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Om Nautiska observatorier, 
metl särskiltlt nfseemle 11å kronometrnrs pröfning och reglerin~. 

N edanstående uppsats utgör till största delen utdrag nr 
en unclercl. rapport öfver en af kapten R. Nissen i Juni månad 
1885 företagen resa till Kiel, Hmnbur_q och Wilh elmshaveu, för 
inhemtancle af kännedom om uppvärmningsapparaters anord
nande i och för utrönande af temperatur-koefficienter, m. m. 

Uppsatsen omfattar följande afclelningar: 
I. Kronometer-observatorie1·. 

II. Kronometer-observatoriemns verksamhet och arbetsordning. 
III. De ncmtiskct obsen~atoriernas ~fri.9a ve,tksamhet. 
IV. Nctvir;ations-högskola . 

I. 

J{ronometet·-observatorier.*) 
Som bekant är, utgöra temperaturens förändringar den vig

t,igaste anledningen till ojemnheten i en kronometers dragning, 
hvarföre man i och för kronometriens utveckling, för utrönande 
af en kronometers grad af tillförlitlighet eller godhet samt för 
beräkning af kronometrars temperatur-koefficienter, på senare 
tider inrättat kronometer-observatorier, der kronometrar uneler 
bestämda tidsintervaller utsättas för olika grader af tempera
tur. Anordningen för detta ändamåls vinnande är ej alldeles 
likartad i de länder, der dylik unelersökning är föreskrifven, 
ej ens inom samma land, beroende på lokala förhållanden, 
gasledning o. s. v. 

*) Eniir 9 st. detaljrilningm· öfver byggnader, vlirmeledniugars anordnande 
elc., hvilka åtfölja rapporten, icke kunnat intagas i tidskriften, har allt sådant, 
som refererar till dessa, iifvcnsorn dimensioner, detaljer m. m., blifvit utelcrn · 
nadt, hv:uföre afdeln. I endast utgöt· ett samrnr~ndrag, hvilket dock i hufvnd 
sak torde angifva grunderna för anordningama. 

Tidskr. i Sjöa. 1886. 11 
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llamlmrgs k•·ouomcter-ohsenato•·ium, som bygdes 1876 och på
följande år började sin verksamhet, utgör afclelningen IV af 
elen storartade anstalten "De1· Deutsche Seewarte", h vilken i 
första rummet är afsedel för handelsflottan . Det är beläget fL 

S:t Pauli tätt invid astronomiska observatoriet, hvars direktör, 
professor Riimker· tillika är denna afdelnings föreståndare. 

Byggnaden inrymmer en större sal och trenne mindre 

rum samt en källarvåning. 
Uti salen äro, inom gallerskrank, de kronorhetrar uppstäl

da hvilka skola unelersökas i en medeltemperatur af 15° till 
' 20° Celsius; vidare finnes der åtskilliga apparater, såsom en 

echappementmodell, en luftpump för att unelersöka kronome
trars förhållande uneler olika lufttryck, en apparat för utrö
nande af magnetismens inflytande på gången, ett arbetsbord 
med urmakareverktyg, samt ett bibliotek med horologiska tid
skrifter etc. Salen står i telegrafisk förbindelse med astrono
miska observatoriet, hvarvicl är så anorclnaclt, att kronometer
jemförelserna kunna göras dels medelst en i observatoriet upp
stälcl kronagraf (elektrisk registrerings-apparat), dels genom 
direkt afläsning å en i salen befintlig elektrisk urtafia, hvilken 
kommunicerar med merbemälda observatoriums normal-ur. Ge
nom telefon är salen äfven i förbindelse med "Der Seewarte", 
beläaet nåara minuters väg derifrån. 

b b ~ 

Från salen inkommer man i det mindre kronometerrummet, 

der kronometrar pröfvas uti ltö,q temperatur. I midten af detta 
rum står en kronometerkista eller skåp med sin nedersta del 
uti en murad fördjupning. Denna kista, hvars väggar utgö
ras af dubbla plåtar, åtskilda af en dålig värmeleclare, inne
håller tvenne öfver hvaranclra liggande afclelningar med luft
tät skiljevägg. I den öfra afclelningen finnes - å sex trapp
formigt lagda ekribbor - plats för omkring 60 kronometrar. 
Upptill slutes kistan af mot hvarandra lutande dubbla glas
lock i träramar, från hvilka linor löpa till taket, förseelda med 
motvigter, på det locken må qvarhållas i hvilket läge som 
helst, till beqvämlighet vid l;::ronom.etrarnes uppch·agning och 
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förflyttning. Den nedre afdelningen, hvilken tjenar som ugn, 
uppvärmes medelst 8 gaslågor (4 på hvarje långvägg), ]war
igenom ganska konstant temperatur uneler åsyftad tidrymd 
med lätthet underhålles. Temperaturen regleras genom att öka 
eller minska lågornas antal eller ljusstyrka, samt genom att 
sluta eller öppna de med träproppar försedela hål, som sitta 
strax under gaslågorna och genom hvilka man- vid tändning 
och släckning - kan åtkomma kranarna. Tätt ofvan lågorna 
är anbragt en horizontel långs insidan gående plåt, som 
tjenar att förhindra öfverhettning af de omedelbart ofvanför 
liggande delarne af ofvannämnde skiljevägg, öfver hvilken 
kronametrarue hafva sin plats. Förbränningsproclukterna och 
elen upphettade luften utföras genom en rund öppning på ena 
kortvii.ggen. Lufttillförseln sker genom en under golfvet be
fintlig kanal, som står i förbindelse med en i källaren varande 
varmluftsapparat, som - ehuru äfven afsedel för kronometer
kistans uppvärmning - dock sällan blifvit använd till detta 
ändamål, enär det visat sig att man med gaslågorna kunnat 
åstadkomma tillräckligt hög och jemn temperatur. 

Af de på hvar sin sida om förstugan liggande mindre rum, 
är det ena numera stälclt till assistentens förfogande, så att 
denne äfven under natten må kunna vara i närheten, för att 
anställa tidsobservationer, och det andra är afsedt till vakt
mästarens bostad. 

Källm·en, som endast är tillgänglig utifrån, innehåller en 
iskällare, ett packrum, värmledningsapparater och ett kolma
gasin. 

!skällaren, ursprungligen afseeld att inrymma kronomet
rarne, när gången uneler låg temperatur skulle undersökas, 
är omgifven af dubbla murar, Hamt täckes af ett plåttak, mel
lan hvilket och källarhvalfvet isen förvaras. På träställningar 
vid väggarna uppställas kronometrarna i zinklådor, hvilkas 
bottnar äro inrättade att fyllas med chlorcalcium, för att min
ska fukten, som särdeles menligt inverkar på kronometrarna. 
Genom den afkylning, som här åvägabringas, lyckas man un-
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der sommarmånaderna erhålla en temligen konstant tempera

tur af 5° Celsius. Äfven iskällaren står i elektrisk förbindelse 

med astronomiska observatoriet. De ordinarie, systematiskt 

ordnade kronometerpröfningarne utföras numera alltid under 

vintern, hvarföre iskällaren för sitt ursprungliga ändamål 

egentligen ej blifvit använd, hvilket medfört den stora för

delen, att instrumenten ej behöft flyttas och derjemte und

gått den menliga källarfukten. Skulle någon vinter vara af 

ovanligt blid natur, inflyttas uti lilla kronometerrummet plåt

cisterner och fyllas med is, hvilket förfarande visat sig vara 

tillfyllest för erhållande af den föreskrifna lägsta temperaturen. 

Varmlufts-apparaten är af enkel konstruktion. Den upp

värmer alla rummen och användes under den kalla årstiden 

hela dygnet om, samt är försedd med matare-inrättning, så 

att han nattetid ej behöfver särskild tillsyn. 

Obse1·vatoriebyggnaden är försedd med gas och vattenledning. 

Grunden utgöres af fast sandig lera. Till skydd mot fukt fin

nas uti alla ytterväggar dubbel asfalt-isolering och luftkanaler. 

I det väsendtligaste öfverensstämmer denna inrättning för 

kronometrars uppvärmning med de uti Greenwich och Bidstone 

(Liverpool) befintliga. 

I "Deutsche Seewarte's" hufvudbyggnact finnes på den in

byggda gården, som är försedel med glastak, en apparat efter 

det Combska systemet för utröncmde af sJögångens inflytande prl 

kronometetgången. På ändan af en kringsvängande jernram är 

en låda fäst, i hvilken plats finnes för 4 kronometrar och ter

mometrar. Genom excenterskifvor får lådan vid kringsväng

ningen såväl en sido- som en långskeppsrörelse, liknande ett 

fartygs rörelser uti hög sjö. Apparaten clrifves af en gaso

meter, och farten, hvarnied kronometrarne kringsvängas, kan 

uppdrifvas till 2 a 3 meter i sekunden. Det inflytande, som 

centrifugalkraften åstadkommer på kronometergången bestäm

mes genom ett särskildt härför konstrueradt instrument. Det 

har emellertid vid dessa undersökningar visat sig, att enelast 

sämre och svaga kronometrar lida af denna rörelse. 
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Vid en af Elbe-floclen:; krökning·ar finnes en tidkula som 
' J 

genom elektrisk ledning till a:;tronomi:;ka observatoriet dag-

ligen faller vid meclelticls-rniclclag i Greenwich. 

Kid's kronumctc•·-ohsc••vatfll'ium, som tillhör örlogsstationen, 

har ::;edan två år tillbaka sin egen lilla byggnad och fungerar 

allclele::; sjelfstäncligt, oberoende af astronomiska observatoriet, 

der marinens kronometrar före denna tid pröfvades oeh regle

rades. Det är beläget vid det s. k. gamla varfvet, strax utom 

den egentliga staelen och tätt invid den nya ståtliga byggnad, 

som nu är uneler uppförande och afseeld att inrymma sjökrigs

och sjökrigshögskolorna. Observatoriebyggnaden, som är af 

::;ten, utgöres af 4 rum, af hvilka det största med uppvärm

ningsapparaten är för kronometrarna, ett arbetsrum för före

ståndaren, ett mindre dito för dennes biträde (renskrifvare) 

och ett dito för diverse ändamål. På observatoriets platta tak, 

afsedt att kunna användas till en del andra förefallande obser

vationer, är uppförclt ett mångkantigt torn, hvars sidor utgö

ras af glasfönster och hvars tak är af plåtbeslaget trä med en 

meridianlucka. Här finnes en från grunden uppförd pelare af 

sten, hvarpå ett passage-instrument är uppstäldt. Genom en 

kronagraf står tornet i förbindelse med normalpendeln. 

I källaren finnes ugn och vattenreservair för värmeled

ningen, cokesförråcl m. m. 

I kronometerrummet är berälmaclt att kunna uppställa 

9G kronometrar på trappformigt lagda ribbhyllor uti 4 st. ki

stor, som stå midt på golfvet, två och två tillsamman med 

gång emellan. Locken äro af glas och apterade för motvigter. 

Uneler dessa hyllor finnas varmvattensrören, slingrande sig i 

täta närliggande bngter. Från hufvudröret, som går tätt un

der golfvet, uppstiga till hvarje låda två lodräta rör, på hvilka 

regleringsventilerna sitta. I kistornas botten utmynnar en kall

lufts-kanal; luften i kistan utströmmar genom en öppning vid 

öfverkanten af kistans eller skåpets baksida. 

Ticllwlrm, placerad på taket vid ena hörnet, faller hvarje 

dag vid medeltids-middag på stället. 
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Då sjökrig::;hög::;kolam; kurs pågår, äro vistia timmar i vec

kan anslagna till ojjice1·ames öfvande i passage-ouse1·vationers 

anställande härstädes i och för tidsbestämningar. Observato

riets föreståndare, professor Peters, är nemligen tillika lärare 

vid nämnda skola. 
Bränsleåtgången per år uppgår till omkring 4250 kilogr. 

cokes och 1700 kilogram stenkol, hvarmecl hela observatoriet 

uppvärmes. 
Observatoriets uppförande kostade omkring 35000 kronor, 

cleraf ungefär hälften åtgick till grunden, som förorsakade 

mycket arbete till följd af den särdeles lösa marken. 
I Wilhelmshaven finnes för örlogsflottans räkning ett full

ständigt met1"inobservatori?-tm, i hvars bottenvåning ett af rum

men är inreclt för kronametrames undersökning. Detta rum 

är försedt med dubbla väggar med cirka 3 tums mellanrum 

samt fönster på ena väggen. Kronametrarue hafva här sin 

plats i miclt på golfvet stående kistor medlutande lock, hvilka 

kistor kunna rymma omkring 100 st. För att värmen må 

kunna obehinclraclt och lika jemnt få tillträde till alla krono

metrarne, utgöras kistornas väggar och lock af ståltrådsväfnacl 

samt hyllorna af ribbor. Locken - såsom vanligt - försedela 

med linor och motvigter. 
I olikhet med observatoriet i Kiel uppvärmes här hrlrt 

rummet genom värmeledningen, hvarigenom en jenmare tem

peratur anses åstadkommas. Värmeledningen är gemensam 

för hela byggnaden. Uti kronometerrummet är denna ledning 

så inrättad, att på väggames insida löpa - omkring en meter 

från golfvet - rör, uti hvilka varmt vatten inledes. Dessa 

rör hafva tvenne olika diametrar. Den gröfre rörledningen 

går 4 gånger och elen mindre 2 gånger rund rummet med rin

ga lutning, så att en stiindig cirkulation eger rum. I hvarje 

ledning finnas för reglering 2 ventiler, som i allmänhet stå 

öppna; äfven finnes en mindre ventil, för att utsläppa den luft, 

som möjligtvis kan inkomma i rören. :M:ecl någon uppmärk-
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samhet reglerat> temperaturen gan::;ka lätt, ::;å att den nä:>tan 

blir konstant under hela dygnet. 
Till kronometerjemförelserna användes ett i nämnde rum 

befintligt pendelur, h vars stånd erhålles genom jemförelse med 

det i meridianrummet hängande normaluret. Pörstnämnde pen

del tjenar äfven som ur för den elektriska regleringsapparaten, 

::;om finnes i mericlianrummet. 
En . tidkulrt, som står i elektrisk förbindelse med observa

toriet, faller två gånger dagligen, nemligen vid medeltidsmid

elag på stället och i Greenwich. 
Professor d:r Börgen, är observatoriets föreståndare, jemte 

hvilken en assistent är anstäld. 
Till hela observatoriets uppvärmning åtgår årligen 16000 

kilogram cokes och anses bränslekostnaden för kronometer

rummets uppvärmning utgöra omkring 28 öre per dag. 

II. 

Kronometer-observatoriernas verksamhet och arbetsortluing. 

För att grundligt kunna stuelera den moderna kroname

triens utveckling och förbättring förutsättes vetenskapliga in

sigter af sådan art och grad, att man ej med fog kan ställa 

dem på en urfabrikant, hvadan numera pröfningen och uncler

sökningen af hans arbeten nästan helt och hållet fallit inom 

vetenskapens område. Kronometer-observatoriernas uppgift är 

clm·före, dels att utveckla kronometi·ien och bereda urfabrikan

ten tillfälle att låta sina kronometrar undergå en genomgående 

pröfning med hänseende till kompensationen och isohonismen 

hos orons svängningar, dels att utröna kronometerns gång 

(dagliga dragning) uti olika temperaturer och af dessa resultat 

beräkna kronometerns temperatur-lcoefficienter, hvarigenom na

vigatören iståndsättes att på ett noggrannare sätt kunna be

stämma longituden. I sammanhang dermed kommer veten

skapsmannen naturligtvis i tillfälle att gifva fabrikanten vig

tiga upplysningar med afseende på förändringar i urkonstruk-
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tionen, hvilket moment för kronometriens utveckling uppen

barligen är af den stör::;ta betydelse och redan har vi::;at ::;ig 

bära goda frukter. Dessa pröfningar pågå i allmänhet viuter

tiden under minst 4 månader. Vid "Deutsche Seowarte" ut

föres dock någon gång, då behofvet så kräfver, dylik under

::;ökning äfven under andra tider af året. 

Under denna pröfningstid utsättas kronometrarne f'noces

sift för de olika temperaturerna af + 5, 10, 15, 20, 25 och 

30 grader Celsius och förblifva i hvarje sådan temperatur i 

20 dagar, nemligen 10 dagar under tilltagande och 10 clagar 

uneler aftagande temperatur. Detta skall ske symmetri::;kt i 

anseende till elen högsta eller den lägsta värmegraden, på Llet 

att medeltalet af de vid korresponderande temperaturer erhåll

na dragningarne om möjligt gälla för samma tid, för att der

igenom eliminera den mot ticlen proportioncia ändringen i 

gången (accelerationen). 
Vid pröfningen börjas i allmänhet - såsom vid k. flottans 

observatorier är förhållandet - med den höga temperaturen 

( + 30°), h varefter denna successift får aftaga på det att under

sölmingen i den lägsta ternperaturen ( + 5n) må kunna inträffa 

på den kallaste tiden af vintern, för att slippa genom forcerade 

medel nedtvinga temperaturen. Uppvärmningen sker sedan i 

motsatt ordning och slutar med 30°. Temperaturen får icke 

undergå för hastiga förändringar uneler öfvergångsdagarna, 

hvilket skulle menligen inverka på kronometra.rna, hvarföre 

man vid värmeregleringen i första rummet sträfvar att få 

skillnaden mellan medeltemperaturen under lO-dagars-perio

derna till 5°. Häraf fra.mgår, att kronometrarne komma att 

utsättas för den lägsta temperaturen ( + 5°) oafbrutet uneler 

20 dagars tid, hvarvicl naturligtvis öfvergångsdagarnes ojemna. 

temperatur böra balaneoras genom att låta elensamma något 

understiga + 5° miclt under 20-dagars-perioden. 

Räcker pröfningen längre tid än 4 månader, ökas inter

vallen i samma proportion, eller förnyas pröfningen i samma 

ordning, Det senare sker vanligtvis i Hamburg, der pröfni1i-
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gen börjas i Oktober månad med 15" temperatur, hvilken der

efter får ::;tiga till 3Cl'\ ::;edan nedga till 5° och åter ::;tiga till 

30~, med hvilken temperatur pröfningen ::;lutar i April månad. 

