
1887.
50:e årgången.

Häfte N:r 3



- 171 -

Elektricitetens tillämpning för sjömilitära 
ändamål. 

Föredrag i sjöofficersstillskapet i Cm·lskrona af löjtnant P. J. Dahlgren. 

Den första praktiska plan för elektricitetens tillgodogörandeEtektricitetel 

i afg]'ordt kribo·iskt syfte kan ei SIJåras längre tillbaka i tidentfu.rsltadfr~m 
. ·· ra c an e uw 

än början af 1840-ta,let. Öfverste Colt, ryktbar för sin upp- sjölcri,qet; 
-"' . f l l t"ll l ' . N k h . dess anrä/1( nnntng a rev o vern, v er ~s a c e c P, 1 r ewyor 'S amn en sene ning inom 

lyckade försök med undervattensminor, som han bragte till minväsende; 

explosion genom användande af elektricitet. Försöken fort-
sattes i större skala på Boden Fotomae och kulminerade i 
sprängningen af en gammal skonare, hvarvid den person, som 
åvägabragte explosionen befann sig på 5 eng. mils afstånd 
från sprängningsstället. Det lyckade utförandet af dessa för-
sök, so m alla afsedt sprängning af stillaliggande mål, föran-
ledde kongressen att omedelbart tilldela Colt 17000 doll. till 
deras fortsättande och snart derefter - 1843 - hade han 
glädjen att kunna visa den vidsträcktare betydelsen af sin 
uppfinning, genom att spränga ett fartyg under gång, medan 
han sjelf befann sig på nyssnämnda afstånd från sprängnings-
stället. 

Oaktadt dessa lofvande resultat borde manat till försökens 
vidare fullföljande, afstannade de emellertid inom kort, då re
geringen vägrade att fortfarande gifva Colt det pekuniära 
understöd, hvaraf han var i behof. Det var helt andra män 
förbehållet att göra bans ideer fruktbärande, och särskildt hafva 
de krig, som sedan denna tid hemsökt de båda kontinenterna, 
verksamt bidragit till ådagaläggande af detta vapens vigt för 
försvaret och derigenom avancerat dess utveckling. 

T·idskr. i Sjuv. 1887. 12 



- 172-

Redan 5 år derefter - 1848 - se vi sålunda professor 
Rimlis fasta elektriska undervattensmina användas till skydd 
för danska hamnar. Krimkriget framkallar prof. Jacobis mina 
till Sebastopols försvar och år 1859 ser ytterligare en ny mina 
framträda - en österrikisk 

Den ter sig i ständigt vexlande former och framgår steg
vis på sin utvecklingsbana. Huruvida målet redan är nppnådt 
eller först i en aflägsen framtid skall uppnås, derom veta vi 
tyvärr ännu intet. Säkert är emellertid, att vi ej anse den 
fasta elektriska undervattensmina, öfver hvilken vi disponera, 
uppfylla alla våra fordringar; men å andra sidan hafva de 
sista 10 åren ej heller fört den märkbart framåt, enär den är 
ungefär densamma nu som 1876; och dessutom har dess verk
samhetsfält, d. v. s. hafvet börjat öppna sina gömställen för 
en farlig rival och den mest fruktansvärde motståndare, under
vattensbåten, om hvilken man skulle kunna säga, att endast 
dess frånvaro betingar den fasta minans tillvaro. Men när en 
dag vår tids aldrig hvilande alstringskraft om undervattens
båtarnes praktiska tillvaro säger sitt: "varde !" då falles ock 
förintelsens dom öfver hvad vi nu kalla det fasta minförsva
ret, såvida vi ej måste tänka oss en kordong af skyddande 
undervattensbåtar till våra framtida miniiniers bevakning och 

försvar. 
För närvarande förstå vi med en elektrisk undervattens

mina ett, i ett vattentätt omhölje inneslutet och under vatten
ytan anbragt sprängämne, som bringas till explosion då en 
elektrisk ström slutes genom ett i sprängämnet infördt elek
triskt tändrör. 

Denna definition omfattar ej allenast de nu med några få 
ord antydda fasta elektriska minorna, hufvudsakligen afsedela 
för försvar, utan äfven den klass, hvars role är angreppets 
och som af oss benämnes 1·örli_qa elektriska minor. Af dessa 
ega vi en representant i vår stångmina. 

Den elektriska stångminan har, i anseende till sin histo
riska utveckling, snabbare genomleft läroåren, än den fasta 
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minan. I detta nu knappt 16 år gammal, är den redan ett 
fruktansvärdt va1Jen, s\lm med heder bestått mer än ett eld
prof och som synes egnad att i en beslutsam mans hand ännu 
utföra månget dylikt. Sedan antändningsmekanismen erhållit 
sin nuvarande form, hvarigenom strömslutning och explosion 
kan ske såväl vid kontakt med en skeppssida som när helst 
befälhafvaren så bestämmer, hafva senare års förbättringar 
tenderat mot materielens förenklande och delvis förstärkande 
till ernående af ett säkrare verkningssätt. 

Beträffande de fasta elektriska minorna, hafva de uneler 
senare åren gjorda förbättringar mestadels åsyftat fullkom
nandet af dess olika smådelar, hvarjemte antändningsproblemet 
blifvit löst på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Antänd
ningen af en elektrisk mina har tills nu skett antingen derige
nom att ett yttre föremål, såsom ett fartyg, vid stöt mot mi
nan slutit ledningen genom dess tändrör eller också på så sätt, 
att operatören i ett gynsamt ögonblick verkstält detta slutande 
af den elektriska strömmen. 

Genom användande af s. k. polariserade Relais i minorna, 
kunna dock numera alla elektriska minor anordnas för hvilket 
som helst af dessa båda antändningssätt. Förmånligast anses 
att dervid fördela sprängämnet på tvänne minkassar och, i 
det man förankrar den ena öfver den andra, så anordna an
tändningssystemet, att den öfre minan ensam exploderar vid 
ett fartygs stöt, lemnande den undre oskadd, klar till explo
sion närhelst operatören sedan så bestämmer. Fördelen af 
detta antändningssätt är, att derest den öfra minan genom 
kontakt skulle bringas till explosion, så uppstår derigenom 
ej någon lucka i försvarssystemet, i det att den undre qvar
ligger på sin post; men om omständigheterna deremot äro 
sådana, att den undre mjnan måste sprängas först, ja då 
springer antingen båda, derest så är _ anordnadt, eller också 
explodera r den undre, dervid uppkastande den öfre likt en 
projektil . 
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' ~lektriciteten I sjökriget har elektriciteten för närvarande säkerligen 

l 

'.ås om bud- intet vigtigare värf att fylla än det att vara en 1 :s te hand t-

ll
b·are mellan ' 
ltika dela1· langare inom det fasta minförsvaret. Men minan är endast 
' ett fartyg tt f d • l l k · f·· · t'll . .. f l ·e a e manga rec s m p, som ng ormgen 1 S.JOS orc rar. 

tf Låtom oss kasta en mönstrande blick på denna sinnrika och 

komplicerade mekanism, som nämnes med epithetet modernt 
1

1, stridsfartyg och fördenskull följa befälhafvaren till stridstornet, 
1 

för att der få en förklaring öfver de skenbart obetydliga me

del, genom hvilka han mägtar att från denna instängda plat.s 

medd~la när och hur de under hans ledning stäida andliga 

och mekaniska krafter skola verka. 

Han trycker en knapp, och i hvarje vrå af skeppet gen-

ljuda tonerna från elektriska ringverk, som kalla: till drabbning\ 

111

1 Han vrider en med handtag förseeld visare och induktions-

. strömmar öfverföra motsvarande rörelse till en elylik visare 

1,1 
i maskinrummet - det är maskintelegrafen. En blick på 

den elektriska slagtäljaren framför honom visar, att hans order 

både blifvit förståeld och verkstäld. 

Han meddelar en order till rorgängaren - en elektrisk 

rortelegraf framför elensamma och en elektrisk rortäljare visar 

honom dess verkställande. 
Den Whiteheadska minan ligger "klar för skott!" - eller 

"kanonerna äro rigtade för koncentrerad eld!" och vid tryck

ningen af en knapp frigör han minan eller utkastar han hun

dratals kilogram jern ur kanongapen. 

Elektriciteten har biträdt honom vid alla nu nämnda för

rättningar, och kanske skulle vi kunna upptäcka ännu fler 

dylika elektriska applikationer. 
Så har telefonen flerstädes med fördel användts som bud

lxirare mellan olika delar af ett fartyg, i det befälhafvaren 

med dess hjelp kunnat meddela order till durkar och maskin

rum m. m. och har det visat sig, att om äfven tillfällen gifvits, 

vid hvilka fartygets vibrationer menligt inverkat på transmit

terns återgifvande af ljudet, så har dock detta säll an inträffat. 
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Af nu nämnde användningssätt för elektriciteten äro vi Elektricitet 

närmare bekanta med dess bruk för affyrning af kanoner. I i st:jiia1 ~·tille1 ' 
• ~ C .S 'jCI!S, 

detta fall betjena vi oss af elektriciteten, då det gäller ett 

samtidigt affyrande af ett visst antal kanoner mot ett och 

samma mål, d. v. s. vid koncentrerad eld. Här är samtidig

heten visserligen hufvudsak, men elektriciteten fyller dervid 

äfven ett annat nästan lika vigtigt behof, det nämligen, att 

ö.c;onblickligt förrätta antändningsprocessen, hvilken egenskap 

för en skeppskanon ej kan skattas nog högt och som förtjenar 

att särskildt beaktas. 
D å en kanonkommendör, i enlighet med äldre och hos 

oss ännu brukbara metoder, aH:yrar ett skott, måste han med 

armen verkställa en rörelse, som meddelas tändröret genom 

fyrsträngen och låset med dess hammare. Förutsatt att det 

verkligen lyckas honom att vid första dragningen i fyrsträn

gen få ned hanen på tändrörets hufvud, så förflyter dock ett 

tidsmoment mellan det ögonblick då hans öga säger att rigt

ningen är god och det, då hanen träffar röret, som ej får ring

aktas, då det gäller ett nutidens stridsskepp med snabb fart 

och ofta hastiga rörelser i sjö, och för att i någon mån kom

pensera denna ofullkomlighet i affyrningssättet, nödgas han 

aH:yra sitt skott, ej då sigtlinien bäl' på målet, utan då den 

är näm att infalla på detsamma. 

Bedömandet af denna korrektions storlek, som i hvarje 

fall är hänfördt till kommendörens mer eller mindre upplysta 

omdöme, afgöres måhända af honom genom en tillfällig slump, 

alltunder det han inom sig öfverlägger om lämpligheten af att 

på det äldre sättet aH:yra kanonen medan mynningen uneler 

skeppets sidorörelse sänker sig eller medan elen höjer sig, och 

kan befälhafvaren ej utan en pinsam ovisshet afvakta utgån

gen af skottet från hans kanske enda grofva kanon. Derför 

har man emellertid nu till vinnande af större precission här

utinnan samt till minskande af nyssnämnda korrektions storlek 

börjat använda elektrisk affyrning för gröfre sjöartilleri. Fyr

strängen består då af tvenne isolerade, omspunna lednings-
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trådar, som konnekteras till tändrör och batteri och hvilka 
sluta vid den knapp kommendören håller i sin hand. En tryck
ning på denna knapp sänder omedelbart impulsen till tändning. 
Huru obetydlig i sig sjelf, kan dock denna lilla modernisering 
af fyrsträngen säkerligen medföra stora resultat. Ett förfeladt 
skott är och blir förfeladt och har så mycket mindre utsigt 
till att kunna repareras, som den sjöstrid, hvilken för endast 
ett halft sekel sedan tog timmar för sitt afgörande, nu må
hända skall utspelas på lika många 5-tal af minuter från det 
ögonblick tvenne fiende-flottor drabba samman. 

Till elektrisk affyrning hafva vi använclt s. k. tensions
rör, men senare öfvergifvit dessa för glödningsrören. De se
i1are öfverträffa otvifvelaktigt de förra för bruk inom min
väsendet, men för affyrning af skeppskanoner förefaller det 
som vore tensions-rören att föredraga, på den grund att de 
utesluta användningen af galvaniskt batteri. 

Vi hafva visserligen redan en gång öfvergifvit dem, men 
det synes som vore en återgång ej otänkbar, sedan nu en frans
man mr Ducretet funnit ett enkelt sätt att pröfva deras tjenst
barhet, derigenom häfvande den största af de med deras an
vändande förknippade olägenheter. :Men kanske vi inom en 
icke aflägsen framtid hunnit derhän att vi äfven kunna tända 
våra platinarör utan användning af galvaniskt batteri. Kano
ner, lavetter och laddningar hafva vuxit till så oerhörda pro
portioner att deras manövrerande allt mer försvårats; samtidigt 
härmed hafva krigsskeppens fart ökats, hvarigenom ett ännu 
större kraf stälts på den hastighet hvarmed artilleriet bör 
kunna serveras. Af detta skäl behöfver det grofva artilleriet 
en mekanisk hjelp för sin skötsel och utan tvifvel kommer 
det att förr eller senare taga elen elektriska motorn i sin tjenst 
härför. Förmånen att erhålla elen för motorns drifvande er
forderliga energien genom en smal ledning i stället för genom 
det tjocka ångröret, fördelame af en renlig, lättskött och tyst 
arbetande maskin tala ett kraftigt språk till den elektriska 
motorns antagande. 
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Och när man så omsider fått elen starka elektriska ström, 
som arbetar kanonen, så är det ej svårt att få en liten gren 
deraf, som tänder röret, vare sig detta är af glödnings- eller 
tensions-modell. 

