om 25° a 2go v. 

Nordvart destinerade fartyg kunna få en ganska 
stor hjelp genom riktigt val af den längdgrad på 
hvilken de nalkas eqvatoru. De som komma öster 
ifrån kunna skära densamma mellan 20° a 25° v., 
emedan sydvindarue äro något starkare vid ost- än 
vid vestkanten af rutan 3, men de böra befinna sig 
på 25° V. vid ankomsten till 10° N., i ~indamål att 
få en bättre passadvind från N.O. , iin elen som råder 
mera ostvart h~in. Vester ifrån kommande fartyg göra 
bäst uti att sldira eqvatorn och styra mot norr vid 
omkring 30° V. 

Augusti (kartan III.) 

Sydvart destinerade fartyg höra passera vest om 
Cap Vercl öarne, der N.O. -passaden är starkare än 
öster om desamma. Då de, vid 10° eller 12° möta 
de första S.V. vincla~ne, böra de styra mot S.O., utan att 
derigenom behöfva frukta för Verkningarne af den mellan 
10° och 4° N. hen·skande ostliga strömmen, emedan de 
söder om 4° N. kunna vänta sig att anträffa en ternii
gen stark vestlig ström. Diagrammet utvisar att den 
herrskande sydvinden blir mera ostlig då man niirmar 
sig eqvatorn, så att man med de första sydvindarue 

- 107-

bör styra så långt som behöfves mot öste r; och enär 
vindarue nära Cap San-Roque äro sydligare och mera 
ombytliga än längre ostvart hän, är det af vigt att 
skära eqvatorn mycket åt öster, d. v. s. på 25° a 26° 
V. eller till och med några grader mera mitvart. 

Förflytta vi oss till östra hiLlften af Augusti må
nads vimllrarta, rutan 303, och taga S.O. t. O. så· 
som central-riktning, så är, om vinden ej kommer från 
detta håll: 

mellan 0° och 6° S., sannolikheten omkring 2 mot 
l, att vimlen är sydligare; 

mellan 6° och go S., 5 mot l , att den är syd
ligare ; 

mellan go och 10° S., 2 mot 1, att elen är sydligare. 
Vinden ~ir ännu ganska starkt sydlig mellan G0 

och 8° S., utanför den ostligaste delen af Syd-amerika. 
Vestströmmen tir ännu stark, men starkast inom 

rutans norra hälft. Hård sjö från syd förekommer 
ganska ofta. 

"Anmät'lmingame öf'vn· m:ndw·ne" i rutan 303 och 
umlerafdelningarne 32, 72, g4 samt 94, angifva tillfål
len då fartyg rönt hinder af Amerikas fastland. Vid 
ett såclant tiDfälle skar ett sniillseglancle jerufartyg 
eqYatorn så långt ostvart som på 27° 22' V. long. 

NoTelvart destinerade far·tyg böra undvika Syd
amerikas kust, emedan vimlen är svagare vester om 
33° V. iin öster om samma meridian. De böra befinna 
sig på 2o 0 V. eller ännu vestligare då de skära paral
lelen för 10° N., emedan N.O.-passaden ~ir starkare och 
sträcker sig mera sydligt på områdets vest-sida än i 
grannskapet af Cap V erd öarne. 

September (kartan III.) 

Sydvart destinerade fartyg böra passera vest om 
Cap V erd öarne, der de skola finna en gynnsammare 
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passadvind än öster om dessa öar. Då de, under 10" 

~L 12° N. fil binning af S.V.-vindarne, Löra de styra 

mot S.O.; dessa vimlar skola, med tillhj el p af den d

damle o::;tliga s trömmen, hastigt föra dem ostvart hän; 

men diagrammet visar att söder om 4" N. , den herr

skande vinden ~ir· S.O. och strömmen vestlig, hvilket 

::;nabbt skall föra dem vestvart hiin . 

Förflytta vi oss till östra htilften af September 

månads vindkarta, rutan 303, och taga S.O. t. O. 

som central-riktning, så iir, om vinclen ej kommer fr?tn 

detta hft ll : 
mellan 0° och 2° S., sannolild10tcn omkring 3 mot 

1, att den blir mera sydlig; 

mellan 2" och 4° S., 2 mot 1, att den blir mera 

sydlig; 
mellan 4" och go S., 3 mot 1, att elen är mera 

sydlig ; 
mellan go och 10° S., 2 mot 1, att den iir mera 

sydlig. 
Den !Jerrskande strömmen ~ir vest lig, med en ha

stighet af 20 ~L 30 eng. miu. på 24 t immar; ski lnaden i 

dess hastighet uti rutalls norra och sydl iga l1~ilfter är ej 

s{L betydlig som under de föregående mi"Lnaderna. Den 

l t:'lrcla sytlliga sj ö hiifningen furtf<n'. "Anmii1·kninyarnc 

ö{ uer ·cindarne" i rutan 303, unclerafdelnillgarnc 02, 62, 

74 och' 94 angifva fall der fartyg rönt hiuder utanför 

Sydamerikas knst, samt andra fall af mot igheter efter 

passerandet af eqvatom på 27" V.; det ~ir derför del

Iigast att skäm densamma på 26° V. eller något 

mera ostvart. 
Nonlvart destinerade fartyg hafva få chanser att 

finna N . O. vimlar nära Sydamerikas kust; det oaktadt 

synes det , som om de bonl e skära eqvatorn öster om 

30° V., af orsak, att vindame inom 1·ntan 4 iiro sva

gar e än de inom rutan 3. Ost- och vest-sidorna i ru-
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tan 3 tyckas ~ifven hafva gy nnsamma vindar för att 

komma nord vart hän; likväl kan el et vara förmånliot 
b 

för öster ifrån kommancle fartyg att skära eqvatorn 

på omkring 25° V. , en~ir vindame iiro starkare iuom 

vestr·a hälften af rutan 39 än inom dess östra del. 

Ol;:to1Jer (kartan IV.) 

Sydvart destinerade faJ"tyg böra pa~,sera vest om 

Cap-Verd öarne, cler passaclen från N. O. ~ir ::;tarkar e 

än öster om samma öar, samt styra mot söder t ill dess 

de få känning af de första svdvimlarue under 8° eller 

7o N. D e böra fo rtsätta kursen mot S.O. ~inda ti ll 

dess vinelen iimlrar sig si\, att de för babords halsar 

kunna stäfva sydvart. Den herrsb:mde strömmen är 

ostlig emellan 1()' 1 och W' N. och vestlig längre sydvart. 

Om man förflyttar sig till ostliga hälften af Ok

tober månads vinclkarta, rutan 303, och dervid tager 

S.O. t . O. som centralriktning, så är, ifall vinden ej 

kommer frå n detta håll: 

mellan 0° och 2" S ., sannolikheten omkring 3 mot 

l, att den är mera sycllio" 
bl 

mellan 2° och 6° S., 2 mot 1, att elen är mera 
sydlig; 

mellan 6° och go S., 4 mot 3, att elen är mera Ost 
eller N.O. 

mellan so och 10° S., 4 mot l, att elen ät· mera Ost 
eller N.O. 

Hi.ir inträffar för första gången seelan April må

nad att vinden i rutans sydliga del blifver mera Ost 

eller N.O. än i rutans norra och centrala delar. 

Strömmen är ännu vest med en hastighet af 20 
till 30 eng. min. på 24 t immar och starkare inom 

rutans norra än i dess södra h~ilft . 

Hård sjö från syd förekommer ofta i r utans syd
liga del. 
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"Anmärkningen öfver 'uindarne'' inom rutan 303 
' underafdelningarne ~1 , 33, 44 och 72, angifva fall dB. 

fartyg skurit eqvatorn på 30° V. eller tinnu mera 
vestvart. Alla, det sista dock undantaget, ltafva rönt 
hinder af landet, så att 28° V. synes vara en bättre 
gräns i Oktober, ehuru vinukartan och "anmäd:nin
garne" utvisa att vimlarue vid Sydamerilms kust ii ro 
viJa gynnsammare för segling sydvart i denna månad 
än de varit sedan April. 

NM·dvrwt dest'inemdc f cwtyg möta söuer om eqva
torn fri skare vindar mellan 25° och 30" V. än under 
hvilken annan liingdgrad som helst. Sedan de passe
rat eqvatorn skola de finna syclvinllarne starkare och 
N.O.-passaden såväl starkare som ostligare uneler denna 
längdgrad än längre ostvart. 

November (kartan IV.) 

Sydvart destinerade (artyg böra tvifvelsutan 
passera vest om Cap-Vm·d öarne, ty, ehuruväl dia
grammet utvisar att söder om 16" N., den herr
skande vinden är något friskare inom den östra än 
inom den vestra hälften af rutan :39, är proportionen 
för stiltjen större i den östra, isynnerhet mellan 14° 
och 16° N.; och "samtlige vindars" medelstyrka störst 
inom vesh·a hälften. Seclan man kommit förbi Cap
Verd, kan det vara förmånligt att styra något ostvart 
för att uppnå 6° N. på 25" V. Der böt· man med 
de första sydvinJarne styra så mycket som möjligt 
sydvart, under Jet man gör sitt bästa för att såvidt 
möjligt är skära eqvatorn vester om 29° V. Man 
kommer då troligen att möta någon ostlig ström mel
lan 10° och 4° N.; i de öfriga delarne blir strömmen 
antagligen vestlig. 

Förflytta vi oss till östra hälften af November 
månads vindkarta, rutan 303, och taga S.O. t. O. som 
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central-riktning, så är, om vinelen ej kommer från 
detta håll: 

mellan 0° och 2° S. , sannolikheten omkrino· 5 mot 
b 

3, att vinden lit' mera svclliO' ell er mera ostlio" J b O' 

mellan 2° och 4'' S. , ~ir sannolikheten lika stor 
att den iir sydligare eller ostligare eller mera N.O. 

mellan 4° och 6° S., är den 2 mot l , att vinelen 
är mera Ost ell er mera N.O.; 

mellan G0 och 8° S. , 5 mot l , att den är mera Ost 
eller N.O. 

mellan 8° och 10° S., 11 mot l, att den är mera 
Ost eller N.O. 

I November visa vindarue en synnerlig sträfvan 
att blifva mera Ost eller N.O. i rutans sydliga del. 

Det råeler ännu en vestlig ström, med en hastig
het af 20 a 30 eng. min., och till och med derutöfver, 
på 24 timmar. Denna ström är starkast mellan 2" och 
4° S. Proportionen af S.V. strömmen är större i ru
tans sydliga del, än under de föregående månaderna. 
Smult vatten förekomm er mycket mera i denna månad 
än i de föregående, i synnerhet inom rutans sydliga 
del. "Anmät·lcningarnc öf'ver vinclarne" i rutan 30:3, 
underafJelningarne 22, 43, 54, 64, 74 och 93, angifva 
fall clå fartyg skurit eqvatorn på 30° V. eller ännu 
mera vestligt. Alla, undantagandes de två sista, 
hafva gjort en snabb r esa ända till 10° S.; fartyget i 
underafclelningen 74 var en dålig seglare, som på-, 
träffade lätta vindar, under J et att fartyget i underaf
delningen 93, fastän sniillseglare, blifvit mycket hin
clraclt af vidriga vindar; men detta fartyg skar dock 
eqvatorn på 33° 50 V. Således bör en gou seglare 
ej frukta för att skära eqvatorn på 31° V., då omstän
digheterna tvinga honom dertilL 

Norelvart destinerade {a1·tyg böra skära eqvatorn 
mellan 25° och 30' V.j derigenom skola de undvika, 
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dels de små lätta vindame, som herrska i grannskapet 
af Sytlamerika, Jels Je som råcla i ile östra h~ilfterna 

af rutorna 3 och 38; dessuto m komma de att längre 
ostvart h~in påträffa passadvimlame. 

December (kartan IV.) 

Sydvcwt destinc?·ade fcwtyg böra passera vcst om 
Cap-V Cl'cl öarne, t1er, fashin Yinclen ii r mycket mera 
ostlig än öster om desamma, Jen deremot är afgjordt 
friskare. På östra siclan (mellan 14" och 16° N.) an 
gifver vindkartan för rutan 38, femton pl'ocent stiltje. 
D essa fartyg böra, sedan de passerat öarne, styra 
något mot Ö3ter, för att kunna draga fördel af S .O. 
passaden på 25° V ., eller något mera österut, och 
så mycket som möjligt styra syclYart. På denna 
väg är den herrskande strömmen vest med, sitsom dia
grammet utvisar, en medelstyrka af 25 eng. min. på 24 
timmar; således bör en dålig seglare, som ej kan ligga 
nära vinden, styra något mera ostvar t fö r att nppnå 
S.V.-passaden. 

Förfly tta vi oss till östra hälften af December 
månads vindkarta, rutan 303, och t aga S.O. t. O. som 
central-riktning, så är, om vinelen ej kommer från 
detta håll: 

mellan 0° och 2° S. , sannolikheten omkring 3 mot 
2, att vinden är mera Ostlig eller mera N.O. -lig; 

mellan 2° och 6° S., 2 mot l , att densamma är 
mera Ost eller N .O. ; 

mellan 6° och go S ., 3 mot l, at t den är mera Ost · 
eller mera N .O.; 

mellan go och 10° S., 6 mot 1, att den är mera Ost 
eller N.O. 

I December sträfvar således, inom hela rutan, vin
den att blifva mera Ostlig eller mera N.O.-lig än S.O. 
t. 0., då den ej kommer från detta håll. 
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Strömmen är [innu vestlig, mecl en medelhastighet 
af 20 a 30 eng. min. på 24 timmar, och öfvergår stundom 
30 min. Den ii r starkast i rutans norra del. 

Stiltje råder ännu ganska mycket inom rutans 
sydliga del. "Anmär'lmingarne öfvc'r vindanw" i rutan 
303, nnderafdelning<1 1 ne 02, 03, :33, 64 och 94, angifva 
fall då fartyg som skurit eqvatorn på 30° V. eller ännu 
mera vestligt, alla sett sig nödgade att kryssa utanför 
landet; de skulle derför utan tvifvel handlat klokare 
om de ej skurit eqvatorn vester om 29~ V. Fartyget i 
unllerafdelningen 03 rönte sådana motigheter utaf Syd
ameril<as kust , att det kommit mot N.O. , ånyo skurit 
eqvatorn för att komma ostvart hän och h ar ej uppnått 
10° S. förr än f'ör st tjugofem, dagar efter· dess första 
passemnclc af eqvatorn . 