Kronometrarne utsättas således 3 gånger för ::;anima tempera

tur och under 10 dagars tid hvarje gång. 

Temperaturen afiäses hvarannan timme från kl. 8 f.m. 

till kl. 10 e.m. å uti ki::;torna sittande till 1/;; grad indelade 

termometrar,*) hvarjemte hvarje morgon en max.- och m[n.

termometer afiäses, för att få veta minimitemperaturen uneler 

den del af natten, då inga observationer blifvit gjorda. Som 

denna antagligen varit något för låg, höjes i stället tempera

turen i någon mån under dagen . Medeltidstemperaturen för 

elygnet utrönes på så sätt, att minimi-temperaturen under nat

ten Mven ingår såsom en af de regnliera afläsningarna, }war

efter medium af dem alla beräknas. Den afiästa maximitem

peraturen användes blott såsom jemförelse. 

H varje dag vid samma tid j.emföras kronometrarne med 

pendeln och dessutom, för att tillika tjena som kontroll, ]war 

''') Äfvcn anvlindes "kronomct.risk termometer,,, hvarmed försti'ts en krono

meter utan !.·nmpr'n satinn, på hvars gång te mperaturen alltså törorsakar stora 

rubbningar. 

Rotlan 1858 gjordes i ~~rar;krike af hrr Delamareho och l:'loix ett in tres

sa ut expcri:nent m ed en ukumpenserad kronorneter. Experimentet rUckte sam· 

manlagdt omkring ' ,', i'trs tid, hvarnndr:r kronomctcru vnr utsatt för olika le m· 

pcrat mer frän 0° till + 35 o Celsius, allt under noggra.nrw. iakttagelser po't drag· 

ningen. Vid 0° vm: dagliga dragningen = - 3m 33•,r, (= accel. 213S,r•) och 

vid + 35' = + 201 52• (retard. 17:1',o). Emdlan dessa temperaturgriinscr af. 

tog alltså dragningen, allt ef ter som temperatmen tilltog. Delas differensen 

mellan de tvo't extrema dragningarna (d. v. s. 6m 25',·') med motsvarand e lem· 

]"ff " l"]] ( 
385 ',!\) ' l d l "11 l . pcratm·Cl e rens, sa ena e s 11' = il ii 0 , som sa e es utgör s n n n< en 1 

daglig dragning för h varje grad af med elt emperaturens för 'indring på 24 lim· 

mar. Den tabell , som enligt denna Leriiiming uppgjordes, visnde nilslan full · 

komlig öfverenEstHmmelse med de observerade temperaturema, sit att skilnnd~n 

för flertalet observationer ej uppgick till l.l 0
, 5 och för några fil till omkring 1 •, 

hvilkcn olikhet sannolikt fi5rorsnknts af osiikerheten vid besHimmandct. af rum

mets medeltemperatur. Denna oltompcnsera.de kronometer kunde alltså n n vän

das såsom termometer, r.ngifvande en medeltemperatur (n°) per dygn, som sva

rad e mot en daglig dmgning af(- 213' ,, + n° . 1 l•). 
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femte dag med normalnret, hvars stånd och gimg be::>tärnmes 

genom observationer med passage-instrument, sa ofta som möj

ligt, hvarvid det har visat sig att dylika nattobservationer 

blifvit anstälcla i medeltal 3 gånger i veckan. Vid kronome

terjemförelserna användes kronograf, hvarigenom afläsningarna 

kunna ske med största noggrannhet och säkerhet. I början 

användes härtill en stjerntidspendel, efter hvilken koinciden

serna antecknades, men den stora tidsförlust, som observatio

nen och räkningarne kräfde, visade snart behofvet af en elek

trisk registreringsapparat. 
Beträffande jemförelserna och temperatur-afläsningarna är 

dock arbetsordningen vid de olika observatorierna något skilj

aktig. Vid "Dentsche Seewarte" jemföras alla kronometrarna 

hvarannan dag kl. 10 f.m. medelst kronagrafen med normal

uret, då deremot kontroll-jemförelsen göres hvar lO:de dag 

kl. 10 a 11 f.m. och af annan person. 
För att bestämmct ordningsföljden af lcronometrarne i afseen

de på dems godhet och tilljörlitli.c;het användes vid ifrågavarande 

observatorier samma bestämmelser som i Greenwich. Talet 

A+ 2B tj.enar härvid såsom måttstock. A betyder skillna

den mellan den största och elen minsta dekad-drag

ningen*) och B den största differensen emellan tvenne 

"närliggande" dekad-dragningar. Ju mindre ofvannämn

cle summa (A + 2B) är, ju bättre anses kronometern vara. 

Enligt gällande bestämmelser för kejs. tyska marinen in

delas stationernas samtliga kronometrar i följande 3:ne klasser: 
1:a klassen 

der A + 2B icke får öfverstiga . . . 35s. 
2:a klassen 

der A + 2B m\ ste ligga emellan . . 35s och 55s. 
3:e klassen 

der A + 2B kan få öfverstiga . . . . 558 · 

Enär såväl kompensationsfelet som accelerationen båda 

ingå uti termen A, har prof. Börgen vid marin-observatoriet 

") Summan af de dagliga drngningarn~ under eu 10-dagars·period. 

- 14n -

i Wilhelmshaven framhållit att gränsvärdena för hvar och en 

af dessa fel borde särskilclt bestämmas, eller att accelerationen 

borde utgå ur A och få sin egen term C.*) I stället för A + 2B 

bör man använda A+ 2B +C, der A hufvuclsakligast repre

senterar konpensationsfelet, B tillfälliga språng i gången och 

C accelerationen, hvilken till största delen förorsakas af oljans 

föränderlighet. Af dessa brister äro sprången, hvilkas inverkan 

på gången visa sig i B, de farligaste, hvarföre denna qvantitet 

ingår med sitt dubbla värde. I sammanhang härmed föreslår 

prof. B. följande gränsvärden för de olika termerna: 
i 1:a klassen. 

bör A + 2B + C icke öfverstiga 

B 
" " c 
" " 

i 2:a klassen 

bör A + 2B + C icke öfverstiga 
B 

" " c " " 
i .'J:e klassen 

3Qs. 

50s 
12~. 

O•,n 

bör A + 2B + C icke öfverstiga 65s. 

B , , 15s. 

C , , 1~,o. 

Äfven om storleken af hela summan A+ 2B +C tillater 

en kronometer att hänföras till en viss klass får han alltså 
' icke rälmas elit, om B öfverstiger det angifna gränsvärdet. · 

Skulle en kronometers A+ 2B +C öfverstiga 65s, anses 

han icke böra användas för navigering. 

För kejserl. flottan är vidare föreskrifvet att kronometrar 

af l:a klassen få utlemnas blott till sådana fartyg, som göra 

transatlantiska resor eller vetenskapliga expeditioner. Om möj

ligt skall hvarje fartyg, som anträder transatlantisk resa, till

delas en l:a klassens kronometer såsom normal-kronometer. 

.,,,) Pil t dagar iir summan af accelerationen = '/• c.t' al\tsi• på JO clagm· 

= 50 c = U. Viirdet c hiirledes ur de 4 första o~h sista dekad-drngningarna, 

hvilka ligga resp. 115, 105, 95 o~h 85 dagar från hvarandra. 
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Finnes för tillfället ej tillräckligt antal elylika kronometrar, sa 

lenmas i stället de bästa af 2:a klassen. Vidare skall minst 

en kronometer af 2:a klassen lemnas till sådana fartyg, hvilkas 

resor inskränka sig till europeiska farvatten. stationära far

tyg erhålla uteslutande 3:e klassens kronometrar. För sådana 

3:e klassens kronometrar, som tilldelas sjögående fartyg, må 

värdet af A + 2B icke öfverstiga 90•-, då deremot detta värde 

för stationära fartygs kronometrar kan få uppgå till I05s-

De kronometrar, ·h vilkas A+ 2B öfverstiger 105s få till 

fartyg blott såsom observations- eller komparations-ur utlem

na::;, då expeditionen föranleder behofvet häraf. 

Derjemte är föreskrifvet, att hvarje kronometer skall efter 

3 års bruk rengöras och ny-inoljas af kronometerfabrikant, 

helst densamme som förfärdigat instrumentet. Inoljning utan 

rengöring får icke ega rum. Så snart kronometer återlenmas 

af fabrikanten skall han vid första tillfälle undergå förutnämda 

temperatur-pröfning, utan hvilken ingen kronometer får ut

sändas på någon längre resa. 

Alla fartyg, hvilka skola anträda längre expeditioner, er

hålla blott nya eller sådana kronometrar, som under loppet af 

sista året blifvit rengjorda, reglerade och pröfvacle. 

På hvarje kronometer-observatorium skall bland annat 

föras en 
Öfversigt 

af kronometer-observatoriet i N. N. tillhörande kronometrar. 

Datum då l l ~ 
Ort eller far- _, "' 

~ tyg dit ~ ~
[ kronom etern ~5. ;;_ 
'f blitvi t ut- å_ os, 

lemnad. · ~ 

"' " 

An m. 
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Vid pröfningen af de från fabrikanter insända nya kro

nometrar eger ingen egentlig premiering rum, dock brukar 

staten förbinda sig att .betala högre pris än vanligt för sådana 

kronometrar, som under pröfningen visat sig vara öfverlägsna. 

Vid upphandling af kronometrar för k. marinens behof 

betalas nemligen för 1:a kl. kronometrar (der A + 2B icke 

öfverstiger 35s ) 

1i00 mark för den bästa, 

1200 , för den andra i ordningen, 

1000 , st. för de två dernäst samt 

!)00 
" 

för öfrige. 
(Forts.) 



152-

Kammarherre Thorsten Nordenfetts föredrag 
om undervattensbåtar 

"Unitetl Service Institution" tlen 5 Febr. 1886. 

När styrelsen för denna församling gjorde mig hedern att 

anmoda mig hålla detta föredrag, erfor jag mycken ovisshet 

huru jag skulle behandla ämnet, emedan detta är alltför rik

haltigt för att kunna behandlas i ett enda föredrag. J ag kom 

emellertid till den slutsatsen, att jag skulle gå medlemmames 

önskningar bäst till mötes genom att meddela hvad som gjorts 

och hvad som göres i denna riktning, och genom att omtala 

mina åsigter om hvad som kan göras och hvad som icke kan 

göras med undervattensbåtar i strid; jag vill icke i detta före

drag infläta alltför många tekniska och vetenskapliga detaljer, 

emedan dessa ensamt kunna bilda materialier för ett särskildt 

föredrag, h vilket kanske mera borde tillkomma "the N a val 

architects" eller något annat vetenskapligt sällskap. 

Först anhåller jag få säga, att jag på intet vis kan dela 

den åsigten, hvilken jag hört uttalas, att det skulle vara nå

gonting grymt och ohyggligt uti undervattensbåts-ideen. 

Krig är alltid grymt och ohyggligt och orsakar mycket 

lidande och elände, men hvarje upptäckt, som kan bidraga till 

krigets förkortande eller till skyddande af handel och enskild 

egendom skall i verkligheten minska detta lidande. 

Det säges att det ligger någonting särdeles grymt uti det, 

att en undervattensbåt går på målet i hemlighet, utan att 

gifva motståndaren tillfälle att skjuta på den eller att kunna 

skydda sig för densamma, men hela tendensen af krig går 

nnmera i denna riktning, i motsats till fordua dagar då Hec

tor och Achilles gm go i te ten för sina föl j eslagare och an-
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vände en half timma till att smäda sma fiend'ers föräld1~al' 
och förfäder innan de började striden. 

H vad kan vara grymmare än blykulan, h vilken dödar på 

tusentals meters afstånd, utan att man hvarken l~an se gevä

ret eller mannen som afsköt kulan; eller den granat från en 

100-tonskanon, hvilken måhända orsakar förstörelse af ett 

stort fartyg sex mil från stranden, om den träffar en af dess 

iimtåligare delar. 

En fisktorped är ett hemligt träffande vapen, och hittills 

hafva alla mariningeniörer haft all möda ospard för att göra 

densamma mera verksam genom att öka torpedbåtens hastig

het, och derigenom göra anfallet mera plötsligt och oväntadt. 

Om jag har tagit ett steg längre, genom att framskaffa tor

peden under vattnet till den punkt, hvarifrån den med största 

möjliga effekt kan afskjutas, så har jag härigenom endast gjort, 

anfallet ändå plötsligare och mera oväntadt, men på samma 

gång har jag äfven ökat säkerheten för besättningen å den 

båt, som förer torpeden, hvilken å en vanlig torpedbåt är lika 

ntsatt som lätta brigaden var, då elen chargerade batterierna 

vid Balaldava. 

Samma hemlighetsfullhet och snabbhet för anfallet är tillå

tet i land; strategiens hela mål går ut på att . hålla fienden i 

okunnighet eller att missleda honom om en armes rörelse, intill 

dess generalen kan göra ett hastigt anfall med öfvermäktig 

styrka; en öfverrumpling är ju ingenting annat än ett full

görande af denna ide. Sir Andrew Olarke, och andra ledare 

af nutidens militära ingeniörvetenskap, äro motståndare till 

de tunga granitvallarne, hvilka erbjöclo ett goclt mål på 

långt afstånd för fiendens skepp och göra nu sitt bästa att 

gifva batterierna ett utseende lika med den dem omgifvande 

trakten, genom att täcka jorden med torf och buskar; det sista 

fullföljandet af denna tanke är den försvinnande kanonlavetten, 

hvilken kan riktas emot ett fiendtligt fartyg långt innan den 

tunga kanonen visar sig på det till utseendet fredlio·a IJlö]'da 
b' • 

fältet för att utsända. sin dödande projektil och åter försvinna 
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genom sm fallucka, efter att endast hafva visat sig några f?t 

sekunder. 
En undervattensbåts förnämsta mison el' et re är det oför

modade i dess anfall, och om anfallet med en torped afskjnten 

från en undervattensbåt är mera effektiv, än om den afskjutes 

från en vanlig torpedbåt, under det att besättningen i den 

förra är mera skyddad än i den senare, så bör undervattens

båten finnas hos alla nationer. 

Undervattensbåten är och måste alltid hufvudsakligen blif

~a ett försvarsmedel; och när undervattensbåtar kunna använ

das till försvar emot bombardement och blokad af hamnar, 

men verkan af dessa försvarsmedel synes grym och ohygglig, 

så torde fienden bäst kunna undvika det lidande som häraf 

framkallas, genom att afstå från anfall mot mitt fäderneslands 

hamnar, h varigenom mitt ändamål med dessa båtar vore vunnet. 

Tanken på undervattensbåtar är gammal. Den första så

dan båt h vilken jag kunnat spåra är den, som byggdes af Da

vid Bushnell under amerikanska frihetskriget. 

Redan så tidigt som 1776 aiwändes denna båt vid ett 

försök att spränga i luften engelska örlogsfartyget "Eagle"; 

detta misslyckades dock. Man hade en stark misstanke att 

mannen, hvilken åtagit t;ig att utföra detta värf, då han föl

jande morgon landade och fordrade den utlofvade belöningen, 

aldrig gjort något allvar::;amt försök, utan helt lugnt tillbrin

gat natten flytande på vattnet. 

W ashinghton skrifver i ett bre f 1785 till J effer::;on, att 

det var svårt att finna män, hvilka voro hågade åtaga sig ri

sken, att göra ett anfall med denna helt nya uppfinning, till 

följd af svårigheten att under vattnet framdrifva och styra 

denna båt, och till följd af svårigheten att nå målet. 

Det var en obeqväm båt, dest; utseende liknade två sköld

paddsskal skrufvade tilli::iammans; des::; besättning bestod endast 

af l man, hvilken icke hade luft för mer än 30 minuter, un

Ller hvilken tid han hade att för hand arbeta skrufven, som 

framdref båten, under det han samtidigt måste pumpa in och 

• 
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ut va~ten för att kunna sjunka till det bestämda djupet och 

att fngöra 200 !fl. ballast för att hastigare kunna stiga till 

ytan. Den explosiva minan med sin laddning af 150 tt. krut 

skulle skrufvas . fast vid botten af det :fiendtliga träfartyget, 

h varefter laddmngen skulle an tändas af ett urverk h vilket 

mannen satte i gång, seelan han fästat minan. ' 

. Detta låter ~1ycket ofullkomligt, men gaf dock anledning 

till alla efterfölJande misslyckade försök att åstadkomma en 
verksam undervattensbåt. · 

Näst kom Robert Fulton, hvilken uti Brest i Frankrike 

försökte en undervattensbåt, äfvenledes framclrifven för hand 

och med hvilken han stannade under vattnet en hel timma. 

Då den franska styrelsen icke antog hans uppfitinino- reste 

Fulton .. 1784 till England, hvarest Pitt visade synnm1igt in

tresse for densamma; ehuru dyrbara försök här anståldes med 

såväl Fultons undervattensbåt som med hans yttorpeder vun-
nos med dessa intet resultat. · ' 

Fulton återvände derpå till sitt fädernesland, och Förenta 

staternas styrelse bekostade genomgripande försök för att ut

veckla Fultons uppfinningar, hvilka dock misslyckades, åtmin
stone hvad beträffar undervattensbåten. 

1821 byggde en engelsman, Johnsson en undervattensbåt 

på Themsen, h vilken helt och hållet mi~slyckades. J a o- har 

icke varit i stånd att finna några detaljer ~m konstruktionen 
af denna båt. 

Ingenting afhördes härefter om undervattensbåtar förrän 

1851, då en bayrare, vid namn Bauer, konstruerade en sådan 

för att ~f holsteinarne användas emot de danska örlogsfarty

gen, hv1lka då blockerade Kiels hamn. Den hann emellertid 

icke blifva färdig i tid och gaf icke tillfredsställande resultat 

när den blef färdig. Den framdrefs för hand, hade pumpar 

för att förändra specifika vigten oeh en särskild apparat med 

ett slags. vattentäta handskar för att uneler skeppet, fästa mi~ 
nan, hv1lken skulle antändas med elektricitet. Vid sista för

söket sjönk båten och kunde sedermera icke upptagas. 
Tidskr. ·i Sjr) t·. 188(,', · l2 
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Ungefärligen vid samma tid gjorde en fransman, vid namn 
Alexandre, några försök i Newyorks hamn med en undervat
tensbåt, men synes dessa försök icke hafva fört upptäckten 
framåt. 