Den elektriska lo,q.c;en är ett nätt instrument, som med godt Den elcktr 

l f l o f k ' b ' t D f ll tt 1·· ska logr;c. resu ta t örsö {ts pa rans a ang a ar. en är a see c a s a- · 
pas efter ett fartyg, och kan man med dess hjelp i hvilket 
ögonblick som helst finna den hastighet, hvarmed ett fartyg 
förflyttar sig, samt elen under en viss tid tillryggalagda distan-
sen. Den består af en gaffelformig kopparklyka, mellan hvars 
gaffelspetsar en metallaxel är inpassad i isolerande lager; från 
denna axel utskjuta 4 st. i 90° vinkel mot hvarandra stälcla 
armar, som uppbära små halfsferiska skålar, med konvexite-
terna vända åt samma håll. När klykan drages genom vatt-
net, roterar metallaxeln och dess skålar, och för hvarje gång 
axeln gör ett omlopp uppstår en kontakt, som sluter en elek-
trisk ledning genom instrumentet. Denna ledning följer bog
sertrossen ombord, hvarest i densamma är insatt en vanlig 
bell-telefon, i hvilken höres ett knäppande ljud för hvarje 
gång ledningen slutes. Knäpparnas antal på en viss tid anger 
då farten. 

Betraktad rätt och slätt som en fartmätare, synes det som 
stode denna logg ett steg framom andra dess likar, enär bogser
linan ej af dess propeller eller skädda behöfver drifvas rund och 
denna följaktligen bör kunna korrekt angifva äfven små farter, 
h vilket visat sig omöjligt att ernå med andra s. k. patentloggar. 
N a turligtvis kan en släplogg ej vara af någon betydelse för 
ett stridsfartyg, om man uteslutande betraktar det såsom så
dant, ty uneler en drabbning lär ingen tänka på att kunna an
vända en dylik, men det gifves mellan drabbningarne så många 
tillfällen vid hvilka man har bruk för en god logg, att dess 
olämplighet för sjelfva striden ej kan föranleda någon att se 
bort från de tjenster den kan göra under fredligare dagar. 
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.~ et elektriska Elektricitetens största betydelse för ett örloo·sfartya lio·o·er '] lJuset . .. o • • b •
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dock 1 dess formaga att alstra ljus. Denna elektncitetens 
egenskap, känd seelan årtionden tillbaka, är till sin praktiska 
användning yngre än någon af oss, och af detta naturliga skäl 
kan elen ej förete några anor, då det gäller dess användande 
om skeppsbord. Ett decennium har emellertid nu förflutit 
sedan firman Santter & Lemonnier för första gången installe
r:ade det ombord å fartyg - "Le Richelieu" 187G - ett de-
~ . 
cenmum som slutat med fullständig triumf för den elektriska 
belysningen, i det att numera näppeligen bygges ett enda 
örlogsfartyg, från minbåten till den väldige pansarkolossen, 
som ej inredes för elektrisk belysning. 

De värdefulla egenskaper, som medfört detta snart vunna 
och numera allmänt erkända förtroende äro, att man med dess 
hjelp kan på afstånd upptäcka annalkande minbåtar eller an
dra fiendtliga fartyg samt nattetid underlätta kanonernas rig
tancle, genom att belysa målet. Dessutom användes det med 
fördel vid nattliga skärgårdsoperationer på så sätt, att man 
förvirrar en. genom en trång farled framträngande fiende, der-
igenom att man i ena ögonblicket kastar ljuset i ögonen på 
honom och i nästa ögonblick lemnar honom i mörker. 

De manövrer som sistlidne sommar utfördes i JYlilforcl 
hamn gåfvo ett ypperligt tillfälle att bedöma värdet af det 
elektriska ljuset för krigsmaritima operationer. Hufvucläncla
målet med dessa öfningar var att unelersöka de bästa till buds 
stående medel för en minpositions försvar - bland andra det 
elektriska ljusets och minbåtames betydelse härför. Härvid 
visade sig det elektriska ljuset såsom minbåtens oförsonligaste 
fiende och såsom sådan gjorde det ock vid detta tillfälle såväl 
vän som fiende stora tjenster, hvarjemte man äfven fann huru 
detsamma, origtigt eller obetänksamt skött, kan föranleda 
grofva misstag. 

Från en af de i land uppstäida projektörerna observerades 
nämligen vid ett tillfälle föremål, som hastigt förflyttade sig 
öfver den försvarade terrängen. Genast kastades ljuskonen på 
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dem, och i den bländande belysningen upptäckte man då sina 
egna minbåtar, som vid denna oväntade belysning uppdagades 
för fienden, just då de som bäst förberedde sig till utförande 
af en anfallsplan. 

JYlinpo3itionen var väl späckad med undervattensminor, 
såväl elektriska som mekaniska, och till dess försvar hade af
setts en flottilj kanonbåtar samt med elektriskt ljus förseelda 
minbåtar, hvarförutom projektörer för elektrisk belysning fun
nos uppstäida på lämpliga ställen i land. Utsigterna voro så
lunda små för en angri1Jande, forcerande fiende. JYlen denne 
hade äfven elektriskt l j ns till sitt förfogande och den brillianta 
belysningen beskrifves såsom så fullständig, att ingendera si
dan kunde hysa minsta förhoppning om att dölja sig eller sina 
operationer. Också var ett af de rön man drog af dessa öf
nino·ar det att lika väl som en uneler dessa förhållanden an-

b ' fallande flotta behöfver artilleri och anclra vapen, lika nöcl-
vändigt behöfver hon det elektriska ljuset. Den ena ljusstrålen 
måste möta elen andra och den starkare skall öfverväldiga 
den svagare, liksom den gröfre kanonen tystar den lättare. 
Anspråken på det elektriska ljuset växa också ständigt. Då 
de första projektörer, som uppsatt~s på örlogsfartyg eller an
Yändes för krigsmaritima ändamål å sjöfästen, voro mägtiga 
att utkasta en ljusmängd af 3, 4 eller 5 tusen normal-ljus, äro 
de dynamomaskiner, som numera insättas i fartyg, i stånd att 
mellan kolspetsarna alstra en ljusbåge, hvF~,rS lysande förmåga 
uppskattas till 25- ja t. o. m. 40000 n.-lj. 

"Colossus" har 3 lJrojektörer, som samtidigt utstråla ljus 
om sammanlagdt 120000 n.-lj., och det säges vara möjligt att 
med hjelp af denna ljusmängel kunna upptäcka en minbåt på 
ända till 8 eng. mils distans. Fyra projektörer på ett och 
samma fartyg äro numera ingenting ovanligt. Tvenne japa
nesiska kryssare om 18,s knvps fart lenmade under förlidet 
år engelska varf. De egde detta antal projektörer och kunde 
utstråla ljus till en styrka af 100-tusen n.-lj., då alla projek
törerna samtidigt användes. 
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De för detta slag af elektrisk belysning använda lampor 
äro alla af den sort, som benämnes bigla.mpor. Båglamporna 
hafva ännu många tekniska svårigheter att öfvervinna, äfven 
sedan man uppfunnit den snillrika regleringsmetod för kolen, 
hvarigenom dessa genom strömmen sjelf matas, d. v. s. när
mas till och aflägsnas från hvarandra till behörigt afstånd. 
En af dessa svårigheter är att åstadkomma delning af det 
elektriska bågljuset, d. v. s. att i stället för att bränna en 
lampa af 1000 n.-lj. styrka använda 100 lampor om 10 n.-lj .; 
ty då man vill att dessa skola brinna med exempelvis så låg 
ljusstyrka som 10 n.-lj. , blir den för kolens inbördes afstånd 
erforderliga regleringsmekanismen alltför dyr i förhållande till 
den erhållna ringa ljusmängden. Af detta skäl lämpar sig 
bågljuset i allmänhet ej för inre belysning, emedan man der 
just ön:;kar ett större antal lampor af mindre intensitet. Man 
har nog försökt båglampan inom detta område, såsom exem
pelvis å engelska pansarfartyget "Inflexible", h vars inre upp
lystes af 33 stycken numera borttagna båglampor, men man 
har öfvergifvit alla dylika försök och i stället enats om den 
elektriska glödlampan8 antagande för inombordsbelysningen af 
örlogsfartyg. . 

Glödlampan artar sig till att blifva framtidens ljusbrin
gare. De framsteg den gjort sedan sitt inträde på verldsmark
naden 1879 kunna med skäl kallas utomordentliga. Fullkomlig 
är den visserligen icke ännu, men den har dock redan visat 
sin öfverlägsenhet öfver andra belysningsmedel inom många 
arbetsfält samt hotar att blifva en farlig rival till och med för 
båglampan. 

Glödlampor anbragtes första gången ombord på fartyg 
under år 1881, och de flydda 5 åren hafva till fullo konsta
terat deras lämplighet för inre belysningen af örlogsfartyg 
och ätven större passagerarefartyg. Detta erkännande hafva 
de emellertid ej vunnit utan flera pröfningar och strider. 

Då båglampan först framträdde på örlogsfartyg, fanns in
genting som motsvarade dess ändamål, således· ingen rival att 
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undantränga. Glödlamporna deremot har en mängd dylika i 
form af alla de lysämnen som ännu i dag brukas, och dess
utom ansåg man elektriskt ljus oanvändbart inom relingarna 
på örlogsfartyg af det skäl, att om en ledningskabel under 
striden blefve af.skjuten, skulle hela skeppet försänkas i mör
ker och att detta äfven skulle inträffa, derest något missöde 
hände dynamomaskinen. 

Men det första af dessa skäl kullslås derigenom, att man 
ej anbringar alla lamporna i en ledning, utan anordnar dem 
i 7 eller 8 strömbanor, hvarigenom enC!ast de lampor, som be
finna sig i samma strömbana, d. v. s. få sin energi genom 
samma hufvudledning, släckas då denna afskjutes; och dess
utom använder man dubbla ledningssystem, så att om den 
ena ledningen sönderskjutes, den andra omeclelbr.rt kopplas 
till dynamomaskinen, hvarigenom enelast ett synnerligen kort 
afbrott i belysningen uppstår, och slutligen har man skarf
materiel till hands, hvarmed man skyndsamt kan förena en 
afskjuten 1mbels tvenne ändar. 

Är det deremot en biledning eller en lampa, som gjorts 
obrukbara, så utestänger man den blott ur ledningen, genom 
att omvrida en nyckel, reparerar skadan eller insätter en ny 
lampa, omvrider återigen nyckeln och allt är klart. Topp
och sidalanternor installeras in duplo och förses med meka
nism, som antomatiskt kopplar in reservlanternan i ledningen, 
derest den andra skulle sönderskjutas. 

H vad åter dynamomaskinerna beträffar, böra dessa pla
ceras på väl skyddade l)latser och genom att i stället för att 
använda en stor maskin, dela det totala arbetet på flera dylika 
med lika elektromotorisk kraft, och hvilka alla mata samma 
hutvudledning, hvilken sedan i sin tur genom ett strömfördel
ningsbord distribuerar elektriciteten till såväl de olika ström
banorna som projektörernas båglampor, blir ljuset oberoende 
af de missöden, som kunna träfra en eller annan af ett antal 
ombord använda dynamomaskiner. Många fartyg äro dess
utom försedda med accumulatorer; dessa laddas då under da-
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gens lopp, och då skymningen inträder stå de redo att tjen::;t

göra när och lwar som hebt behofvet påkallar det. 

De med det elektriska glödljusets användande förbundna 

fördelar äro dess snygghet, dess lättskötthet, dess relatift större 

lyskraft än andra lysämnen och den mindre eldfara som dess 

bruk medför. 
Olägenheterna deremot äro: enligt mitt förmenande, dess 

fordran på stort utrymme för dynamomaskinerierna och svå

righeten att dels anbringa ledningarna på ett jernskepp och 

dels undersöka dem med ögat, då de väl en gång äro anbragta. 

Framstående auktoriteter framhålla såsom en olägenhet dess 

större kostnad, medan andra åter fram visa siffror som bevisa 

dess pris billighet, vid jemförelse med andra belysningsmedel; 

men om också de förra hafva rätt i sitt påstående, så bör väl 

ej en prisskillnad på några 100-tal kronor spela en röle, då 

det gäller att anskaffa en i öfrigt värdefull allierad till nu
tidens dyrbara stridsskepp. 

Hujvudbeståndsdelarne af en installation för elektrisk be

lysning äro: dynamon med dess ångmaskin, strömfördelnings

bordet och leclnin.garne med de deri insatta lampor. 

Emedan dynamomaskinen måste drifvas med likformig 

hastighet, lämpar sig härtill hvarken skeppsmaskinen, donkey

maskinen - om sådan finnes - eller någon annan maskin 

ombord. Den måste följaktligen hafva sin egen drifmaskin, 

hvilken likväl bör vara så konstruerad, att den kan taga ånga 

från såväl fartygets pannor som donkeyn's, samt tåla vid att 

hållas i gång oafbrutet under en längre tid. 

Dynamomaskinerna böra alstra elektriska strömmar, som 

lämpa sig för såväl båglamporna i projektörerna, som för glöd

lamporna, och de måste vara sjelfreglerande, så att den elektro

motoriska kraften håller sig konstant, vare sig en lampa brin

ner eller de äro tända alla. Accumulatorer bidraga väsentligt 

till ernående af en pålitlig elektrisk belysning, men öka kost
naden. 

Italienske kryssaren "Giovanni Bausan" begagnar sina 
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accumulatorer på följande sätt då fartyget ligger till ankars 

och inga pannor sålunda äro påeldade. lVIed tillhjelp af de 

till dynamomaskinerna hörande ångmaskiner börjar man ladda 

accumulatorerna frampå eftermiddagen, så att de äro klara till 

använcluing då skymningen inträder. Uneler aftonens lopp stå 

de sedan obegagnade till det klockslag, vid hvilket ljusen 

skola släckas i gunnrum och hytter. Då stoppas dynamon, 

som intill dess besörjt belysningen, dess ångmaskin släckes af 

och accumulatorerna få sedan unelerhålla belysningen af de 

för återstoden af natten brinnande lampor. 

Alla dynamomaskiner, såväl som de laddade accumulato

rerna, a:flemna sin elektricitet till ett strömjördelningsbord, hvar

ifrån den vidare distribueras till de strömbanor, som för till

fället skola belysas, hvarvid antingen alla de i dessa banor 

befintliga lampor på en gång tändas eller också tändes och 

släckes hvar och en för sig genom manipuleringen af en vid 

lampan sittande nyckel (switelj). 
Glödlamporna förekomma i en mångfald konstruktioner, 

till yttre och inre egenskaper nästa fullkomligt lika; och kan 

man om de bästa lugnt säga, att den ena är så god som den 

andra, ty om den enas effektivitet per elektrisk hästkraft vid 

lampan skulle vara större än den andras, så kan man tryggt 

förlita sig på, att den andra besitter desto större varaktighet. 