N onlvart clestine?·rtcle f artyg höra skiira e q va torn 
mellån 25" och 30° V.; derigenom undvika ,de , dels de 
svaga vindar, som råda nära Sydamerikas kust, dels 
cle obetydliga vindar och stiltjen som förekomma of
tare på östra än på vestra sidan af rutan 3. På ve
stra siclan af rutan :38, äro vindarue ganska gynnsam
ma för att komma nordvart hän, då deremot ett mot
satt förbiillande råder på östra sidan. 

L. v. H. 
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Om användandet af luftbläster 
ångpanna-skorstenar. 

fartygs-

(Ur Mittheilungen ans de m Gebite des Seewese ns.) 

I Bulletin diOl la Societe d'Encouragement, 1877, 
Bd. 2, redogör mariningeniör L. E. Bertin mycket ut
farligt, dels för resultaten af de försök, hvilka anstälts 
i afsigt att öka fartygspannors ångproduktion, medelst 
begagnande af luftbläster, dels ock för jemförelse ma 
mellan den härför erforderliga kraft och den, so m för-
brukas vid användandet af såväl ängbläster som ex
haustor. 

Försöken anstäldes ombord i fregatten '' La Resolue" 
med en nt~f dess 2:ne ångpannor; den för b Histe rn erfor
derliga qvantiteten luft, hemtades från en pli fördäck 
uppstäld blåsmaskin, försedd med särskild ångpanna. ;r 

Pl. III visar den för tillfälld gjorda anordningen, 
hvarvid serskild t må anm[irkas, att luftblästern infördes 
i skorstenen genom t venne tingmunnar ( diisen), h vilka 
på lämpligt afstånd från h varandra voro anbringade uti 
skorstenens, medelst ett skott indelade, tvenne afdelnin
gar. Pannans hufvuddimensioner voro: 

Rostyta . ..... . . . . .. .... . .. . 4,02 0-m. 
Eldrummets upphettningsy ta . . 19,28 n 

Tubernas d:o 93,83 n 

Tubernas längd. . . . . . . . . . . . . . 2,24 m. 
Vattenrum .... . .. . .. . . . .. . . . 12,600 l. 
Ångrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,300 l. 
Askfallsarea . . . . . . .. . .. . .. . 0,76 0-m. 
skorstenens area . . . . . . . . . . . . 0,5 66 
skorstenens höjd (öfver rostytan) 17 m. 

)l 

1-. 
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Säkerhetsventilernas belastning 3 kilogram på 
l 0-c.m. 

Lufttillträdet till försökpann ans rost egde uteslu
tande rum genom kanalen A, hvars genomskärnings
area uppgick till 0,912 0-m., och uti hvilken luftens 
hastighet uppmättes med ett stort antal anemometrar. 

~l Kolförbru k- l 3 ~· 21 F artygsmaski- l a g§· P1 a iT:§· ~ 
~ ~ . 1 l ()Q ..., • d"k m 0 ~~ -~ 

g;~ 
m ng P' g, Ö' c- rrens In 1 ·era-l&; ~a :::;:; (/"J ~:::: (D 

timma. ,... S 2 de kraft. ::;: ii "' ; : ~tJ~~ ~ p_. OO ~ ~ g ~'d~ ä) ~~ ~: ;;a:;- ro r. .... =· :::: '"2. ~ l ::: "' ~~ " ~o" 
~7,"" (tl ., -o _ _ ......,.::l c:: ...... -..c· d 
~ ~~ Absolut Rela- cr.:; ::;' ;l Absolut Rela - "'";;l' e: 5 " p::;-""'"'""0..~ 
~ c-+ ..... "k"l "f · - ·~ "hk l"f ::::-.,.,-ao :::~ ;;,;=:. 

-·= l - ~ ogr. ti . .,. s c; Il . ·r:r. t1 . o .:;;- '" ~~~~ e: s.a" ~()Qi:.i~ .., {/.!~ ~ 
• ;;l....... ' • Cfl 0...1-1 . "'""' 

o( natur!. 96,9 l ,oo 8,43 69,2 l,oo 1,4 11,8 drag). 
l 128,6 1,32 8,21 91 ,9 1,32 1,4 11,5 
2 140,6 1,45 8,00 100,4 1,45 1,4 11,2 
3 150,0 1,54 7,79 107,2 1,54 1,4 l 10,9 
4 159,4 1,64 7,61 113,9 1,64 1,4 10,7 
5 169,2 1,74 7,501 120,9 1,74 1,4 10,5 
6 179,0 1,85 7,36 127,9 1,85 1,4 10,3 
7 188,0 1,94 7,14 134,3 1,94 1,4 10,0 

18 197,0 2,03 7,oo 140,7 2,03 1,4 9,8 
l 

I denna tabell inbegripes ej blåsmaskinens kol- och 
vattenförbrukning. För att erhålla sammanlagda kol
förbrukningen per timma på l 0-m. rostyta ökas talen 
i 2:a vertikalspalten, i ordning uppifrån, med O, 1,4, 
2,8, 4,2, 5,6, 7,o, 8,4, 9,8 och 11,2. Af denna tabell synes 
äfven, att för höjande af fartygsmaskinens effekt frän 
69,2 till 140,7 hästkrafter, så har det använda kompri
meringsarbetet förbrukat en niondedel af effekttillök
mngen . 

Vid en serie af försök med ångmunnar, med hvil· 
kas mynningsareor varierades från 10 ända till 75 
0-c.m., visade sig att lufthastigheten i kanalen A, med 
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konstant produldion af blåsmash:inen, endast obetyd
ligt växte med tilltagande area hos ångmunnarne, hvar
för dessa, vid de följande försöken, gåfvos endast 30 

0-c.m. genomsläppningsarea. De härigenom erhållna 
resultaten, hvilka hänföras , dels till blås- och fartygs
maskinernas imlikerade krafter, dels till den på l 0-m. 
rostyta per timma i försökspannan förbrända kolm~ingtl 
och till den med l kilogram kol per timma i ångform 
förvandlade vattenmängden, hafva i ofvanst åem1c ta
bell sammanförts, efter p~'L annat ställe af Bertin offent
liggjorda uppgifter, hvilka dock afse en försökspanna 
med l Il-m. rostyta, då deremot den här anförda be
löpte sig till 4,0:2 Li-m. 

Förutom denna metod, hafva, tifven i Cherbourg ge
nom en ingeniör von l\Iaupcon, talrika försök an
stälts, att medelst andra anordningar öka draget och 
förhöja ångpannors proåuHivitet, hvarvid hufvadsak
ligast användts ventilatorer för förbriiHning~produh:

ternas utsugande (s . k . Exhanstors), iifveusom i skor
stenen anbragta ångbläster. 

Nedanstående tabell visar en jemförelse öfver re
sultaten mellan dessa försök, och dem med luftblästern 
erhållna, äfvensom arbetsförmågan och kolåtgången pr 
1 l-m. rost yta, för de olika inrättningame ; vid hedöm 
mandet af ångblästerns arbetsförmåga, har 12 kilogram 
ånga beräknats lika med l hästkruft. 
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-
rbete till drif-

Ue!atif kol 

Anvi1ndt a 
VI 1n de af 

fijrbt·ukn ing 1--- -----.,-
på l l] -lll. l Luft bliisl er 

1 

Ex! 
ro st yta.. E 

1 

onwoml Å"gbW"ec 
E, E, 

l,o 
(natur! o drag). 

1,1 O,n 
o o 
- 2,81 

1,2 0 ,42 - 6 ,4 2 
l ,, ,., 0 ,89 - 11 ,42 

1,4 l, i'i4 -- 18,:33 

l, ö 2 ,73 l ,ö -

l ,G 3,63 - -

1,7 4,52 213 -

1 ,8 5,49 3,1 -

l,n 6,4G - -

2,o 7,48 4,1 -

2,2 5 ,7 --
9 --," S,o -

Jemfurelsetal. 

ID L l E, 
E 

l 
E l l 

- --
- 16,6 
- 15,3 
- 12,8 
- 11,9 
0,58 -

- -
0,50 -

0 ,56 -
- - l 0 ,55 -

- -
- -

Hti r::t f synes, att i och för förbränningsprodukter 
nas nppsngande, iir lUlV~ind :mde t af ex hanstorn det mest 
bes p::tramlo, h varemot lnftbhstems begagnande med
fö r viisendtliga fönlelar , derigenom, att mecl samma rum 
oeh vigtbesparing my cket mindre utrymme erfordras 
fo r ångpannans antiggning. .Jemförcl mml ångblästem 
eger lnftblii,;tem Hera senleJes framstiende fördelar. 

Äfven mecl iakttagamle ubf att fortsatta försök 
med <lngbläster skulle kunna framkalla födelaktigare 
r esultat , med afseende uppå den relatift stora ångför
bruh:ningen, s:'L torde dock med all sannolikhet få an
tagas, att luftbHist erns anviindande ombord i krigsfar
tyg kan motse en vigtig framtid, elit den neml. tilli
ter, att dels p1 kort tid kunna uppbringa maskinens 
nonu ala effektivitet till dubbel , hvarigenom fartygets 
manöverfärdighet betydligt ökas, och elen dessutom med-
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gifver, att den från såväl fartygs- som blästermaski
nerna förbrukade ~ngan, ånyo kan kondenseras - en 
fördel som bör vara af väsendtEg vigt för fartygspan-
11or, hvilka matas med sötvatten. 

En omedelbar fölJ" d blifver måhända att vid nor-
' ' mal gång med maskin, h :'illa luftblästern i ständig verk-

samhet, hvarigenom en reduktion af såväl vigt, som 
utrymme for maskin och pannor, kan bringas till ett 
minimum. 

Äfven vid stegrad kolförbrukning af 200 kilogr. 
på l l l-m. rostyta i timman, visade ~ig, utom vid eld
bryggan, icke den minsta anledning till abnorm till
slutning på någon som helst del af pannan; hvad el
darne beträffar, forekom ej någon anledning att afbry· 
ta pannans jemna eldning. 

G. v. D. 

' ( 
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"Huascar" mot "Shah" och "Amethyst". 

Granskar man det förflutna årtiondets krigshän· 
delser, kan man, som menniska med allt skäl känna 
sig tacksam öfver den obetydliga andel hvarmed sjö· 
krigskonsten biuragit, ehuru man å andra Slidan, som 
yrkesman, med skäl kan tycka, att i och för sjökrigs
yrkets utveckling uenna tid säkerligen varit alltför litet 
händelserik. Nog bör åtskilliga lärdomar kunna hemtas 
från sednaste krig i orienten, om man beaktar den roll 
minor och torpeder der hade att utfora, men äfven 
med erkännande utaf den betydelse, serskildt för våra 
förhållanuen, som dessa erfarenheter kunna bjuda, står 
dock frågan om taktiken och dess användande ännu lika 
obesvarad, och förhållandena mellan ram, pansar och 
icke pansar tarfva ännu många opartiska bedömanden, 
många dyrköpta rön, innan något afgörande kan ernås. 

Den nästan totala brist på krigshändelser som inom 
sjövapnet gjort sig gällande, kan i och för sig vara 
skäl nog att inte helt och hållet förbise en till
dragelse, som äfven om den for oss ej eger annan för
tjenst, än att gifva exempel på beslutsamhet och hand
ling, dock redan härutinnan bör ega värde nog för att 
intressera män af facket. 

Det är under denna förutsättning vi här nedan 
återgifva följande, ur l'Annee Maritime hemtade skil
dring öfver den redan i Maj 1877 vid peruanska ku
sten utagerade striden mellan pansar och icke pansar. 
Händeben som visserligen inte eger den fördelen, att 
vara någon nyhet längre, besitter dock en annan, den 
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att under detta årtiondet vara utan mec1täflare, och 
då den hittills hos oss ej afhandlats, kan h~Lruti äfven 
ligga en anledning till dess uppmärksammande. 

Amiral Horsey, befälhafvare för engelska Stilla 
haf:;; eskadern, låg till ankars på Callao redd, då en af 
dessa revolutioner , som i Syclamerikas republiker så 
ofta förekommer, plötsligen utbröt. I hamnen befann 
sig äfven samtidigt "Hnascar '', en af peruv.ianska flot
tans starkaste pansarfartyg. Chefen på detta fartyg 
var tillfälligtvis frånvarande, och sekonden, besHigtad 
mec1 en af revolutionens hnfvudmän, Pierola (peruviana
re), öfverlemnar åt honom fartyget , hvilket omedelbart 
derefter lättade ankar och afgick i och för ett revo
lutionärt uppdrag. P eruvianska styr elsen skyndade 
sig att tillkännagifva sin ovilja med de intrtLffade till
dragelserna, och offentliggjorde dessutom en proklama
tion, uti hvilken belöning utlofvades åt dem, hvilka 
till sin lagliga öfverhet kunde återföra detta fartyg. 
Umler loppet af denna sin r esa, intr~iftåde icke mimlr·e 
än fyra gånger att "Huascar 11 angrep engelska under
såter och egendom. Siilunda börjades med att anhålla 
fartyget '' John Elder", hvilket för någon tid stoppa
des; fd1n ett annat "Immuncina" tog han 55 ton kol, 
och på ~tt tredje "Columbia " bemiiktigade han sig en 
passagerare, som var peruviansk officer. Än mera, 
Pierola t vingade meJ dolken på bröstet, maskinisten 
på "Huascar" (engelsman) att sköta fartygets maskin. 
Efter dessa tilldragelser var det , som de på Stilla hafs 
kusten stationerade kryssam e ''Sbah'' och "Amethyst" 
beslöto sig för att uppsöka "Hnascar ", hvilken deMven 
påträffade utanför Iquique. Engelska amiralen gaf 
Pierola 5 minuter att öfverväga på huruvida han ville 
stryka flagg. Då de 5 minuterna vore ute skickade 
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amiralen ett löst slwtt och straxt clerpå ett skarpt, som 
en sista Yarning; flaggen på ''Huascar " blåste dock 
fortfarand e, och striden mellan det peru vianska pau
sarfartyget och de 2 engelska örlogsmtinnen var såle
des gifven. 