Under Krimkriget använde ryssame enligt meddelande i 
engelska pressen, undervattensminor, hvilka kunde :flyttas en 
viss distans, men hvilka näppeligen kunde kallas båtar. En 
fullständig beskrifning af dessa minor gafs i "Illustrated Lon
(lon News" för den 23 Juni 1855. 

Två explosioner berättas hafva egt rum under H. M. S. 
"Merlin" utanför Cronstadt; skalmingame af dem framkallade 
betydlig oro ombord, utan att dessa likväl gjorde någon syn
nerlig skada. Denna rörliga mina var förmodligen någon för
ändring af d:1· Payemes rörliga dykareklocka, hvilken för
söktes 1847 i Paris och Cherbourg och hvilken finnes beskrif
ven i "La Presse" 1847. 

Under amerikanska secessionskriget drogs å båda sidor 
uppmärksamheten åt undervattensbåtar. N ordstaternas styrebe, 
angelägen att förstöra sydstaternas pansarfartyg "Merrimac", 
lärer gått in på att betala en fransman i'. 10000 för hans 
uppfinning af en undervattensbåt, och att vidare betala hvarje 
lyckligt anfall med fl 5000. Den första summan synes hafva 
blifvit utbetald, men båten blef aldrig färdig. 

De confedererade auktoriteterne gingo ändå längre och 
sänkte verkligen en eller två af nordstaternas fartyg medelst 
sådana båtar. Den första båten var bygd af tunn jernplåt, 
var 35 fot lång, 3 fot bred och 5 fot hög. Den framdref.g tör 
hand af 8 man, hvilka arbetade en långskeppsaxel, som genom 
utvexling med kugghjul gaf skrufven en betydande hastighet. 
Dess största fart blef 4 knop i smult vatten; luftqvantiteten 
i båten ansågs tillräcklig för 8 man och befälhafvaren under 
2 timmar. Två sidoroder brukades för att höja eller sänka 
båten, då den var i rörelse; djupet, på h vilket båten skulle 
röra sig, antogs regleras genom den lutning man gaf dessa 
roder; när båten icke var i rörelse, höjdes eller sänktes a en 
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genom att ut- eller inpumpa vatten. Båten var afsedel att 
bogsera en mina, hvilken skulle explodera när. den kom i kon
takt med det fiendtliga fartyget; men då den i Februari 1864 
sänkte det federala fartyget "Housatonic", använde den en 
stångmina; faran häraf visade sig dm·igenom, att den med be
sättning af 9 man gick till hotten samtidigt med det fartyg 
den sprängt. Det federala :flaggskeppet "Harvest Moon", ami
ral Dahlgren, sänktes också af en mina, men ehuru pressen å 
kontinenten visste berätta, att denna mina fördes af en under
vattensbåt, säga andra rapporter, att detta orsakades af en för
ankrad mina. 

Vid expositionen i Paris 1867 visades en annan under
vattensbåt, hvartill amiral Bourgois och Mr Brune gjort rit
ningen. Den hade 26 fots längd och 9 fots djup; dess pro
peller hvilken arbetades af fyra man, sades komma att gifva 
henne en fart af 4 knop; den höjdes eller sänktes äfvenledes 
genom ut- eller inpumpande af vatten. Hemliga försök berät
tas hafva anställts med denna båt af franska styrelsen. 

Ryska regeringen har under många år användt stora sum
mor på fullkomnande af undervattensbåtar. 1868 blef en båt 
bygd af den s. k Alexandrofsky's typ, hvilken försöktes på 
Nevan utanför Mr Winans jernvägsverkstäder; den var bog
serad af en ångslup och nedgick under vattnet :flera gånger 
med lyckligt resultat, men synes icke hafva tillfredsställt ryska 
auktoriteterna. 

För omkring 5 år sedan blef en annan undervattensbåt, 
bygd efter det s. k Bjelvalskys system, försökt i S:t Peters
burg; jag har icke sett andra detaljer om denna, än att den 
är 20 fot lång och framdrifves af fyra man; att den höjes eller 
sänkes genom att minska eller öka vattenballasten; den säges 
hållas i horizontelt läge genom att skifta vattenballasten från 
fören till aktern eller tvärtom; genom kemikaliska medel er
hålles tillräcklig luft för att hålla besättningen under vattnet 
intill 9 timmar. Den säges ofta hafva gått ned till 15 fots 
djnp, och dess fart är 3 knop. Ett betydligt antal af dessa 
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"Bjelvalskys" ::;äges hafva blifvit byggda för Rysslands knst

.försvar. 
"The Engineering" för den 20 N o vember innehåller en 

fullständig beskrifning på Gonbets system af undervattens
båtar, af hvilka ett stort antal påstås hafva blifvit bestälda 
för Ryssland. Beskrifningen liknar mycket det i Ryssland 
kallade "Bjel valskys" system, ehuru för Goubet's båt endast 
erfordras två man. Goubets båt sänkes och höjes genom .in
eller utpumpande af vatten, men dessutom kan en större tyngd 
släppas, om det skulle blifva nödvändigt att uppstiga till ytan 
hastigare, än hvad som kan åstadkommas genom vattnets ut
pumpande. Minan innehåller 110 ifi. dynamit; när båten kom
mit rätt uneler fiendens skepp, kastas minan loss, stiger af 
sin flytbarhet uppåt, och bör då medelst en ring af s1Jikar fä
sta sig vid skeppsbotten; när detta skett, drager sig båten till
baka på säkert afståncl, och minan antändes med elektricitet 
genom ledningstrådar. Det är ämnadt att elektrisk kraft skall 
användas för framdrifning af denna båt medelst akumulatorer; 
men konstruktörerna måtte icke hafva mycket förtroende här
till enär de hafva åror till båten för elen händelse den elek-

' triska motoren skulle fela. 
Mr Garrett konstruerade en undervattensbåt för omkring 

10 år sedan, och en blef bygd hos Mrs Cochrane i Liverpool. 
Denna båt var 45 fot lång och hade formen af två koner, 
med en mellanliggande cylindrisk del. Den nedsänktes för
medelst pistoner, hvilka förändrade båtens deplacement deri
genom att de drogos in eller skötos ut, äfvensom genom ett 
roder, hvilket, liksom på de confedererades båt, styrde den 
up}J eller nedåt. Komprimeradluft såväl som kemikalier med
fördes för besättningens förseende med luft. Denna båt an
vändes aldrig för krigsändamål, och förolyckades å vV elska 
kusten efter en serie af försök. J ag har haft mycken nytta 
af den negativa erfarenhet som vanns under dessa försök, i det 
Jag undvikit cle fel, hvilka gjorde denna båt mindre lyckacl. 

Den tanke synes helt och hållet hafva vunnit erkännande 
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att undervattensbåtar, om lyckade, skola blifva synnerligen 
värderika och jemförelsevis billiga vapen för hamnförsvar ; 
men ingen af dessa .båtar hafva hittills blifvit tillfredsställande, 
och jag anhåller nu att få meddela mina åsigter om orsakerna 
till att de icke hafva blifvit lyckade. 

l:o) De hafva alltid bygts för små och för klena. Den 
längsta af förutnämnda undervattensbåtar var 45 fot eller om
kring hälften så lång som mina båtar. Deras små dimensio
ner och tunna plåtar gjorde dem obrukbara i dåligt väder och 
utsatte dem för faran att sjunka, isynnerhet om de kommo 
på grund eller i kontakt med något fartyg. Det ringa utrym
met . för luft, som så små båtar meclgåfvo, nödgade besättnin
gen att använda kemikalier för att rena luften. 

2:o) De hafva aldrig blifvit inrättade för att kunna af- ' 
skjuta fisktorpeder och följaktligen måste de försöka att fästa 
sin mina vid skeppets botten, hvilket jag anser vara outför
bart, då man tager i betraktande risken att komma i berö
ring med skeppet, hvilket, isynnerhet om det är utsatt för sjö-· 
häfning eller i rörelse, måste orsaka båtens undergång. Detta 
sätt nödvändiggjorde äfven bruket af ett kompliceradt urverk 
eller elektriska ledningstrådar för att sätta båten i tillfälle att 
undvika faran af att gå förlorad med det anfallna fartyget, 
hvilket var händelsen med den båt som sänkte "Housatonic". 

3:o) I alla de äldre håtarne vor o minorna laddade enelast 
med vanligt krut, hvars effekt är mindre förstörande än bom
ullskrutet eller dynamiten i fisktorpeden; och verkan af spräng
ningen emot ett träfartyg var på långt när icke så allvar
sam som emot ett pansarfartygs tunna bottenplåtar. 

4:o) Alla hittills försökta båtar hafva framclrifvits för 
hand. Detta betingade ett alltför strängt arbete för besättnin
gen, hvilken icke stod ut med att före anfallet på vattenytan 
förflytta båten någon längre distans, och gjorde det alldeles 
omöjligt att med båten uthärda i hårclt väder. 

I mina båtar förminskar bruket af ånga antalet besätt
ningsmän, hvilka, när cle äro uneler ytan, halva så litet att 
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göra, att temperaturen, hvilken är lägre än i vanliga nutidens 
eldrum, icke är svår att uthärda; eldarn e i mina båtar hafva 
t. ex. intet att göra då båten är under vatten; mina båtar kunna 
gå 150 mil och deröfver före anfallet utan att behöfva kola. 

5:o) Alla föregående båtar hade mycket otillförlitliga me
del att kunna höja och sänka sig. Nedgåendet medelst styr
ning i de amerikanska båtarue för 20 år sedan, var likaså far
ligt som de föregående och efterföljande försöken att höja och 
sänka båtarue eller att hålla dem på ett bestämclt djup, medelst 
minskande eller ökande af båtames vigt genom mer eller min
dre vattenballast eller genom ändrande af deplacementet. In
gen af dessa båtar använde den principen som jag har tilläm
pat, för att tvinga båten ned genom mekaniska hjelpmedel, 
förlitande på den alltid qvarvarande flytbarheten för att flyta 
upp; så att, ifall den mekaniska apparaten vägrar göra tjenst, 
båten genast kommer upp till ytan. De hade icke heller den 
~tadighet, som gifves genom de tvenne ständigt nedåt dra
gande krafterna, mina båda horizontela propellrar, hvilka, 
vare sig båten ligger stilla eller är under rörelse, ständigt 
arbeta emot båtens benägenhet att vilja komma uppåt, hvilken 
åter framkallas af flytbarheten. 

Jag anser det högst farligt att för uppflytandet vara be
roende af en tyngd, som skall frigöras, emedan apparaten för 
dennes fällande lätt kan i behofvets stund komma i olag. 

J~tg kan icke förstå huru långskeppsstabiliteten hos en 
båt uneler vattnet kan kontrolleras genom de medel, som 
förut användts å dessa båtar; och äfven om dessa medel varit 
mera fullkomliga, skulle de aldrig kunnat vara af tillräcklig 
effektivitet för så lätta båtar utan synnerlig inertia. Äfven 
Goubets system att flytta vatten eller tyngder från för till 
akter inuti båten måste verka mycket långsammare, och or
saka mera dykning och oscillering än mina roder, hvilka all
tid förblifva horizontela och derigenom motverka den minsta 
benägenhet hos båten att vilja gå ur dess longitudinella hori
zontela ställning. 
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J ag anser det vara ytterligt nöd vändig t att hålla båten i 
horizontel ställning, då den är under gång, enär en lutning 
nedåt med .inertian af en tung båt, skulle helt säkert föra 
denna under det tillåtna djupet, innan detta hann motverkas 
af de flyttbara tyngderna. 

Dessa äro, så vidt jag kunnat deromförvissa mig, de mera 
vigtiga steg som blifvit tagna till utveckling af undervattens
båtar, innan jag för fem år sedan började egna min uppmärk
samhet deråt. 

Dåvarande ståndpunkt för torpeders användande i strid 
syntes mig vara följande: 

Undervattensminor placerade på botten eller flytande för
ankrade hade allmänt antagits; men de ansåg os icke tillfy Hest
görande för hamnförsvar, enär de icke voroflyttbara och kun
de undanskaffas af fienden. 

Harvey's bogsermina hade icke lenmat tillfredsställande re
sultat, och stångminan kunde enelast användas vid undantags
fall. Whiteheads o.ch Schwarzkopf's fisktorpeder voro då de 
enca, hvilka gåfvo hopp om att, vidare fullkomnade, blifva 
riktigt verksamma. 

Oafsedt felen och svårigheterna i konstruktionen och sty
randet af en fisktorped, syntes det vara en nästan oöfvervin
nerlig svårighet att med någon grad af säkerhet framskafi'a 
denna intill sådant afstånd från målet, som är nödvändigt för 
att den skulle kunna göra säker verkan. 

Praktiskt taget är fisktorpeden en projektil och torped
båten är den kanon som utskjuter den. De stora utgifterna 
för dessa under fredstid, och vissheten att förlora ett stort 
antal båtar under lmigstid, göra dessa medel för torpedens ut
skjutning ytterst kostsamma och otillfredsställande. 

Det syntes mig derför vara af stor vigt att konstruera 
ett medel, hvilket med större säkerhet kunde framskaffa fisk
torpeder intill så kort afstånd från det fartyg, som skall an
fallas, att torpeden icke misslyckas att träffa målet. 

Vår[;~, dagars torpedbåtar, hvilka röra sig på vattnet1 mötas 
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af ma~kinkanoner, som nästan omöjliggöra ett anfall vid dag~
lju~; förbättringar, sådana som större fart och tjockare plåt 
på deras ömtåligare delar, hafva åter framkallat kraftigare och 
mera långt räckande snabbskjutande maskinkanoner, uneler 
det att samtidigt båtames ökade storlek erbjuda ett ~törre mål 
att träffa. På så sätt erbjuda icke torpedbåtarue i denna dag 
som är, större säkerhet att komma på lagom skjutafstånd från 
målet, än de gjorde för fem år sedan. 

Det syntes mig att en mycket 8äkrare utsigt erhöll~ att 
framskaffa torpeden till det dödande afstånclet, om, i stället 
för att rusa in afståndet med flera båtar, hela tiden utsatta 
för en förstörahele eld från maskinkanoner, jag kunde i hem
lighet föra torpeden till det önskade afståndet med ::;annolik
het att icke alls blifva sedel och med sannolikhet att ieke träf
fas äfven om fienden skulle se mig. 

Detta gaf mig anledning att, under förhoppning att för
söket skulle lyckas, upptaga frågan om undervattensbåtar samt 
att i stället för att publicera mina åsigter härom, gena::;t bygga 
en· sådan båt och af sådan beskaffenhet, att man icke skulle 
kunna misstänka elen vara bygd enelast på försök utan en för 
verkligt krigsbruk. 

J ag skall nu lemna en beskrifning af båten och derefter 
framställa mina åsigter om dess användning och manövrering. 

Den första båten lät ja.g bygga i Stockholm och med den
na hade jag äran att göra flera försök i Sverige sistlidne Sep
tember i närvaro af delegerade från de flesta ledande länderna. 
Följande äro dess hufvuddimensioner och detaljer: 

Längel 64 fot; bredd 9 fot; öfver afvisarne 12 fot; djup
gående 11 fot; deplacement 60 tons; fart "on measnred mile" 
9 knop; väglängel tillryggalagd utan omkolning 150 mil; djup 
till hvilket den utan fara kan nedgå 50 fot. 

Maskinen, compounclsystemet med ytkondensor, 2 cylin
drar, väfvarne i 90", trycket 100 rfl. på qv.-tum, lemnar 100 
ind. hkr. Pannan, af vanlig sjömodell ~ned återvändande tu
ber, har en eldstad och omkring 200 qv.-fots elclyta. 
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Två varmvattencisternE'r romboidformade med sferiska 
ändar. 

Pannor och ci::;terner innehålla omkring 8 ton::; vatten. 
Både pannor och cisterner äro af::;edda för ett tryck af 150 
r/1. på qv.-t. 

En fisktorped, 14 fot lång, föres på ut::;idan på bogen; 
denna af::;kjutes på mekani~k väg. 

Sänkningsapparaten utgöres af 2:ne vertikala propellrar 
clrifna af en 6 hästars maskin med dubbla cylindrar. Propell
rarna äro ])lacerade i utbyggnader på båda sidorna af båten. 

En kallvattencistern rymmande 4 tons vatten finnes i bå
tens midt för att härmed reglera båtens flytbarhet. Denna 
ci::;tern kan, då båten skall gå längre distanser på vattnet, an
vändas till kolbox. Besättningen består af 3 nian. 

För långa afstånd utom sigte af fienden löper båten på ytan 
med kupolen och omkring 3 fot af sköldpaddsryggen öfver 
vattnet, med forceradt drag utblåsande röken under vattnet. 

Näi· båten kommer på sådant afstånd från fienden att den 
möjligen kan upptäckas, sänker den sig så djupt att encla::;t 
kupolen blifver synlig öfver ytan; detta sker genom att intaga 
så mycket vatten i kallvattencisternen, att den återstående 
flytbarheten kan öfvervinnas af mina horizontela propellrar. 
Den löper sålunda i vattenbrynet intill dess den kommer så 
nära, att den lilla kupolen kan upptäckas, hvarefter den full
ständigt nedsänkes under ytan och går nu på målet helt och 
hållet skyld-af vattnet, såvida det icke skulle blifva nödvändigt 
att en eller par gånger visa kupolen öfver ytan för att rätta 
kursen . 