Beträffande lysförmågan anser man lampor af 8-10 normal

ljus styrka lämpliga för hytter; en större ljusstyrka, exempel

vis 15 a 20 normal-ljus, nödvändig för gunrum, trossbottnar 

o. el., och en ljusmängd om 50 a 100 normal-ljus till positions

lanternor, topp- och sidoljus, belysning af öfre däck m. m. 

Båglamporna differera mera sinsemellan till sina egenska

per och valet af dessa med deras kolspetsar är ej så likgiltigt, 

som valet af glödlampor. Den regleringsmekanism, som er

fordras för att hålla kolens inbördes afstånd konstant, antin

gen detta sker för hand eller automatiskt, blir beroende af 

elen dynamomaskin som auvändes för belysningen. Hittills 

har man i allmänhet härtill använclt dynamos, som alstrat 
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ensrigtade strömmar, hvarvid det ena kolet förbrukats ungefär 

dubbelt så hastigt som det andra, och regleringsmekanismen 

har varit konstruerad härför; men, förutsatt att man nu i 

stället började använda vexelströmmaskiner, hvilka enligt vun

nen erfarenhet visat den goda egenskapen, att, då de samman

kopplade arbeta tillsamman, reglera h varandra, så skulle kol
spetsarna komma att förtäras lika fort och regleringsapparaten 

följaktligen afpassas i enlighet härmed. 
Ledningarna, väl isolerade och dessutom inneslutna i vat

tentäta träbetäckningar framdragas på de mest skyddade stäl

len, och särskildt så långt omständigheterna medgifva från 

fartygets kompasser, enär man observerat, att dessa angifvit 

flera graders afvikning vid tillfällen, då man ej nog uppmärk

sammat faran af att låta den elektriska strömmen cirkulera i 

magnetnålens närhet. 
För öfrigt är, såsom redan nämnts, ledningstrådames an

bringande en af den elektriske ingeniörens största svårigheter. 

När han kommer ombord för att anbringa sina ledningar, 

finner han h varje upptänklig vrå redan förut upptagen af ång

rör, vattenrör, ventilationsrör, språkrör eller ledningar för te

lefoner, styrning och kanonernas affyrande m. m. Kommer 

så härtill att de vattentäta skottens kringgående ofta tvingar 

honom, för vinnande af några få tum, att leda trådame uppåt 

genom ett eller två . däck af stål och derpå ned igen genom 

lika många, så måste man erkänna, att huru intressant det än 

må vara, så är dock hans lott ej alltid afunsvärd. 
För nattsignalering hafva såväl båg- som glödlampor blif

vit försökta och befunnits mycket användbara, på grund af 

deras starka sken och den minskade risk för eldfara som följer 

med deras användande. Projektörerna kunna då brukas vid 

signalering på större afstånd, och har man kunnat iakttaga 

ett sådant ljussken på ända till 30 eng. mils clist. Glödlam

pornas ändamålsenlighet för nattsignalering grundar sig, utom 

på nyssnämnda egenskaper, äfven derpå att de äro lättskötta 

samt att de ej "blåsa ut". 
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Lämpligaste sätt för deras användning är då att anbringa 

dem i en serie om 10 lampor på en väl synlig plats, förena 

ledningarna från hvarje lampa med knappama på ett ström

fördelningsbord sålunda, att då någon af desse nedtryckes, 

strömmen till ett visst antal lampor slutes och dessa lampor 

tändas. Nycklarna böra fördenskull vara utmärkta med .M. 
från 0- 9, el. v. s. med det .AJ. som svarar mot det antal lam

por, hvilka genom respektive knapps nedtryckande bringas 
att lysa. 

Detta signaleringssystem är tyvärr ej tillämpligt hos oss, 

enär vårt signalbref är uppstälclt efter bokstafsgrupper, men 

man kan naturligtvis äfven med tillhjelp af en glödlampa sig

nalera det Morseska telegrafspråket med dess korta och långa 

tecken, ehuru ett, sådant telegraferingssystem ej kan blifva 

fullt praktiskt för optiskt bruk, på grund af den tidsförlust 

som vållas genom intervallerna mellan de olika tecken, af 

hvilka hvarje bokstaf eller siffra består. 

I engelska marinen, der för den direkta dagtelegraferingen 

semafor användes, har man under förflutne sommar, gjort för

sök med semaforens bruk äfven för nattelegrafering. Dervid 

fa.nn man egendomligt nog, att elen semafor var lättare att af

läsa, som skarpt belystes af ett i dess närhet uppstäldt elek

triskt ljus, än den, hvars armar voro försedda med elektriskt 

glödljus, och iakttog man derjemte att semaforen borde vara 
h vitmålad. 

Ytterligare en användning för· det elektriska glödljuset 

återstår nu att omnämna. Svårigheten att nattetid verkställa 

rigtandet af en skjutpjes, hvilken olägenhet i en våra dagars 

sjöstrid med nattliga minbåtsanfall kan blifva af största bety

delse, har ledt mr Trouve till konstruerande af elektriska sig

ten, fastän sådana, enligt hvad till min vetskap kommit, ännu 

blott funnit användning å skjutgevär. 
Det Trouveska sigtet beskrifves såsom enkelt och lätt 

anbragt. Det består af en fin glödtråd i ett glasrör, som om

gifves af en skyeldande metallkapseL Batteriet är ej större 
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än ett finger. Det fästes vid pipan medelst kautschukband, 

hvarvid en enkel konnekteringsmekanism samtidigt åstad

kommer ledande förbindelse mellan br.ttteri och sigte. Batte

riets vätska arbetar ej, förrän vapnet lägges horisontelt för 

skott. 
Förutsatt att dessa sigten, såsom det förkunnas, visat sig 

praktiskt användbara för gevär, så finnes troligen intet skäl 

att antaga, hvarför de ej också skulle lämpa sig för gröfre 

skjutvapen, och helt säkert skulle artilleriets verksamhetsfält 

betydligt utsträckas, om sådana sigten kunde komma till an

vändning äfven å kanoner. Åtminstone synes det som borde 

de kunna användas å smärre, snabbskJutande kanoner och kul

sprutor lika väl som å gevär, och det förefaller eget, att till 

och med större sjömagter, som nog hysa omsorger om den 

nattliga snabbelden, egna så ringa uppmärksamhet åt gjorda 

uppfinningar i detta syfte. Så föreskrifver engelska amirali

tetet för fartyg uneler expedition nattlig öfning med de snabb

skjutande vapnen minst 2:ne gånger årligen 1-n:ot mål af fast

stäida dimensioner och med bestämclt afståncl, men det tänker 

ej på att förse samma vapen med detta vigtiga lilla tillägg i 

utrustningen, och vi små nationer - vi vänta på de större. 

En ytterligare hjelp vid det nattliga rigtanclet åsyftas ge

nom en uppfinning af en mr Roclgers. Han förser nämligen 

vapnet med ett litet bågljus i en projektör, som kastar ljuset 

i sigtliniens rigtning och sålunda belyser målet, men praktisl;:a 

resultatet af denna uppfinning är för mig obekant och dess

utom synes c~en obehöflig vid alla de tillfällen, der ett starkt 

bågljus finnes ombord Wl att denned belysa en fiende. 

ileten Men utom nu nämnda användningssätt för elektriciteten, 

"' synes denna hafva ännu en framtida uppgift att fylla, elen 
:t/t. 'f 

nämligen, att användas för farkoster,; framcln vande genom 

vattnet. Tanken härpå är ej ny. Professor J akobi, h vars 

namn gjort sig aktaclt inom elektricitetens häfder, kom>true

rade redan på 1.840-talet en s. k. elektrisk båt, hvilken med 
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temligen stor hastighet framdrefs på N m-va-floden, och i Eng

land gjordes försök i början på 1850-talet i Swansea i syfte 

att konstruera en elektrisk motor, som skulle ersätta elen auxi

liära ångmaskinen på segelfartyg. Dessa senare försök gjor

des pa uppdrag af personer som voro intresserade i traden 

på Brasilien, och ehuru de erhållna resultaten ej voro afgjorclt 

gynsamma, i det att kostnadssiffran blef ofantligt hög (30 ggr. 

elyrare med elektricitet än med kol), ansågs dock att för denna 

trade vore den elektriska maskinen att föredraga framför ång

maskinen. 
Vid dessa försök samt i Comte de Monlins båt af 1866 

och i Tronves af 1881 hade primära zinkelement använclts att 

generera den elektriska strömmen. Men dessas kraft var snart 

uttömd och elen hastighet af 6 knop, h vilken af Trouve erhölls 

såsom maximum, sjönk efter några timmars oafbruten gång 

till 4'/2 knop. 
Uneler ticlen hade dynamomaskinerna framträclt, och det 

var dessa förbehållet att här, liksom inom elen elektriska be

lysningens område, föra frågan in i ett nytt skede. Redan 

1882 profgick på Themsen en af mr Reckenzaun konstruerad 

båt, som framc1refs af elektricitet från accumulatorer, och att 

denna farkost ej enelast var att betrakta som en leksak, fram

går cleraf, att elen på en enda dag i början af 1883 tillrygga

lade 40 eng. mil. Dess dimensioner voro dock små, och på 

våren 1883 hade han fullbordat en ny båt af stål~ betydligt 

större, hvilken afsäncles till expositionen i Wien samma år. 

Dennes längel och bredel voro respektive 40 och 6 fot. Den 

elektriska strömmen erhölls från 80 Faure-Sellon-Volckmar 

accumulatorer och elen största uppnådela hastigheten uppgick 

till 6,n knop, då 71 accumulatorer samtidigt användes. Denna 

hastighet kunde dock ej länge hållas. För att hålla båten i 

gång uneler så lång tid som t. ex. 5 a 6 timmar, måste han 

börja med strömmen från enelast 50 sekundära element och 

sedan, i den mån strömmen försvagades, koppla in de åter

stående i ledningen. 
Tidsh·. i Sjuv . 1887. 13 



- 188-

Reckenzaun föredrog användandet af accumulatorer (se
kundära batteri) framför primära element innehållande zink, 
af följande skäl. Den hastighet, hvarmed zinken i ett element 
förbrukas, samt nödvändigheten att underkasta detsamma den 
tidsödande operationen af rengöring, amalgamering m. m., gör 
att zinkelementet ur ekonomisk synpunkt ställer sig betydligt 
ogynsammare än det sekundära, och de af Reckenzaun då 
gjorda jemförande kostnadsförslag till båtar, afsedela att fram
drifvas med ånga, med elektricitet från accumulatorer eller 
elektricitet från primära element, förhöllo sig till hvarandra 
såsom l : 2,5 : 12 resp., då alla dessa bätar voro afsedela för 
samma antal passagerare, hvilket utvisade en tydlig fördel hos 
ängan, som blef ännu märkbarare, då man tillägger att hastig
heten blef 25 °/0 större hos den båt, som använde denna drif
kraft, än hos de öfriga. 

Detta var 1883. År 1885 i Sept. fullbordades "Volta" . 
Dess längel och bredel äro resp. 36 och 7 fot, djupgående 8'/2 
fot, deplacement 5 1/ 2 tons, hvarjemte den har beqvämt sitt
utrymme för 40 personer. Uneler däcket äro stufvacle 61 ac
cumulatorer om en sammanlagd vigt af 2 tons. Den från dessa 
erhållna energien verkar med 5 1/ 2 hästars kraft på en 3-blaclig 
propeller, som ger båten en fart af öfver 8 knop, hvilken ha
stighet kan hållas i 6 a 7 timmar, hvarefter accumulatorerna 
måste omladdas; med något mindre hastighet kan båten hållas 
i gång under 9 a 10 timmar oafbrutet. Den eger sålunda en 
ej föraktlig grad af uthållighet, och beträffande sjöduglighet 
finnes intet skäl för antagandet, att den skulle vara sämre än 
andra båtar. Der! är visserligen ej försökt på det stora vida 
hafvet, men elen har utan tender passerat tvärs öfver engelska 
kanalen (i Sept. 1886) och det är ju vackert så. 

Men "Volta" står nu ej längre ensam. År 1886 har be
vittnat en börjande täflan på den elektriska navigeringens om
råde. Herrar Siemens & Halske i Berlin hafva bygt en båt, 
som med ungefär samma dimensioner som "Volta" äfven i 
öfrigt obetyclligt skiljer sig från denna. Societe des Forges 

• 
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et Ohantiers de la :M:editerranee har för experimentala ända
mål stält en 30 fot lång elektrisk båt till franska regeringens 
förfogande och slutligen har mr Trouve i Paris förevisat en 
elektrisk propellerbåt, som genom sin ovanliga styrbarhet öf
verträffar hvacl man hittills i den vägen åstadkommit. Denna 
manöverfärdighet har ernåtts genom att anbringa propellern 
uneler elen elektriska motorn och på sjelfva roret, hvarigenom, 
då roret gifves en viss vinkel mot båtens långskeppsrigtning, 
propellerns axel erhåller samma vinkel deremot, och kan 
Tronves båt med denna anordning af ror och propeller nära 
nog på stället drejas rundt omkring sitt centrum. 

Söka vi nu klargöra för oss huruvida en sådan båt kan i 
något af.'Seencle lämpa sig för krigföringen till sjös och för 
den skull taga dess egendomligheter i närmare skärskådande, 
så finna vi, att den besitter en hög grad af ?"ymli_ghet, enär 
såväl accumulatorer som motorer äro stufvade under däck, 
Vidare har den förmånen af en mycket tyst gån_g och slutligen 
är elen färdig till användande i hvilket ögonblick som helst, 
sedan accumulatorerna äro laddade. 