"Huascar" svarade med sina tornkanoner, h varefter 
han med full maskin stäfvade mot Ylo, utan tvifvel 
mecl afsigt att derigenom locka den engelska fregatten, 
som låg 27 fot, på grundt vatten, der han sjelf mecl 
sina 14 fot kunde manövrera. Han uppehöll sig cler
för midt för staden, med snabba rörelser fram och 
åter, hvarigenom han ofta tvang "Shah" att upphöra 
med sin tld, hvilken annars hade gått fram till den 
mic1t emot belägna staden. 

Grannskapet af klippor och undervattensgrund nöd
gade amiralen att hå1la sig på ett afstånd, som varie
rade fn\n 1,500 till 2,600 yards, el~ deremot ett min
dre dståna, 1000 yards, hade varit långt fördelakti
gare. En ytterligare svårighet fö r "Shah", låg deruti 
att elen omöjligt kunde stoppa, får att noggrann t rikta 
och afsk_juta sin~ skott, emedan elen då genom sin llLngd 
och sv?mnanövrigltet alltfö r mycket ntsatt sig för om
bonlhiggning och ramning af "Huascar ", hvilken cless
ntom, i och för sin flyk t, alltid vunnit på Llessa tids
uppeh<'HL rrrots det ofönlela ktiga afstån(l et, kumle 
dock '' Shah" med sina 9 tums kanoner genomskjuta 
mo tståmlarens torn, och me el sina 7 tums, fartygssidan ; 
slutligen kunde G±-pumligarne, ~if vensom "Amethyst's " 
pj eser på ett verksamt siitt anv~inclas till att bestryka 
cläcket på "Huascar", sömlerskjuta dess b<Uar , tack
lage och öfvervattenskroppen. Fram emot kl. iJ, dtt 
"Huascar" tycktes vilj a söka sig igenom grunden, be
slöto engelsmiLnnen sig för att med båda fartygen 
närma sig honom, hvaraf han betjeuade sig, fö r att 
under eld från elen utanför tornet placerade 40-IJLmdiga 
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kanonen styra raid ned på dem, i ögonskenlig afsigt 
att äntra dem för-ifrån . 

En Gattlingskanon i förm ärsen tvang dock kanon
betjeningen att lemna diick, och i stället börjades att 
med bredsidan gifvas bastig eld. Begagnande mig af 
tillfället dii ''Huascar " vände oss bredsidan, skrifver en
gelske amiralen, utsände jag en vVhitehead's torped, men 
fienden ändrade genast kurs, vän de akterskeppet mot 
oss och aflägsnade sig med en hastigh et, so m jag upp
skattade att vara minst ll l>:nop. Vi kunde med ögonen 
följa torped en till ungefär halfva afstånclet mellan oss 
och fiend en, lnu·n rlen med rak lmrs gick r iitt på honom, 
m en då den ej gjorde öfver 9 knops fa r t kunde fienden 
ej upphinnas. '·Huascar " forcerade sin gång i riktning 
mot staden, och ungefär 1

/ 2 7, då mörkret inträdde upp
hörde han med sin eld och höll sig utom skotthåll. 
Kl. 9 afsändes till Yla-viken, under befäl af löjtnant 
Lindsay, en ångslup med stångmina och en valbåt med 
en af Whitehead's, för att mecl dessa medel söka sprän
ga "Huascar". 

Då båtarue niirmade sig staden förvissades emel
lertid löjtnant Linrlsay om, att, gynnail af mörkret och 
det närbelägna höga landet, och med skydd af der 
rådande disa, hade vår fiende undkommit. Våra blitar 
återvände ombord tidigt följande morgon. 

Hvarken ''Shah" eller "Amethyst" hade under 
striden träffats af fienden s eld, ehuru J en i allmänhet 
var väl riktad; större delen af kularmt slogo ned i nitr
heten af fartygen och ricochetteracle sedan öfver, utan 
att göra synnerlig skada i riggen. H vad som för oss 
visade sig som största oHigenheten var att bedöma riitta 
afståndet till fi enden, då detta. neml. liksom förvillades 
genom "Huascars" läge mellan os.s och land. '' Hu
ascar" hade blifvit så skadad att den fann sig nöd
sakad af gå till befälhafvaren för pern vianska eslm-
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dern. Pierola, som befann sig ombord, togs jemte de 
öfriga insurgenterna. 

"Huascar " är ett pansarfartyg med torn, bygdt 
af M. Laird i Birkenhead, England. Pansaren, som 
på tornet i:ir 4 1/ 2 tum tjockt, aftager småningom nedåt 
och är under tornet 2 1/ 2 tum. Tornet, som h vilar på 
en 14 tums tj ock t eakbädd samt på inner sidan har en 
plåtbeklädnad, % tum tjock, innesluter 2:ne 300 {1. 

Armstrongskanoner, hvarmed kan afskjutas vanliga 
bomber, såväl runda, som ovala spetskulor, samt spräng
bomber af stål. Under clenna strid användes endast 
de 2 forstnämnde slagen, apterade med perl.mssionsrör. 
Förutom dessa t ornkanoner förer den dessutom en 40 
li. Armstrongskanon på hvardera sidan, samt en 12 
rti. akterut, alla tre på d~icksbatteriet. 

"Huascar" hade tdiffats af vid pass 70 a 80 af våra 
skott, isynnerhet på däck; komm ando bryggan, skor
stenen, båtarue och masterna bura neml. tydliga spår 
deraf. Flera granatskärfvor sutta inpressade här och 
der på dessa ställen. En vanlig 9 tums granat hade, 
på ungefår 50 fots afstånd från akterstäfven och 2 fot 
öfver vattengången, gått in genom sty rbordssidan och 
inträngt i gunrummet, der elen sprlingcles; framstyc
ket splittrades i sklirfvor hvilka slungades viclt om
kring, hvarvicl en man sårades. Bottenstycket fort
satte sin väg, dödande en marinsoldat, genomgick 
hyttskottet och in uti motsatta sidan; vid anslaget här 
ramponerade det inre klädseln på ett ställe, der yttre 
pasarn var 3 1/ 2 tum och garneringen 14. 

Två 64 rti. kulor, hade, en på hvar sida, träffat 
tornglacin och der slagit märke. En utaf våra större 
kulor hade sannolikt efter en ricochette triiffat öfre 
delen af pansaren på styrborels sidan, och der gjort en 
3 tums skåra; en annan, hvilken på sned slagit an 
mot pansaren, 2 fot öfver vattenlinien, hade der gjort 
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en 2 tum djup och 18 tum lång bnekla. Om baborcl 
visade sig ett märke, snarlikt efter en ri.cochette; skepps
siclan hade tr;iffats af :flera G 1 r l. kulor, h vilka endast 
tycktes hafva gjort ett ans lag. En kula hade eftee 
anslag i en kanonport spriingts mot en biink med verk
tyg. Skorstenen och dess garnering hacle genornskj~l
ti ts vi d pass 12 gånger af m1irslmnonerna (Gattlings) . 

Tornet hade träffats af endast en 7 tums projek:
ti l, h vilken inträna-t 3 tum· förrio·o·en var betycllio·t o ' bb b 

ramponeracl och alla båtar voro sönderskjutna. 
"Hnascar " manövrerade och underhöl l s triden på 

ett berömvänlt stitt, han har nppg;ifve t en man dödad 
och en sårad, men eger sannolikt :Ilet a. 

Förödmjukad i följd af detta sitt kraftigaste pan
sarfartygs neclerlag, uppdrog peru v ianska regeringen 
sitt i L omlon befnllmiigtigade sändebud, att meJ an
ledning af de engelska örlogsmännens, ''Shah" oeh 
"Ametltyse', ingrepp ut i. 1'Huascars" ~tg()ramlen, på di
plomatisk Vltg fonh·a uppr;ittelse. Utrikesministern 
bifogade riittmiitigheten af sin styr elses anspråk med 
en not, <Hlresserad till siimlu~Jmlet, och Llater::tcl den 21 
J u ii 1877. N o ten var dikterad på fö lj an <le sb l: 

''Huasuar u hade inte; utöfntt någon våldsverkan 
lllot engelsl'a int1·essen. 

Ingreppet från engebk sida kumlu ej stödja sig 
UtJlJ '"t, att regeringen ej viLltagit :1tg:in1ur ett den före
nade eskclllem föregilenLle clag jagat ··Hnascar' på lm
:,te n af Iquique. 

.-'uniral Horsay har, utan förLereLlande '1tgtinler, 
anfallit "Hnascar", h vilket tycks så mycket mera obe
fogadt, som mellan houom od1 chefen på ''Hnasear " 
en hemlig öfverenskomm elso, seLlan 7 dagar förefunnits. 
Denna öfvo renskommelse gmntlaLlos p:t am iralens not, 
1latemd Callmt clou l G 1\laj, och ehefeus p ~t "Hnasear ·' 
svar, datemdt Cobija Llen 22. 
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Uppmanin gen att strykt :flagg, som föregick an
OTQ"l)l1et liå ''Hnascar " var l<ort, fordran ile och oriitt-
b ~f Yis; ~tt besiittni.ngen g::tfs endast 2 minuter att gt va 
sig, vid ~tfventyr att s l' j n tas i sank. Engelsmitn
nen försök te att med till bjelp af torpeder förstöra 
"H nascar " ., h vilket , obcr1ilmadt elen för l nst af m cnnish:o
lif det hade kunnat mctlföra , dessutom skulle lHtfva för
orsakat pornvi.anska r egeringen en betydlig sb lll::t genom 
don oer::' ättliga förlusten af ett fartyg , hvilket man 
hoppall es kunna oskadad t återtaga från rebellerna. 

Att några enskildta affiirsmän, hvilka ej utsatts 
för mera obehag än öfrige innebyggar e, fo rdrat ersätt
nin g, lmn ej betraktas so1n befogad anleclning fö r ett 
dylikt npptdiLlan1le af cngebka örlogsmiin, hvilka deri
genom förg i tt sig mot den, dem i v:.inskapligt farvat
ten v isade gii stfrihct. 

Denn a til! Llragelse har orsakat Peru icl'e allenast 
iingslan och bitterhet, ut::tn l1V tUl 1let ii r ännu mem 
binsligt för --- neml. bloLl och menn iskolif. 

Utrikesminist em afslntadc sin fmmst:illan, mecl 
förhopp ning att e11 gelslc::t ln bin ettet ;:;ki1lle slcyndsamt 
afgif va en fnllstänLlig upprättelse, TJ;L det att intet 
missförhållande cle olika läncl0r na emellan, måtte af 
denna tilldragelse vidare ega rum. 

Denna interpellation blef förem~ l för parlamentets 
gemensamma behandling. Amiral .1::-Iorsay, hvilken af 
:flera talare på det skarpaste klandrades, för att hafva 
handlat med alltför mycken str~inghet och öfveri lning, 
blef emellertid af regeringen på det kraftigaste för
svarad. 

G. v. D. 
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Torpeden och minan 
i sin historiska utveclding intill nyaste tiden. 

(Forts. från 4-5 häftena 1878.) 

I det föregående af denna afhandling har redan 
omnämts den af löjtnant Cushing utförda hjeltemodiga 
bragden, att, med en öppen minbåt, angripa och för
störa sydstaternas pansarfartyg "Albema1·le". 

Denna bragd, utförd under en period då minvap
net ännu låg i sin linda, väckte ej ringa uppseende, 
och visste man att bedöma och belöna utföraren efter 
sin rätta förtjenst. Sedan dess hafva visserligen flera 
likartade företag lyckats, men förblifver dock detta 
alltid det mest framstående det som o·ifvit impulsen 

' b ' 
exemplet och eggat andra personer att i djerfhet söka 
likna hjelten Cushing. 

Till ytterligare belysning af ofvannämnda bragd 
mli här anföras, såväl den af löj"tnant Cushin()' af()'ifna 

b b 

rapporten:, som den af chefen på "Albemarle ", kapten 
Warley. 

Rappor·t af löjtnant W. B. Cnsh,ing. 

Albemarle sund, N. C., den 30 
Oktober 1864. 

11Jag bar härmed äran rapportera att rebell-panc 
sarfartyget "Albemar·le" ligger på bottnen af Roanoke
floden. 

Sedan jag iordningstält min ångbarkass, och för
sett den med en besättning af 13 officerare och man
skap, hvaraf större delen voro frivilliga från eskadern, 
begaf jag mig natten till den 27 uppför floelen till 
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Plymouth. Afståndet från flodmynningen till pansar
fartyget var ungefär 8 sjömil. Floden är i allmänhet 
200 yards bred, och stränderna voro besatta med fiendt
liga utposter. Ungefär en mil nedanför staden låg 
vraket efter skeppet "Southfield" omgifvet af några 
skonare, och, som det sades, bestyckadt med en kanon 
för att beskjuta flodkrökningen. J ag tog derföre kut
tern "Shanwoc!t'' på släp, och gaf den befallning, att, 
så snart jag blef angripen, kasta loss och siika äntra 
vraket. 

Det lyckades oss att obemärkta lJassera såväl alla 
stramlposterna, som äfven "Southfiehl" , och blefvo vi 
först amopade af utkiken på pam;arfartyget. Kuttern 
losskastades nu enligt order, under det att vi med full 
fart gingo löst på fienden. 

Rebellerna slogo larmsignaler och ringde i kloc
kan samt började gifva eld, uneler det de samtidigt 
fortfor o med sitt anrop; de syn tes i allmän het befinna 
sig i stor förvirring. 

Skenet af en på land upptänd eld utvisade för 
mig pansarfartyget, hvilket låg förtöjdt vid varfvet, 
omgifvet af flytanue bommar 30 fot från sidan. 