Den ofvannämnda flytbarheten bibehålles alltid, och ned
sänkandet från denna vattenbryns-("awash"-)ställning måste 
åstadkommas genom igångsättningen af de horizontela pro
pellrarne, sålunda på mekanisk väg öfvervinnande den åter
stående flytbarheten hos båten, hvilken drages ned på ett större 
eller mindre djup, beroende på den hastighet som gifves nyss
nämnde propellrar. 
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Enär vattnet::; täthet icke förändra::; pa olika djup kan jag 
alltid uträkna den exakta storlek af flytbarheten, ::;om är nöd
vä,ndig för att ·resa båten till ytan när propellrarne stoppas 
eller för att lyfta båten närmare ytan då jag minskar hastig
heten å de maskiner, hvilka clrifva dem. På så sätt måste 
båten genast flyta till ytan i elen händelse något skulle kom
ma i olag vare sig i maskinerna eller i propellrarne. 

För att öka kontrollen å djupet som ernås genom ha::;tig
heten å de horizontela propellrarne, har jag inrättat en appa
rat för att bestämclt kunna reglera djupet på hvilket jag ön
skar röra mig; denna består af en vent,il, som reglerar äng
tilloppet till den lilla maskinen; denna ventil hålles öppen 
genom en vigt, flyttbar å en häfarm, pistonen till ventilen står 
äfven i förbindelse med vattnet på så sätt, att när jag når ett 
djup der trycket från sjön är större än från vigten, så slutes 
ventilen, maskinerna stoppas och flytbarheten res0r båten till 
dess det yttre trycket aftager, då vigten åter öppnar ventilen, 
På så sätt kan jag exakt bestämma det djup, å hvilket jag 
önskar röra mig. 

När jag går ned uneler ytan, medför jag omkring 8 tons 
vatten utsatt för hela ångtrycket, så att jag, i händelse en så 
stor läcka skulle uppstå, att jag icke kan hålla båten läns med 
mina ångpumpar, kan öfven'inna läckan och stiga till ytan 
genom att blåsa ut detta vatten. Detta måste vara långt mera 
tillfredsställande än att kasta loss tyngder. 

På ytan framdri:!:'ver jag båten genom att elda pannan på 
vanligt sätt, och håller jag temperaturen af vattnet i cister
nerna vid ett gradtal motsvarande ett ångtryck af 150 ~1. 
Då jag önskar gå ned under vattnet, slutas askugns- och eld
stadsluckorna, sedan tilltäppes skorstenen från båtens insida 
och clerpå sättes de horizontela propellrarne i gång. 

I detta ögonblick har jag för framdrifning uneler vattnet, 
ångan som lemnas från det upphettade vattnet (omkr. 8 tons), 
hvilken befunnits tillräcklig för att elenned löpa en elistans af 
14 mil, eller längre än hvad som är nödvändigt för att göra 
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ett anfall i krig. Vid ett sådant tillfälle hade vi, då båten 
öppnades, ännu öfver 20 rff. tryck qvar i pannan. 

Båten är sidovägen mycket styf genom att jag för::;ett 
elen med G tons bly i slagen. 

Långskeppsvägen är båten innan igångsättningen balan
cerad genom vigter och detta kan ytterligare jemkas genom 
att hafva mer eller mindre vatten i de två cisternerna för 
och akter. 

Uneler nedgående är båten fullständigt horizontel och är 
be::;tändigt hållen sålunda vid rörelse under vattnet genom bog
roderna, hvilka clrifvas af en blyvigt. Dessa bogroder hafva 
visat sig arbeta så väl, att någon nämnvärd skiftning i det ho
rizontela läget icke förmärkts. 

Ehuru centrum gravitatis är rätt uneler metacentrum, är 
båten så känslig långskeppsvägen att bogroclern ögon blieldigen 
rätta hvarje tenelens till afvilming från det horizontela läget. 

Seclan de svenska försöken i sistlidne September har jag 
haft tid att ·tillämpa på båten nya vigtiga förbättringar, som 
framkallats genom erfarenhet, så att denna båt numera är ett 
fullständigt verksamt instrument för praktiskt bruk. 

Tre man äro tillräckliga för besättning, och jag har fun
nit att dessa män icke erfordra någon annan luft för beqväm 
lifsnäring, än elen luftutrymmet i båten sjelf innehåller. 

Dimensionerna af denna · första båt äfvensom dess fart och 
form voro bestämda för kustförsvar i en skärgård såsom i 
Sverige, vestkusten af Skottlancl etc. och för försvar af ham
nar med långa inlopp såsom t. ex. London, Liverpool m. fl.; 
jag är fortfarande öfvertygacl om att, då händighet och grund
gående måste ingå såsom faktorer, dess proportioner icke myc
ket kunna förbättras. 

Vid försvar af öppna kuster och för företag då det blir 
nödvändigt att hålla sjön för flera dagar utan att kunna söka 
skydel uneler öar eller i flodmynningar, äro andra och större 
proportioner önskvärda. J ag håller nu på med konstruktion 
af båtar med sådana större linier, fullt öfvertygacl om att 
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såväl de mindre ::;om de ::;törre typerna ::;kola blifva nödvän
diga. 

Linierna af mina båtar äro valda med särskild hän::;yn 
till n,tt gifva minsta motstånd då båtarne äro under vatten, 
och följaktligen äro dessa icke så goda, då en del af båten 
är öfver vattnet. Farten på ytan af min lilla båt är 9 knop, 
men kan blifva större då båten är uneler vatten. Båten kan 
således alltid, vare sig den är på eller uneler ytan, göra 4 till 
5 knop emot en 4 knops ström. 

Frågan om hvilken fart uneler vattnet, som är elen mest 
önskvärda, måste besvaras genom erfarenhet och må::;te bero 
på storleken och djupet af det omgifvancle vattnet, på huru 
::;tor denna fart kan vara utan att derigenom förminska anfal
lets hemlighet, samt på andra frågor, hvilka enelast kunna 
besvaras genom långvarig öfning af intelligenta officerare, se
dan dessa blifvit fullt bekanta med båtens skötsel. 

Följande äro detaljerna af mina större båtar: 
Längel 100 fot, breeld 12 fot, deplacement 160 tons, fart 

på "measurecl mile" 12 knop, löpt elistans utan omkolning 900 
mil, djup på hvilket de med säkerhet kunna neclgå 50 fot. 

Maskinerna äro af compoundsystemet med ytkonclensor, 
hafva två cylindrar och väfvarne i 90°, samt indikera med 
100 r/1. ångtryck 250 hästar. 

Pannan är af den vanliga sjötypen med återgående tuber, 
har två eldstäder och omkring 750 fots elclyta. 

Varmvattencisternen är romboidformad med sferiska ändar. 
Både pannan och cisternerna äro gjorda för ett tryck af 

150 (f. på qv.-t. 
Två 14 fots fisktorpeder föras på utsidan å bogen och af

skjutas mekaniskt. 
Apparaterna för nedsänkning bestå af två vertikala pro

pellrar drifna af två maskiner, hvardera af 6 hästars kraft. 
'rvå ·hufvudkallvattencisterner äro placerade vid hvardera 

ändan och innehålla hvarje 15 tons vatten, äfvensom en i 
miLlten af båten för reglerande af flyt?arheten, innehållande 7 
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tons vatten; kolboxar på sidorna af pannan; 8 tons kol finnes 
på siclan af varmvattencisternen samt i miclten af båten. 

Besättningen: tre man i hvarje vakt, och två vakter. 
Med kol enelast i boxarne, kan denna båt hålla sjön i fem 

dagar eller längre, och bör således ~ara särdeles lämplig för 
kryssning utanför Englands sydkust, färdig att försvara hvil
ken hamn i kanalen som skulle blifva hotad, eller ock kan 
den användas som clispatchbåt genom att osedd passera linien 
af fiendens fartyg. 

Såväl de stora ;:;om de små båtarne äro naturligen förseelda 
med kompasser, tryckmätare och alla nödiga instrumenter för 
att mäta djupet från ytan, för balansering af båten och för att 
rena luften samt för andra ändamål vid undervattensnavige
ring. 

De tre hufvuclpunkterna i mitt undervattensbåtsystem, på 
h vilka jag särskild t önskar fästa uppmärksamheten äro: 

1:o) Genom att använda vatten för att magasinera kraft 
är jag i besittning af en reservoir, hvilken aldrig kan l~omma 
i olag och hvilken kan ersättas när som helst, i hvilken del 
af vedden som helst och utan någon främmande hjelp från 
land eller från annat fartyg. Skulle deremot elektricitet an
vändas, måste ömtåliga och speciela appa1:ater begagnas till 
kraftkälla, såsom akumulatorer eller batterier, hvilka, om de 
behöfde repareras eller ersättas, skulle göra båten helt och hål
let 11 hors de combat", såvida icke denna kunde nå någon elek
trisk clepöt. Dessutom är hållbarheten af vattencisternen myc
ket större än hos elektriska apparater, hvilka, om en väglängd 
måste löpas, dessutom alltid erfordrade maskiner för att åter
fylla deras kraft. 

Samma skäl tala äfven emot bruket af kaustik soda eller 
sammanpressad luft. 

Förutom detta, har jag, efter noggran unelersökning af 
hvad som på andra vägar kan åstadkommas, kommit till den 
slutsatsen, att jag genom ingen annan metod kan magasinera 
så mycken kraft som genom bruket af upphettadt vatten isyn-
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nerhet som jag gjort det till mål att konstruera maskinerna 
till mina båtar på sådant sätt, att jag, så länge jag kan hafva 
högtryck i pannan, kan använda expansion: ehuru trycket 
faller i pannan derigenom att ångan förbrukas vid gång under 
vatten, kan jag reglera mina maskiner, så att de kunna arbeta 
med och äfven under det atmosferiska trycket. 

Skälet, hvilket genast bestämde mig för att använda varm
vattensystemet, var den vigtiga faktor af säkerhet som erhöllR 
genom att jag var i tillfälle att medelst ånga utan användande 
af maskineri blåsa ut stora vigter af vatten, h vilket måste lätta 
båten och motverka hvarje läcka, som möjligen kan uppstå. 

slutligen har jag föredragit att begagna varmvattensyste
rnet, emedan, då framdrifningskraften är ånga, vanliga marin
ingeniörer hafva kännedom derorn, och måste till följd häraf 
hafva mera förtroende till båten, än om till denna användts 
något nytt, ömtåligt eller jemförelsevis mera oförsökt system. 

2:o) Neddragandet af båten på mekanisk väg. J ag är 
af den öfvertygelsen, att föregående försök hafva misslyckats 
hufvudsakligen antingen derför, att de berodde på förändran
det af båtens deplacement genom inpumpande af vatten för 
att sänka denna. eller för att härigenom bestämma djupet på 
hvilket de önskade operera, eller derför att de sänkte sig ge
nom att med roder styra nedåt. 

Min motvilja för elen förstnämnda metoden för nedsänk
ning genom intagning af vatten, och på så sätt öka båtens 
specifika vigt, är, att, praktiskt taladt, det icke är någon skill
nad i vattnets specifika vigt på ytan och på 50 fots djup, och 
att då båten redan på ytan icke har någon :flytkraft, så har 
den äfven ingen sådan på djupet, och är det således förenadt 
med stor fara att gå ned, enär båten lätt kan komrna under 
det tillåtna djupet. 

Vidare voro de genom denna metod beroende af meka
niska hjelpmedel för uppstigande genom utpumpande af vat
ten, och om under sådana förhållanden dessa hjelpmedel skulle 
fela, så vore båten ohjelpligen förlorad . 
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H vad beträffar metoden att sänka båten genom styrande 
nedåt, behöfver jag endast påpeka den stora risk man löper 
då man låter ett föremål af 160 fots längd och af en stor 
tyngd gå i en nedåt-stäfvande riktning, äfven om detta sker 
under en liten vinkel, enä1' den vunna riktningen mycket 'lätt 
kan föra båten under det tillåtna djupet och detta så hastigt 
att man icke har tid att hindra det. 

Å andra sidan är jag genom mitt system icke beroende 
af mekaniska hjelpmeclel för att kunna uppstiga. J ag håller 
mig medelst hastigheten hos de horizontela propellrarne och 
regulatorerne på ett önskaclt djup, och har tillräcklig kraft 
att hålla båten i balans, då den rör sig på detta djup, och 
derigenom att jag aldrig låter båten lemna det horizontela lä
get, är jag säker för faran att komma för djupt genom stäf
vande nedåt. 

3:o) J ag har funnit det horizontela läget ett sine qua non 
för en undervattensbåt och jag har genom det föregående visat 
den stora fara båten löper, om den tillåtes nedgå med lutning. 
Jag använder derför roder, hvilka jag föredrager att placera i 
bogen, och h vilka genom blyvigt hållas uti horizontel ställning. 
Sknlle båten af en eller annan anledning vilja intaga ett icke 
horizontelt läge, skola dessa roder genast tvinga båten att in
taga detta. 

Uneler experiment utförda uneler :flera år har jag funnit 
dessa roder fullkomligt tillförlitliga, och de hafva alltid upp
fyllt deras ändamål. 

Såsom tillägg till dessa 3:ne hufvnddrag af mina uncler
vattensbåtar har jag ytterligare några punkter; å hvilka jag 
önskar påkalla uppmärksamheten. 

Det finnes verkligen ingen olägenhet af hettan eller af 
brist på tillräcklig sund luft i mina båtar. 

Värmen efter den ofvannämncle 14 mils löpningen var 
endast 32° C. och efter första löpningen vid Lanelskrona då 
besättningen varit instängd i 3 timmar, blef temperaturen af
läst af tvenne härtill utseelda officerare till 31° C. , under det 
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jag blifvit meddelad, att temperaturen i somliga monitorers 
eldrum gått upp till 49° C., och förmodar jag, att det icke är 
mycket svalare ombord å en del af de stora pansarfartygen. 

Beträffande luftens renhet så har fyra man varit inne
slutne i båten ·under sex timmar, utan att man förmärkt någon 
minskning på höjden af lågan från ett talgljus, hvilket var 
stäldt på durken, den höjd, hvarest luften bör vara mest för
orenad. 

Det fin~1es naturligen inget skäl hvarför jag icke skulle 
medtaga komprimerad luft, kaustik soda, klornatrium eller 
nåoTa andra bekanta kemikaliska sammansättningar för att b 

o 

rena luften, i stället för blyballast, utom att jag icke anser 
dessa arraugementer vara nödvändiga, enär det under krig 
måste gifvas många tillfällen då man för en minut kan öppna 
kupolen eller använda forceradt drag för att ånyo fylla båten 
med ren luft. 

J ag har icke haft den ringaste svårighet , att få besättnin
gar. Min förste maskinist var från handelsmarinen, min an
dre maskinist tillhörde svenska flottan och min tredje var en 
privat arbetare; en stor mängd eldare erbjöclo mig deras tjenst, 
och många svenska sjöofficerare anhöllo att få taga befälet på 
båten. Svårigheten att få besättningar är således ringa, och 
dessutom anser jag dem vara säkrare i mina båtar, än under 
många andra omständigheter. I händelse af olycka kan båten 
alltid komma till ytan och folket rädda sig med tillhjelp af 
lifbälten. 

Befälhafvaren skall snart ·lära sig och blifva bekant med 
utseendet af kusten och andra föremål, sedda från så lågt läge 
som från kupolen, då båten är "awash". Likväl fordrar detta, 
såväl som kännedomen af båtens andra delar, noggranna stu
dier, på det man må verkligen kunna göra båten effektiv. 
Ingen oöfvad kan träffa pricken eller åka velociped eller spela 
piano, ehuru allt detta är en lätt sak då man en gång kan det. 

Jag har i flera år dröjt med att fullborda min första båt , 
för att komma i tillfälle att kunna borttaga alla komplika-

- 171 

tioner. J ag använder ingenting annat än vanlig ångkraft och 
vanliga maskiner; dock måste maskinisten och eldaren vara 
så hemmastadela med läget af kranar, ventiler och pumpar, 
att de genast och nästan mekaniskt kunna finna det rätta an
vändandet af dem vid vigtigare tillfällen. 

Officerare, hvilka komma att föra dessa båtar, ·böra kan
ske uneler flera år studera deras manöverförmåga och bästa 
sättet att uneler krig kunna göra dem mest nyttiga. Om så 
icke sker, blifva de kanske till ingen nytta just i det ögon
blick då befälhafvaren till sjös bäst behöft dem. Jag lägger 
stor vigt på att detta öfvande sker i god tid, allelenstund jag 
måste tillstå, att om ett stort antal af dessa båtar hastigt till
verkas, strax innan ett stort krig utbryter, så skulle dessa an
tagligen icke komma till så mycken nytta som halfva antalet, 
handterade af officerare och besättningar, hvilka förut under 
fredstiden gjort sig under flen·. år förtrogna med dem. 

Besättningarne böra naturligen till en början öfvas med 
båten '' awash", då den endast vi~ar kupolen, hvilket ofta kom
mer att blifva fallet under krig ; båten skall ofta i detta läge 
blifva af stor nytta. 

Mina kompasser äro inrättade som för alla andra jern
skepp, d. v. s. de lemna icke samma gynsamma resultat som 
clå de äro upphöjda öfver jemet, men de visa alltid detsamma, 
antingen båten är på ytan eller uneler vattnet. J ag kan all
tid taga säkra pejlingar innan nedstigandet och sedan blifva 
säkert ledd af kompassen. 

General Hardinge Steward har föreslagit begagnandet af 
en teloskopisk spegel; detta kan vara ganska nyttigt vid till
fällen då man icke vill visa hela kupolen öfver ytan, eller då 
båten icke är helt och hållet under vattnet och man önskar att 
hålla fiendens fartyg i sigte ·genom tuben från spegeln, hvil
ken af denna hålles öfver vattenytan. 

Löjtnant Hovgaard föreslår, att elektrisk kraft skulle med
föras i alm m ulatorer såsom tillägg till ångkraften; detta kan 
naturligen göras, om det skullA bAfinna.s nyttigt, men .Jag 

'l'idskr. ·i Sjc'it . 1886. 13 
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skulle föredraga att undvika denna komplikation och att med

föra ökad qvantitet af upphettaclt vatten, motsvarande tyng

elen af sådana akumulatorer. 