Dessa egenskaper göra den synnerligen användbar inom 
det fasta minförsvaret och vid försvar af hamnar i allmänhet. 
Förutsatt t. ex. att Pietruskis minor eller minor på hvilka det 
Pietruskiska förankringssättet tilllämpats, komma till någon 
vidsträcktare användning, skulle deras utläggande från en så
chn farkost vara förenad med stora fördelar, i det att utlägg
ningsbåten ljudlöst och utan att genom gnistor gifva sin när
varo tillkänna, kan i skydel af en mörk natt smyga sig inpå 
en blockerande fiende eller, omvänclt, utsänd af denne, genom 
några väl placerade minor spärra en hamn eller flodmynning. 
Man kan visserligen invända, att dess fart är bra ringa -
men för sådana ändamål är den dock passabel, och dessutom 
bör man alltid kunna hoppas, att elen båt som i dag kan hålla 
8 knop uneler 6 a 7 timmar, genom vidtagande af lämpliga 
arrangement kan få denna fart uppdrifven till åtminstone 10--
12 knop för en kortare tid . 
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Italien har förskaffat sig en dylik båt af "Volta "-typen, 
afseeld för hamnförsvar och minutläggning, och erhölls med 
densamma vid profturen 8 1

/ ~ knop i medelfart. 
Utom denna deras användbarhet för minutläggning, lämpa 

sig elektriska båtar till följd af förutnämda egenskaper att 
ersätta större fartygs ångslupar. Hängande under sina dä
vertar och med accumulatorerna på sin }Jlats, laddas de senare 
af samma dynamomaskiner som förse det eleldriska ljuset, 
och i samma ögonblick den är firad i sjön, så är den ock klar 
till användning. I sjön kunna dessutom dessa samma accu
mulatorer med fördel användas för den inre belysningen af 
fartyget, såsom förhållandet är på hertigens af Bredford äng
yacht "N orthumbria". 

Sådan är i korta drag tecknad de elektriska båtarnas hi
storia och nuvarande egenskaper, då det gäller navigering 
öfver vatten. 

N avigeringen under vattenytan, som, om den en gång blir 
fullt praktisk, ovilkorligen måste göra en revolution i hela 
sjökrigföringen, har ju ännu ej hunnit utom experimentens 
område, då det gäller icke elektriska båtar, och man kan då 
ej heller begära att de elektriska skola hafva hunnit stort 
längre. Emellertid synes det, som om accumulatorernas an
vändande för båtars framdrifvande öfver vatten, gifvit kon
struktörerna af undervattensbåtar liksom en stödjepunkt för 
lösande af detta problem, i det att under 1886 icke mindre äll 
4 olika undervattensbåtar, alla framdrifna af elektricitet från 
accumulatorer, blifvit försökta. Tyvärr föreligga ytterst knapp
händiga berättelser angående de utförda försöken, hvilka dock 
alla betecknats såsom "lyckade", af de tidskrifter eller tidnin
gar som omnämt desamma. 

De elektriska undervattens båtames form påminner van
ligen om en i båda ändar tillspetsad cigarr med en diameter, 
som hos olika typer varierar mellan 1

/ G och 1
/ 3 af längden. 

Byggnadsmaterielet är jern- eller stålplåt. 
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Ett accumulatorbatteri lemnar sin elektriska ström till en 
motor, som direkt påverkar propelleraxeln. Ett vertikalt ror 
akter ger båten rörelser sidovägen i horizontalplanet. Tvenne 
på sidorna anbragta horizontela ror medverka vid dess rörelse 
i vertikal led. Denna senare rörelse verkställes likväl hufvnJ
sakligen genom minskning och ökning at deplacementet, hvil
ket i allmänhet åstadkommes genom vissa delars fyllande med 
vatten eller befriande från förut insläppt dylikt. En och an
nan har detjemte ett horizontelt roder akterut, som automa
tiskt sträfvar att hålla båten i horizontelt läge. De äro för
sedda med förråd af komprimerad luft, att använda dels för 
den händelse att vistelsen under vatten skulle oförmodadt ut
sträckas öfver elen tilltänkta tiden och dels att dermed fylla 
vattenreservoirerna, då vattnet för båtens höjande pumpas eller 
tryckes ut. Båtarrres inre upplyses af elektriskt glöclljus, lwar
jemte ett elektriskt bågljus användes för att upplysa den om
gifvande vattenmassan. 

I den blygsamma ställning de elektriska undervattens
båtarna ännu intaga, synas konstruktörerna tänka sig deras 
användning för torpedtjenst ungefär sålunda. Utrustad med 
minor, som vid förankringen sjelfva reglera sitt djup under 
vattenytan, närmar sig undervattensbåten en fiende så nära 
som möjligt ofvan vattnet eller i vatt,enbrynet, och sänker sig 
sedan med kurs på fienden under ytan. Med tillhjelp af det 
elektriska ljuset finner han fienden, sänker sig under honom, 
förankrar en mina, aftägsnar sig och hunnen på behörigt af
stånd spränger han minan medelst elektricitet. 

Några försök med användande af sjelfgåencle minor från 
undervattensbåtar synas ännu ej vara gjorda, men, i betrak
tande af att hela undervattensnavigeringen befinner sig i ett 
begynnelsestadium, får man ej förvåna sig öfver, att konstruk
törerna till en början söka lösa problemet i dess enklaste form. 
När man hunnit så långt, att dessa båtar kunna med trygghet 
manövreras under vatten, blir det säkert icke svårare att ut
rusta dem med sjelfgående minor, än de ångbarkasser, som nu 
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föra dylika i korgtuber eller på annat sätt, och torde en så
dan ekipering blifva så mych::et fördelaktigare för dessa båtar, 
som den på samma gång ökar deras effektivitet gent emot en 
fiende och minskar risken för egen farkost. 

En af dessa båtar, som lofva mycket, är onekligen mr 
Wacldingtons, hvilken i början af 1886 försöktes i Liverpool. 
Den är 37 fot lång och 6 fot i diameter. En enda person kan 
manövrera densamma1 men elen ordinarie besättningsstyrkan 
utgöres af 2 man. 50 stora accumulatorer lemna en elektrisk 
ström, som ger båten en fart af 9 knop på eller under vatten, 
hvilken fart kan bibehållas under 10 timmar utan accumula
torernas omladdning; med mindre hastighet kan den i et. t 
sträck tillryggalägga 250 eng. mil. Ett starkt bågljus upp
lyser vattenmassans innandömen, så att rorgängaren ser lika 
väl då båten befinner sig öfver som under vattnet. 

Den framgång, som vid denna båts pröfvande vanns, be
skrifves af en facktidskrift såsom fullständig, men den lemnar 
ingen detaljerad redogörelse beträffande uppfyllandet af alla 
de enskildheter, konstruktören utlofvat, såsom exempelvis i 
hvad mån man lyckades upplysa det inre af vattnet. 

Goubets båt kommer ej upp till mer än 5 knop, men den 
kan hålla denna fart i 10 a 12 timmar. Den töreter ej några 
anmärkningsvärda skiljaktigheter från de elektriska under
vattensbåtarnes allmänna drag, utom den, att den utvändigt 
är försedd med ett afklippningsverktyg, hvars ändamål är att 
kapa förankringstrossar eller ledningskablar till förankrade 
försvarsminor. 

Campbells båt "N autilus" har försökts i London. Den är 
längre än cle andra -- 60 fot - med en största diameter af 
8 fot och 50 tons deplacement. Accumulatorerna verka med 
sammanlagclt 45 hästars kraft p<'t tvenne propellrar, som beräk
nas gifva båten en hastighet af 10 knop. Höjning och sänk
ning under vattenytan af denna båt sker ej genom vissa de
lars befriande från och fyllande med vatten, utan genom cy
lindriska tubers utskjutande och indragning, hvarigenom de-
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placementet ökas eller minskas. Vid försöken i vV est-In dia
doeks i Lonelon och i Tilbury deep water-dock verkade höj
nings- och sänkningsapparaten fullkomligt tillfredsställande, 
men deremot kunde man ej konstatera uppfyllandet af elen 
utlofvade hastigheten, i anseende till det begränsade utrymmet 
i dockorna, liksom det befans omöjligt att afgöra det elektriska 
ljusets betydelse för och verksamhet vid den omgifvande vat
tenmassans upplysande, på grund af det grumliga vattnet. 

Emellertid synes denna båt till vunnit sig ett visst förtro
ende och man sätter dess blifvande tilltänkta verksamhet i 
sjökriget i samband med mr Campbells arbete på elen Lay'ska 
minans fullkomnande, hvartill han erhållit medel genom bil
dande af ett bolag med detta syfte. 

För öfrigt äro uppgifterna om de med nu nämnda båtar 
anstälda försök, så ytterligt sparsamma, att man gör klokast 
i att yttra sig med färsigtighet om dem, hvarför de också här 
enelast antyclning8vis omnämnts. 

Nära beslägtad med undervattensbåtarna är den nyss om
nämnda La y' ska minan, som seelan 1872 ofta låtit höra af sig. 
Dess drifkraft har tidtals utgjorts af komprimerad luft och 
tidtals af komprimerad kolsyregas) men under något af de 
senare åren har den försetts med en elektrisk motor, som i 
någon mån ökar dess framtida utsigter. 

Denna egendomliga mina manöyreras af en enda person, 
som kan befinna sig i ett strandbatteri, å ett sjöfäste eller ett 
fartyg. Denne person, som vi må kalla operatören, är i stän
dig förbindelse med minan genom en ledning, hvilken är upp
vindad på en rulle i minan och som afvecklas uneler den se
nares gång genom vattnet. Ledningen står genom et,t ström
fördelningsbord i förbindelse med en i operatörens närhet upp
stäld clynamomaskin, eller ännu bättre ett accumulatorbatteri , 
och genom att i denna införa olika motstånd kan operatören 
efter behag sända svagare eller starkare elektriska strömmar 
till minan, der de, beroende af st:ömmens styrka, förrätta 
olika arbeten. 
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Sålunda kan minan bringas i rörelse framåt samt uneler 
denna rörelse tvingas att afvika åt någondera siclan ända till 
180 graders vinkel, om så fordras, och från rörelse stoppas. 
För att för operatören tillkännagifva dess plats, är den försedd 
med tvenne på dess öfverkant befintliga visare eller syftstän
ger, som nattetid upplysas af elektriskt glödljus och som kun
na höjas öfver eller sänkas under vattnet efter O])eratörens 
godtfinnancle. lYiinans sprängning sker vid perkussion. 

Fackmän hafva aldrig fått förtroende för detta krigsrecl
skap, som är stort, otympligt och mycket kostsamt. Ryssland 
har gjort omfattande försök clm·med, men, efter hvacl man vet, 
ej antagit detsamma; deremot har Turkiet inköpt en del så
dana minor till försvar af Darclanellerna och om krigsfacklan 
omsider blossar up]) till "elen sjuke mannens" förtärande, få 
vi måhända ännu en gång höra den Lay'ska minan omtalas. 

) 
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Om Nautiska observatorier, 
mctl särskihlt afseentlc Jlå kronometrars pröfning och reglering. 

(Forts. fr. 49:e i\rg. sid. 151) 

II. 
l{ronometer-observatoriernas verl{samhet och arbetsot·dning. 

Sedan nu redogjorts för de reglementariska föreskrifter 
angående kronometrars prlifning och klassificering, som inom 
tyska marinen tillämpas vid urval af kronometrar till inköp 
och som följ es vid kronometrars utlemning till begagnande 
från kejs. :flottans förråd, lemnas några prof på de journal
formulärer, som för de årliga pröfningarna begagnas vid de 
nämnda kronometerinstituten. 

I Hamburg följer "Deutsche Seewarte" nedanstående for
mulär, som i öfverskådlighet och noggrann anslutning till om
nämnda föreskrifter lemnar föga öfrigt att önska. (Se tabel
lerna I och II.) 

De i tab. I direkt ur de granskade och kontrollerade 
Observationskladdarne införda dragningarna omordnas i tab. Il 
efter de mot dragningarna svarande dekadmedia för tempera
turen. Detta i syfte att för vissa ändamål vinna en bättre 
öfversigt öfver dragningens variation med temperaturen. 

Vid granskning af dessa tabeller finner man, att tempe
raturen förändrats cirka S0 efter 10, 20 eller 30 dagars inter
vall, och att kronometrarna varit utsatta för hvar och en af 
de "föresluifna temperaturerna ( + S0

, 10'\ 1S0
, 20°, 2S0 och 30'1 C.), 

så nära dessa kunnat hållas, under tre dekad-perioder eller 
sammanlagdt 30 dagar. lVIinimi-temperaturen uppnåddes icke 
fullkomligt, men dock så pass nära, att kronometrarnos för
flyttning till iskällaren icke ansågs behö:fiig. 

7'icl8J,r. i Sjöt. 1887. 14 
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I ta b. I äro de för beräkningen af A erforderliga maximi

och minimi-dekad-dragningarna kursiverade och utmärkta med 

(*) och de två på hvarandra följande dekad-dragningar, emel

lan hvilka skillnaden är störst och hvaraf B erhålles, endast 

kursiverade, ehuru de ibland äfven hafva (*), om de tillika äro 

max.- eller min.-dragningar. I tab. II har (*) samma bety

delse som i tab. I. 
Af jemförelsetalen (A+ 2B) framgår, att de 7 första kro

nometrarna afgjordt äro "utmärkta", och att af dessa .Ni. l är 

ett öfverlägset instrument samt att .!l?. 2, 3 och 4 i sin drag

ning äro särdeles jemna. 
M. 8, 9, 10 och 11 kunna enelast anses såsom "ganska 

goda" och "goda" instrument, dock fullt användbara för såväl 

vetenskapliga som nautiska observationer. Att deras jemfö

relsetal (A + 2B) blifvit så stora, har föranledts af en mindre 

brist i kompensationen. 
I nästa grupp, .AJ. 12, 13, 14, 15, 16 och 17, visar sig tyd

ligen en på dragningen betydligt inverkande acceleration, som 

nedsatt instrumentens värde, och är detta i synnerhet fallet 

med .Ni. 17. Till klassen för "brukbctm" kronometrar kunna 

hänföras såväl dessa som .AJ. 18, 19, 20 och 21, ehuru de se

nare äro betydligt sämre. 
De tvenne sista kronometrarna, o~l!. 22 och 23, äro till sin 

konstruktion och kompensation förfelade, enär jemförelsetalen 

t. o. m. öfverstiga 100;, hvarföre de ej kunna ifrågakomma 

för navigering. Den förra af dem visar synbarligen ett stort 

kQmpensationsfel i förening med någon acceleration, elen se

nare deremot blott kompensationsfeL 
Resultaten af hvarje års konkurrenspröfning publiceras 

efter afslutacle prof och rapport insändes till amiralitetet, hvar

jemte samtidigt de inlemnacle instrumentens fel och förtjen

ster bedömas och anvisningar lemnas angående de sannolika 

orsakerna härtill. Fabrikanterna sättas härigenom i stånd att 

följa kronometriens utveckling och tvingas att söka undgå de 

påpekade felen. Att detta förfaringssätt ledt till åsyftadt 
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V7. lr. Ehrlieh, Brcmcrhal'en 

vV. G. Eln·lich, ,, 

vV. G. Ehrlieh, , 

JYI::Ltlt. Potorsen, Altona 

Ma t h. P etersen, » 

vY. Bröeking, Hantbnrg-

W. Brijcking, >> 

'\V. Bröeking, » 

'vV . Brötkin g-, , 

vV. Bröe.king, ,, 

Gcbr. E ppnrr, Brrlin 

Th. Knoblid t, Hnmbmg· 

Gobr. Eppnor, Berlin 

Th. Knnbli el1, Hanthurg

:i\:L Gcrl in , l~osto,·k 

l\1. Ucrlin, , 

IV. U. Ehrlid1 , Brcmerllnl·cn 

Ucbr. Eppnor, Berlin 

vY. Bröcking, Hmnbnrg 

Uchr. Eppncr, Borlin 

Gobr. Eppncr, » 

A. Kittel, Altunn 

Uobr. Eppnrr, Berl in 

Resultat af 8:de konkurrenspröfningen under vintern 1884-1885 med de till " Deuts 

Dragningstabell ordmul efter ti{l. 