I det vi passerade helt nära beskrefvo vi en 
fullständig cirkel för att kunna träffa fartyget på 
lämpligast e ställe, och gingo derefter med bogen rätt 
på detsamma. Härunder var elen fiendtliga elden myc
ket häftig, men en på nära håll af::;kjuten kartesch
laddning förfelade sina säkra mål, till följd af fiendens 
ifver. Fön·altare Swan från "Otsego" sårades vid min 
sida, men med huru många andra detta hände vet jag 
ej. Trenne kulor gingo genom mina kläder och luf
ten syntes riktigt nppfyld deraf. 

I ett ögonblick hade vi uppnått de rätt tvärs-ut 
från babords låring anbringade stängselbommarne, mot 
hvilka vi törnade upp med stäfven och trängde dem 
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från hvarandra. Derefter nedfäldes torpedstången, och 
genom en kraftig knyck lyckades det att få torpeden 
placerad und er fartygsbotten samt a-R::yra den, just i 
det ögonblick då första h:anonkulan utslungades frå:n 
"Albema.rle". Ett skott tycktes brakande genomtränga 
vår båt, oeh en tät vattenmassa som uppkastades af 
torpeden fylde densamma och kom den att n ~istan 
spådäst försvinna. J!-,ienden fortsatte med sin eld på 
15 fots afståncl, och på hans uppfordran att vi skulle 
gifva oss gaf jag tvenne gånger Yiigramlc svar. Derpå 
befalte jag mitt manskap att söka riidda sig samt af
kastade min rock och mina skor. Sedan jag kastat 
mig i vattnet sa m jag, jemte några antlra,, mitlt nt i 
flo den. Det lyckades dock icke rebellerna att tr~iffa oss. 

De flesta deltagame i vår expedition tillfilngato
gos; några drunknade och n tom mig sjelf nn clkom blott 
en, fasbin p:"t annat sätt i-in jag. "Acting-1\!Iaster's 
mate" Wooclman från "Com motlore Hull '' triiffade jag 
i vattnet en half mil notlanfö r datlen och sökte List1 
honom så goclt jag kunde, men det lyckades mig icke 
att för a honom i land. 

I alldeles utmattadt tilbUtml uppnådde jag stt·an
den, men jag var sa kraftlös att jag först i dagningen 
kunde krafla mig upp på land. Hiir var jag nog lyck
lig att påträffa ett meu vass bevuxit träsk i närhet en 
af fästningen, der .i ag kunde gömma mig. 

Under det jag låg gö mu några steg från en gång
stig passerade tvenne af "Albemarle's" officerare förbi, 
af hvars samtal jag kunde slu ta mig till att deras 
fartyg var förstördt. 

Några timmars marsch förde mig till ett ställe 
längre neuåt floden, hval'ifrån jag uts~tncle en neger för 
att kunskapa. Jag fick då veta at t pansarfartyget var 
fullständigt sjunket . 

-129-

Sedan jag ytterligare genomvanlirat ett vassbe
vuxet träsk, lyckades jag, att, uti en vik af floden, be
mäktiga mig en liten båt, tillhörig en af fienden s ut
poster, och for med uenna påföljande dag kl. 11ombord 
på ''Valley City ". 

Kuttern "Shamrock" äntrade "Southfield", men 
fann der ingen artilleripjes; fyra man togos dock 
till fånga. 

Chefen på "Albemarles", captain Warley's, rapport 
lyder som följer: 

Plymouth, North-Carolina, den 
28 Oktober 1864. 

Under den mörka och regniga natten till den 27:e 
hade jag låtit fördubbla vaktposternas antal, och i öf
rigt vidtagit utomoruentliga försigtighetsmått. Om
kring kl. 3 på morgonen, elen 28:e, upptäckte vakthaf
vande officern en liten båt, kommande uppför floden. 
Han anropade den, men då han icke erhöll tillfreds
ställande svar, gaf han larmsignal med skeppsklockan 
samt lät vaktmanskapet gifva eld på densamma. Offi
cerarne och manskapet instälde sig så hastigt vid sina 
kanoner, som det, under förhanden varande omständig
heter, var möjligt, men båten var dit redan så nära att 
vi ej kunde rikta våra kanoner på den, och ett kar
techskott från aktersta pjesen förfelade sin verkan. 
Båten löpte rätt mot oss, träffade oss på babords bog 
(sedan den ränt öfver stängselbommarne), affyrade en 
torped, som förorsakade ett stort hål rätt under vat
tenlinien. Under en häftig gevärseld gaf sig båten, och 
jag afsände löjtnant Roberts att taga den i besittning. 
Härefter bemannades alla pumparue och order gafs om 
påeldning, för att äfven kunna sätta ängpumpen i gång. 
Vattnet inträngde dock med sådan häftighet att alla 
våra ansträngningar voro fruktlösa, och efter några 
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minuter sjönk fartyget så, att endast skorstenarne be
finna sig öfver vattnet. 

Till min ursäkt får jag anföra, att posterna, som 
voro placerade långs flodstranden, icke gåfvo någon 
signal om båtens annalkande, samt att det artilleri, som 
var uppstälclt i fartygets närhet till dess skydd ej lem
nade något bistånd; de bemannade blott en kanon, och 
detta först, när det var försent att vara till någon nytta. 

* * * Beträffande ca pta in W arley ' ~ uppgift, a t t torped-
båten skulle hafva gifvit sig och tagits i besittning, så 
är detta icke öfverensstämmande med sanna förh ållan
det. Först sedan Plymouth blifvit å tertaget af de 
konfedererade upplyftes båten från bot tnen, oeL befans 
den alldeles oskadad, samt fu1lt tj enstbar. Barkas
sens sjunkande var således icke förorsakallt af ett skott, 
utan endast af den vid explosion en uppkastade vat
tenmassan. 

För sin hjeltemodiga bedrift befordrades löjtnant 
Cushing en graLl, hvarj emte ban erhöll en tacksamhets
skrifvelse från kongressen, en utmärkelse, som, utom 
honom, blott kom sex andra flottans offi ce n~ore till Je] . 

Af de båda föreståenue berättelserna framgår, att 
äfven detta angrepp endast lyckades på grund af bri
sLande vaksamhet hos fienden, och var bufvudsakligen 
anlagdt på dennes vårdslöshet. Enligt Cushings rapport 
tyckes "Albemarle's" besättning hafva mycket hastigt 
infunnit sig på sina poster, h vadan således ingen skuld 
faller på dem. Så mycket mera blir detta fallet med 
de som bevakning utsatta trupperna å flodstriinderna , 
sa mt utkikarne å vraket "Southf-leld ". Det låter i 
Sannino- otrolio·t att en åno·båt kunnat gå oförhindradt, o o ' b 

och följ aktligen obemärkt, åtta sjömil uppför en flou , 
hvars bada sidor voro besatta af fienuen. 
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Af det ofvan anförda torped-angreppet framgår 
tydligt nog de fordringar hvilka böra ställas på en 
öfvervattens-torpedbåt. Hufvudvilkoret för att angrep
pet skall lyckas är, att obemärkt nalkas det fiendtliga 
fartyget. Den fara för hvilken båtens manskap utsät
ter sig blir i alla händelser stor, men man tviflade dock 
aldrig på att ett tillräckligt antal frivillige skulle fin
nas, som voro villige att deltaga i sådana äfventyrliga 
företag. Dessutom kunde man ju alltid genom ett lätt 
pansar skydda besättningen mot geviirs- och kartescheld. 

De hufvudsakliga egenskaper, som man, mot slutet 
af amerikanska kriget, vid byggandet af torped-båtar, 
sökte uppnå v oro följande: stor hastighet och manö
verförmåga, skydd genom bepansring mot lättare pro
jektiler, tyst arbetande maskiner samt slutligen hel 
öfverbyggnad, på det icke båten genom den vid tor
pedens explosion uppkastade vattenmassan skulle fyllas 
och sjunka. 

Minvapnets användande unde1• ''Trippel-Ali
ans-kriget" mot republiken Paragttay. 

Under detta långvariga krig såg sig marskalken
presidenten Lopez, efter att först hafva gått anfalls
vis tillväga och efter en serie af nederlag, nöLlsakad 
att, i början af år 1866, draga sig tillbaka till det österut, 
mellan floderna Parana och Paraguay, liggande otill
gängliga området. Här var blott ett fiendtligt anfall 
af farligare beskaffenhet för honom att befara, neml. 
söder ifrån längs flodstränderna samt genom samtidig 
attack af armeen och flottan. Utan flottans aktiva 
uppträdande var ett framryckande af de allierades 
armee till paraguayernas ställning icke tänkbart. Till 
följd af de obanade, med moras och urskogar uppfylda, 
trakterna var det dessutom blott fl~dledes som tillför-
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se1n af förråeler till elen stora arm een kunde ske. Ge
nom ett i möjligaste mån fullständigt beherrskande af 
floderna hoppades dock Lopez att omintetgöra ansprå
ken på flottans cleltagm1cle. 

Den 16 April18G6 hade äncltligen de allierade, efter 
mi\nga häftiga strider, öfverskridit Parana der, hvarest 
den tager en riitt ostlig riktning, och voro nu inue på 
Paraguays område. Från detta ögonblick måste flot
tans aktiva medverkan upphöra, men desto större blef 
nu dess uppgift att ombesörja armeens stora tillförsel. 
Man hade till en hörjan räknat på att flottan skulle 
så långt som möjligt sökt gå uppför Paraguay, och an
gripa hefästningarne vid Curupaity och Humaitas, hvil
ka båda ställen med sina starim verk full ständigt bc
herrskade farvattnet. Brasilianska amiralen Taman
dare hade dock ansett, att till forcerande af passagen 
förbi Humaita erfordrades minst sex pansarfartyg, och 
begärt dessa hos regeringen. Men då fartygen ännu 
icke anländt, såg han sig nödgad att, under operatio
nernas vidare framskridande, låta sina eskadrar för
blifva i stillhet. 

Då ändtligen i medio af Maj 1866 ~yra pansar
fartyg anländt, gick Tamandare med dessa, jemte sex
ton träkorvetter och kanonbåtar, den 21 Maj, uppför 
:Boden, till närheten af fästet Curuzu nedanför Curu
paity, hvarest han ankrade bakom den midtemot fästet 
liggande ön Palmas (äfven kallad Curuzu). Härifrån 
företogas sedermera af eskadern rekognosceringar mot 
Curupaity. 

Men äfven marskalk-presidenten Lopez hade sig 
nogsamt bekant, att hvarje framträngande å de allie
rades sida var baseraclt på att flottan kunde uppehålla 
förbindelsen med armeen. Till följd häraf, omöjlig
gjordes h varje armeens rörelse framåt, så länge befäst
ningarne vid Humaita, och med dem herraväldet öfv er 

l 
l 
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Paraguay, låg i Lopez händer. Det berodde derföre 
på denne att i clet längsta söka bibehålla denna plats, 
och den bästa säk erheten härför syntes ligga i befäst
ningarne vid Curupaity. Lopez lilt nu med största 
skyndsamhet och ansträngning förstärka dessa befäst
ningar, hvarvid han samtidigt tog sin tillflykt till så
dana maritima spärr- och förstörelsemedel, som dem 
hvarpfi de konfeclercraLle under amerikanska inbördes
kriget gifvit exempel. 

De af amiral Tamandare företagna recognoscerin
gar gåfvo vid handen, att Llet ej var tänkbart att for
cera passagen förbi Humaita, med mindre man först 
bringat verken vid Curupaity till tystnad. Men sam
tidigt ha<le man äfven erhållit kännedom om tillvaron 
af försänkta fartyg, påh erk och minor, hvilka sist
nämnda man trott sig varseblifva genom ett eget slags 
bojar som :Böto på vattnet. Det var derföre nödigt 
att här gå t ill viiga med mycken försigtighet, så myc
ket mera som amiralen af styrelsen särsll:ildt blifvit 
ålagd, att, så mycket sig göra lät, söka skydela elen 
dyrbara fartygsmaterielen från förluster. Ändtligen, 
den 15 Juni, framgick Tamandare med sina pansarfar
tyg och träfartygen i reserv, inom skotthåll af Curu
paity, samt började beskjuta verken. Då emellertid 
bombarelementet visade sig utan verkan, återgick han 
till sin förra ankarplats bakom ön Palmas. 

Den 20 Juni, under det flottan här qvarlåg, träf
fades de båda fartygen "Bahia 1

' och "Belmonte '' af 
tvenne minor, hvilka i :Boden kommo necldrifvandes 
från Cnmpaity. Det kom dock ej till någon explosion, 
förmodligen af orsak, att antingen antänclningsmeka
nisrnen var felaktigt inrättad, eller också att minoma 
möjligen legat så länge i vattnet att de derigenom 
blifvit oanclvänclbara. Den brasilianska eskadern hade 
dessutom imättat en ändamålsenlig patrulltj enst och 
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utlagt förpostbåtar. Dessa observerade då minorna 
under dagen kommo nedflytande, och kunde i god tid 
med nät uppfiska de fruktansvärda apparaterna, innan 
de ännu råkat i beröring med något af fartygen. 

Schneider beskrifver i sitt arbete, "Der Krieg der 
Triple-Allianz gegen Paragnay ", dessa minor på föl
jande sätt : 

"De bestodo af en zinkcylinder som innehöllladd
ningen och omgafs af tvenne andra cylindrar. Antän
daren utgjordes af en glaskapsel fyld med svafvelsyra 
och omgifven af ett chlorat af pottaska och hvitt soc
ker, det hela öfvertäckt med bomullstyg. T ci ndflaskan 
insattes i en genombruten kapsel, så att den vid stöt 
mot ett fast föremål skulle sönderbrytas." 

Häraf synes att antändnings-inrättningen var en 
kontakts-antändare enligt J acobis princip. 

Kort efter nyssnämnda tilldragelse exploderade på 
Paraguayfloden, natten mellan elen 13 och 14 Juli , af 
okända orsaker, en å floden neddrifvande mina, inne
hållande en mycket stor laddning (15 centner krut, 
enligt hvad det påstås), dock utan att dervid orsaka 
någon skada. Genom skenet från explosionen lärer 
hela trakten der omkring, för några ögonblick, blifvit 
upplyst som om det hade varit full dager. 