Den största säkerheten för båten ligger uti elen stora osan

nolikheten att fienden skall känna till, att båten är i närheten 

eller att ett anfall är tillämnadt; dernäst ligger den cleruti, att 

kupolen endast visas öfver ytan ett par sekunder, hvilket i 

allmänhet icke bör meclgifva fienden tid att kunna bestämma 

afstånclet och seelan gifva eld. För elen händelse kupolen 

skulle · träffas, så är derför icke båten förlorad, då det finnes 

ett lock som kan kastas för öppningen och göras vattentätt; 

så att båten ånyo kan gå ned och seelermera utom sigte sätta 

fast en reservkupoL 
Båtens sköldpaddsrygg kan lätt skyeldas mot skott från 

maskinkanoner eller från snabbskjutande kanoner genom att 

ytterligare täckas med l-tums stålplåt, men deremot måste 

granater, om de råka skölclpaclclsryggen, träffa i en så spetsig 

vinkel, att mot dem sådan ytterligare tyngd icke är behöflig. 

När båten löper "awash" bildar vattnet, hvilket täcker 

hela båten, utom kupolen, det bästa pansar man gerna kan 

önska sig. 
Mina båtar äro beväpnade med en eller två Whiteheads

torpeder i tuber, och så snart som min styrbara elektriska mina 

blir färdig, ämnar jag äfven bogsera en sådan. 

Denna mina erbjuder den fördelen, att ståltrådsnät icke 

längre blir något skydd, emedan detta antingen spränges sön

der eller bringas tätt inpå sidan till följd af kraften hos mi

nan, som väger 4 tons, och hvilken stöter emot med en hastig

het af 15 knop, hvarigenom dess laddning af 300 (/. dynamit 

måste komma att explodera så nära fartyget, som är behö:fligt 

för att denna stora laddning skall blifva effektiv. 

För att försvara undervattensbåten emot öfvervattens

torpedobåten, ämnar jag föra en 2-rf!. hastigt skjutande granat

kanon eller ett par Mae Evoys (spring-) torpeder, h varförutom 

mina båtar äro Rå Rtarka och händiga, att de bm na ramma 

ir 

l 

l 

l 
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l 
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och sänka hvilken öfvervattenstorpedbåt med hvilken de kunna 
komma i strid. 

Då ~tt stort pansarfartyg lwstar lika mycket som 50 a 
100 af mma undervattensbåtar, kan frågan om kostnaden icke 

spela någon rol; jag är dessutom öfvertygad om, att allt efter 

som de olika nationerna blifva bekanta med dessa båtar och 

seelan sjöofficerare genom praktik hunnit bestämma sättet för 

att göra dem mest effektiva, så skola dessa båtar komma att 

användas i stort antal. Så snart som det blifvit kändt att bå

tarne äro tillförlitliga och lättskötta, tillföljd af att j~g gjort 

dem enkla och lätthandteracle, genom att borttaga alla kom

plicerade . och farliga rörelsekrafter och mekanismer, och då 

man af dessa endast fordrar hvad de verkligen kunna åstad

komma, utan att ihågkomma de fantastiska fastän snillrika 

ber~tt:lse:na af J u:es -y en: e, behöfves icke någon större grad 

af mb1llnmgskraft a mm s1da för att tro det dessa båtar inom 

få år komma att i stort antal finnas, för att försvara sådana 

vatten som Themsen, Mersey, Clyde, Humber, Gibraltar sund, 

Bosphoren och Dardanellerna, Suez-kanalen, Rio Janeiro, La 

plata och sådana hamnar som Port~mouth, Plymouth, Cork, 

Edinburgh, Hamburg, Wilhelmshaven, Köpenhamn, Kiel, Carls

kr~na, ~ronstad\ ~rest, Cherbourgh, Ferrol,. Lissabon, Cadiz, 

Carthagena, Mar seille, Toulon, Genua, Spezz1a, Neapel, Triest, 

~dessa, Alexandria, New-Y ork, New-Orleans och vigtiga sta

tiOner o~h skeppningsorter i Indien, China, Japan, Australien, 

Syd-Afnka och Amerikanska kontinenten. 

Nästan vid alla tillfällen då jag studerar kartan öfver 

sådana hamnar, finner jag alltid någon udde, som synnerligen 

väl lämpar sig för undervattensbåtsanfalL 

Jag har hört den åsigten uttalas, att ett allmänt antao·an-
"' 

de af undervattensbåtar skulle verka ofördelaktigt för detta 

lands intressen, emedan dessa båtar skulle sätta små land i 

tillfälle att till en viss grad kunna försvara sina hamnar emot 
stora kraftiga flottor. 

Det är utan tvifvel sant, att Undervattensbåtarne äro af 
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stor vigt i synnerhet för länder, hvilka icke äro i stand att -
kunna medfölja de ständigt återkommande förändringarne af 
dyrbara pansarfartyg, men huru rikt England än är, måste 
äfven för detta mäktiga land vara fördelaktigt att på ett bil
ligt sätt kunna försvara sina kuster, sina kolonier och sina 
kolstationer, h varigenom dess pansarfartyg skulle kunna dispo
neras mera för strid på öppna hafvet, och dess snabba krys
sare voro att tillgå för att skydda handelsmarinen eller att 
förstöra fiendens privata . fartyg och handel. · 

J ag har aldrig hört, att engelska flottan har något öfver
flöd på fartyg för dessa ändamål, äfven om man lemnar kust~ 
försvaret å sido, och jag kan icke tänka mig något mindre 
kostsamt sätt att skydda hamnarne i kolonierna eller kolsta
tioner, än med sådana undervattensbåtar, hvilka; då befästnin
gar saknas, kunna försvara dessa platsers handel till dess den 
kongl. flottan kan komma till deras hjelp. 

t· 
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Italienska öfningseskaderns stridsöfningar 
under Oktober 1885. 

(Med en karta ) 

Dm;sa öfningar utförde~:> på norra ~:>idan af ön Sarclinien 

vid Bonificio::;unclets ö::>tra mynning, hvarest ett ::;tort antal 

öar och skär bilda en ::;kärgårcl, rik på goda ankarplatser. De 

mera framskjutna öarne utgöra för torpedbåtar, hvilka hafva 

att bevaka inloppet till de inre ankarplatserna, förträffliga 

stödjepunkter, hvarifrån de kunna göra utfall emot fartyg, 

~:>om försöka att intränga i skärgårelen eller som kryssa utan

för Sardini en. V at ten v ägarn e emellan öarne äro, oafseclt att 

de äfven väl egna sig för artificiella hinders utläggande, gan

::;ka svåra och farliga att passera, synnerligen nattetid. 

Å andra siclan erbjuder elen mellan öarne 1\faclclalena, Ca

prera och Sardinien inneslutna bassin en utmärkt och säker 

<tnkarplats för en flotta, h vilken der har fördelen af tre utlopp, 

nemligen ett söder om ön Spargi, ett emellan Spargi och Mad

dalena och ett tredje mellan Cap Orso (på Sardiniens kust) 

och ön Caprera. 
En på elen nu beskrifna ankarplatsen liggande eskader 

~:>kall svårligen kunna innestängas, äfven af en öfverlägsen 

motståndare, och skall också i nödfall här finna en tillflykts

plats, utmärkt med hänsyn till det geografiska läget och för

träfflig såsom operationsbas såväl vid försvar som till anfall. 

För en italiensk eskader är sagda plats särdeles fördel

aktig såsom utgångspunkt för c1Bss opera,tioner, då en fiencltlig 

flotta hotar Italiens v estkust; men samma fördelar skall den 

också erbjuda en :fiendtlig flotta, som satt sig i besittning af 

elensamma för att använda dert till ba~ för sina operationer 

mot nämnda kust. 
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Förutsättningarne för stridsöfningarne v oro följande : 
E:okadern delades i två partier, ostpartiet och oestpartiet, 

h vilka skulle operera mot h varandra. 
Ostpartiet ser sig, i betraktande af motståndarens öfverläg

:oenhet, tvmigen att tillsvidare söka sig en skyddad ställning 
vid ön Nacldalena. Här försäkrar det sin ställning med alla 
möjliga medel, hållande sig dock beredd att vid första gyn
:oamma tillfälle bryta upp och gå till sjös. 

Vestpartiet har till uppgift att blockera ostpartiet och att 
:oå fort som möjligt anfalla detsamma. 

Programmet för manövern uppgjordes af viceamiral Pa
coret de S. Bon, som i egenskap af generalskiljedomare hissade 
sin flagg på kryssaren "Sa voia". 

Ostpartiet, uneler befäl af konteramiral M. Civita, bestod 
af pansarskeppen "Principe Amadeo" (flaggskepp) och "Ca:otel
ficlarclo", kryssaren: "Amerigo V espucci," a v isofartyget "V e
detta" och fyra kusttorpedbåtar uneler ledning af transport
fartyget "Europa". 

V estpartiet, uneler befäl af viceamiral F. Nartini, be:otod 
af två elivisioner af hvilka den första stod under viceamiralens 
direkta kommando, och den andra kommenderades af konter
amiral L. Bertelli. Första divisionen bildades af pansarskep
pen "Dandolo" (flaggskepp) och "Duilio", kryssaren "Giovanni 
Bausan," a visafartyget "Marcantonio Colonna". Andra di vi
sionen omfattade pansarskeppen "Roma" (flaggskepp) och 
"Affondatore'' samt vattenfartyget "Vercle". Dessutom voro 
fem torpedbåtar, fördelade i två grupper, stälcla till vestpar
tiets förfogande. 

Redan af olikheten i stridskrafterna inom de båda parti
erna framgick, att det framför allt var frågan om att pröfva 
torpedbåtars förmåga till försvar och anfall och att konstatera i 
h vad mån blockader och forcering af passager med hänsyn till 
befintliga fasta och flyttbara försvarsmedel hade utsigt att lyckas. 

Italienska tidningen "Rassegna", ur hvilken "Mittheilun-; 
gen ans dem Gebiete des Seewesens" hemtat denna framställ-
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uing, som vi m1 ur si::;tnämnda ticl::;krift återgifva, gör en ut
förlig framställning af de utsigter att lyckas, som torpedbåtar 
torde hafva vid anfall och vid försvar, men dessa uttalanden 
innehålla endast hvad som redan länge och från skiljda håll 
framhållits. I elen italienska tidningen meddelas emellertid, 
att ve:otpartiets fem torpedbåtar redan hade åtföljt den pBl·ma
nenta eskadern under dess expeclltion till Levanten, och att 
de::;sa båtars bemanning iföljd häraf utgjordes af fullt öfvadt 
folk. 

Den 15 Oktober vid solnedgången lenmade vestpartiets 
fartyg sin ankarplats vid Ca,r;liari. Detta gälde såsom krigs
tillståndets inträdande. De sardinianska kusterna voro från 
detta ögonblick för vestpartiet att betrakta såsom fiendtligt 
område, och i enlighet härmed skulle också detta parti göra 
alla sina dispositioner. Uneler det torpedbåtarne, med ånga 
uppe, skulle tagas på släp af de i lämplig ordning formerade 
större fartygen, ålåg det kryssaren "Bausan" och avison "Co
lmma" att besörja bevalmingstjensten. "Rasse,r;nct" yttrar med 
afseende å denna disposition - och detta med goda skäl -
att, i betraktande af de otillräckliga hjelpmedel, öfver hvilka 
vestpartiet kunde förfoga för elen så högst Yigtiga rekogno
scerings- och bevalmingstjensten, eskaderns säkerhet ingalunda 
kunde kallas väl beaktad. I de talrika vikarne på sarelinian
ska kusten kunde torpedbåtsafdelningar hafva goda gömställen, 
hvarifrån de vid gynsamt tillfälle kunde kasta sig öfver en 
fiende. En eskader, som närmar sig kust under här antagna 
förhållanden, borde omgifva sig med en kedja af kunskapare, 
så att en torpedbåtsflottilj icke skulle kunna komma nära de 
stora fartygen oupptäckt, och dessa sistnämnda få tid att vända 
till sjös och åtminstone vinna 2 km. försprång för torped
båtarne. Med hänsyn till elen tid som stora slagfartyg i me
deltal behöfva för att vända, med hänsyn till torpedbåtars 
hastighet och till afståndet på hvilket de med projektorer 
kunna upptäckas, skulle här erfordrats minst fyra fartyg till 
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utförande af bevakningstjeno;ten. Kunde detta behof icke fyi
lat:i, borde man hållit sig på ett a±i;tåud från kusten, som låp; 
utanför torpedbåtarnes operationsområde. 

Den 17 i dagbräckningen var den anfallande eo;kadern pa. 
höjden af ön Tavolam och satte då kurs mot trakten af ön 
Biscict. Torpedbåtarne kastade loss bogsertågen och medföljde 
efter de stora fartygen. De båda för rekognoscering aft:~edcla 

fartygen ångade förut, hållande sig likväl ständigt inom signal
af::Jtånd från hufvudstyrkan. En fördelning af eskadern afsän
des med uppdrag att afbryta förbindelsen emellan Sardiuien 
och fastlandet och styrde för detta ändamål emot Marinella
golfen, hvarifrån telegrafkabeln utgick. Uppdraget utfördes 
utan att något motstånd röntes. "Rassegna" bemärker med 
hänsyn härtill, att det är att hoppas, att detta icke skall gå 
så lätt för sig, sedan försvarsverken vid Maddalena en gång 
blifvit färdiga och telegrafkabeln blifvit dragen dit inom be
fästningarne. 

Det var ungefär i daggryningen som från kryssaren "Gio
vanni Bausan" upptäcktes och signalerades torpedbåtar i tredje 
qvadrantens riktning, och strax derefter upptäcktes från "Mar
cantonio Colonna", som redan •befann sig under Cap Ferro, 
två torpedbåtar, hvilka manövrerade för att söka undvika ljus
knippan från fartygets elektriska ljusapparat och syntes iakt
taga motståndarens rörelser. På ett afstånd af omkring 1 mil 
från torpedbåtarue vände "Colonna", i a±sigt att låta jaga sig 
och för att hålla torpedbåtarne under sin artillerield vid pass 
15 minuters tid, innan de hunno nalkas på torpedskjutning::;
distans ; torpedbåtarue vände dock mot ön Biscia och gingo 
innanför skären. 

Emellertid blef underrättelse om vestpartiets anryckande 
genast meddelad ostpartiet från de talrika signalstationer, 
hvilka denna afdelning anordnat på lämpliga ställen för att 
beherrska sjön rundtomkring .M:addalena. 

Dagen grydde. För vestpartiet var nu vigtigt att besätta 
någon punkt å det fiendtliga området, hvilken, skyddad mot 
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vind och o;jö, lätt kunde försvarat:~, och som, a ena t:~idan Lill
räekligt närbelägen elen antagliga t>tridsplatsen och å andra 
sidan liggande utom fiencltliga kanonernas porte, egnade sig 
till operationsbas, hvarifrån förberedelserna till genombrytande 
af de fiencltliga spärrningarna i Madclalenaloppen kunde träf
fas. V estpartiets chef hade härtill utsett Porto Liscia di Vacca; 
dock måste han, innan han kunde skrida till besättandet af 
denna punkt, göra sig säker om, att inloppet elit var fritt från 
t:~pärrning och undervattensförsvar. 

Beträffande de angrepp, hvilka ve::;tpartiet kunde hafva 
att vänta från land, var i programmet antaget, att enclao;t o;å
clant artilleri från land användes, som blifvit upp8täldt till 
försvar af de nedlagda hindren. 

Då det var alldeles nödvändigt att utsätta "Duilio's'' 2:a. 
klaso; torpedbåtar, äfvensom eskaderns ångslupar och ängbar
kasser och att förse dessa med erforderlig utrustning och nö
cliga hjelpmedel för en expedition i ändamål att bana väg ige
nom motståndarens minlinier, och då slutligen 1:a klass torped
båtarue behöfde förse8 med kol, måste man härföre först upp
söka en annan ankarplats, en provit:~orisk operationsbas, till 
dess man försäkrat sig om att elen i anfallsplanen bestämda, 
egentliga operationsbasen var fri från minspärrning. Vice
amiral Martini lät derföre unelersöka vikarue på kusten emel
lan Cap Figari och ön Libani och styrde med de större far
tygen till Volpebu,qten. 

Före solnedgången utsattes och armerades här barkasserna, 
hvilka skulle bevaka farvattnet till ankarplatsen, och lämpliga 
t:~kyddshinder mot fiendtliga torpedbåtar anbringades. 

Fartygen och torpedbåtarue hade derefter åter lupit ut, 
för att sätta i verk blockeringen af ostpartiet, och endast pan
sarskeppet "Roma" qvarlenmades i Volpebugten, till8kydd för 
den utskeppade båtmaterielen. Metl denna anordnades två ex
peditioner, hvilka efter nattens inbrott skulle tagas på släp af 
"Colonna" och framrycka mot r1e fiemltliga minspärrningarne:;; 
yttersttt linier. 
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Redan ett par timmar efter mörkningen var blockaden 
med vestpartiets stridskrafter satt i verksamhet. Vid vestliga 
inloppet till lVIaddalenafjärclen var posterad en afdelning af 
1:a klass torpedbåtar; vid inloppet emellan Razzoli och C:ctp
rera höll sig en likadan afdelning: de från "Duilio" utsatta 
torpedbåtarue bevakade passagen emellan Caprera och ön Bi
::;cia,, hvarest, med elen riktning vinelen nu hade, sjön var jem
förelsevis lugn. Längre ut kryssade på vestra siclan i Boni
faciosunclet "Duilio" och "Affonclatore" och på östra sidan 
"Dandolo" och "Bausan". 

Ostpartiet var genom sina signalstationer och sina beva
kande torpedbåtar underrättad om dessa af motståndame in
tagna ställningar och om alla dess rörelser. 

Emot midnatt satte sig de i Volpebugten förberedda båt
expeditionerna i rörelse. "Marcantonio Colonna" släpade dem 
ända till Cap Ferro och krys::;acle derefter i närheten, för att 
invänta utgången af företaget. I daggryningen återvände den 
ena båtafdelningen; den andra hade fallit i fiendernas våld. 