>=j 

"' 
Summan af 10 clctgm·s dragning (dekad-clt 

~ 1. 2. :J. 4. 5. l G. l 7. 8. U. 10. ~ 
~ 
ö Okt. L!- Okt. :2~--=- Nov. 2- NO\'. 12- NoY. 22- 1

1 

Dce.-2- l Dec. 12- Dec. 22- ~l~ Jan. 1~ Jan. -~ 
OH. 2:3. Nov. :2. Nor. 12. No1·. 22. Dce. 2. Dec. 12. Dce. 22. l Jan. l. 1 .Jan. 11 . J an. 2 1. J an. 31. 

= -~ se k. se k. se k. l sek. ,1 sele. l sek. sck. . sck. se k. sek. se k. 

4öOI - lO,o - 8,4 - 8,:1* - JO,t - ll ,o - ll,s - 11.5 _ 11 ,7 - 12,2 - H.:; - lG.l 

4-1fl l -/- 1,5* -/- O,s - 2,2 - 2,3 - 3,s - 4,:J - G,! - G,o - 3,3 - ;;.a - 8,1 

-±2fl l + 8,1 + fl,s + 8,1 + 10,6* + 10,1 + G.1 + 2,4 - 2,1 - 1,n l + 2.; - 1,> 

!J-± + 3,4* + 2,o + l ,B - 2,4 - 4,6 - 3,a - 1,:; + 1,o + 3,1 - 3,6 - 6.1 

1

102 - 1,1* - G,o - G,1 - 8,• - 12,s - 1G,a - 1 ö,~ - 14,7 - !l,5 - 5,7 - G. 

835 - ll ,o - 18,7 - 20,a - 1:),5 - 1-±,6 - Hl,o - 20,n* - 16.1 - 6,~ - :J,s - fi., 

llODOI + 2,< -/- 0.1 - O,ö + ö,< -/- 6,-1* + O,o - 2,1 - 3,1 -- 5,< - 8,1 - 13. 

1080

1 

+ 29,:;* + 21,:; + 1/,ö + 20,7 + 1/,o + 11 ,4 + 18,4 + 18,3 + 12,9 + u,4 + ll,l 
108-± + 1,s -- J,o + O,o + :),7 + 4,6 - O,n - ö,o - (i,2 + 1,5 - O.• - ±. 

880i -/- 1G,o + 21,o + 22,!1* + 1G.9 + 17,3 + 21,2 + 17,; + 8,; + 11.o + :), t + 3.1 

9 8'>1 -/- ~ .s -/- 1,6 -/- G.s -/- 1:3.t* -/- 10,6 -/- 'l .a -/- O,t _ :\a _ 9.4* + o,-. + ;-,. 
2;-1: - G,5 - /,6 - '1,1 -\- 0,5 - 3,7 - li ,t - 12,2* - 8.1 -/- 1,1 -/-];,,L* -/- ll.j 

l 2301 + 3.2 - 2,<> - /,n - -1,o - 4,6 - 13.6 - 17,1 _ 20.2* _ 17,H - O,; _ ~j 

20-±2 - U - 5,s - G.< - 2,5 - 3,7 - 8.s - 10.4 - 0.2 + U + 17.u* + 1-1.1 

fl88 - 2,4* - G,a - (j,;, - H,6 - 15,s - lH,o - 17,o - fl.a - S,.; - 2S.t* - 21.1 

n~n + 26,7* + I O.B + J-I.n + I:-3)s + 7,4 + O.:l + O. t -~ 7.'!. + 2+.n + 1 (J, 

-±32 - J-,:1* - !l,• - Hl,~ - 3a,ö - -1'3.5 - 4fi,t - -±G,< - 4G,o - 3fU - 2G,7 

231 + n,o + 7,n + 8,3 + H,1 + 10.2 + 2,2 - 1,ö - :11* + 8,2 + :u.u 

1087 -j+- 3,7 - 1,3 - ::!,1 -/- 2,3 -/- lO,n* -/--/- 2,s - 2,o l - 2.:J - 9,; - 2S.ö 

228
1 

fi,o + 11,4 + B,t + 18,5* + 13,1 3.6 + 1,7 - O.s - -1,1; - H,s 

22()1 + 8,2* + 0,2 - 2,1 + 3,4 + 2,6 - 1,2 - 5,2 - :),ö - 21,6 - 20,4 

+ ];>j 

- ;J(.i 

- 20.1 

-llS,t 

10
1 

- 33,3 - 3;J,2 - .J.O,o - ö3,7 - Ul,6 - 53,n - -±(i,J - 4U,r. - :38,:! - 1i .. ;* - :l~.' 

22\ - 1-±,6 - ~-' + -l,ö + ll,s + 10,5 + 3,t - 7, 1 - 17,:, - 33,s - .J.l,7 - !~.1 

--~------------------------~~----

Kronometri sk termometer 

Metleltcmpcrntnr tunler tlL•kntlperitHlen 

Extrema tcmpcratttr dngs-metlia 

- l 11 7'.:1 - :lfi.)',2

1

1 -/- 177' ,u l -/- 002',6 -/- 0.):?',5 -/- :28:3\.o' ~~ - :300',3 - Hl 7'.0 - 1701j'.21- 2317',31- 2:1rf 

-/- I G",1 -/- :20",3 -/- 2.>",1 l -/- 30".1 -/- 30°,1 -/- :?.) 0 ,2 + 20°,4 -/- 1.) 0 ,;; -/- \l0.s -/- .) 0.5 -/- G1 

l ö
0
,3-J(i

0
,5 l 0",7-21 •,o 2-!0,7-2.) 0,si;!!)

0,7-30°,SI2!J 0,:,_31 •,o 2G 0,2-2-±0,o l20',n - l!J 0,oll(i 0.o-1-l •.:, l0°,ö-() 0 :1 l 7°,0-3°,G l -±',1-81 

~------------~--~ 



Ta1x11 I. 

Tenspröfningen under vintern 1884- 1885 med de till "Deutsche Seewarte" inlemnade kronometrar. 

Dragningstabell ortlnatl efter ti<l. 

Summan af 10 dagarti clragning (dekad-dragning). III Skillna!lcn l Stiin;ta l Il 

emellan ;;killnadru 
---~------,-~---~~------------~---•.- -:-------:-~----:-~------,-~-------,-------,------;----- stiirshL oeltmt'llan :?:111' 

5. G. . 7. 8. U. 10. 11. 1 _ 1:?. 13. JJ. __ b_- . ___ lG. _ _ 17. 18. Il minsta niirlig·g·;mdc
1 A+ 2B 

:::J - !lrkn!l- l !lrkn!l-

2:2-11 Del' .-2- l Dec. 1:2-

1 

Dec. 22- h1. l _ Jan . 11-_ Jan. 2tt=- ~- 31- · ]1\•hr. 10- 1:E'chr. :?0- , J\Im.·s :?- :l\Lm; 1:2- .i\Jnr;;_ :2:!- 1\pril 1- olragningrn.

1

drag·ning;Jr. 
c. 2. Det·. 1:2. Dce. :2:2. J:m. l. Jan. J J. .Jan. :21. J an . 3J. Febr. JO. j Febr. :20. 1 :!\Iars :!. 1 ::lian; J :2. l\I~ns :2:2. Apr1l l. April 11. A B 
=-·= ~--

ek. l sck. sck. sck. sck sck. sek. sck. sek. sck. sck. sek. sck sek. sck. l sek. 

ll.o - ll,s - 11." - 11,1 - 12.~ - U.~ - 16.< - L),ö - IG,-1 17.5 - Hl.2 ·- 20,2* - HJ;, - Hl.o J l ,n :!.3 lG,r, 
3,s J .a G,-1 G,a 3,3 ;>,:3 8.' 8,3 S.o G,5 0,s - 1:!.2 - l :2,ö - l:Jy' lG.o 3.:, 22,o 

sr k. 

10,1 + 6.1 + :2,4 :2.1 1,!1 + 2.1 J ,2 + 0,-1 - 1,s 2.7 - -Ls - G,~ - G.ö - i .. ;* 18.1 -!,ö 27,~ 

J,6 - 3,s - 1." + l ,o + 3,1 3,6 6.-1 G,-1 - 2,7 -l,-1 , - G,o - 8.1 - 10,-,* - 10,2 1-l,2 G,7 27,r. 
12,s - JG,R - Hi.~ - 1+.7 O,o 5,7 O.n 0,7 - H,o - 11,1 l - 17,o - 20,7 - :2:2,o - 23,n* :2:?.s :),3 33,+ 
H,ö - 10.o - 20,r.* - J G. l 6,-, G,s 9·' 8,7 - 7,o - -1-,:l* l - 0.2 - 13,2 - 1~,7 - l :2,s IG,s ~I.:J 34,n 

G,-1* + O,o - :2,3 - 3.1 G.-1 8,1 - 13.4* iJ.'> - 4,o - 4,< - G,s - 0,s G,• + 2,o 10,s 7,ö 35,o 

17,o + 1U + 18,< + 18.~ + J:!.n + U ,4 + ll .o + 15,s + 15,7 + l:l,1 + lö,7 + H.a + u,l* + D.t :2:2,0 7.8 38,2 
.J,o - O. n - ö,n li,2 + l.:> 0.-1 !.J + G,ö* + 2.s + l ,3 8.1 - 13.o' ~l.s O, c~ 1\J,G lO.• 4l,o 

17,3 + 21,2 + 17.1 + 8.1 + ll.n + :J.1 + 3.1 + Q,:, U* + 1,:1 + :!,r, + 8.1 + lG,:, + J G.s :2J,2 ~l.o 42,2 
lO,G + 3.:3 + 0,1 Ö.R - !)..!* + o.- + !kl + ~.n O.ö ].:, 1.7 O.s + ] ,o + l.-1 :2:2,:; l0.2 42,u 

3.7 - ]],1 - 12.2* s.~ + 1,1 + 1;).1* + l l :l + 7.0 + 0.-1 + ].a :i,l 7,~ - 3,2 + :).:1 :2{.:3 1-l,n 55,3 
- 13.ö - 17.1 - 20.2* - 17.1; - O,; - 7.a + 3,,• 0.< :!.n S.u U,~ - 1 :),:1 10,2 :2-+.o lli.n 57,s 

- 8.8 - 10.4 G.2 + l.~ + 17.o* + n " + 0.ö + o,s + O.n 8.1 - u,,* - B.n tl,5 3U ]:)_:, G2,R 

- l\1.0 - 17.0 0.:1 - s,~ - 2S.t* - :2/,n - 1D,; - 17.2 - :2J.n - 10.1 - :23.0 - :2!),:, - lD,:l :2i"J.; J!l,u G4,n 

7,4 + (),:, + 0,1 + 7.2 + 2-1-,H + 17.o + l:l.-1 + 18,;; + 18,1 + lii,:, + -1." - D.o - 11,2* - l.n 3/,:1 17,; 73,3 
· '13,5 - 4:),1 - 4G,4 - 4G.o - sru -- 2G,7 - 3U.z - :li,o - -±8,2 - J::l,t - 40,4 - ;>(;,,* - ö:?.u - -Hl,:1 ö l .H 1~.~ 80,+ 

· 10.2 + 2,2 1,6 3,t* + S,~ + 81.0 + 27.o + cl:2,n + :27,:; + 3-1-.n'' -j- :):2,o + :!(i,7 + :2:),;; + JG.1 :38,o :2:!,s 83,o 
· 10,!1* + :2,s :2.n :2.s - 9,1 - 2S.u - 3 .J* - :?8,r, - :2:-l.s - 27,7 - :24,:3 - :2S.a - 3:2.a - 2:2,:1 öO.o IS.n 87,H 

· 13,t + 3.o + l:i O,s - 4,u - 8.s - 2(l.n* + 3.H + O,o - 0,1 + 3.s -- ll,a + 2.ö -1- J:!.2 ;;~u :2-1.:; 83,< 
2,G 1.2 :5,2 :J,u - :21 ,ö - :!0.4 - 3~.G* - liJ,~ - 8,, ·- 0.2 + 3,4 + O, n + 1.7 + .),7 .J G.~ n .. ) 93,n 

G1,6 - 53,n - J(i,< - JU,5 - 3S,:: - 17 .. ;* - 'P 'l Il - :2:2.1 - 3:3,s - 38,a - -13,1 - 5J.o - G3,1 - 79,~* G l,; :20.s 10'3
1
3 

· lO .. ö + 3,1 - '1 ,1 - 17._:, - 3:),s - .J.l,7 ·.:·· * '>-> 1- 8 < S ~ GO,s 109 

Kl:l8S. 