Sedan man, såväl till lands som till sjös, öfverty
gat sig om att fästningsverken vid Curupaity voro 
utomorrlentligt starka och ej så lätta att bemäktiga 
sig, började man öfverväga huruvida man ej skulle 
kunna kringgå dessa positioner, och derigenom göra 
sig till herre såväl öfver landet som hufvudstaden 
Assnncion, samt på så sätt beröfva Lopez källorna till 
krigets fortsättande. Ett. inträngande öster ifrån i 
Paraguayska landet syntes dock nästan omöjligt, eme
dan man, i lle af bergskedjor och floder genomskurna 

' 
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samt, af moras och urskogar uppfylcla, landsträckorna 
ej trodde sig kunna underhålla härens proviantering. 

Den andra möjligheten var att på Paraguay's hö
gra strand söka framtränga till miclt emot Assuncion, 
och der öfvergå floden. En sådan marsch måste dock, 
till följd af de utomorclentligt sumpiga stränderna och 
de ogenomträngliga urskogarne, alltid åtföljas af flot
tan, och just härför var forceramlet af passagen vid 
Humaita nödvändigt. Lyckades detta åter så blefve 
tistningens fall den omedelbara följden, och den kring
gående rörelsen således onödig. Till forcerande af 
nämnda passage vågade Tamandare ej använda sina 
stridskrafter, förr än han erhållit den af honom be- , 
gärda först~i.rkningen. Han var dessutom af den åsig
ten, att fästningsverken blott kunde betvingas af ar
meen och flottan samverkande. 

De all i era de beslöto derföre slutligen att angripa 
Curupaity och Humaita, både från land- och flodsidan, 
do r;k för;;t efter att hafva tilldragit sig förstärkningar. 
Lopez deremot sträfvacle att i det längsta söka hindra 
denna förening mellan de allierades arme och flotta. 

Angreppet riktades mot verken vid Curupaity, till 
hvilkas betvingande man dock först måste intaga det 
nedanför liggande fästet Curnztl. Det är dock ganska 
tvifvelaktigt, huruvida man i de allierades hufvudgvar
ter hade sig något med visshet bekant angående detta 
fästes styrka. Åtminstone skilja sig flottans opera
tioner helt och hållet från dem som utfördes af gene
ral Porto Allegre, och flottan handlar nästan alldeles 
oberoenrle af armeen, till ej ringa skada för hela 
företaget. . 

Transportflottan inskeppade den 1 Sept. en kår 
af 8,300 man , hvilken kl. 2 på middagen, under en 
liflig govli.rseld från fiendens sida, landsteg en half mil 
söder om fästet Curuzli., och kl. 3 e.m., efter förutgån-
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get häftigt bombardement från flottan , stormade det
samma. 

I närheten af fästet voro alla flacka, för landstig
ning lämpade, strandpartier försvarade af minor, be
stående af 68-pundiga ihåliga kulor. Någon explosion 
e g de dock ej rum , troligen emedan landstigningen skedde 
Ungt söder om de minerade ställena. De fem pansar
fartygen "Bahia", "Brazil", "Barroso", "Lima Barros" 
och "Rio de J aneiro " gin go den 11 Sept. förbi Curuz{l 
emot Curnpaity, och kommo dervid i en position der 
de hade att utstå elden från båda dessa fästen. Det 
af pansarfartygen utförda bombarelementet varade i 
fyra dagar utan att göra någon synbar verkan. 

Då, den 2 Sept., elden från Curuzu blef något sva
gare, beordmcles "Rio de J aneiro '' att lägga sig när
mare detta fäste för att verksammare kunna beskjuta 
detsamm a. Just komm en på en lämplig ankarplats stötte 
fartyget mot en mina. Minan exploderade och farty
get höjde sig plötsligt i en uppbrusande vattenhvirfvel, 
skiljde sig på midten, och sjönk nästan ögonblickligen. 
Anblicken af det på en vattenpelare upplyftade, i ett 
moln af rök och vatten insvepta, fartyget , då det rem
nade och straxt derefter försvann under vågorna, lärer 
varit i högsta grad gripande. Elden tystnade ögon
blickligen på båda sidor och en hemsk stillhet inträdde. 
Slutligen rusade paraguayerna ned till stranden för 
att beskjuta de af fartygets besättning, som simmade 
mot land. Fästet riktade sin eld mot kanonbåten 
"Ivahy", som framkommit till de nödstältles räddning. 
Af den 115 man starka besättningen omkommo 53, dels 
vid explosionen, dels genom drunkning, eller genom 
paraguayernas kartescher. 

Chefen (Moriz Barros), som från kajutan sökte 
rädda sina skeppshandlingar, omkom äfven. Träka
nonbåten "I va hy:' erhöll vid räddningsförsöket ett skott 
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ångpannan, hvarvid fyra eldare dödades af den ut
strömmande ångan, och fartyget måste bogseras ur 
elden. "Rio de Janeiro" var ett af de vackraste och 
bäst utrustade fartyg i hela brasilianska flottan. 

Det slag af mina genom h vilken "Rio de Janeiro" 
förstördes beskrifves af Bar· beT på följande sätt: 

"Minorna voro antingen drifvande eller förankrade 
och bestodo a.f ett koniskt träfat beslaget med zink, 
som innehöll en laddning af 300 lt. krut. Fatet var 
inneslutet i ett annat af samma form, äfven zinkbesla
get; mellan båda faten var en luftkammare. Antänd
ningen var den vanliga anordningen med svafvelsyra, 
och beverkades genom trycket af ett omedelbart der
öfver sittande tändstift. 

Vid det sednare forcerandet af passagen vid Curu
paity, den 15 Augusti 1867, förekommo eget nog inga 
minexplosioner , oaktadt man väl kan antaga att Lopez 
låtit minera farvattnet. Med säkerhet är konstateradt 
att vid Humaita minor voro nedlagda, men vid force
ramlet den 19 Februari 1868 förekommo ej heller nå
gra explosioner. Brasilianarne tillskrifva detta den 
omständigheten att floden var så öfversvämmad att mi
norna kommo för djupt under vattenytan för att kunna 
göra de i allmänhet grundgående pansarfartygen nå
gon skada. Paraguayerna bemödade sig visserligen att 
utlägga nya minor men märkvärdigt nog blott sådana 
som voro synliga på ytan, iföljd hvaraf de lätt kunde 
göras oskadliga. 

Från pansarfartygen kunde man dessutom nattetid 
med lätthet sluta till h var dessa minor utlades, ty eme
dan hela vattenytan upplystes af elden från fartygen, 
var det endast möjligt att utlägga minor på ställen, 
som lågo i skuggan af strandhöjder eller träd. 

I början af F ebruari kort före forcerande t af pas
sagen vid Humaita uppfiskades ytterligare en drif-
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vande mina, hviken om den ej i tid blifvit upptäckt 
sannolikt blifvit farlig för en monitor, som straxt der
efter passerade stället. 

Sednare data öfyer anyändandet af minor uti detta 
i maritimt hänseende så intressanta flodkrig saknas helt 
och hållet. Af det föregående framgår dock synbarligen 
att deras anyändancle var ganska begränsadt, ehuru 
terrängen ännu mer än i nordamerikanska inbördeskriget 
var egnad för detta krigföringss[i.tt. Paraguay är vis· 
serligen i sig sjelf en bred flod, men betraktad såsom 
farvatten för stora pansarfartyg blifver den ganska smal. 
Passagerna vid Curupaity och Humaita, på hvilkas vig· 
tighet vi ofvan hänsyftaJt, hade derföre genom ett än· 
damålsenligt användande af minor med lätthet bordt 
kunna så tillspärras, att deras forcerande, utan ett före
gående eröfrande af fästningsverken från landsidan, 
blifvit omöjligt. 

Minornas upptagande genom båtar, var, så länge 
stränderna voro i paraguayernas händer ej svil.rt att 
förhindra genom handgevärs- och kanoneld, och eme
dan de båda ofvannämnde platserna lågo ofvanför den 
brasilianska flottan var det ej möjligt att genom med 
strömmen drifvande foremål bringa minorna till explo
sion. Det är antagligt att af paraguayerna flera mi
nor voro utlagda än som kommo till brasilianarnes 
kännedom, men att såväl antändningsinrättningarne som 
apparaterna i öfrigt voro af en sämre beskaffenhet, eller 
ock att minorna genom att länge hafva legat i vattnet 
blifvit oandvändbara. Förnekas kan ej att i detta krig 
samma resultat, som fornt visat sig i nordamerikanska 
inbördeskriget, af minornas verkan äfven här gjorde sig 
gällande. I synnerhet var förstärandet af "Rio de J a
neiro" ett faktum, som väl kom Lopez att till sitt 
fulla värde uppskatta minvapnet. 
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Något egendomligt, forefaller det att paraguayerna 
ej en enda gång försökte att göra offensiva minangrepp 
med båtar i synnerhet som terrängen härför var särde
les passande. · 

Af alla Lopez mått och steg framgår att han be
traktade pansarfartygen, som högst obehagliga mot
ståndare. Vid flera tillfällen tillgrep han äfventyrliga 
nästan förtviflade medel för att bemäktiga sig dem; 
hvarfor han då ej kom på den ideen att forstöra dem 
genom minbåtar är svårt att säga. 

Den 2 Mars och den 9 Juli företogo paraguayerna 
utomordentligt djerfva båtangrepp mot pansarfartygen. 
Vid båda tillfällena lyckades manskapet att äntra far
tygen, och först genom kartescheld frän de andra far
tygen kunde de cljerfva angriparue fördrifvas från 
fördäcket. 

När det kunde lyckas 20 till 24 båtar att nalkas 
de brasilianska fartygen, huru mycket lättare hade det 
då ej varit for en minbåt att nattetid öfverraska de
samma. 

Äfven efter Humaitas fall hade lätt, genom en än
damålsenlig minering af floden, flottans vidare fram
trängamle bordt kunna förhindras. 

(Forts.) 
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Kanonsprängningen i engelska pansarfar
tyget "the Thunderer". 

Denna, i såviil våra egna , som ock i fr ii mmande t idningar orn
förmeilda oly ckshHnd else, illergirves i korthet genom en l;orr~spon
dent till Times ~~lluuda: 

Esl;aderu består od e ut:1f "Aiexa ndm » som flaggskepp J,w ami
ral Horn by) , P amt " Achilles», « Monarch », ''Pallas» och «Thun derer » 
var sysse lsatt med mål~kjutning på ungeflir femtio minut ei's afsti\nd 
från I smid. Till förelwmrnaude utaf olycksh>iudelse vo ro fartygen 
åt skiljda , hv ar för sig ehuru dock i sigle af hvara nd nt Niir två 
utaf fart ygen had e slut at sin exercis och styrde upp mot flaggskep
pet, syntes på afstånd en grupp af de öfriga fart yge n sluta sig till 
h varandra. Eft er något niirmand e uppläcktes orsaken hii rtill vara, 
att <<Thundere!'» utsatts för e u allvarsam olychshUndebe. 

Det upplystes nemligeu, att eft er ett lyckligt. elektriskt alfyrande 
med ena sidans 35 och 38 tons pjeser , och unde r pågående obero
ende eld en a f i<anonerun. i fr1in1l' e toru et söndersprii ngt8 just fram· 
för tapparne. 

Till all lycka voro endast 9 personer inne uti tornet - en offi
cer och åtta mnn. Beklagligen dödad es en. ellertid af dessa 9 sj u 
genast, och har sedan, ytterligare en aflidit. Olyckligtvis blef,·o 
iifven, pa bat terid iicket utanför tornet , 2 man samtidigt dödad e, och 
dessutom icke mindre än 35 sårade, hvarutaf ~ n del ganska a ll var
samt. Fartyget uppfyld es med en qviifvande rök, ljusen i sår ii i ma
skin -, som eldrumm en utsliicktes, men uågon ytterl igare skada in
triiffade ej . Resultatet af olycl;shiindelscn får dock anses, som jem 
f,irelsevi s obetydlig, då ma n vet att slo m. stycken af s:hiil kanon
met.allen , som j erul :wettaget m. m. slungades omkring i alla riktningar. 

Fartyge t antogs, såviil af de ombord varn.nde, som ock af 
[u;kådarne på afståud, hafva råkat i hraud. Lyckligtvis var det ej 
så, oakt fl.dt all rök , och fasHin stycken af ldilder och andra an 
tiindbflra Hmnen, kastn.des omkring öfverallt, till och med i durkn.rnP. 
Om edelbart efter biindelsen var besiittniugen 1\tl' r i gif akt i vanlig 
goJ ord ning; st a tiouer fö r eldsliiekuing intogs, och durkarue sn.ttes 
unde r vatten, för att fMebygga vidare olycko r. 
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Mii rl<värdigt nog skada rles sjelf'va torn et, hvaruti kanonen sprang, 
j e n: fiirelse vis ohetydligt, och utgången n. l' denna olyckshii nd else må 
vant ett. riit.t.mUtigt el'iöinnande 1\t Cowper Col0s minn e fi5r hans iilsk
lingside : torn3ystem (tunet- system) . 

D et visade sig ne111l., att tornet pi\ «'l'hundcrer» trots den våld
samma stöt det erhöll , likviii roterade samt att, den åtm stående ka 
nonen genast var i t.jenst.bart skick, iifvensom al t. ny kauonbet.j ening 
var klar till strid, om hehofvet så erfordrat. De1· råder i a llmänhet 
en viss furstiimning pi\ eskad ern eft er denna tilldragelse, då det 
nemligen iir t.vifvelaktigt, hmuvida orsaken t.ill olyckan kunnat ut
gått från någon af de ombord varande. 

I och för kilunedomen n.f verkliga förhålland et vid d enn a till
dragelse iir en undersökningskommission nedsatt med chefen på «Pal
las• kap ten .Sea mish, såsom ordfiirande, bit.riidd af två serdeles er
fama och skickliga officerare, chefema på «Mouarch• och <<Alexau
dra» , kaptenerna 'l.'ryon och Fitz-Roy. Ehuru med all slikerhet en 
dylik und ersökning ko mm er att handhafvaB med största mi>jlig >~ nog
grannhet., biifr·er det sannolikt o möjligt n.tt erh ålla alla de uppgi ft er, 
hvilka iiro behi>fliga flll' fiirldarings vinnande, då nemligeu sii må nga 
vie! sjelfvn. hiindelsen omkommo och bland dessa, såviil liijtnan t Co
ker, hvilken tjr·nstgjorde inuti t ornet , som ock löjlnant Daniel, hvil
l;en var stående utanfi5r. Ryktet, som vid alh1 dylika tillfiill en h,n· 
mycket at.t beriitt.a, ser orsaken till olyckan ligga i kanonens me ka
nism, dess elevation , handterande m . m , men iir det sannolikt ldo
kare at.t med lugn a lvakta tiden, till s dess, n.tl und ersökningen kan 
sprida något lj us iifver den verkliga orsaken till denna oly cka. 