Detta första försök hade sålunda misslyckats; likväl blef 
det icke utan gagn för fortgången af vestpartiets anfallsope
rationer. Befälhafvaren för den återkomna båtexpeditionen, 
t:>om lyckats klara sig för fiendens armerade båtar, var nem
Iigen i tillfälle att lemna åtskilliga underrättelser om spärr
ningens yttersta linie och om försvarsanstalterna i farvattnet 
emellan Cap Ferro, Biscia och Caprera. Dessa underrättelser, 
t>ammanstälda med uppgifter som erhållits af en vid utloppet 
från de inre fjärdame anhållen fiskarebåt, unelerlättade föl
jande dag för "Colonna" uppdraget att göra sig · förtrogen 
med verkliga tillståndet af ifrågavarande område och försvars
anstalterna der. Det visade sig, att genomfarten vid Biscia 
och farvattnet långs Capreras ostkust voro fria från lwarje 
undervattensförsvarsmedel samt att vestpartiets fartyg hade 
obehindradt inlopp till hamnen vid Liscia di Vacca och utan 
fara kunde ankra der. 

I daggryningen den 19 inlupo pansarskeppen "Roma" 

' J 
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och "Affonclatore" samt kryösaren "Giovanni Bausan" i nämnda 
hamn och ankrade der med spring i riktning Ost och V est, 
under det att "Danclolo" förblef uneler gång för att betäcka 
förstnämnda fartygs operationer mot ett eventuelt anfall från 
ostpartiets sida. 

Den af vestpartiets fartyg intagna ställning var ganska 
nära intill ostpartiets åt öster mest framskjutna minspärrning. 
Denna omständighet var visserligen till fördel för operatio
nerna mot denna spärrning, men ställningen var likväl icke 
nog försäkrad mot anfall af de fiencltliga torpeclbåtarne, och 
detta så mycket mindre som de maskerade och oåtkomliga 
batterier, hvilka försvarade ostpartiets minlinier, kunde hindra 
iartygsbåtarne att nedlägga hinder på hvarje ställe inom om
rådet af det farvatten, som ledde till operationsbasen. 

"Rassegna" förmenar, att, om ostpartiet hade här förfogat 
öfver ett större antal torpedbåtar än som i verkligheten var 
fallet, ett af de vid Liscia di V acca ankrade fartygen med all 
säkerhet blifvit sprängdt, och tillägger, att skyeldsnät uneler 
här för hanelen varande omständigheter skulle erbjudit bety
delsefull hjelp. 

Vädret, som hittills varit jemförelsevis gynsamt, försäm
rades nu. 

Natten emellan elen 19 och 20 blåste stormen från VSV. 
Denna natt skulle ett anfall göras mot de fiendtliga minlini
erna med hela elen för sådant ändamål utrustade båtmaterielen; 
äfven "Duilios" 2:a klass torpedbåtar skulle häri deltaga. Bar
kasserna och båtarue lemnacle strax efter midnatt Porto Liscia 
di Vacca och formerade sig på en linie med samma utsträck
ning som hindren, hvilka skulle genombrytas. Man gjorde 
sig förhoppning om att genom ett samtidigt anfall på många 
olika punkter af spärrningen kunna nå ett lyckligt resultat. 
Då expeditionen hunnit vid pass l km. nära målet, nödgades 
elen emellertid af en svår stormby att vända om. 

Under följande natt företagna expeditioner hade icke gyn
sammare resultat. Vid sistnämnda anfallsförsök undgick icke 
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en enda b<Lt mot::;tåndarem; vaksamhet; en del af materielen 
föll i fiendens händer, on annan del förklarades aJ skilje
domstolen vara försatt ur striJbart skick. 

Uneler dessa för vestpartiet ogynsamma tilldragelser i fa.r
vattnen SO. om Maclclalena, hade en af korvettkaptenen C. 
Mirabello använd krigslist inne på ostpartiets ankarplats full
ständig framgång. Nämnde officer lät på en :fiskarebftt fast
sätta ett vattenfat utan bottnar så att det gjorde tjenst som 
ett slags skjuttub, i hvilken kunde läggas en fisktorpeJ. Me
delst en lina, som genom ett hål i botten på båten och ett 
annat hål i fatets öfra sida ledde till torpedens rörelsemeka
nism; kunde denna sättas i verksamhet. Vid middagstiden elen 
19 afgick fislmrbåten och då den icke väckte någon misstanke 
om sin afsigt, lyckades den nå ankarplatsen vid S:t Stefano. 
Här tillbragte elen natten akter om avisafartyget ."Vecletta". 
Ett försök att skicka torpeden mot pansarskeppet "Amadeo", 
som den gjorde följande dag, misslyckades genom att linan 
sprang af; sedan linan åter ställts i ordning, lyckades likväl 
ett andra försök, som gjordes på omkring 10 meters afstånd 
från "Castelfidardo". 

"Rassegna" anmärker i afseende å · denna tilldragelse, att 
en dylik krigslist näppeligen kan lyckas under verkliga krig::;
förhållanden, enär man då icke torde lemna fiskeriet och fiskar
båtar ·i frihet - en åsigt som ingalunda kan bestridas ; likväl 
tjenar händelsen såsom ett bevis på huru nödvändig den strän
gaste vaksamhet är under krig; och tidningen förmenar att 
äfven denna händelse indirekt bevisar nyttan för fartygen af 
att vara försedda med skyddsnät. 

Sålunda hade nu ostpartiet förlorat ett af sina pansar
skepp, under det vestpartiet icke vidare förfogade öfver en 
enda ångbarkass, som lmnde användas till förstörande af de 
fiendtliga spärrningarne. Under sådana förhållanden blef sist
nämnda partis uppgift att tillsvidare fortsätta den strängaste 
blockad. Detta partis fartyg, hvilka redan haft maskinerna 
i ständig gång under 6 dagar, törfogade dock icke längre 

.. 
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öfver så rikliga kolförråd, som för lösningen af denna uppgift 
fordrades. 

"Ras:;egna" påvisar med anledning häraf huru ytterst vig
tigt det är att anordningarne för kompletterande af fartygens 
förråder, och framförallt kolförråden, äro under krigstid om
sorgsfullt gjorda. 

Icke allenast i förväg väl valda stödjepunkter med depo
ter äro nödvändiga, utan af samma skäl äro äfven passande 
transportskepp oumbärliga. 

Beröfvad sina ångbarkasser, beslöt befälhafvaren för vest
partiet att begagna ett af fartygen till öppnande af väg genom 
de fiendtliga minlinierna. Härtill utsåg han vattenfartyget 
"Verde", enär detta var det minst dyrbara fartyget i afdel
ningen. För att med detsamma åstadkomma en öppning af 
tillräcklig bredd för att lemna säker passage åt de stora far
tygen, blef det förseclt med utliggare, å hvilka drogos en gör
del af nät. Sålunda anorclnadt presenterade vattenfartyget en 
motståndsyta af 15 meters bredd och 8 meters djup. 

Det bestämdes att angreppet skulle ske den 21 på _mor
gonen. Genombrytningen skulle utföras på ett ställe, der man 
hade att vänta sig elektriska eller mekaniska kontaktminor. 

Fartygen skulle i omvänd ordning till deras värde följa 
efter "Verde"; "Dandolo" skulle gå sist. Efter genombryt
ningen skulle "Dandolo" och de öfriga stora fartygen, med 
undantag af "Dnilio", begifva sig under Ca p Ors o; sistnämnda 
fartyg skulle gå till Punta di Sardegna. 

På detta sätt skulle partiets fartyg få en ställning, som 
meclgaf verksam eldgifning emot motståndarens fartyg, om 
dessa skulle öfverraska dem på ankarplatsen eller om de under 
gång mot vestra sidan af Maddalenafjärden eller efter ankom~ 
sten dit skulle mötas. 

"Basse_qna" anmärker vid ofvan beskrifna anfallsplau, att 
det antagna medlet hvarken var nytt eller det enda, som 
knnr1e användas för att bryta väg genom minlinierna, men 
att J et sitkedigen var det most praktiska. Ett gammalt far-
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tyg med tillräckligt stark maskinkraft för att föra det fram 
och med fyra eller fem man ombord var ju allt hvad man 
skulle använda; och manskapet utsattes härvid icke för större 
fara än bemanningen i båtar, som för dylikt ändamål användas. 
Genom kommunikationer emellan de vattentäta afdelningarne 
kunde fartygets sjunkande regleras så, att härtill valdes pas
sande ställe innanför linierna, hvarest möjlighet för elen med 
simgördlar förseelda bemanningens räddning erbjöds. 

Ofvan omtalade plan kom emellertid icke till utförande, 
enär chefen för ostpartiet beslutat, att natten mellan elen 20 
och 21 med sin styrka bryta blockaden. 

Före mörkrets inbrott var han underrättad om motpar
tiets ställning. Utfallet var bestämdt att ske emellan Punta 
Sardegna och Niclo cl'aquila. 

A visafartyget "V ed etta;,, följd af tre torpedbåtar, hade 
uppdtag att utgå och manövrera för att komma på möjligast 
längsta synhåll från "Duilio", som bevakade detta lopp, och 
att låta jaga sig af detta fartyg, tagande vägen i riktning 
emellan öarne Lavezzi och Razzoli. 

Om ''Duilio" förföljde "Vedetta", skulle torpedbåtarue 
vända och angripa "Duilio". Under tiden skulle "Amadeo" 
med NV. kurs söka öppna hafvet utanför blockacllinien. 

Sjön gick hög och vinden blåste mycket hård från Vest. 
Kl. 10 på aftonen passerade "Vedetta", gynnad af det rådande 
mörkret, Punta Sardegna; "Amadeo" följde efter på ungefär l 
mils afståncl. "Vedetta" hade redan vändt mot NO., då den, 
lemnande ön Spargi om styrbord, varseblef vid nordligaste 
udden af denna ö en af det blockerande partiets torpedbåtar. 
Afstånclet från elensamma kunde icke vara mera än 1500 meter, 
ett afståncl, som dock var tillräckligt stort för att, med hän
syn till rådande sjö och vind, berättiga antagandet, att torped
båten behöft alltför lång tid till att närma sig på torpeclskjut
ningsafståncl, för att icke deruneler af a vis on blifva skjuten redlös. 

Denna torpedbåt blef också genom skiljedom förklarad för
satt .ur striden. 
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Ostpartiets torpedbåtar hade emellertid af elen svåra sjö
gången nödgats att minska farten och befunno sig i höjd med 
"Amadeo". "Duilio", som helt långsamt ångade mot Cap 
Testa, fick nu sigte på elen med full fart vesterhän styrande 
"Amadeo," och o aktad t sistnämnda fartyg, såsnart det bl e f 
belyst af "Duilios" elektriska ljus, snabbt girade babord hän, 
närmade sig dock de båda fartygen hvarandra märkbart. 

På omkring 2000 meters afstånd öppnade "Duilio" eld. 
Icke långt derefter gjordes från "Ainadeo" elen signal, hvar
med enligt programmet fartyg skulle förklara sig försatt ur 
striden. 

A vis on "V ed etta" hade nu ändrat kurs och styrde för 
farvattnet öster om Razzoli; den hade redan klarerat utfarten, 
da den blef upptäckt och upphunnen af "Dandolo" samt fick 
samma öde som flaggskeppet. 

Ostpartiets torpedbåtar, som hållit sig i närheten af "Ama
deo", blefvo vid detta fartygs gir babord hän af detsamma 
maskerade för "Duilio", och gående akter. om "Amadeo", föllo 
de plötsligt öfver "Duilio" inpå dess sida. 

Skiljedomarnes åsigter om detta torpedbåtsanfall voro icke 
sammanstämmande. Å ena sidan påstod man, att torpedbåtarue 
blifvit upptäckta, innan de ännu kommit rund "Amadeos" 
akterskepp, under det å andra sidan försäkrades, att båtarue 
oupptäckta kunnat af.skjuta sina torpeder helt nära det fiendt
liga fartyget. 

Den 21 vid middagstiden gaf generalskiljedomaren order 
om att båda partiernas fartyg skulle förenas vid S:t Stefano, 
och dermed voro öfningarne afslutade. 
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(Insi:Lndt.) 

Om vigten af manöveröfningar för flottans befäl. 
Uti en tid, då sjövapnets materiel blir allt mera dyrbar 

och komplicerad, och då ångan som drifkraft obestriclt intager 
herraväldet å sjökrigsteatern, ställa sig naturligtvis fordrin
garue på elen personal, som har sig anförtroc1t det ansvars
fulla kallet att i ofredens stund :föra dessa kostsamma krigs
maskiner mot fienden, ganska högt. För att vid ett dylikt 
tillfälle kunna med utsigt till framgång bjuda en efter all 
sannolikhet i effektiv kraftutveckling öfverlägsen motståndare 
spetsen, erfordras en under allvarliga och omsorgsfulla förbe
redelser förvärfvacl synnerlig skicklighet i handteranclet af 
C!enna materiel. Det är dervid visserligen af vigt att bibringa 
personalen en fullständig förtrogenhet med sjökrigstjensten i 
alla dess olika grenar, - det allravigtigaste torde dock vara, 
att hos befälet söka framkalla e11 till virtuositet uppclrifven 
skicklighet i att manövrera fartyg uneler ånga. Ty hvartill 
tjenar i sjelfva verket all möjlig skicklighet i yrkets många 
detaljer, om icke den ledande på bryggan med fullkomlig sä
kerhet och vana förmår att manövrera fartyget äfven under 
kritiska förhållanden. 

Att uppmärksamheten redan blifvit väckt härpå i Eng
land, och röster der höjt sig för vidtagande af speciela åtgär
der dm·för, synes i ett märkeligt anförn.nde af captain C. P. 
Fitz-Gerald, återgifvet i 5:te häftet af donna tidskrift för år 
1884. Vi instämma fullkomligt uti de anmärkningar, hvarmecl 
redaktionen af tidskriften beledsagat detsamma, och vi tveka 
icke att uttala den åsigten, att sjöofficerarnes vana och för
trogenhet mecl ångfartygR manijver iifven hos oss ioi.nnu lomnar 
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åtskilligt öfrigt att önska, en åsigt som förefinnes temligen 
allmänt så inom som utom kåren. Detta missförhållande är 
så mycket mera beaktansvärdt, som flottan - tack vare de, 
jemfördt med fordom, betydligt ökade öfningsanslagen i för
ening med den mera fullständigt ordnade skolutbildningen -
säkerligen ej sedan länge tillbaka kunnat förete en i såväl 
praktisk som theoretisk yrkesskicklighet mera jemnt utbildad 
befälspersonal - detta såväl i hvad som rör de rent militära 
grenarue af yrket, som då det gäller att praktiskt, till sjö~ 
eller i skärgård, orientera sig förmedelst navigationens till 
buds stående hjelpmedel. Det är egentligen först uti trånga, 
af seglare uppfylda farleder eller i hamn, der utrymmet är in
skränkt, som hos sjöofficern en underlägsenhet framträder, ofta 
af ganska förödmjukande beskaffenhet - en underlägsenhet, 
som kanske lika mycket som något annat bidragit, att hos 
nationen stäfja flottans popularitet, och som ofta gifvit anled
ning till elen blodigaste och bittraste kritik från de utanför 
vapnet ståendes sida. Orsaken härtill är lätt att inse; den är 
ingalunda bristande sjömanskap i detta ords vidsträcktare be
tydelse, men deremot bristande vana vid och kännedom om 
ångfartygsmanövern. Olika individer kunna visserligen hafva 
olika anlag i detta hänseende, men af ctlla erfordras dock myc
ken öfning för att ernå skicklighet, oaktaclt saken för den oin
vigde ser helt lätt ut. Huru är det då hos oss bestäldt med 
elylik öfning? 

På våra sommarexpeclitioner, der denna färdighet skulle 
förvärfvas, lär i sjelfva verket tillfället dertill ganska begrän
sadt. Sällan förekomma för manövern kinkiga farleder, och 
vanligen ankrar man på redden vid angöring af hamn. Den 
då erforderliga manövern är af enklaste slag, som hvarken 
kräfver eller framkallar någon skicklighet. När tilläggning 
någon gång eger rum, förer, som naturligt är, chefen vanligen 
befälet å bryggan. Subalternofficeren har derför enelast undan
tagsvis tillfälle att utföra någon vigtigare ångfartygsmanöver, 
förrän den dag kommer, då han får sjelf..ständigt fart,ygsbefäl. 

Tidskr. i Sjiit•. 188C. 14 
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Den under sådana förhållanden ursäktliga ovanan kan då lätt 
ådraga honom missöden, lika menliga för hans kassa som fram
tid inom vapnet, och för att undvika detta manas han ofta till 
alltför minutiösa och vidtomfattande försigtighetsmått. Och 
hvad är väl ändå en af båtar och fartyg uppfyld hamn annat 
än ett lätt manöverfält, jemfördt med krigsskådeplatsen på 
sjön, när man finner sig omhvärfd af anfallande motståndare? 

Huru skall då denna bristfällighet, som i afgörandets stund 
kan medföra de mest ödesdigra följder, lämpligast kunna af-
hjelpas? 

Månera saker skulle i viss mån kunna bidraga härtill. 
b 

En längre utsträckt öfningstid till sjös skulle naturligtvis 
åstadkomma en fullständigare utbildning i allmänhet och så
lunda äfven i detta hänseende. Men sälänge vi ej hafva nå
gon förhoppning om ytterligare ökadt exercisanslag, lär väl 
detta förblifva blott ett önskningsmåL Den skulle dessutom, 
på grund af ofvan angifna skäl endast ofullständigt afhjelpa 
bristfälligheten i detta stycke. 

Ett sätt vore visserligen, att, i likhet med hvacl fordom 
brukades, bevilja officerare permission att föra privata ångbåtar. 
Såviclt vi hafva oss bekant, har ännu intet rederi haft skäl 
ångra, att till befälhufvare å sina fartyg hafva användt sjö
officerare, och den öfningen är ej att förakta. Billigt vore 
väl äfven, att de statens embetsverk, hvilka i likhet medlots
och postverken använda serskilda ångfartyg i sin tjenst, till 
befälhafvareposterna å dessa fartyg gåfve företrädesrätt åt sjö
officerare. Genom dessas kommendering å sådana fartyg skulle 
besparing uppstå för nämda· embetsverk och sålunda fördelen 
deraf blifva ömsesidig.*) Man har emellertid framhållit och 
er1· ort o·ällande att en elylik tjenstgöring vore i andra delar b. b ) 

alltför afvikande från örlogstjensten för att i allmänhet kunna 
vinna understöd. Med den fåtaliga subalterngrad, som vi för 
närvarande ega, och hvarifrån dessa befälhafvareposter väl 

*) Sknlle ej Hfven å de privntfl ångfartyg, som föra den lretnngarle post 
flaggan förd.rHdcsriitt till bcfiil kunna reserveras sjöofficerare? 
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hufvudsakligen borde besättas, skulle ett sådant medgifvande 
måhända medföra olägenhet för tjenstens jemna gång till och 
med i fredstid. 