I 

II 

m 

Ej kor 
ll<lllt. 

)Jtuk. . _ . . -,..,;,o 1 - - •.> •• ) 1 - 1,6 - lc,o - .J,s - l,o + ,-1 + 1:.,-,* 
11 

:2,1/> 1H 

- 2:~S'.< 1 - :201:2'." 1- 17:l7',1j

1

_ ll.i0',o l- 10:2fi>,of- J30',1 + :2J,-i'-",l-,---I--D-0-7-'.-~. II---'--'-----'------
+ t1".2 + 7',s l + JO",s + lO'.a + J:J",2 ] + :!O",o + :2.) 0,1 + 30".1 

11 

\l:i:?<,r, + ·)R'J" ' l - :100',3 Dl l'. n - 1 70fi'.2 

30°,1 + ;'.;, ,~·'l + :20°,4 + 1:) 0 ,G + D',s 

--31 ",o
1
:2u•,z-:2J•,o

1

:20',n-lD',o
1

IG'.o-J-l0 ,G 1 0"/•- fl',:J 

- 2317',3 

+ Ön,iJ 

7",o-:3',o J 0,1- ' 0 .1 \)".:J - () 0 
:J 10° 1-]0° Q 10" 1- ]0° r, J-J 0 9-1!) 0 G 10° G-')0° G ·)_l 0 8--')C) 0 ~ ·)<) 0 "-''0° 3 

'--------------~------
, l , , l , , l , , l. , - , ,- -•, -· , ~ -· ,u ·J ~ ~---



Dragningstabell orunail efter tem - -
~ >,j 

Sm 
"" l 

'""' c7' 

"' :!. ;:; 
p.. Fabrikantens namn och hemort. :r,- Konstruktion oeh kompensation. 11. 10. 12. 9. 14. 13. 15. 
et> w 

z z -------- - - --- - - --- - - --- - --- ---

~ ? Jan. 21- Jan. 11- Jan. 31- Jan. 1- Febr. 20- }'c b r. 10- M:n·s 
Ja n. 31. J an. 21. }'cbr. 10. Jan. 11. }fars 2. Febr. 20. Mars 

·-
se k. se k. se k. 

l 
s ck. sr k. sr k. l se k. 

l w. G. Elnlit:h, Bremer ha ven 4i)0 Tygclkompcnsat iun - 10,4 - 1-±,5 - 15,6 - 12,2 - 17,;; - 1(),4 - l! 

2 W. G. Ehrlieh, " 449 Tygelkompensation - 8,s - 5,3 - 8,3 - 3,3 - G,ö - 8,o - ! 

::l W. G. Elnlirh, " 420 Ty gr l kompen sa t io n - 1,2 + 9 " 

l + 0,4 - l,n - "" - l ,s --·,• - , ' 

4 Math. Peterson, Altona 94 Earnslmw"Ed1ap. oeh Retr."babnee - 5,4 - 3,G - G,4 + 3,1 - 4,1 - 2,7 - l 

5 l\Iath. Petcrsen, " 102 Ea rnshaw"Echap. och Rrtt> halanco G,n 5,7 9,7 0,5 i 11,7 H ,o l - - - - - - -

G w. Bröcking. Hamburg 835 Vanlig hjelpkompcns;ltion - 6,7 - 5,8 - 8,7 - G,s - ±,3* - 7,o -

7 w. Bröcking, ) ) 1090 Vanlig hjelpk o1npons;1 tion - 13Y' - 8,1 - 5,8 -- G,4 - 4,4 - 4,0 -

8 1-V. Bröcking, » 1080 Vanlig hjelpkum]Jensation + ll,o + 1-1-,4 + 15,8 + 12,n + 13,1 + Fi , ~ + l 

D w. Bröeking, " 108-L Yanlig hjelpkompcnsa tio n - 4,1 - 0,4 + 6,H* + 1,5 + l ,:l + 2,8 -

10 w. Bröcking, " 8DO Va nlig· hjelpkon1pcnsation + 3,1 + G, t l + O,o + 11 ,n + 1.:1 - ] ,;::;* + 
11 Gcbr. Eppncr, Berlin 23 :Z Vanlig hjclpkompcnsatinn + 5,9 + O,s + 2,9 - 9,4* - ],;, - 0.'' ·-

12 Th . Knoblich, Hambnrg 1204-1 Hjclpkomponsation + 11,9 + l il, t * + 7,o + 1,1 l 1.3 + 0.1 - · T 

B Gobr. Eppner, Berlin :230 Vanlig- hjelpkompellSatiun - 7,H - 0,7 + 3,b* - 17,G - 2,o - 0,1 -

14 Th. Knubli8h, H:nnbnrg ,2042 Hjcl]Jkompensati0n + 14,0 + 17,0* + 9,o + 1,5 + O,n + o,s -

Hi l\ I. Gm·lin, Rostoc·.k 998 Hjrlpko1npensat ion - 27,D - 28,1* - 19,7 - 8,5 - :21 ,9 - 17,2 - l 

l G M. Gcrlin , » 991 Hjclpkomponsa tio n + 13,4 + 17,5 l 18,;; + :24,9 + l G,:, + 18,1 + T 

l 
17 w. G. Elnlieh, Bromerha ven 4')-) Tygc·l kompenRation - 30,2 - 26,7 - 31 ,o - 30,2 - 43,4 - 43,2 - ~ 

18 Ge b r. Eppncr, Berlin 2~~ 1 Hjci]J kompensa t io n + 27 ,~ + 'lJ,o + 3:2,9 + 8,2 + 3±,!l''' + 27 ,0 + ;~ 

1D w. Bröcking, Hambnrg l087j Hjcl] lkompcnsat ion - 39,1* 

l 
- 28,G - ~8,:) 

l 
- 9,7 - 27 ,7 - n,s - ~ 

20 Gubr. Eppnor, Berlin 2:28 Hj o l pkompensatiuu - 20,11* - 8,8 + Cl,6 - 4.,G - 0,1 l O.u + -,-
l 

l 
21 Ge b r. Eppnor , ) ) 2:26 Hjcl p komprnsat ion - 38,!i''' - 20,1 - 15,2 - 21,G - 9,~ - 8 , ~ + 

l 

l 
2:2 A. Kittel, Altona 19 Hjrlpkumpcns;ltillll (t ii r vii rnw) - 32.9 - 17 ,~ * - 2:2 ,1 - 38,3 - 38,G - 33,3 - - ~ 

l 
l 

i 2:3 Gubr. Eppnor, Berlin :2:23 Hjl'lpk(l]nponsa t iun - iS,o* - 41 ,7 - :2ö,o - 35,s - 18,o - 17,6 -
l l 

Kronometrisk tonnometer C ta n komp0nsat ion - 93D85 ~ J - 2317',3 - 201 2',5 l - 170G•,2 - 17505,0 - 17:37",4 - H. - , 
l\[c,lrltclnprratt l r undrr d0kn d pPriodPn . Enl igt Celsius' skala + 5°.2 + 50,;) + 7°,8 + D0,s + 10'.:1 + 10°,3 + 1 

l 
Extr<'llla tcmpcratm cbg·s-nwdia " )) , 4° 1- 8; 1 l 3° , 0~7 ° , 0 (j 0 ,'l-D 0 ,:l 0°,n- J0°,5 10°,1- 10°,'• l 0°,1- l0 °,n l 4°,u-

' , 
-----



Tabell J I. 

Dragningstabell ordnad efter temperatur. 

Summan af 10 dagars dragning (dekad-dragning). 

10. 12. U. 14. 13. 15. l. 8. 1G. 2. 7. l 3. 17. G. 4. 18. 5. 

- 11- Jm1. 31- ~l~ Febr. 20- J'ehr. 10- Mnrsl- Okt. 13- Dec. 22. l\Inrs 1::!- Okt. 23-- Dec. 12- ~~~ov . 2- l\Iars :2:2~ ~ 2- ~•>v. 12- April] - iilnY. :22-
.. 21. Febr. l O. Jan. 11. }Lus 2. Febr. 20. :Mars ll 2. Okt. 23. Jan. l. l\Iars 22. Nov. 2. Dec. 22. N nY. 12. Apri l l. ll rr . 12. Nov. 22. April 11. l kr. 2. 

ck. sek. sek. sck. sPk. sekJ sck. sP k. sek. sek. spk. se k. ~ - s;,k. l sck. -.~~- sp k_~= :Pk. 

1-±,ö - 15,6 - 12,2 - 17,:, - l ö,4 - 19.~ - 10.6 - 11,7 - 20,2''' 8,4 - ll ,o 8,:3''' - l U,:; - ll ,s - 10,1 - 10.o - ll.o 

5,3 8,a 3,3 ö,ö 8,o .. s + 1,~* G,a - 1:2,2 + O,s G,-1 2,2 - l2,n -!,3 - 2,a - 1:3.~* - 'l.s 

2.1 + 0,4 1.n - 2.1 l.s ,s + 8,1 - 2,1 - 5,a + 0.s + 2.4 + 0.3 - G,;; + G.1 + 10,(;* - 7,:;* + 10.1 

3,6 (i,4 + 3.1 - -!,1 2.7 .o + :;,.J* + l ,o - 8,1 + 2,o - Lo + l,s - 10,~ ''' - 3,3 - 2,4 - 10,2 - 4.n 

5,7 D,7 9,5 ' - 11.7 - H ,o - l 'j ,o 1,1* - H,7 - 20,7 (),o - 15,4 ll,7 - 22,6 - lG,a - 8,4 - 2:3,!!* - J 2.s 

5,8 8,7 G,8 - -1- ,a• - 7,o ·• -· 11 ,6 - lG,t - 13,2 - 18,7 - 20,1i* - 20 ,3 - 14,7 -- l!J,o - 15,5 - 12.8 - 1-l.n 

8,1 5,s 5,4 - 4,4 - 4,o 
1
·.s + 2,4 - 3,1 - ~l,s + O,t - 2,3 - 0,6 5,4 + O,o + ö,4 + 2,u + (),4* 

1±,4 + 15,8 + 12,o + 13,t + 1i3,< + 1j>,7 + 2\),~* + 18,a + 0,3 + 21,o + 18,-1 + 17,5 + 6,; * + 11,4 + 20.7 + D .t + l /.o 

0,4 + 6,n* + 1,5 + l ,a + 2,s ·,1 + l.s ii,2 - 13,o* -- 1,o 5,n + O,o 0,s - O,n + 5,7 0,< + -kG 

6,1 + 0,5 + 1J ,o + U 1.8* -j- 2.5 + lii.o + H,1 -j- 8.t + 2J.o + l7,7 + 22,9* + l G,o + 21 ,2 -j- lG.n + 1G.s + 17.3 

O,s + 2,o - !l,4* J.c, 0.5 l.< + .J,s .),:t O,s + 3.ö + O.t + G,s + Lo + ;),OJ + 13,1* + /.4 + 10.6 

11',1* + 7,o + 1,1 + 1.3 + 0.1 .>,4 »,5 B.~ 7,s 7,6 - 1~,2* 7.t - 3.~ - ll ,t + 0,5 -j- ;),:1 'l.7 

0,7 + 3,~" 

17,o* + 9,o 
28,1* - 1!),7 

17,G + 18,5 

26,7 - 31,0 

~L,o + 32,n 

28,6 - 28,G 

8,8 + 3,6 

2D,·I - 16,2 

17,;;* - 22,1 

41 ,7 - 23,5 

- 17,o 

+ 1,5 
- 8,5 

+ 24,9 

- 3!),2 

+ 8,2 

- 9,7 

- 4,6 

- 21 ,6 

- 38,3 

- 35,s 

:2,o 

+ 0,9 
- 21,9 

+ 16,;; 

- 43,4 

+ 3+,n'' 
- 27,7 

- 0,1 

- U.2 

- 38,6 

- 18,o 

0.-1 

+ o,s 
- 17.2 

+ 18,1 

- 43,2 

+ 27,c, 
- 2:),8 

+ O,o 

- 8,2 

- 33,3 

- 17,G 

' ,n 

8.1 

- 11),4 

+ Ls 
- 4()-1 

+ 3l?:o 
- 2]k:l 

-j~ U,s 

+ ; ~,·! 

- - 4:U 

- \).8 

+ 3,2 

1,n 

2 ,-t-* 

+ 26,;* 

4-,:l* 

+ 0,!l 

+ ;], 7 

+ 5.0 

+ 
- 1-J,r; 

- :!0,:!* 

G,z 
D,:t 

-t- 7,2 
- ,J.(J ,o 

3,1* 

2,3 

+ O.s 
:),6 

- -J0,:; 

- 17 ,;; 

- 13,s 

- l!,~* 

- 26,o 

- !J,u 

- uG,1* 

+ 2G,7 

-- 28,6 

·- 11 ,3 

+ O,o 
- 54,o 

- l ,o 

ö,s 
G,3 

+ lu,a 

0,4 

+ 7,!1 

- 1,3 

+ ll , o~ 

+ 0,2 
- 33,2 

- 2.i 

- 17,1 

- 10,-1 

- 17,o 

+ 0,1 

- 46,4 

l,ö 

2,n 

+ 1,7 

Ö,2 

- 4G,4 

- 7,1 

G,1 

G,o 

+ 14,9 

- 18,2 

+ 8,3 

- 3,1 

+ 13,1 

- 2,1 

- .JO,o 

+ -J.,G 

- 15,:1 

- 13,n 

- 2:),0 

- 11,2* 

- 52.9 

+ 25.5 

- 3:2,3 

+ J,o 

+ 1,7 
- G3.t 

+ 8,4 

- B ,u 

- 8,s 

- 1!J,o 

+ 0,5 

- ' l:), l 

+ 2,2 

+ 2,s 

+ 3.ö 

l ,~ 

- 53,9 

+ 3,1 

4.0 

U,G 

+ 13,8 

- ::n," 
+ 1-±,7 

+ 2.3 

+ 18,~* 

- 53.7 

+ IU 

- 10,2 

- 8,5 

- 1[),3 

- 1,!1 

- 40," 

+ 15,1 
- 22,a 

+ 1:2,2 

+ :),7 

- 79,:!* 

+ 12,~· 

-I.G 

- l 5,s 

+ 7,·1 
- ~- ' l,r, 

+ 10,2 

+ 10.!1'' 

+ 13.1 

+ 2.G 

- lil ,o 

+ JO,.; 

2317 8,3 - :2012•)- 17068
,2 -17505

,0 - 17:·37\•1 - 102u',6 - 1117',3 - Dli ' ,D - 4'39',1 - 3D5',2 - 30D',3 + 177S,ö + :21:)',1 + 285',51 -l- !J028 .G -j- 907 ',7 + !J32',G 

+ 7',s + 9',s + l0',·1 + lO',n + 1f, :l + 1G ', t + 15','• + 20',o + 20',J + 20'',• + 25°,1 + 2;) 0.1 + 25',2 1 + 30',1 + .lQ ', t + ll) 0,t 

G',:l- fJ',:I 0",a- l 0',5 10',1-1 O',r, J O' ,t- 1 0°,\J 14',o- r 5°, Y5',:l- l{j ', ' i] -J. 0 , >- 1(i 0,oi1!J 0 ,G- 20°.Gil\1 °,7- 21 °,ui1D',o- 20°,nl2-1 °,7-26'.st1 °,8--:2.) 0 , ~ 124 ',0- :26°.212D 0.7-'10°,RI2\J 0.S-:30°.3 :JD':·- :31 °.0 
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re::>ultat och fabrikanterna förstått begagna sig af dem lem

nade anvisningar, framgår påtagligt af de för hvarje år för

bättrade resultaten af k onkurrenspröfningarna. 