G. v. D. 
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Verldens örlogsflottor. 
(Forts. fr. 4 & 5 häftena 1878) 

Vid återgifvand et af nedanslående tabeller hafva en del ytter
liga re förkortningar af rnbrik-titlarne befunnits nödvändiga, nem!.: 
P.s .r . J min. = svagaste pansam! m. m. l Vid fartygets i~ nrl ar, nHr annor

\max. =starkaste d:o 1 mm.f lunda eJ särskild t slår nt~att. 
M. = Motor : P. = propeller; 2 P .. = två propellmr ; F. _ .Fow-

lered>: H R. - Hydrau lisk framdrifniugskraft, Ruth ven 's system 
T.b.k.g. = TrHbackniugen i c .m. bnkorn s tarkaste bepansringen . 
D.p.g. = Största djupgående i decimeter . 
K .r. _ Kanoner. 

Franl:t>:rike . 
-----~-------------~--~---~~--F a r t y g e _n _s ____ 

1

/ t:! j_H~ / ~~ ~~ P> 

/ N a m u. f-'3 /nom/ eff / ~ / ~ / P. K lass. 

f r~~~::xi~ H • -- - - --- -- --1 ~~~~ :~g ~~ ~ - ~~~~ 
l Ville de Bö;:d e~ilx l 53oo 8uo 12 , 186u 

. . 
1 

Vi lle de Lyon .... .... 5300 800 12 , 1861 
L tmeskepp \ Castiglione ... ... ·- ·-··-- 561)ll 640 12, 1857 

j Massena ..... .. . H • • _ _ • _ 5100 C40 12 , 1860 
Fontenoy __ _ 411001 400 112 , 1858 l J eau Bart_ _ ... .. ... ...... . 4000 4011 22 , 
Saint Louis _ --· ···- - 4000 400 12 , 1854 

r
-P allas __ . 3o20 480 1330 34 , 1860 
Magicienne _H _ . . . 3430 480 1310 32 , 186 1 

Fregatter J Themis . _ . . ...... 3430 480 1310 1fl , 1862 

) FC~ I~ooctt:t~uidree __ ·_: __ :· .. ... ... . i~~g :~~ t:;~ i ~ :', i~~~ l 1770 180 430 12 , 1845 

r 

Armotiqiie 2850 340 1040 22 , 1862 
Mi nerve :nuo 430 1530 221 1865 
Venus 2700 43U 1530 22 :: 1864 
Chateau Renaud __ 1830 450 ; 700 5 , 1866 

Korvetter \ Dupleix . 17 80 340 1050 lli , 186 1 

l g=~~t~ .... . . . . ..... i~~~ :~g t ~~g ~ :: i ~~~ 
L aplace .. . · 1590 301) 700 10 , 1852 
Cosmao 1840 340 1100 13 , 1861 

~ d 'Assas .·: :::: ::::::· : ... . 1920 300 7 40 16 , 1854 
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KlaEs . 

f 
13erw te mps -Beaupn\ · · ·H 

Du chatfaut .. .. .... ....... .... . 
Hugo n .. .... .......... ... ..... . . 
Kergue len _ _ _ . . .. l 
Bonrayne ..... . 
Dayot .. 
Duco uedic 
K ersaint _ .. .. 

A 
• ' C< • l t~~~·;.~Lli l .. .. .. . .. 

vtsoa n, m P.\ d 'E , -
I l < slrecs 

l:a ':1ss. Vo l;a 
Hame li;; ___ -- _ . .. .. 
L it nier 
T a li sma r; 
K le ber 
Fo rhin . _ ... .... . _ l Liuois . __ _ ..... .. 

l 
Cassard 
l'lirot,delle ... 
H.eunrd 

( 
L~mottc -Pi q;, e L _ . 
La louthe Treville l ~~~;·~~~~~r . .. 

Aviwå ngarce/ Bougainvill e .. . 
~:a klass \

1 

Bnt:ct __ ____ _ ______ ___ ..... . . 

81n-uf
lt·:u• spo rl

fari yg. 

t\Jo nis ...... .. .. . .. . 
Gnidten ..... _ 

~ Boursaiut . -- ...... .... . 
Co1·se ..... ... .. .... _ 

( Algesiras ___ _ __ 
Charleii in ')'" 'l e 
Lutrep id e" -
Vil le de Pari s 
G uerri ere .. _ . _ 
l!;ntrepren ~;,te ·· ___ . . 

1 
Drynde __ 

1 Ceres ..... 
l Da nae 
\ll{cnolll m6 

Eu ropCen 
J :lpon 
Avcyro u 
Con~ze 
Creuse ........... ........ ... .. .. .. 
Sart he __ .. .. .. . .. 
T am 

~Orne . ... ........... .'. : .. ~ ---- . 

1270 
1289 
1290 
1280 
12611 
1:260 
1260 
1270 
12GO 
1280 
1:2811 
1<!00 
l :220 
122ll 
1::l 10 
1:2t\li 
1250 

ö :lO 
850 

lOW 
840 
720 
7211 
760 
701) 
740 
7011 
730 
711(1 
750 
5 10 

R. T. 
5600 
5600 
5noo 
5600 
3200 
3:!00 
il ~OO 

<l200 
a2oo 
il200 
2<l50 
2&00 
3500 
35 1101 
35011 
3500 
3500 
<lO OO 

230 1050 6 T 1872 
230 l 050 3 , 1872 
~30 1050 6 , 1872 
2ö0105•J 6 , , 1872 
230 960 6 , J t\69 
~3 1J 960 6 , l 8(i\-) 
231) 960 6 , ! 869 
230 9GO 6 , 1869 
23(1 961) (i ,, 1869 
230 1050 6 , 1870 
250 l OOo 6 ,, 1867 
:250 10011 6 , 1867 
:250 1000 6 , 1866 
250 1000 6 , 1866 
2iJO BI IO G , 18 t5 3 
~30 7411 2 " 1856 
230 87 u 4 , ] 85 9 
180 7:20 6 , 1867 
220 6C.U 3 " 1859 
451 1 17 80 :2 , 1870 
135 490 4 " 1866 
135 420 4 , 1859 
135 390 4 , 1860 
135 560 4 " 1859 
135 430 4 , 1858 
100 :no 6 , 1859 
l 35 4 90 4 , 1866 
l3ii 4 90 4 " 1868 
150 4(50 :2 " 1863 
150 G1 11 3 , 1872 
JOO 220 - , 1842 

800 ~ J OO 4 , 1842 
3ifl 1150 12 , t 85 1 
800 2%0 4 , 1864 
480 135(1 12 , 1850 
480 1:l50 4 , ! 8ti0 
240 nn 4 , 1858 
24 o -540 4 , 1856 
1811 410 4, 1857 
180 540 4 , 1838 
180 540 4 , 184 7 
400 12001 2 J. 
3110 g(jQ 2 , 
430 15:20 1 T ., 1Sli4 
400 1521!1 4 , 1868 
4 !30 1520 2 1863 
4301520 2 :: 18621 
431\ 1520 2 , 1863 
230 750 4 , 1862 
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F artygen s 

l 
~ l H .k. ~~~~~ P> ----- r• ..-. 

K lass . N a m IL ':"'l nomj eff. ;., ~ f " 

(Var .... .. ··· ·· ·· ············ 3000 230 750 4 T. 1863 
Calvados 3000 20il 540 4 

" 
1851. 

Finisterre 3000 200 ()50 4 , 1859 
Garaune 30011 200 650 4 

" 
1859 . . 

Jura 31100 211· ()50 4 1855 
" Dordogt1e 2400 150 370 4 1855 l Marne 2400 150 370 4 1855 

Meuse . • 2100 150 370 4 1855 
Rhm ... .... 2400 230 5GO 4 

" 
1855 

Yonue 2400 150 370 4 
" 

1856 
Seiue 2400 1511 370 4 J. 
Charen:\ e. 2000 120 280 4 

" 
1856 

Ad o ur 1800 110 250 2 
" 

1856 
Ariege.'.' ... 1800 110 450 2 

" 
1865 

Is e re 1800 140 4511 2 , 1865 
Moseli e ... Hl70 150 390 2 , 

Skruf- Vieune 1800 150 37 0 2 T. 1853 
transport- r· 1400 150 611) 6 1863 

fartyg 
Indre .... 14fi0 150 610 6 

" 
1864 

Divcs ... 1682 150 670 2 , 187 11 
Rance ... 168:2 150 670 6 

" 
1870 

Sen dn) .. 1682 150 670 

:1 :: 
1872 

Vire . ···· ·· ······· ······ 1682 150 670 1868 
Loiret ... 1200 90 2101 3 " 1856 
Bievre 1500 150 600 :l J. 
O i se 1800 150 600 2 
Carava.ne · 

. .. . . ... . ........•• . ••.. 2918 150 650 2 
" 

1875 
Ampere ..... 130 , 

1
n. b. 

Annamite 5430 650 2700 2 , 1876 
Mitho 5430 6511 2 , In b. 
Shsmrock 5430 650 2 ,, " 
Tonqnin ·················· ········ ········· 5431) 650 2 , , 
Allier ·············· ········· ···· 1682 175 6 , 
Nievre ......... .................. ... 1682 175 6 

" ~ Drac ... 1682 175 6 
" Saöne .. 1682 175 6 , " 

De öfver transpol'tfartygens tontal anför da data iiro ej tillför
litliga, enllr de i olika klillor befintliga uppgifterna hiiröfver skilja 
sig från hvarandra. 

Hjulji·egattet·: «Albatros», «Magellan•. 
Hjulkorvetter: «Catinat», «Coligny», «Eumeniden , 
Hjulavisaringare J:a klass, 700-800 R.T.; 120-200 nom. h .k.; 2-4 

k.r.: «Estafette», •Sonffleur», «Travaillenr» . 
D:o 2 :a klass , 700 R.T.; 80 nom. h .k.; 4 k .r.: «Alecton• , «C~stou, 

«Chamoix•, «Magicien». 
Sh·ufkanonbåtar l:a klass, 460 R T., 100 nom. h. k.; 3 kr.: «Croco

dile», «Lionne», «Lutin», «Lynx», «Milan», « Vautour» . 
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D:o J: a klass, 400 R.T.; 120 nom . h .k.; '2 ler.: «DiligeoteJ>. 
D:o 2:a klas s . 300 R.'l' .; 60- - 65 nom. h.k.; 4 k.r.: «Chacal», «Eten

dard», «Fanlare», «Gladiateur», «Hyene», «Jaguar>, <<Leopard •, 
«Oriflamme» . 

IJ:u :d:a kla>s , :::00 R.T.; 4tJ - 50 nom. h.k.; 2--3 k.r .: «Conleuvre•, 
«Decidee», «Frelon », «Piqne», «Snrprise», «Tactique», 

D:o 2:a klas s 1 81) R. T ., 45 nom . b.k. ; 2 k r: « Epee , «Tromblon». 
:ikrut'lcan.onslupar, 150 R.T.; 12-- 15 nom . h k; 1-2 k.r.: «Arbalete» , 

«Bayonnette» , «Bisca'in», Carabine», ,J]aro nnade», Coutelas» , 
« Vagu e>>, (( EpieLu>, Espiguole>>, «Estoc», « b\tulx », Fla1nbant>>, 
«F lt~mberge >>, «Framee >> , <(Fronde)), <(Glaive», <,Iluche», ((Har

pan», «Hellebarde», «Javeline», «Javelot», «Massne», «Mitrail 
leuse», «Monsqueto tH, «Perrier», «Pertuisaue•, «Revolver», «Ra
piere», «Sag>l.'ie», «Y r.tagnn». 

Segetlinieskepp: «Loire », «Navarin», <<'l'age ». 
Se,q el)'r e,qatler: «Alceste», «Constitution», dieliopoli s», « Nereide», 

«Sybille», « Virginieo . 
JJ,·iggar: «Beanmauoir», «J anns», «Obligado». 
Uoeletter: «Annexe,, «Barbi llon », dlelette», «Caledonienne», «Cana

Jienue., , « Emeraude», « Esl!]eralda•, "Evtlngeline» , «Gazelle», 
«Levrette», «Perle», «Topaze», «Unite» . - 7 penichen, 15 kutt
rar och 12 st.iirre fartyg, afseelda till depGt-, magasin- och sko l
fartyg. 

i)enstlmra: 28 skrnf. och 22 hjulångare . 
Skruj'aL'i8u<tltgare: «Activ», «Cuvier 100 h k.; «Argns», «V igie« 50 

h k.; «Marabou t.» 20 h.k; «Puebht» 10 h.k. 
Hjularisorln,qar,·: «Averne» , • Etoile », « Archim ede », « Espadon», « Pho

qne» 70 h.k.; «Anti lope», «P etrel» 80 h.k.; «Arabe• 50 h k.; 

«Cygne» 40 h.k.; «Serpent», «Rodent'» 30 h.k. 
B ogseJfartyg: «Robuste» , «Uti le». 

Grekland. 

Pans<trkon,ett «Olga», 127 m.m, P.s.r.; 2060 D.T., 350 nom. h.k. ; 
12 kr. 

Pansa1'kanonbåt «Georgios», 177 m.m. P.s.r., 1800 D.T, 300 .nom. 
h k., II 9" A. Ram- och kasemattfartyg med indragna relingar 
rundt stäfvarne, i och för skjutning för - och akter-öfver, hvilket 
möjliggöres genom kasemattens sex:kantiga form och kanonpor
tames inpassande i sned riktning. 