Ett annat sätt vore, att låta inflyta i instruktionerna för 
utgående fartygschefer åliggande att tillse, det underlydande 
befäl (och underbefäl) erhölle speciel öfning i ångfartygs
manöver under expeditionen; men svårigheter saknas dock 
icke äfven i detta fall. F m tygen äro ofta af så dyrbar art, 
att de mindre väl lämpa sig för dylik öfning. Dessutom har 
fartygschefen vanligen en stor och lätt förklarlig obenägenhet 
för att vid kinkiga tillfällen på sitt ansvar lemna ifrån sig 
befälet till underordnad, en obenägenhet i ännu högre grad 
berättigad, om han ej har fullt förtroende till desses erfaren
het och förmåga eller sjelf känner sig ovan och osäker. 

Inom artilleri- och minväsendena har nyttan af speciela 
öfningar seelan länge tillbaka vunnit erkännande och satts i 
verket. Skulle icke speciela öfningar äfven på detta område 
vara af betydelse? 

För att afhjelpa ofvannämda enligt min uppfattning exi
sterande bristfällighet i sjöofficersutbildningen skulle jag der
för vilja föreslå tvenne utvägar, hvilka, tillsammans, rätt ut
förda, på ett billigt och praktiskt sätt torde kunna leda till 
det åsyftade målet, nemligen manöveröfningar för befälet enligt 
uppgjorclt program vicl stationerna samt en derur härledd årli.r; 
pristäjlan i manöverskicklighet inom stationens officerskår. 

Fullkomligt öfvertygacl om dessa ideers rigtighet och prak
tiska utförbarhet, är jag dock icke på långt när lika säker på 
min egen förmåga att till deras realisering kunna föreslå elen 
bästa utvägen. En god ide kan ju uppspira och rotfästa sig 
äfven hos elen mindre erfame, men dess vidare utveckling 
kräfver deremot alltid erfarenhet. Hufvuclsaken blir natur
ligtvis, att elen omnämcla bristfälligheten beaktas och att når;ot 
göres för dess afhjelpande. J ag vill emellertid ej af ofvan
:>tåendc låta R.fskräcka mig från att uti R.llmänna drag redo-
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göra :för, huru j~g tänkt mig, att denna ide på lämpligaste 

vis skulle kunna realiseras . 
Manöveröfningarne böra stå uneler stationsbefälhafvarens 

högsta ledning och öfverinseencle ; att uneler honom leda öf

ningarne, uppgöra program derför och vaka öfver dettas ut

förande torde böra utses en härför lämplig regementsofficer 

med framståen de egenskaper som ångfartygsmanövrist. Möj

ligen skulle denne vid öfningarnes praktiska handläggning 

ytterligare behöfva sekunderas af en särskild. instruktör. 

Som öfningsmateriel torde lämpligen kunna, användas "Val

kyrian" och kanonbåtar af "Gunhilds" typ - eller de fartyg 

som hvarje sommar pläga ligga i l:a beredskap till stations

befälhafvarens förfogande. "Valkyrian" har fördelen af att till 

storleken närma sig elen större kanonbåtstypen. Att härtill 

använda ångslupar eller öfver hufvucl tagit mindre fartyg än 

de ofvan föreslagna tror jag ej skulle vara lämpligt. Öfnin

garne blefve då alltför mycket i miniatyr för att blifva af 

verkligt gagn. 
Till deltagande i öfningarne skulle helt visst utan större 

olägenhet kunna kommeneleras alla icke sjökommenderade sub

alternofficerare på stationerna, hvarjemte å aktiva staten va

rande, icke sjökommenderade kaptener, som härtill hade till

fälle, skulle kunna efter egen anmälan deruti få deltaga.*) 

Öfningarne torde böra fördelas i 3:ne skeden: förberedan

de öfningar en kortare tid under instruktörens omedelbara led

ning, manöveröfningar på egen hand i enlighet med den le

dandes program samt uppvisning inför stationsbefälhafvaren 

eller annan högre officer. De skulle kunna tillgå sålunda, att 

dertill kommenderade officerare turvis gjorde jour på öfnings

fartyget, derunder ginge ut för dagen (för- eller eftermiddag) 

och öfvacle sig till en början efter instruktörens anvisningar, 

seelermera på egen hand enligt det utfärdade programmet. 

Öfver verkstäida öfningar torde för hvarje gång detaljerad 

''') Äh·en för nnd()rbcfiilcl torrlc dylika iifninp;nr bmna vnm fl.f icke ringa 

praktisk lJely(lPlsr.. 
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rapport skriftligen böra iulomnas till Mniugarue::; ledare. Af 

::;ynnerlig vigt för öfningarnes framgång torde det vara, att 

jourhafvande officeren, oberoende af sin grad och tjensteålder, 

med chefs ansvar och myndighet för befäl ijfver öfningsfarty

get. För hvarj e sådan jour skulle sjöaflöning och dietpennin

gar åtnjutas enligt innehafvande grad. Uneler antagande af 

att minst 6 of-ficerare å hvardera stationen deltoge uti dessa 

öfningar, skulle jour således ej förekomma oftare än en gång 

i veckan. De flesta befattningar i land äro af den beskaf

fenhet, att tj enstgöringen derstädes skulle kunna anordnas i 

öfverenso;tämmelse härmed. Der så undantagsvis ej k~n ske, 

kan ju byte af jour lätteligen ega rum. 

Till specielt öfningsfolt för tilläggning och öfriga trång

vattensmanövrer kunde, om lämplig hamn eller brygga ej fin

nes att tillgå, en utbojad och fingerad sådan kunna användas. 

Genom att med ett lätt af sig ±ärgande ämne bestryka bojarne 

skulle varsamhet att undvika kontakt och intresset att för

värfva skicklighet måhända ytterligare kunna stärkas. 

Fördelarne af sådana manöveröfningar å stationerna, hvil

lm naturligtvis företogas utan lots ombord, vore hufvuclsak

ligen en för jemförelsevis goclt pris erhållen större manöver

skicklighet eller unelerhållande af en redan förvärfvacl sådan 

ho::; de officerare, som för tillfället voro dömde att stanna i 

land - en slcickliyhet som aldri.!J nog Jean nppclrifvas - samt 

derjemte om afseende fästades härå, en speciel kännedom om 

det stationen omgifvancle skärgårdsområdet. Att en elylik kän

nedom, för så vidt det gäller navigeringen af så pass stora 

fartyg som de föreslagna öfningsfartygen, oaktadt generalor

dern af den 5 Februari 1886, ännu är långt ifrån allmän, 

ehuru i krigstid af oberäkneligt värde, veta vi alla. 
Allmänt kännes och erkänll8s den i hög grad fördelaktiga 

inverkan på officerarnos utbildning till skickliga båtseglare, 

som framkallats cleraf att å stationerna smärre segelbåtar och 

kuttrar hållas n1stade och i beredskap i och för deras frivil

liga öfning. Skulle ej samma skicklighet kunna ernås äfven 



- l\l2-

på det andra, måhända lättare, men ofantligt mycket vigti
gare området - att manövrera ångfartyg? - jo vii:iserligen, 
om vi clerpå kraftigt ville lägga an. 

Hos våra vapenbröder vid kavalleriet anses skicklighet 
i ridt och hästskötsel som en hutvudsak, och för uppnående, 
häraf lenmas ingen möda osparcl. Detta är ju första elemen
terna i kavalleriuppfostran, och som skicklig kavalleriofficer 
torde näppeligen någon erkännas, som ej först oeh främst för
värfvat skicklighet i att manövrera sin häst. Ar ~ånne icke 
inom sjövapnet förhållandet snarlikt vis a vis ångfartyg, oak
tadt omdömet, åtminstone inom kåren, för närvarande icke 
är sådant? 

För att höja värdet af ofvan föreslagna manöveröfningar, 
väcka ett lifligare, allmännare och va,raktigare intresse för ::;a
ken, äfvensom för att bereda äfven utom öfningarne varande 
sjöofficerare tillfälle att, sig sjelfva och andra till fromma, der
utinnan aflägga prof på skicklighet torde årliga pristäflingar 
i ångfartygsmanöverfärdighet lämpligen kunna anordnas. För 
att fortsätta elen ofvan anförda jemförelsen med kavalleriet, 
så veta vi, att vid de årliga större kapplöpningarne kavalleri
officerare i uniform och på sina tjenstehästar täfla om af sta
ten anslagne pris. Ofta förekomma dessutom elylika täflingar 
med subskriberade pris å de särskilda mötesplatserna. Dessa 
sätt att framkalla elen enskilda ryttareskickligheten och väcka 
sportandan äfven på det militära området synas mig tillämp
liga på örlogsmannen och hans fartyg. Inom de stora ut
ländska marinerna finner man delvis detta realiseraclt, i det 
att kapproeld och kappsegling med thy åtföljande pristäflingar 
der äro reglementerade. 

Det sätt, hvarpå jag tänkt mig denna ide kunna prakti::;kt 
tillämpas hos oss, vore i allmänna drag följande: 

Prisdomstolen torde läm1)ligen böra utgöras af stations
befälhafvaren som prisdomare och en prisnämd af 2 eller 3 
högre officerare. 

Täflingsmaterielen borde naturligtvis vara densamma som 
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vid manöveröfningarne, och täflingarne ::;ke i öfveren::;stäm
mebe med ett ur <le::;sa öfningar utdraget program. De kunde 
exempelvis bestå uti: att verkställa elen vackraste tilläggningen 
på korta::;t möjliga tid med såväl babords som styrborels ::;ida, 
att medelst spring och maskin utföra vissa fartygsmanövrer, 
att inom minsta möjliga område och på kortaste tid svänga, 
fartyget rund båda vägarne, att verkställa manövrer inom ett 
med bojar tätt inrutadt område, att förflytta sig sidovägen p& 
utbojad rättningslinie med minsta, möjliga afvikning ur linien, 
att liggande förtöjd vid kaj för maskin på kortaste tid lägga 
till med andra sidan, att kommande med fnll fart medel::;t 
stopp och back stanna på gifven rättningslinie, att svänga åt 
någondera sidan i förening med passage genom en trång ut
bojad ränna, att passera slussar etc. i oändlighet. 

Dylika täflingar om pris torde synas en och annan mindre 
lämpliga. l\1an kan invända att uppvisningen bör vara till
räddig pristäfiing, och att det bästa, priset, som kan gifvas, är 
förmäns och kamraters erkännande i förening med förtroendet 
till egen förmåga i behofvets stund. l\1å så vara, men täflin
gen nedsjönke på så vis till en vanlig uppvisning, deri endast 
de cleltoge, som genomgått öfningarne. Saken blefve derige
nom af mera enskild natur och finge ej elen betydelse och det 
intresse för kåren i dess helhet, som en allmän täflan skulle 
hafva. Det erkännande, som uneler sådana förhållanden kom
me segraren till del, finge således äfven en inskränktare bety
delse. Prisens penningevärcle spela ju jemförelsevis en uncler
ordnad rol. De komma att för segraren blifva en trofe, ett 
ärofullt minne, hvaröfver han kan känna sig stolt, länge efter 
det pristäflingen af nya sådana med nya segrare blifvit ut
plånad ur de flestes minne. 

Kunde elylika täflingar komma till stånd och vinna all
män anslutning, skulle de måhända kunna ytterligare utsträc
kas och förenas med en allmän pristäflan äfven för flottans 
manskap uti rodd och båtsegling vid sommarexpeditionernas 
slut, deri alla stationens rustade fartyg tillhörande båtbesätt-
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ningar jemte sjöreserven finge deltaga.*) Dylika tä.f-lingar 
::;kulle lätt kunna utbildas till en vapnets folkfest vid statio

nen, dervid samma friska sjövind genomilade alla dess lemmar 
och lifvacle det nyväckta gemensamma intresset. 

En rigorös torrhet är ej nödvändig för disciplinens upp
rätthållande och elen militära utbildningen inom vapnet. Denna 

såväl som elen sanna sjömannaandan torde väl behöfva lifvas 
emellanåt af friskare flägtar. Ett bra olika uppförande har 

man emellanåt tillfälle att iakttaga hos samma fartygsbesätt
ning, kommenderad af tvenne, lika skickliga, lika nitiska offi
cm·are, af hvilka den ene har ett sträft och fordrande sätt, 

under det att den andre, utan att efterskänka en tum på de 
militära fordringarne, har ett uppmuntrande och välvilligt. 
Den förre får besättningen att noggrant om ock stundom mot

villigt göra sin pligt, den senare får samma folk att göra 
underverk, om så behöfves. Någonting af detta tror jag ej 

vara omöjligt att framkalla äfven i stort, om ledningen går i 
den rätta rigtningen. 

Till sist några ord till ursäkt för miLt uppträdande. De 
tankar, som här framstälts, äro måhända ofullständigt och illa 
uttryckta - mången skulle gjort det på ett bättre och ledi
gare sätt - men de angifva dock en bristfällighet och ett 

behof, som kännes och erkännes ganska allmänt inom vår kår. 
De göra ej anspråk på att framhålla ett clefinitift förslag, m<;m 
kunna de framkalla ett meningsutbyte bland erfarne kamrater 

och ett denw häJ'ledt p1·alctislct resultat, så hafva dessa rader ej 

skrifvits förgäfves. 
- 1". 

*') gtt rHttvisare sUtt vore måh;iuda att låi!1 tuffingen hHn1ti ske mellan 

utvalda af dc olika ~jömanskompauiema, men det torde m<ita större praktiska 

svårigheter. 
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(ln::;ändt.) 

Aterblick. 

Med år 1885 afdutades inom flottan en flerårig verk::;am
het, som ej blott har utöfvat ::;itt inflytande på den kropp::;liga 
utbildningen hos de unga officersämnena vid sjökrigsskolan, 

utan äfven verksamt ingripit vid omdaningen af våra exerci::;
::;kolor under det senaste årtiondet. 

Den första läraren i gymnastik och vapenfäring vid sjö
krigsskolorna, professor L. M. Törngren, har nemligen med 
sagde år lemnat denna sin befattning, efter att hafva innehaft 
densamma under 18 års tid. 

Professor T. har äfven härmedlenmat hvarje aktivt arbete 
inom flottans tjenst. Då detta arbete, varit i många afseende 
epokgörande och säkerligen för lång framtid kommer att verka 
välgörande, torde en hastig återblick på gymnastikens förhål

lande derunder, jemförd med föregående period, ej sakna in
tresse, och kanske få vi tillfälle dervid påvisa en och annan 
framticlsönskning, som legat den afgångne om hjertat, och 

som nu, hoppas vi, skola upptagas af efterföljarne. 

Beträffande först lärarekallet vid sjökrigsskolan, så måste 
från början medgifvas, att detta tillträdeles uneler synnerligt 

gynsamma auspicier. Inga traditioner äro bättre än dåliga. 
Har var allting nytt. 

Läraren fick sjelf inreda den sal och anordna den red
skap han för öfningarne skulle använda. Denna sal blef vis

serligen hvatl utrymmet beträffar småningom, i och med sko
lans numerära utvic1ning, otillräcklig, men första tiden måste 

den anses äfven i detta fall hafva väl uppfyllt sitt ändamål, 
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och hvad sjelfva inredningen betritffar var den ::>iwäl en pryd

nad för egen ::;kola, ::;om ett mön::>ter för de flc::>ta andra. 

Inredningen var lämpad uteslutande efter behofven för den 

peuagogiska gymnastiken, såsom denna vid landets gymna

::>tiska högskola då beclref::>. 
Såvidt vi kitnna var denna ::::al den första, Inrarest en ra

tionel tillämpning fullföljdes af dåvarande öfverläraren i peLla

gogisk gymnastik professom H. Lings genialiska ideer, att 

ordna redskapen utefter väggarne, hvarigenom hela golfutrym

met blef tillgängligt för rörelsers utförande på led. 

H vad beträffar det lefvande materielet, erbjöds här ett 

::;iklant som i j emnhet, friskhet och lefnaclslust väl söker sin 

like, både när och fjerran. 1\fed de förutsättningar, hvaruncler 

detta tillkom och utvecklades, kunde det näppeligen vara an

norlunda. Den noggranna kroppsundersökningen före inträdet 

i skolan garanterade elen fysiska helsan; täflan bland de mån

ga inträdessökande garanterade elen andliga fridtheten och 

båda härdas och frodas af det stärkande och modingifvande 

::;j ömansyrket. 
Men, säger man, dessa element funnas ju i allt väsendtligt 

äfven vid Carlberg, och dock hvilken himmelsvid skilnad i re

sultatet. Sann t, tyvärr alltför sann t. Deraf framgår ock, h vil

ket ej nog ofta kan upprepas, att blotta tillvaron af gymna

stik gör ej tillfyllest. Halten måste noga kontrolleras, eljest 

::>tår man snart vid den gräns, der ingen gymnastik är att före

draga framför den som gifves, och den frågan torde vara öp

pen, huruvida man icke då för tiden just var kommen derhän 

vid Carlberg. Visserligen föregafs att P. H. Lings gymnastik

metod der följdes, men alla som minnes huru vid Carlberg 

tillgick, och som seelermera fått någon inblick i nämnde me

tods innebörd, veta nogsamt huru elen store mannens och 

förre lärarens verk der, vid tiden i fråga, blef vanstäldt. Om 

denna vanställning skedde af oförtrutet, missriktadt nit, eller 

af bristande kännedom, kan vara svårt att afgöra1 antagligen 

bidrogo båd.a orsakerna, 
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Någon ordnad rörelseföljd gaf::; icke vid Carl berg, ~:;åled.es 

e.J heller någon ::>lags stegring, inom de olika rörolsegrupperua. 