N edanstående lilla· tabell, som visar huru vid de olika 

pröfningarna i Hamburg kronometrarne fördelat sig på de 

olika klasserna, är i detta hänseende ganska bevisande. 

--
Klassificeringsresultat 

af ]}eutsche Seewarte's 8 sista konkurrens-pröfningar. 

lr s- Yl l "/o-tal Il M' . g- 1\laximnm. 

Pro~~""'l ~ '""'· ·lö, h'""" kl"" · l ' ""'"""' 
I l rr lm i iv l I In lm iiviAfB 

;:; 
IA+2BI l IA+2B o A H 

3 

1878-70: 51 11 4 116 20 111 8 l s1 
l 

11 ",ni 5',5 22",n IIGG',o 3!l '):) :-3~\6 131",8 
~ - ~ 

2!l,s 186,2 1870-80 4=1 ~ 17 l !l 2 7 42 46 :) 120,4 4,7 21,2 127,6 

1880-8113!)l _ D 17 7 G 26 48 20 20,1 G,! 32 n 11±0 s 5G,5 253,s 

23 110 
' l ' 

11881-82· 30 4 ' lG 7 3 13 5.J 8,4 2,4 13,2 12:2,0 40,3 202,ol 
J 882-ssl 25113 7 4 l 52 28 ](j l 4 3,o 2,2 8,o 84,2 21,4 127,0 

1883 ·12S s 15 3 2 2!l 53 nl 7 !l,! 4- 18,4 !l4,6 77,5 2.J!l,6 

3!l l 13 

,o 

188.±-85 23 7 .J D 3 31 17 ll,n 2,4 16,7 60,s :U,5 100,8 
- . .. - - --188o-86i\17 10 O Il n!l 3:J \ G \ O \l ll,o 2,r. 116,o l .)3,u[10,sl 

-'--'----' 

DD,5 

Anm. Inom klass IV äro sammanförda de kronometrar, som 

enligt kejs. flottans varfsreglemente ej få an vänelas för 

n a vigering. 

lVIan ser nemligen tydligt, att summan af procenttalen 

för kl. I och II vuxit, och att kronometergången i allmänhet 

blifvit jemnare, uneler det att kronometrarne i kl. IV blifvit 

relativt sällsyntare. 
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Såsom prof å Kieler-schemat torde lMnpligen kunna an
föras nedanstående 

Tabell J Il. 

Berättelse 
öfvcr (leu umlcr vintern 1885- 86 vi(l kcjs. krouomcter·ol>scrva

torict i Kiel anstälda lH'öfningcn af marin-kronometrar. 

--------======~~==============~ 

I
l ? Il ]) '' g l[ g a <l r a g n i n::.:· a r. 

J i [[' Ehrlich / Bra cKing l Bröcking J Bröcking j Ehr lich l Bracking 
11 ~ .. <±uQ_ _ ____I~92 n~ 1070 461 J J 05 
:1 ;::; 11 

1 
Hjelp- r Hjclp- rl-Ijclp-

1 1 
Hj<'ip-

Datum. 

. + Il Tyg·rl- 1 ko!ll]l. lw!np. ko:up.

1 

T~·gcl-

1 
ko~11p. 

Jl 0 1· knmp. l .. tor l _Jor l _Jur komp. ..ror 
l-~===~~~-~~"=-~· ~~ = vannp Ya rmc 1·annr 1·armr 

Il _ ~ sel~. l sck. l sck. l sck. l sele sele 

·-- ·------

1885 Okt. 

Nol'. 

Dr('. 

188u .Jan. 

, Febr. 

l , l\Iars 

l. 
" 

l 
t A+ 

11 till 

21 , 
31 , 
10 , 
20 , 
:m , 
lO , 
20 ., 
;Jo ., 
u ., 

l U , 
2U , 
8 , 

18 ., 
28 ., 
JO 

" 
20 

" 
:30 

" 

Okt. 21 
, 31 

N!W. lO 
, 20 

, 30 

Dee. lO 

, 20 

., 30 

Jan. !) 

, l!) 

, 2!) 

Febr. 8 
., 18 

, 28 
Mars 10 

., 20. 

., :Jo 
April !) 

1 1.~',3ll- 0,2yf- 0,H
1
- O,u5

1
+ 0,:17

1
+ 2,n3 + O,:n 

r 1 ~u , 4 - O,:JJI - 0,211- O,nsl+ 0,131 + 2,:;r, -- 0,:32 

1!23,5 - 0,-IGI - O,n
1
- O,s±'- O,oyf- J ,!Jö - O,o.; 

30 !J - O '38 - O o• - O 861- O 48 -+- l o,; _t_ O 3'! 
1• _ '- ' ' ' l ' "l ' l ' l ' >" . l ' • 

;:o,·• 
1
- O,~>~ l- 0,24

1

- 0,83
1

+ o,85l+ O,s, - o . -~ ~ 

120.-1 ;1- 1,01 1- 0,261- 1.511- 0,541·+ 0,53 - 1,11 1 

l
lr:),5 '- O,sn

1
- O,±öl- l ,57 l+ O,o6 l+ 0,<2 - l,:1o 

· U,n ,.