Skrnfkorvett «Hellas»; blokadb,·ytm·~ «Atnphitrite», «Kreta•, «Enosis»; 

ånga1'e «Grettysburg•; kanonbåt, «Parallos» 380 D.T., 60 h.k ., 
samt dessutom sex mindre skrufkanonbåtar, 20 penichen ocjl 
kuttrar m. m. i och för hamnbevakning och stationstjenst. 

lO 
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Hol-
Fn.rtygens 

I--K-1-a-ss---~ N a m n. 

P s. r. l ;; \ ö l ö l 
min. l max. _: ~ ;~ 

}{a m - och i Koning der Nederhwcl en 
torniartyg l Prins Hendrik d. N eder!. 

Stier 

152 
101 
101 
101 j Schorpio~ 

Ramfartyg 1 B•Jffel .... . 
l iGuineaV H ~vi~~ 

.~ \ l:a kl. Draak . 
.. ... ... 152 

5 Mntador 

~ 

1
. 2:a kl j Luipaur.d H H 

S \ Hyaena, Panter, · l 
~ H aai, W eBp , Ad der l · · 

{ 

Krokodil , H ei ligerl ee ..... 
Monitorer Cerbems, Bloed honnd 

Tijger .. 
Kanonbå l N:o l 

Vahalis · 
Flodfartyg l J ~nla, Rh~1tui 

l Mosa, Nlerva J 

Kryss. l:a kl. Atj eh, Tro m p, de Ruyter 
Suriname, Bonaire 

D:o 3. 1-1 J St Eustatius l 
.e ' · \ Samarang;:', Batavia':. J H• 

Ma c- assar'\ Pachwg'i' 

• Indiska flottiljen. 

114 
114 

78 

76 
76 
76 
76 

101 

110 

203 3 15285 60 
114 25 2400 55 
152 30 21)96 47 
152 30 2175 49 
152 25 2198 45 
152 25 2378\ 47 
20.? f: O 2156 32 
Ji4 25 W 50 30 
114 25 152ii 26 

114 25 1566 26 

139 30 1530 30 
139 30 1530 28 
139 30 1414 26 
114 27 400 2] 
114 18 260 15 

127 13 367 113 
3160 öl 

850 35 

«Kouing der Nederlauden »: Pansarb>ilte oå. t vå svängtom . 

Torupansm·en 270 och 305 m m. R'l.tnbog; infalla nde aktersp egel. 

Relingar a tt nedftill a; t re skorstenar p i\. s:1mma p lattfo rm , som kom 

maudotornet. J'å däck, l>itta fri st aende ar till eripj eser. Tremastad 

skonert tackling. 
«Prins Rendrik der Nederland en»: Pans:1rbiilte och två sviing-

torn Tornpansaren 139 m.m.; ram; utbygd fikte r spegeL På däck, 

Hittare pjeser . Platfm·m för skorstenen. 'l'l'e rnastlld skonerttack liog . 

«Stiel'l>, «Schorpioen »: Ett svängt.orn . Tompansal'en 203 m m. 

Ram; tornet lir placeradt foröfl·e r, och re)iugarn e iiro hlit anorduade 

för nedfii llning . D>tck med öherbygguad. Två signalmaster. 

«Butfel », «Guinea »: Lika med de sistnlimnd e , med nndant3g 

att däcket är öppet och försedt n1 ed 1nindr~ pj eser. ·--
R><nHnonitore r och monitorer ~kilja sig frå n hvarandra endast 

på boge n ~ form . Dlicke t iir helt ofverbygdt och fihscdt med galler

ledstHnger . T o rnpausaren 2113, << Dmak » ;)05 , dHckspansarn 51 m.in. 
«!sala », «Rhenns», «Mosa », «Merva »: l'ansarbälte , kasematt ocla. 

sväugtorn; det sistnämnda . står på ka~e matteu och iuue~luter artil

leriet. Tornpansaren 127, kasemattpansaren 40 m.m. 
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land. 

l Hk. 

l l l 
l ~ B e s t y c k n i n g. 'oj ~ > 

nom. ! e ff. ~ ;:. l 
;,. 

2 P. 600 4630 IV 28 cm . A.; IV 12 cm. K. 11.9 J. 74 

" 
400 2400 IV 23 cm . A.: IV 12 cm. K. 12.1 66 
400 2200 IV 23 cm. A. " 

" 
12.3 67 

" , 400 2269 d:o . 12.8 67 
400 2200 IV 23 cm. A.; IV 30 s.b. 12:7 " , 67 
400 t2200 d :o. t12.7 

, 
, 

" 
67 

, 160 800 II 28 cm. K. . 
" 

77 

" 
140 680 d:o . 8.0 77 
140 680 I 28 cm. K. 9.0 

, 
, 76 

" 
" 

140 680 II 23 cm. A. 9.0 
l { 

70 

9.0 l 
" 71 

" 
140 630 d:o. 68 
140 630 " , 

" 
9.0 69 

140 " , 63 ' , 9 0 68 
120 360 II 

, 
" 

60 s.b. 90 63 
H.R 60 200 " - 8.0 70 , 
2 P.l 50 320 

l 
II 12 cm. K. 8.0 ,76, 77 , l 78 

p 450 2900 VI 17 cm. K. 14 J.t b. 76i 

" 
90 350 I 15 cm ., III 12 cm. K. , 76i 

I 
_____ F ---,-a _r_t...:!.y...:.Og'-e::___::::_u _::_s ---1 S' l_!!:~ l ::>::1 ~ 

Klass. l N a m u . ~ Inom ! eff. :--< ~ l~ 
Fregatt 

I< orveller 

D:o rn inch·e 

Hjulång:u-c 

~~1ertsen ......... .... .. _. _·_·_·_·_-_ .. _ ·_ ·_-_l s9_~1 o6o0 ( '~ ' vereu Kruis _ 
l Van Galen .. .. . . . 2160 
( Leeuwardeu .... ...... . 2030 

t lft::~:~~~s OH O•: ···: ··· ·- ·HOO ... f!~~ 
l 

Alkmaar . . .. .. .. .. .. 11110 
Pr i n ses Ma·,~~ä . .... ..... .. . 7 60 

j Cornelis .Dirks . .. .. .. .. 760 

~:~\'~a - .... -.. . -- .... 1;~6 ~ 

401111000 51 1 T. 57 
280 1480 12 , 69 
250 700 12 , 72 
250 700 14 " 61 
250 700 14 " 63 
280 770 6 " 64 
280 770 (i , ~7 
140 600 3 Comp. 74 
120 250 7 'l'. 62 
1~0 250 6 , 59 
90 350

1

3 Comp.

1

73 
300 80;> 6 'l'. 64 

KanoniJ<It a r , 245 D. T.; 30 nom., 100 eff'. h.k., 2 P. I 28 c. m. K ., 

J eru, A.i\. 1877- 78: « Wodan », «Thou , «Frej r , , «Njord », «Tyr», 

,, Bra ga ,, « Heimdall » «Balder», «Vida r», « V nli », « Ulfr». (D e 

fem sistnämnde under byggnad). 
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D:o, 195 D. T., 30 nom . 100 eff. h.k. , l23c.m. A.,jern,2P.All. 187 1 

- 75: «Hijdra», «Ever», «Dog», «Havik», «Gier», «Raaf», «Geep», 

«Brak», «Lynx », «Vos», «Fret», «Das», «Sperwen, «Bever». 

D:o, N:o III 108 D T. , 40 nom . HJO efi'. h.k., IV 12 c.m. K., Dtål. 

To,pedj<trt.w; I-IX. 

V akt- och kuslj<u·t!J.'l' Linieskeppet ,, Kortenn er», fregatterna Adolf H. 

v. Nassau» och «Prins van Oranje», korvetten <<Prins Mauritz 

der Nederlnnden», ångaren <<Amstel». 

Kw. onb<llar: 5, l !J, l h, 35; i tjenstbart skick : << Pro Patria». 

Två fregatter, Som rekryt-skolfnrtyg; två korvette·r, som kadettfartyg; 

en ko rvett, som artilleriskolskepp. Fem holkar. 

Indiska flottilj en. * 

Fartygens 
1------

1 N a m n . Klass. l tj ~~~ l P=11 
~ nom i eff :-< 

( Soerabaija ........ ..... . .... 145 
Merapi ... .. . .. 1150 
Bromo 115ll 

Sumal!·a ... ::·: .......... : .. . 950 

Borneo ..... ... .. . . .... . ...... . 950 
Banka.............. . ..... .. .. . 950 

Hjulångare \ Tirnor.... ... .. . . .. . ... . .. .. .. 950 

Oenarang . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. 650 

Skruf
(propeller) 

fartyg 

Soembing . ....... . ... . .... . 650 

Sindoro .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. . 650 
Onrust 190 

\ ~'~~~ ,:;, l ·>·;(·i~ ~~~~i~~ : ::· i~~ 

! AHt van N ees ........ _... 650 
Schouwen 650 

1 
~f~~-~-~le:·,~~r~~ --· :··_· __ · .. ·._·._· .. ·._·_._··. ~~~ 

1 ii~~;:k i > m 
l Bandjermassing .......... . .. 750 

Palembang_.. ... .. . .. ... 'i50 

Hydrograaf ........ . .. . ... 730 

220 
200 
200 
2011 
200 
200 
200 
JOO 
100 
100 

80 
8! 1 

70 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
8U 

975 2 T. 67 
975 6 J.t.b . 74 
975 6 " 74 
550 4 J. 67 
550 4 , 67 
55(1 4 , 67 
550 1 , 67 
36ll 3 , 75 
36 ' 4 , 77 
360 4 , 77 
290 3 , 63 
2911 3 , 75 
20 l ,, 54 
280 2 T. 63 
280 6 , 63 
280 6 , 62 
ö40 3 Comp. 72 
340 3 , 72 
340 3 , 73 
34(1 3 , 73 

3511 3 , 74 
35o 3 , n 
350 3 , 74 
350 3 , 74 

300- , 781 

Vaktsh'j!p: Fregatten «Zeelaud »; korvetterna «Gedeh», <<Van Spijb 

<<Citadel van Antwerpen» ; kanonbåt N:o 14. 

'* Se äfven listan på kryssare å l :a tabellen. 

(Forts.) 
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strödda underrättelser. 

Engelsk pvisf''råga i sjömilitävt iimne. Den från the 

Royal United Service Institution för innevarande år utstHlda pris

frågan är af fuljande lydelse : 

"Naval tactics on the o pen sea w i th the existing types 

o f vessel s an d w e ap ou s". 

l {asm·nhygien. Vid ~venska militHrHikare-föreningens års

m1ite i Carlsin-ona under senast förflutna sommar afhandlades bland 

andra frågor iifven den rörande kasernhygien, och hvarvid föreningen 

enhii lligt uttalade följ ande åsigt: 

"Att noggranna bestii mmelser må vinna tillämpning med afseende 

på kasern-hygienen, h varvid de nu fö r tyska hären gliilande föreskrif

ter hufvudsakligen kunna tj ena t ill utgångspunkter; 

att paviljongsystemet fö r niirvarande torde kunna anses såsom 

det lämpligaste för uppförande af kasernbyggnader; samt att, innan 

kaserner och andra fur härens och flottans manskap afsedda bygg

nader, sjukrum ombord o. s. v. uppfö ras eller anordnas, det vore 

liimpligt och för helwvårde!l af vigt att ritniogame för granskning 

af de sanitära och hygieniska förhålland ena, öfverlemnades till bedö. 

rnaode af vederbörande medicinsk myndighet. 
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Bibliografi. 

Sverige . 

I(. I(1"igsvet enskaps-Akadentiens handlingar och 
Ullsk1•ift, 15 December 1878 . Anförand e af sekreteraren, öfverste

löjluanten m m. O. F. Taube vid akademiens högtidsdag den 12 

Nov. 1878. Anm iilan om afgångne och tillkomne ledamöt er af aka

dcmie u~ andre styresman, kontemmiralen m. m. A. G. R . von Fei

litzen. Årfberlittelse af föredragand en i sj ukvånl , regementsHikaren 

C. J . Holm ström. Utdrag nr hetiinkamlet afgifvit af svensk norska 

art illeri-komit(m den 20 Sept. 1878. Sammandrag af uppgifterna 

om de år 1878 för första gången vapencifvade b evUringsskyldiges för

måga i liisning och skrifuiug. 
D:o , 31 Dec. Öfverfnllet vid 1Iaglaj c' en 2 Aug. 187 8. Samman

drag af protokollen vid iufanteriets stflmlrupps målsl<jutningflr år 1876 

-77. MilitHrteknik. Marod ören och pultronen. Skydstult. Under

rättelser från friimmande land . 
D:o, 15 J an. 187 \1 . H!lfva ringa öfvfld e och löst orgm1iserade 

massor med hopp om framgång kunnat bjuda öfvade, ordnade krigs

hlirar spetsen , eller ii ro mili tUrisk öfuing och uppfostran nöd viindig>l 

viikor fö r undra ii n tillfUlliga och betydelselös!\ framgångar i krig? 

Afhaudling af ]i ij tnanten vid kongl. Vermlands fi"il tjiigarekorps C. A. 

C. Bratt. Vid årets börjt\n. Militiirfrftgan i Finland. Bolmumiilan. 

D:o, 31 Jan. I st riden mot ce nturionen. Sammandmg »f pro

tokollen vid 2:a klassens bevliringsmanskaps målskjutningar med 

poi utbe r>ikning år 1877. Uppgifte r om 1878 års beviiringsmanskap. 

Edimns elel;triska poo na. Instruk tionen i gymnast ik f<i r infanteriet 

och flottans gymnastikreglen1ente. 
A 'rtille1·i-'l.'i(lskrift, 5;e och 6:e häfte na 1878. Om ryttare· 

skick. skjutförtiöken vid Bredelar och Meppen den 28 Juni samt 

den 2 och 3 Juli 1878. Kort öfversigt ufver artilleriets uppkomst 

och utveckling i Europa. Den franska fliltartilleri-materielen. Gm

so ns pansartorn. Det Schweizisk>t positions -arti lleriet . J emförandc 

fMsn k med pansarbrytande proj ektiler vid Shoeburyness. Uppgifter 

fr[m friimmande liinder. Litteraturanmiilau. Redogörelser flir försUk 

m. m. F örsö k med 8.3 c.m. framladdningskanoner af stålbandadt 
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tackjern. Betiinkandeu, afgi fna af svensk-norska al"tillerikomiten. Ut

drag nr embet sskrifvelser. 
:l'hl8lcrij"t i 1nUit(i,p helsovä1•cl nt gifven af svenska mil i

tiirliikare-föreningen. Tredje årgången, 3:e och 4: e häftena l 87 8. 