Ledningen låg sällan i lärarens land; de små rotarna, ordnade 

på grund af färdighet i armgång och h oppning (på häst), leel

des af äldre kadetter. 

Uneler gynsamma förhållanden delades lektionen i tre 

hufynclafdelningar: {1·istäende 1·örelser "äktnina och slutli o·en 
J J~ ,'j "b 

appcwe?j-_qymnastil~; denna sistnämnda bestod af äntring, arm-

gång, utliggning (på linor, springstolpe och stänger) och språng, 

samt fick utan gensägelse brorslotten. 

Gymnastikens mål var den tiden, i korthet, att lära så 

många som möjligt att "hoppa öfver hästen" och ''att göra en 

vacker utliggning". Äfven på specialister i h var och en af 

dessa två färdigheter lades an. Allt detta slog an på upp

oisnin.r;en och gjorde efter den tidens uppfattning heder åt 

både läi·are och elever. De klena individerna ansågos som 

oting, hvilka egentligen aldrig bort visa sig i gymnastiken, 

en för öfrigt sann uppfattning, så till vida, att det säkerligen 

för Llem varit helsosammare, att få tumla om i det fria under 

lek och munterhet, än att med dämpadt sinne stå och frysa, 

emellan de tvifvelaktiga kraftprofven som dem slumpvis affor

drades. Dessa, det stora flertalet, fingo aldrig nöjet ens vara 

med och se på någon uppvisning. Materialet till denna be

stod nemligen i regeln endast af dem, som skapligt hoppade 

öfver hästen. Resultatet af denna gymnastik kunde ej, fi.·ån

sedt uppvisningsfesterna, blifva mycket lysande. Ungdomen 

är framförallt utvecklingens period och för elen mindre kriti

ske granskaren synes, lätt nog, denna fortgå normalt, äfven 

under salmad af all slags gymnastik, till och med under en 

till sina verkningar bestämdt skadlig sådan. Synnerligen förr 

grubblade man måttligt öfver hvad skada eller gagn gymna

stiken åstadkom. Lings grundsatser förklingade länge oupp

märksammade, ej allenast af allmänna opinionen, utan äfven af 

s. k. fackmän. Det tillhör en senare tid att med ökad styrka 

upptaga, belysa och tillgodogöra sig densamma, dertill föran-
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ledd af ökade kraf på sjäbarbete, hvilkct skall möjliggöras 
med tillhjelp af gymna:;tiken som motvigt. Ett ansva,rsfullt 
värf gafs henne härmed. Med känsla af inneboende lifskraft 
kunde det mottagas, men hon måste då med allvar slå in i en 
ny rigtning. 

E.n a~ de kunnigaste och härdigaste banbrytame i en så
d~n ngtnmg blef den nybildade sjökrigsskolans förste gymila
stlklärare. Brytningen med de gamla Carlbergs-traditionerna 
blef genast från början fullständig. I stället för att till högsta 
färdighet uppdrifva ett mindretal, under det att flertalet för
summades, utvecklades här alla samticlio·t utan att hvarken bl 

goda eller dåliga anlag försummades. Läraren hade sjelf den 
omedelbara ledningen af de flesta (och af alla vigtiga) rörelser 
i sin egen hand, och då man besinnar huru ytterligt olika 
samma rörelse kan gifvas, göras och verka, inses lätt hvilken 
fördel det är att hafva individerna och redskapen så ordnade, 
att ledningen kan ligga i den mest sakkunniges hand. 

En gynnande vigtig faktor var ock att öfningarne här 
blefvo dagliga, då deremot vid CarlberO' oeh vid större anb 

talet skolor i landet blott 2 timmar i veckan voro anslagna. 
Med den rigtiga ordningsföljd, som nu infördes, med den 

progressiva rörel:;estegringen och med den skarpa blick, hvar
med den nye läraren förstod att moderera rörelserna::; styrka 
i enlighet med rörelsetagarens behof, lyckades det snart sjö
krigsskolan att allmänt draga uppmärksamheten på sig, för 
det utmärkta resultatet af dess gymnastik. 

Mången läsare har säkerligen sjelf gifvit sitt odelade er
kännande åt detta resultat vid de årliga uppvisningarne i den 
lilla lokalen vid Rörstranclsgatan. Man såg der hvarken hals
brytande språng öfver hä::;ten med många i sadeln, eller an
slående utliggningar på slaka eller styfva linor, men väl såg 
man andra mindre skadliga rörelser, som ådagalade lika myc
ket verklig kraft*) som de förra, hvarjemte rörelserna vittnade 

>!>) Je m f. Ling; skrifter sid. 487. 
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om en smidighet, uthållighet och modets liflighet, som det 
gamla systemet, med des::; falska me.del och d:o mål a~drig 
kunde uppnå, äfven med den utvalda eht-truppen som utgJorde 
dess A och O. 

U p p visningen här bildade den sista lektionen för året, 
hvarvicl man fick se den s. k. gymnastiska helheten oför
krympt. :Mången slogs säkerligen af förvåning öfver att finna 
huru mycket arbete kunde på en så kort stund uttagas af äf
ven de mindre starka, utan att vid slutet af timman någon 
trötthet förmärktes, hvarken i blick eller hållning. Häri ligger 
ock elen rationela gymnastikens triumf. Den stärker muskel
kraften och ökar uthålligheten, blott såvida elen aldrig i otid 
förryckes genom att fordra annat eller mer än som kan gifvas. 
Synnerligen för de mindre goda anlagen är detta af vigt. De 
hafva mesta behofvet af och äfven största gagnet af en ratio
nel gymnastik. 

Sålunda fortfor denna verksamhet i ostördt lugn från år 
1867 till 1879, då skolan flyttades till sin nuvarande lokal å 
Skeppsholmen. Denna flyttning kunde för gymnastiken hafva 
blifvit kännbar nog, ty skolan måste dermed afsäga sig elen 
stora fördel hon förut åtnjutit genom att hafva en egen gym
nastiklokal. Lyckligtvis befans excercisskolan villig att t. v. 
upplåta sina portar äfven för sjökrigsskolans behof, men åtskil
lio·a oläo·enbeter häfta dock vid detta arrangement. Oafsedt b b • 

hvacl exercisskolan sjelf får vidkännas, så uppstår för sjökrigs-
skolan elen väsendtliga olägenheten, att öfningarne måste börja 
i en redan i förväg förskämd och clamuppfyld luft. Vidare 
finnes nu, kan man säga, ett absolut hinder för kadetterna, att 
på fristunclerna idka sådana slag af kroppsrörelser som fordra 
utrymme och tak öfver hufvuclet under vårt vinterklimat, så
som fäktning, spjutkastning m. m. 

En af den afgångne lärarens upprepade sträfvancl,:m V[Ll" 

också att framhålla huru nyttigt, att icke säga nödvändigt, det 
vore för skolan att få en egen gymnastiklokal. Dervid har 
~ifven, om vi ej misstaga oss, framhållits, att en elylik lokal 
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borde i s1g kunna upptaga gymnastik- och fäktsal m. m. för 

vid stationen tjenstgörande officerare m. fl.; en anordning som 

säkerligen af de flesta skulle helsas med glädje. Låtom oss 

hoppas att denna behjertansvärda fråga nu ej helt och hållet 

förfaller, utan att de finnas, som väcka henne till lif. 

Såsom militäranstalt inrymde skolan naturligtvis äfven 

militärgymnastik Alla tre vapnen öfvade::>, ehuru florett var 

hufvuclvapnet. Fäktningen insköts emellan lämpliga hvarf 

under gymnastiktimman, och räckte vanligen 8 a 10 min. 

Man har framstält elen anmärkningen att fäktningen för

summades vid sjökrigsskolan. Vi våga bestrida detta. Fäkt

ning är för en yngling under utvecklingsåren numera ingen 

hufvudsak, honom skall då meddelas de grunder som äro be

höfliga för att, när mannakraften komm~it, hastigare inhemta 

fäktkonsten. Dessa grunder äro mycket vigtiga, men de äro 

enkla, och hvacl kan::>ke värre är, de slå ej an på uppvisningar 

o. el., men icke desto mindre lärdes de och lärdes grundligt 

vid sjökrigsskolan. Den avancerade fäktkonsten tillhör manna

a1dern, den fordrar större kraft och uthållighet än ynglingen 

i regeln besitter, om den skall till gagn för helsan kunna be

drifvas. Försedd med dessa enkla grunder skall den .. unge 

sjöofficern, då han lenmat sjökrigsskolan, med ringa arbete 

vinna god färdighet i fäktkonsten, och det förspörjes äfven 

från gymnastiska centralinstitutet, att de sjöofficerare, som 

genomgått sjökrigsskolan stå lika högt om ej högre i fäkt

konstens analer, än de af nämnde instituts elever, som rekry

teras på annat håll. 

Innan vi nedlägga pennan bedja vi läsaren göra ett kort 

uppehåll vid en annan af våra institutioner, hvarest sjökrigs

skolans lärare under många år utöfvade en verksamhet, gående 

paraHelt med den här förut omtalade. 

Vid våra exercisskolor hafva gymnastiska öfningar be

c1rifvits sedan ganska lång tid tillbaka, ehuru rätt lamt och 

oregelmässigt. Den gymnastik som törr förekom, var merl\n-
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dels elen s. k. liniegymnastiken med ett starkare eller svagare 

uppkok på Carlbergsprinciperna. 1872 års gymnastik-instruk

tion gjorde föga ändring i denna regim. Denna instruktion 

utgjorde hufvuclsakligen en bearbetning af nyssnämnde "linie

gymnastik", som P. H. Ling blott förordade, der tid och red

skap saknades för den fullständigare pedagogiska gymnastiken. 

Långt in i vår tid var elen tron starkt rotad, att hårda lefnads

vilkor alstrade en styfhet och klumpighet som mindre läm

pade sig för elen finare lagda pedagogiska gymnastiken, och 

ingen ville gå i god för att våra unga sjömän till hull och 

hår liknade det slag af unga menniskor, för hvilka Ling afsåg 

sistnämnda gymnastik. 

Så ungefär stod ännu saken, då professor T. (1875) började 

leda gymnastiken vid Stockholms exercisskola. Han tvekade 

ej att genast bortlägga alla halfmesurer. lVIed redbar vilja 

och förmåga att fullfölja den store mästarens äni:m ofullbor

dade verk, grep han sig saken an, och ingen har på senare 

tider så bidragit att höja den pedagogiska gymnastikens lämp

lighet äfven för krigsmän öfver allt tvifvel, som han, oaktadt 

sidohugg och finter, från dem med andra åsigter besjälade, 

ej saknats. 

Gymnastikinredningarne såväl i Stockholms som i Carls

krona exercisskolor äro tillkomna på T:s initiativ och efter 

hans plan. De äro utförda hufvudsakligen efter samma grun

r1er som gälde vid inredningen af sjökrigsskolans första gym

nastiksal. 

År 1878 fullbordade han "Gymnastik-reglemente för kongl. 

flottan"; detta är, som bekant, en för våra förhållanden lämpad 

bearbetning af den pedagogiska gymnastiken och tillämpas 

numera utom vid våra exercisskolor, äfven af de flesta rekryt

skolor inom landet, som egnar större vård om den individuela 

utvecklingen. 

Vid slutet af nämnda reglemente finnes äfven anfördt 

något om ."fria lekar" . De hafva alltid i författaren haft en 

god förespråkare, men ännu vunnit föga terräng. Måtte detta 
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önskningsmål, om lekars anordnande under exercisskolornas 
verksamhetstid på vintern, icke framgent blifva lika fjärrbe
läget som hittills. Man bör ej vänta att manskapet sjelft skall 
företaga dylika på sina fritider, dertill äro fristunderna för 
korta, leken ännu för litet traditionel och folket för trögt. 
Skola fria lekar komma till stånd måste de uppmuntras och 
ledas af skolans befäl och underbefäl, tid och plats bör be
stämmas på skolans rutin. De hafva då först en verklighet, 
men med all säkerhet skola de då visa sig så uppfriskande, 
och så fördelaktigt förmildra den sträfva enformigheten i den 
oafbrutna exercisen, att, en gång införda, litet hvar nog vill 
bidraga att hålla dem fast. Måtte någon kraftig hand intres
sera sig härför. 

Om ock den pedagogiska gymnastikens herravälde vid 
våra exercisskolor nu synes temligen hefästadt, skola vi dock 
ej upphöra att vara på vår vakt. Ännu finnas de s~m tro , 
att när ynglingen ikläder sig matrosdrägten eller soldatJackan, 
försiggår en mystisk förtrollning, som förtager den pedago
giska gymnastiken all kraft och som blott kan lösas genom 
användning af ett särskildt, för dessa individer tillverkadt 
recept, kallad t "militärgymnastik". 

Framför allt böra vi, för att ej komplicera saken, akta 
oss att låta fåfängan förleda till ensidig öfverdrift i rörelser 
som "taga sig bra ut" . Vi skola hålla oss till h vad som är 
naturligt och enkelt, och noga öfverväga ändamålet medlwarje 
sak; detta har städse varit Lings uppgifter. H an säger bland 
annat: "hvarje rörelse måste bero af mennisko-organismen; 
"och hvad som går utom denna är ett narrspel lika onyttigt 
"som vådligt." Numera är det lättare än förr att skilja emel
lan narrspel och rent spel. Åter säger Ling: "den obetyclli
"craste öfnincr" är "lika vio'tio· som den mest konstiga: ja, den b b b b 

"blir el et desto mera, som elen senare ntgår från den förra." 

År 1872 utarbetade professor T. äfven "Reglemente i ba
jonett- och sabelfäktning för kongl. flottan". P å tal härom 
kunna vi ej. undertrycka den åsigten, att, relativt taget, väl 
riklig tid anslås till fäktning vid exercisskolorna. I mycket 
beror visserligen detta på den torftiga tillgången på annan er
forclerlig materiel, hvarigenom ej alla öfningarne kunna kom
ma till sin rätt, men äfven med det som finnes torde tiden 
kunna jemnare fördelas. I regeln afses för bajonett- och 
sabelfäktning 7 a 8 ända till 10 timmar i veckan åt hvarje 
man. Detta är ungefär lika mycket som tillkommer eleverna 
vid gymnastiska centralinstitutet. 

Den skicklighet i fäktkonsten hvarmecl vi, strängt akt
gifvande på alla andra vigtiga öfningar, böra åtnöja oss, torde 
kunna inhemtas med 3 timmar i veckan eller 1

/ 2 timma dag
ligen. Gymnastik och fäktning får då tillsammans 0 timmar 
i veckan eller 1 1/ 2 timma dagligen. 

Då man besinnar att den vigtiga artilleriexercisen, till 
och med för manskapet vid artilleristafdelningen, ej får mer 
än 2 a 3 timmar i veckan, och de tidsödande rigtningsöfnin
game ungefärligen lika kort tid, h vilket, då vid dessa sista 
öfningar blott en man i sänder får någon egentlig öfning, ej 
gör mer än kanske 6 a 8 min. i veckan pr man skall man 
nog medgifva befogenheten af den gjorda anmärkningen. 

Gymnastiska central-institutet är den specialanstalt som 
utbildar instruktörer i gymnastik för flottan. Af de prakti
ska öfningar, som i land meddelas vårt manskap, är f. n . ing~n 
bättre tillgodosedd, genom dugliga instruktörer och genom 
systematiskt ordnade progressiva öfningar, än gymnastiken 
numera är. Härför stå vi i skuld indirekt till den special
skola som ständigt underhåller kontinuiteten och direkt till 
den person, hvars verksamhet vi gjort till föremål för denna 
återblick. Innan vi sätta sista punkten må det tillåtas oss 
uttala den förhoppningen att vi snart måtte för flera andra 
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vigtiga grenar af örlogsmannayrket erhålla specialskolor, hvil
ka skaffa · oss lika dugande instruktörer, och att derifrån måtte 
utgå många män som arbeta för sin sak med samma kraft och 

framgång som nuvarande professorn vid gymnastiska central- Bokanmälan. 
institutet L. , M. Törngren. 

-r. Styrningsregler till sjös 
enligt kongl. förordningen elen 20 Februari' 1885 

metl förklaringar. 
Efter engelska författare utarbetad 

n f 

A. BAGOF.U. 

Vi rekommendera detta lilla arbete till gagn för alla dem 
som lutfva den ansvarsfulla pligten att tolka och tillämpa. för~ 
o~·clningen angående åtgärder till undvikande af ombördlägg-
rung. . 

Efter en kort inledning, innefattande en historik öfver 
lagstiftningen inom detta område, genomgår förf. paragi:afvit;; 
nu gällande förordning och belyser hvarje paragrafs innehåll 
med förklaringar, exempel och domslut, synnerligen väl egnade 
till att uriderlätta förordningens rätta uppfattande och tilläni
pande vid olika förekommande fall, · 

De i slutet af boken från "Rule of the Road" åtetgifna 
frågor med hänvisningar till de paragrafer i förordningen 
hvare.:;t svaren äro att finna, synes oss särskildt lyckligt upp~ 
stälda och vara att rekommendera äfven till begagnande vid 
undervisningen i Flottans undervisningsverk och i rikets na-
vigationsskolor. · 

En anmärkning vid boken vilja vi dock göra, nemligen; 
att i densamma på åtskilliga ställen (i den kursiverade min
nesregeln sid. 44; i texten till fig. 18, 19 och 20, sid. 56 samt 
flera ställen) nyttjats de numera å svenska fartyg icke bru
kade och derför förvillande uttrycken "rodret babord", "rodret 
styrbord", oaktadt författaren omförmält (sid. 7), att sista qvar
lefvan af "regeln om babord roder" borttagits och (sid. 46) 
säger, att det gamla uttrycket "lägga rodret babord" är bort
taget. Af skäl, som förf. sjelf mycket riktigt anför (sid. 46), 
nemligen att alla nationer icke kommendera rodret lika, borde 
i st. f. de anmärkta uttrycken, användas "ändra kurs styrbord 
hän" ("ändra kurs babord hän"). 
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