Stockholm. P. A. Norstedt & Söner. 

Sjumanska.pens fu1··sta Y1"nndm·. Antagen att användas 

vid undervisningen ombord fö r eleverna uli kong!. sj okrigsskolans 

tveune Higsta Uasser. Stockholm. C('lltraltryckeriet. 1877. 

Hctntlbok för ångpnnne- clcla1·e och ntaskinisteP 

öfversättning och b earbetn i~og af Nils W. Bosrens, bergsingeniör . 

Stockholm. C. E. Fritzes kong!. hofbokhandeL Pris: 2 kronor. 

Englands histm•ict från J ako lo den a ndres tronbestrgning af 

Lord Macaulay. 'l' redje ge uomsedda upplagan. F t,rsta hiift et. Stock

holm. C. E. Fritze's kong! hofbokhandeL 

Norge. 

AlmindeUg I(1•i g shistOP'ie af Didrik Schnitler, lmptein i 

generalstaben, meJ lem flf ,·idenskabsselslmbet i Kristiania, r.f det 

Kgl Svenske k~igsvete nskapsakademi, lrerer i krigshistorie og krigs

kunst ved den milit rere hojskol e og ved den Kg!. norske krigsskole . 

L Krigshistor i ens 1:ste Pe riod e ell e r d en Grresk Mak e do

niske T i d . Kristiania. Cur. Schibsteds Bogtrykeri. 1878. 

Danmark. 

TidshT"ift fm• SfJ1'wscn, 8:e och \:l:e hii ften;; 187 8. stats 

revisionens betänka ode för 1876-77. Captuin P. H. Colornb om 

Englands sjömakt. Den ryska friv illiga !lottan . Mistsignaler för ång

far tyg. Om riiddningsmedel på sjun. U ndenättelser för sjöfarande. 

D:o, l :a och 2:a hiiftena 187 9. Vid årsskiftet. Karantänsbe

vakningar till sjös. Marineos sjötåg under år 1878. Betänkande om 

en nö dhamn i Kattegatt. E tt bergoingsföretag. Krigs lagsstiftning 

för bliren och flottan (bokanmii lan). 

B emcrwlcn'ingeJ• tU l;eseili·ngen af Islands kysteP 
af C. l•'. Wandel, Premierli eu tenant i Yiarinen. Pris 50 ore. C. C. 

L oses Bog- og Mu, ikhanJel. 

Finland. 

1<'1"tin en h(i,rfii1•ll i :l'tH'kiet 1877-78 af cl:r C. !<'. Wahl

berg. Med. kartor och lriisnitt. Hebingfors. Hufvudstadsbladetii 

t ryckeri, 187 8. Pris 4 kr. 



Ryssland. 

M01·sko·i Sbm•nik, l :a häftet 187 \J. Officiela hefallningnr, 

cirknlär, befo rdringar, etc. Om fiirgblindhet öfversatt. från professor 
F. Hol mgrens afhandling. Nyaste uppfinningar rörande kanoner a f 

liten kaliber och skyddsmedel för lmnonbetjeningen. Om uppmiit

ning af fartygs rymd. Tyska, svenska, norska och danska mariner 

nas sjökrigsmateriel och fartyg (hufvudsaldigen efter kommendör Ad
]erspanes afhaudliug <<Nutidens sj,;krigsmateriel och Europ as pau 

sarflottoP). Om pariser-expositionen ... Underriittelser från utevarande 

fartyg. Samtal rörand e sjt;;tmn en. Ofverfiirand e af ryska minbåtar 
fd\n Elbing till St. Petersburg. Professor Nordenskölds expedition. 

Om verksamheten inom franska marinen. 

E ngland. 

J01wnal of the R. U. s. Institution, Vol. XXII, 

N:o 98. Lärdomar från sista kriget. Om antagandet i China af 

Europas sjö- oeh laudtmiliUlra systerner. Karttill ve rkning för miliUira 

ändamål. Afghanistan och de der pågående militU ra operationerna· 
Om de strategiska f,,rhållaud em• af vår indiska riordvestra gräns, 

Ryska ;torpeder på Donan vid Soukhoum och Batoum . JernvHgs

transport i Frankrike fur rr.iliUira lindamåL Hepeter-gevär: .en kort 

redogörelse ufver dem som anviindas i Frankrike, Norge, Ostenike 

och Schweitz Bokanmiilau. 
EngineeT'ing, 29 Nov. 1878. Torpeder under sista kriget. 

At.kinson's strömslutare för torpeder. 
D:o, 13 Dec H. M. S. Iris. 
Colbtwn's United Service Mayctzine. London: Hnrt 

and Blackett. 
Science Gossip. London: Hardwicke and Bogue. 

The Yectr-book of j'acts in Science ana the m·ts 
for 1878. By James Mason. London: Ward, Lock and Cö. 

The Royal Na.vy List. London: Witherby and Co . 

Polysphm·ic Ship ctnd Speed at Sea, by C. M. Ramus. 

Stanford. l sh . 6 d. 

Amerika. 

Magnetic Var·iations in the U. S . being a Compilation 

of Observations made in Amerika from the Year 1640 to the pre
sent Date. Tabulated and arranged for the Use of Surveyors, by 

I. B. Stone. Newyork, van Nostrand. 
A I:Iist01·y of the Gr·owth oj' the Stearn-Engine, by 

Rob. H. Thurston. New y ork, Appleton & Comp · 
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Letter·s fr•om high Latitudes: being some Account of a 
Voyage in 185 6,. in the Schooner Yacht F oam to I celand, Ian Mayen 
and Spitzbergen, by Lord Dufferin. 

Slwr·es of the Polar· Sea: a Narrative of the Arctic Expe
dition of 1875 - 76, by J<.:. L. Moss 

Frankrike. 

L' Annet! ·mar·itirne. Revue des evenements et repertoire 
statistique aunuel des faits qui se son t accomplis dans la marine 

fran9aise et les marines etrangeres. 1877. Paris, Berger-Levra u! t. 
Pr. 3 fran cs 50. 

-.A.nnuwire de la rnar·ine et des colonies (l Janvier 
1878). Paris, Berger-Levranit et Co. 

Etude sto·· la theor·ie rnecaniqtte de la chalettr·, par 
L. Mariotti , Paris, E. L acroix. 3 fr. 

Recher·ches sur· les navigations ettr•opeennes faits 
an mo y en l'tge au x cötes occidentales d 'Afrique en de hors des navi

gations portugaises du XVI siecle, par G. Gravier. Paris, imp Martin et. 

N_ote sur ~es . sonclage.~ a grande pr•ofondetn·, par 
P. Gmeyase. Pans, 1mp. Chaix et Co. 

Italien. 

Cenni sulla. teor·ia della deviazione dell' a go rnag
neUco. Bozzoni. Geuova. 

Le stelle Saygio d'astr·onomia s·ider·ale. Secchi. Mi
lano, Fratelli Dnmolard, 1878. 

Öster·rike. 

Mittheilungen aus dem Geb·iete des Seewesens, Vol. 
VI, ~:o 10, 1878. Om stymingen af propellerfartyg. Kronometer
studter och anvtindandet af sannolikhetsteorien i kronometrien . Kon
traktsb:stämrn elser för levererandet af ångpannor till k . k örlogsmari

nen. Ofv erste Mallory's patent styr-skruf. Från engelska marinen. En 

gelska ~.orped· de~otfartygH Hecla. Alert' s vetenskapliga expedition. 
K. k . urlogsmann ens bud~et fiir 187 8. Borste till rengöring af far
tygsbottnar. Skeppen Rossra, Peten;bnrg och Moskwa utstrukna från 

listan af ryska Urlogsflottuns fartyg . A;nerikanska torpedfartyget De
stroyer. T vå olyckshiind elser på ryska torpedbåtar. Ncidsignaler. Clark 

och S.t~nfields dubbelt verkande flytdocka . Från Nederländska polar
expedrtwnen . En ny apparat fUr bestämmandet nf rekyldistansen 

och projektilers hastighet. Franska tomfartyget L'Amiral Duperre. 
Den nya Y anowska torpedbåten. 
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D:o d:o, Vol. VI, N:o 11. Lagstiftning i fråga om strandrätt, 

Den grafiska konstruktionen af Sumuerska ortlinierna. Om meka

niska och öfriga egenskaper hos jern och mjukt stål. Zamara's 

Azimuthorneter och kurskorrektor. Dörrar till vattentilta skott. Grif" 

fith's hvita patentfärg Prof med flytdockan i Nikolajew. Olycks

fall på och med torpedbåtar. Fem nya engelska kanonbåtar. Af· 

skjutaodet af Whiteheads torpeder från däck öfver bogen . Ginemo

metern Prof med artilleriet ombord i Dreadnought. Om konser• 

vering af kött. Hufvudd ata angående de sedan år 1869 för k. k. 

örlogsmMinen tillverkade Rkeppsångmaskiner med yt-kondensation. 

Franska torpedbåtar. John Penn t· Martins ankare. Ryska tor

pedbåtar. Om stormbanorna åren 1875-1877. Kejserliga ryska 

yachten Livadias strandning. Från engelska marinen. En ny rädd· 

ningsapparat. Prof med Thornycroftska torpedbåtar. Lifbåt försedd 

med ångmaskin. Proftur med engelska stålkorvetten Comus. Om 

elektrisk belysning. 

D:o d:o, Vol. VI, N:o 12. Om uppkomsten och utvecklingen 

af en ordnad tidräkning. Styrning af skrufängfartyg. Den hydran· 

liska doc!.:an i Malta. Atkinsons strömslutare fur sjöminor. Om ett 

nytt fenomen af statisk elektricitet. Engelska korvetten Carysford'E 

aflöpning från stapeln. Bidrag till hafsstru mmarnes teori. Inflexi• 

ble 's maskinprof. Fartygsbyggnad i Italien. Sällskapet fiir reform 

och codificering af folkrätten. Tvenne nya nödsignal-apparater. Ty · 

ska pansarkanonbåten Chameleous stapel aflupning. Jordbäfningarne 

i Peru och den deraf orsakade hafsrörelsen i stora oceanen. Om 

jerns konservering. Underhafs-lampa. Regulator för sjöångmaskiner. 

Span~ka torpedbåtar. Bozerians barometeur. Engelska örlogsfartyg 

sysselsatta med hydrografiska företag. Ryska marinministeriets ut· 

gifter för litterära ändamål. Landsviigslokomotiver. En stor Yacht. 

Torpedfartyget Hecla. Elastiskt pansar. P ansarplåtarne till Inflexi

ble 's torn. J apans örlogsflotta. Torpedbomber. Litteratur. 

Mittheilnngen iibe1· Gegenstände des A.J•tillm•ie

und Genie- Wesens, 12:e hiiftet 1878. Försök med granat- och 

bombfria (provisoriska) betäckningar. Belägringen af Antivari af 

M.ontenegrinerna 1877-7 8. Skjutförsök anstälda å Kruppska skjut· 

platsen vid Meppen den 2:e och 3:e Juli 1878. 

Nantisch-technisches IVöJ•tm·bnch dm· Marine. 

Deutsch, italienisch, franzlisisch und englisch, Bearbeitet von P. E . 

Dabovich, K. K. Schiff'bau-Techniker. Hera.usgegeben von der re

daction der «Mittheilungen ans dem Gebiete des 8eewese ns» . Pola, 

1879. W. Schmidt, Pola. 
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Tyskland. 

-~m L!a~tptqnartier des Königs von Schweden. 

Manuver-Sk1zzen von G. O. Hilder. Berlin 1879. 

Geschichte der Seeminen und 7'orpedo~ F 

Eh 
.,, von . von 

renkrook. Berlin, Mittler & Sohn. 

Flaggen- und Salut-Reglement, allerhöchst genehmig

tes. Berlin. 
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Sammandrag af kongl. bref, generalorder m. m. 
utgångna från kongl. sjöförsvarsdepartementet 

under Januari månad 1879. 

Kongl. b1·e[. 

Jan. d. 24. Kommendörkaptenen i kong!. flottans reserv och ridd· 
m. m. J. L. MeJaoder förordnas att förräita general· 
mönstring med vestm distriktet af båtsmanshållet. 

Generalot·dm·. 

Jan. d . 17. Exercisladdningar för 9",24 (27 c.m.) kanoner af 1876 
års modell skola tillsvidare utgöras af 7 0,5 fl (30 kilo gr.) 
engelskt P. l krut, af 7 a 8''' (22 8. 25 m. m.) korn stor
lek, uti en kardus af 68·" (203 m m.) diameter och 276" ' 
(820 m .m.) längd; af dessa exercisladdningar skall en
dast ett antal af 20 st. för h varje kanon hållas i be · 
redskap för att utlemnas till utgående fart.yg. 

» 21 . Till adjutant hos H .1\L konungen har K. M:t utnämnt 
kaptenen m. m. A P. Lilliehöök . 

» 26. Med fastställelse af ritningar till 4",1 (12 c .m) reff!ade 
bakladdaingskanoner och tillhörande granater, je m te vissa 
bestummelser rörande tillverkning oc'h profskjutning af 
den först tillverkade kanonen af omnämnda kaliber. 

Rättelse1·. 
Redaktionens uppmärksamhet har blifvit fästad vid ~venue tryck 

fe l som förefinoas i tidskriftens 6:e häfte för 1878, uti "Arsber;ittelse 
af föredra ganden i l:a vetenskapsklassen (Taktik m. m.)", der 
å sidan 375 rad . 17 ned ifrån, står: ~för metet" i st. för: "fönnätet"; samt 
å sidan 377 raderna 4 & 5 uppifrån, står: "F örmånligt tillfälle er-

bjude;· sig etc." i st. för: "Förn"!nligt tillfälle att anoända ram
men e·r~juder sig etc." 
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