1

_ 0,66-- 0,2-ll- 1.24 + O '3S + J ,27 - 1 05 

'! ~ , 5 - 0,4-1 - 0,29,- 2.10[- 0:321+ 1,51 - 0:2,, 

1 :), 3 

1

- O,r•l - O.iG - 2,-10- 0,60 + 1,35 - 1,r.n 

l ~,n ~- O,H ,- O,on
1

- 1,651+ 0,2+-j- 1,o5 - 0,7S 

l 8,1 ~- 0,7-tl-· 0,13 - 1,88 + O,oo + o 57 - 0 n8 

~~~,a ~ - 0,8~ 1- 0,481- J ,G2~- 0,2u + o:10 - 1:2-, 

1

2.J,o ,
1

- 1,1 r - o,n
1

- l ,ao- 0,2-1 - o,n2 - 1,2G 

, 2~.7 

11

_ l ,B2
1
- O,n2~- 2,ozJ+ 0,20- O,;o - 0,03 

~ 1 ~, 1 - l .-12
1
- O,n1 - 2,Hi

1

+ 0.2±- O,Js- 2,01 

1
1.,,8 ,- J .03

1

- 0,58- 1.77

1

+ 0,62 + 0,2G - l ,-10 

1
13,2 1[- 1 ,22

1
- 1,o3!- 2,14

1
+ 0,22l+ O,o2 - 1,18 

------------~~: 

A -- l') 9 l J ,7 17,5 H , ö ;3J.,2 23,7 - ,-
13 -- 4,5 u,; 8,6 13,n 7,4 1:3,4 

2B -- 21.,2 25,1 34,7 42,1 49,o 50,r. 

•'• 
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Enligt jemförelsetalen A + 2B tillhöra de tre första kro
nometrarna klass I och de tre sista klass IL En tydlig ac
celeration i gången förmärkes hos alla dessa kronometrar, 
hvaremot temperaturen ej synes haft stort inflytande på deras 
dragning. Temperaturen tyckes småningom hafva uppclrifvits 
från vanlig temperatur till + 30° C., hvarefter pröfningen med 
noggrant hållande af ungefär hvar femte grad urider en dekael
period fortgår genom de föreskrifna temperaturerna till+ 30') C. 
och derefter åter bringas ned till den normala. Uneler elen 
första höjningen från vanlig temperatur, likasom vid elen sista 
sänkningen till densamma, behöfver derföre icke så stor om
sorg användas för det noggranna erhållanclet af de föreskrifna 
temperaturerna. 

I allt väsendtligt är till vägagåendet således på båda stäl
lena detsamma. 

Vid marinobservatoriet i Willtelmshaven iakttages naturligt
VIs äfven de härför lenmade reglementariska föreskrifterna, 
men sättet att utfinna de dervid nödiga data är till formen 
något olika. Den vid undersökningen förda dragningstabellen 
har den form, som tabell IV utvisar. 

Professor Börgen beräknar således ur de observerade 
pentad-dragningarna deremot svarande dagliga dragningar 
och med dessa de sökta qvantiteterna A och B; ett förfarings
sätt, som torde vara egnadt att låta sprången i kronometer
gången skarpare framträda. 

Då emellertid A:s storlek såsom nämclt är - beror 
icke allenast på kompensationsfelet, utan äfven på accelera
tionen (elen mot ticlen proportionela förändringen i dagliga 
dragningen) och i någon mån på sprången, har prof. Börgen 
föreslagit till antagande elen redan omtalade andra klassifice
ringsmetoden. Det för beräkningen af de härvid behöfl.iga 
A, B och C vanligen använda schemat är särdeles enkelt och 
lätt att uppställa samt torde efter anförande af nedanstående 

·exempel (Ta b. V) knappt behöfva mer än en kortare förklaring. 



Tctbell IV. 

År. 

1881 

1882 

Dragnings

vhl kronometerpröfningen å kejs. marinobservatoriet 

J\~l:<hL Dat. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

l•'obr. 

l Mars 

5 

JO 
15 

~ l 
5 

lO 
15 

20 

25 

30 

4 
\) 

14 

19 

24 

29 

3 

s 
13 

18 

23 

28 

Temperatnr-mcdia 
c+ c•) EppneT N:o 149. 

p t l l D 1 1 --S--t o -l ---~-Pentacl-- -~-Daglig 
1 en ac · 1 ° Gl.l • 1 am · dragning. dragning. 

30°,5 

30,4 

28,1 

24,7 

21,6 

19,6 

16,3 

13,9 

14,o 

9,3 

9,,, 

0,4 

lO,o 

S,s 

9,2 

10,9 

13,9 

17,2 

18,4 

21,4 

24-,5 

26,5 

28,3 

29,8 

30°,45 

2u,4o 

20,60 

15,1o 

11,65 

l 9,45*) 

9,40 

lO,oö 

15,55 

1\:J,oo l 

25,50 

2\:J,05 

A = 

- 4L 14111 34',2 

" 16 8,7 ~ 

" 17 38,1 
, l\) 19,o 

" 21 7,5 
, 22 57,3 
, 24 58,7 

" 27 0,1 

, 28 

, 31 

, 33 

, 35 

" 37 

" 40 
, ,!2 

" 44 

" 46 
, 48 

" 50 

" 52 
, 54 

, 56 

, 58 

5 o 
2 

5,2 

13,3 

27,3 

41,31 
53,9 

4,3 

16,9 

30,2 

40,8 

48,6 

54, o 

56,s 

54,2 

48,4 

37,9 
23,2 

5,7 

Jm 3-±',5 - lS',oo 

l 29,4 

l 40,9 

l 48,5 

l 4\:J,s 

2 1,4 

2 1,4 

2 5,1 

2 8,1 

2 14,o 

2 14,o 

1 

2 12,6 

2 10,4 
2 12,6 

2 1.3,3 

2 10,6 

2 7,8 

2 5,4 

~ 2,s 

l 57,4 

l 54,2 

l 40,5 

l 45,3 
l 42,;; 

17,s~* 

20, 18 

21,70 

2l,!J6 

24,2~ 

24,28 

25,02 

2i5,o2 

2ö,so 

26,SO* 

26 ,52 

2u,os 

26,52 

26,66 

2612 

25,50 

25,o8 

24,56 

22.,48 

22,84 
21,no 

2l ,o6 

20,50 

- 17,88 ± 26,8o _ + 8S,H2 

S9s,2 

- 21,96 ± 24,28 - + 2',32 

468,4 

A+ 2B = (E.i sjödngl ig) 135' 6 Kl. III. 

*) I linseende till den milda vintern har temporaturen oj netlg:l tt till före
skrifvct minimum C+ 5°), hvarigenom ojemnhet vit! liigsbt temperaturen upp· 
kommit. 

Tabell IV. 
tabell 
i ViTilhelmsltaven vintern 1881--1882. 

e---

Knoblid1 N:o 1936. Ehrlieh N:o 390. 

--
Stånd. l Penta d- l Daglig St;'\nd. l Penta d- l Dagl ig 

l dragning. l dragn.Jng. l l dragning. l dragl1ing. 

+ Ot nm 4-G',s/ + O t 2m 128,2 1 
,. 11 27,2 - om 19',6 - 38 ,1.)-2* 

" 
2 14,5 + om 28,3 + O',<W* 

" 
11 6,8 

" 
20,4 4,o8 

" 
2 14,8 

" 
0,3 O,oG 

lO 43,7 
" 

23,1 4,62 ,. 2 12,7 -
" 

2,1 - 0,42 
" 
" 

lO 18,s 
" 

24,9 4,98 
" 

2 10,7 
" 

2,o 0,40 

" 
9 53,3 

" 
25,5 5,10 

" 
2 8,7 

" 
2,0 0,40 

" 
9 27,2 

" 
26,1 5,22 

" 
2 6,9 

" 
1,8 0,36 

" 
9 0,7 

" 
26,5 5,30 

" 
2 4,7 

" 
2,2 0,44 

" 
8 34,4 

" 
26,3 5,26 

" 
2 2,2 

" 
2,5 0,50 

" 
s '7,2 

" 
27,2 5,44 

" 
l 58,3 

" 
3,9 0,78 

" 
7 41,8 , 25,4 5,os 

" 
l 55:2 

" 
3,1 0,62 

" 
7 18,1 

" 
23,7 4-,74 , l 52,5 

" 
2,7 0,54 

" 
6 54,3 

" 
23,8 4-, 76 

" 
l 150,9 

" 
l,!i 0,32 

" 
6 28,9 , 215,4 5,08 

" 
l 47,4 , 3,5 0,70 

" 
6 4,5 , 24,4 4,88 

" 
l 45,4 

" 
2,o 0,40 

" 
5 '!0,3 

" 
24,2 4,84 

" 
l 43,o , 2,4 0,48 

" 
5 15,0 , 25,3 5,00 " 

l 41,4 
" 

1,6 0,32 

" 
4 '47 o . , , 2S,o u,liO " 

l 38,s 
" 

2,6 0,52 

" 
4 16,7 

" 
30,3 6,06 

" 
l :15 ,6 

" 
3,2 0,64 

" 
3 4-G,G 

" 
31,2 6,24 

" 
l .32,o 

" 
3,6 0,72 

" 
:3 13,o 

" 
32,5 6,50 

" 
l 26,1 

" 
5,9 1,18 

" 
2 3Q,s 

" 
33,2 6,6!* 

" 
l 17,8 

" 
8,3 1,66 

" 
2 8,5 

" 
3l,a 6,26 

" 
l 9,6 

" 
8,2 1,6! 

, l :35,8 , 32,7 1 6 ,5:1 

Il 
" 

o 57,7 
" 

11,9 2 ,38 

" 
l 3,7 

" 32,1 l 6,42 
" 

o 45,1 
" 

12,6 2,ll2* 

- ;),92 + 6,64 - + 28,72 
Il + 0,46 ± 2,52 - + 28,98 

2'78 ,2 29S,s 
- :),OG ± 5,60 - + O",r>1 - 1,64 ± 2,B8 - + 08,74 

l 

108.8 148 ,8 --
.385,0. (Kl. II.) 44S,6. (Kl. IL) 



Tabell V 

Temperaturer och rlagliga tlragningar parvis och symme-, 

Korresponderande 

l 

Eppnor N:o 149. 

Acceleration 
Pentall-da ta. Temperatur + C

0
.1 Dagliga tlntgni.ngar. 

II-;;-I 1 

pa l dag1ig 
I l II - I-/-rrlJYiedia.

1 

I l II l Media. antal c 
l l l . dagar. 

l l 1

-rsuol Nov. lO .i\fars 5 30°,5 29°,8 30°,15 - 188 no - 205 50 - 198 70 _ _ ,_ - os 018 

' ' ' 115 ' 
3 18 ,. 15 ]?obr. 28 30,4 28,3 29,85 17,88 2l,ou 19,4; ~ 0,0303 

lOo 
, 20 

" 
23 28,1 26,5 27,30 20,18 21,no 21 ,04 - 1,72 0,0181 

. 05 

, 25 
" 

18 24,7 24,5 24,uo 21,7o 22,84 22,27 -si'''j o,,,. 
" 

30 
" 

13 21,6 21,4 2l,r,o 21,nu 23,48 22,72 - 0,0757 

Dec. 5 
" 

81 19,6 18,4 19,00 24,28 24,56 24,42 

, 10 
" 

31 lG,a 17,2 16, 75 24,28 25,os 24,68 .l1ediunt l (' 

" 
15 Jan. 291 13,o 13,9 l3,90 25,02 25,'>6 25,29 - 08,018 

241 
" 

20 , 14,o lO,o 12,<·> 25,62 26,12 25,87 

, 25 , 19 9,3 9,2 9,25 26,so 26,u6 26,73 c =50 

, 30 , 14 9,5 8,s 9,15 26,so 26,52 26,uu - O',DJG 

Jan. 4. , fl 9,4 lO,o 9,70 2G ,u2 26,os 26,ao 

'/•oA - - 19,47 + 26,73 -:- + '7 ',26 -
A - 72S,6 -

2B (som för11t) = 46,4 (Kl. IV.) 

c - 0,9 (Kl. III.) -

A+2B+C =(Ej sjö1l11g'lig) lHI',o. (KL IV.) 

Kronomctcms Uass: IV. 

Tabell V. 

triskt ortluatle anseende till tid och temlleratur. 

Knoblieh N:o Hl36. Ehrlich N:o 390. 

1-
l 

Accelerati01~ Il- Acceleration 
Dagliga dragning-ar. 

-ITIT-1 
i= l. 

38 921- 68 42 - , , 

4,os 6,54 

II-I l ·11·, D.1gliga dragningar. 
på 1 daglig 

antal [ c ['!_ I l II _l Media. Media. 
dc~gar. 

- 5' 17 - 2'•50 
·- os 0217

1

1+ 08,461- 28,52 -
' 115 , 

5,31 - 2._~ 0,0234 + 0,06 - 2,38 
105 

- ~~--- 1 

II- I l 
på dao)jo· 

antal j 7. " 
! dag-ar . 

l s 03- 2'>98- 08,0259 
, 115 . 

116 - 2•44 0,0232 
' 105 

4,62 6,26 0,0173 - 0,42 - l,G4 l 03 - l •22 0,0128 
, 95 

4,ns 6,64 0,40 l,u6 l 03 - 1•26 0,0148 
··~ 

5,10 5,80 - 08,0810 0,40 l ,18 0,79 - 08,0767 

5,22 6,24 5, 73 0,36 0,72 0,54 

5,30 G,ou 5,68 illedium c 0,44 0,64 0,54 Medi11mc 

5,26 

5,44 

5,60 

5,ou 

5,43 - 08,0205 

5,25 

O,w l 
0,78 

O,o2 

0,32 

O,M - 08,0192 

0,55 

5,08 4,84 4,96 0,62 0,48 0,55 

4,74 4,88 4,81 0,54 0,40 0 ,41 

4,7fi 5,08 4,02 0,32 0,70 O,ot 

- 5,81 + 4,81 -- l s,oo - 1,16 + 0,47 - - 08,60 

10',0 68 ,9 

10,8 (Kl. I.) 14,8 (Kl. II.) 

l,o (Kl. III.) l,o (Kl. III.) - -
21",8. (Kl. L) 228,7. (Kl. I.) 

l 
III. III. 

l l 
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En jemförelse mellan tab. IV och tab. V v1sar nemligen 
huru i ta b. V senare hälften af ta b. IV i om vänd ordning 
stälts sida om sida med dess förra direkt införda hälft. Här
efter hafva de mot hvarandra svarande media af korrespon
derande temperaturer och dragningar uträknats. Då nu -
såsom tab. IV tydligt ger vid handen - temperaturen för
ändrats symmetriskt på båda sidor om den 4 Januari, hafva 
de två temperaturer, hvaraf de resp. media bildats, varit i det 
närmaste lika, och olikheten i de båda dragningar, hvaraf mot
svarande media erhållits, är att - ojemnheten i gången obe
rälmacl - tillskrifva accelerationens inverkan. 

Genom dessa differensers elivision med det antal dagar, 
som ligger mellan de data, för hvilken de båda dragningarna 
egentligen gälla, erhålles således en serie bestämningar på 
accelerationens värde. Det är emellertid för beräkning af C 
fullt tillräckligt att använda enelast de fyra första af de så 
bildade värdena, så mycket mera som dessa naturligtvis bli 
säkrare än de följande, i samma mån som tidsintervallet, 
hvarur de bestämts, är större. De ur pentad-dragningarna be
räknade dagliga dragningarna gälla, strängt taget, egentligen 
för de respektive pentadernas midt, och intervallet mellan de 
tider, för hvilka den första och den sista dragningen i tab. IV 
gälla, är således 115 dagar samt 10 dagar kortare för hvarje 
följande par. 

De i tab. V uträknade dragningsserierna hafva - såsom 
lätt inses - alla samma acceleration, nemligan den som till
kommer elen 4 Januari, och deras inbördes förhållande är der
för oberörd t af acuelerationens im·erkan. Det värde på 1/ 1 0A, 
som erhålles i differensen mellan det största och minsta af 
dessa media, är sålunda också oberoende af accelerationen och 
lemnar derföre ett bättre mått på kompensationens beskaffen
het än det enligt reglementets föreskrifter bildade A. Det 
enda, hvars störande inverkan qvarstår, är den del af oregel
bundenheten i gången, som ännu - ehuru något utjemnacl -
kan finnas qvar i de omtalade mediern~t . 
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B har samma betydelse som i föregående metod. Den 
enda olikhet som förefinnes är - såsom synes af tab. I V -
att dess storl ek beräknas m· 1

/ 1 u B, h vilket tages från två när
liggande, ur de observerade pentad-dragningarna beräknade, 
dagliga dragningar. 

Efter senaste mera omfattande jemförelser, har professor 
Börgen, för ernående af ungefärlig likhet i stränghet vid be
dömandet enligt de båda metoderna, så till vida funnit de 
gifna gränsvärdena böra förändras, att maximivärdet för sum
man A + 2B + C inom klass II sättes till 55s i st. f. 50'. 
(Se pag. 149 årg. 1886.) · 

Af de båda tabellerna IV och V finner man således, hvad 
klassifikationen beträffar, att .Ni. 149 i alla afseenelen är en 
dålig kronometer, som enligt reglementets föreskrifter ej ens 
får användas för navigering. ,,W. 1936, som visserligen ej synes 
vara så väl kvmpensarad som 390, torde dock vara ett 
bättre instrument, och skulle - om man frånser dess ganska 
stora acceleration - hafva tillhöJ t klass I; nu måste den 
emellertid nedflyttas till klass III. Äfven .A:i. 390 är behäftad 
med en betydlig acceleration, utan hvilken han annars skulle 
blifvit placerad i klass II. Fäster man emellertid ej allt
för stor betydelse vid accelerationen, torde man kunna anse 
.Vi. 1936 "temli,qen .r;ocl" och .Jt:i 390 "bndcbar'', men deremot 
.A%. 149 "oduglig för navige1·in.r;". 

H ärmed är väl framlagdt det vigtigaste, som i Tyskland 
föreslagits eller kornmit till anväm1ning vid kronometrars 
klassifikation. Dock torde det kanske icke sakna sitt intresse, 
att för fullständighetens skull äfven omnämna en ytterligare 
utveckling af prof. Börgens metod. 

Om man något närmare granskar B:s betydelse, inser man 
att en del af B:s helopp nödvändigt måste bero af l;:ompensa
tionens ofullkomlighet, och att denna del måste bli så mycket 
större, ju större detta fel är. B utgöres ju af den största 
skiluaden mellan två närliggande dekad -L1ragningar eller -
- såsom i tab. IV - 10 gånger skilnacl en mellan två n~tr-
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liggande dagliga dragningar. Men dessa två dragningar svara 
mot olik c"l temperaturer, och den del af deras differens, som 
beror på denna temperaturskilnacl, måste således i B, som 
skall tjena som ett mått på oregelbundenheten i kronometer
gången, vara att betrakta såsom tillåten. 

Ett om ock approximativt rättande af detta missförhål
lande måste derföre, såsom prof. Börgen sjelf påpekat, vara 
att betrakta som en förändring till det bättre. N u är, enligt 
hvacl erfarenheten gifvit vid handen, elen hufvuclsaldiga delen 
af dragningens förändring med temperaturen proportionel mot 
temperaturföränclningen sjelf. 1/ 10 A är vidare de dagliga drag
ningarnas största differens inom det temperatnrområde, som 
vid pröfningen undersökes. Divideras derför 1

/ 10 A med dif
ferensen mellan elen högsta och lägsta använda temperaturen 
(T), erhålles approximativt den förändring i dragningen, som 

svarar mot en grads temperaturförändring c/, T A J Om seelan 

denna qvantitet multipliceras med differensen (t) mellan de två 
temperaturer, som motsvara de båda dragningar, af hvilka B 

beräknats, så skulle denna produkt [ t '\rA l vara att betrakta 

såsom ett approximativt mått på elen tillåtna delen af värdet 
1/ 10 B. Gen0m att till sist subtrahera denna qvantitet, tio
dubblad, från det på vanligt sätt funna B, erhålles ett rikti
gare mått B 1 på ojemnheten (sprången) i kronometerns gång. 

Det algebraiska uttrycket för B 1 blir således: B 1 = B - - ~- A. 

De gränsvärden för de olika klasserna, som enligt denna 
metod befunnits närmast motsvara fordringarna vid elen van
liga klassifikationen äro följande: 

i 1:a lclctssen 

må A+ 2B'+C icke vara större än 25' 

B' , , , " 
3~ 

c , , " " o',a; 

l 
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t 2:a lclassen 
må A + 2B' +C icke vara ::;Lörre än 4'"'' -D 

B' , , l) " 
8s 

c . OS,n; " " J) , 
t 3:e klassen 

må A + 2B' +C icke vara större än 55' 
B' 

" " , )) 10' 
c )) )) " " 

l ' ,o. 

Den praktiska tillämpningen häraf inses lätt genom räk
mngen::; utförande på samma kronometrar, som ingå i tab. IV. 

:N":o 140. 
l 

N:o 183G. l N:o :390. 

t 21,o - 19,6 2•,o l 3,n- .IO,_g _ 3°,o _ 
0 

. 128,3-26,& _ l•,s _ 
0 

, 
T - ,30-_--8 = 2]0 = O,oaJ 

• l:}- ,s '. ,7 30,5 - S,s - 21,7 - '1.38 30,5 - S,s - 21,7 - '083 

t O,oa3 72,6 == G\7 TA - >< 0,138 >< JO,o = 1',4 0,083 >< G,n = 0\0 -
l3 - 23,2 6,4 __2t -
B' - (Kl. IV) lG,ö (Kl. II) 4,0 (IQ. Il) -

213' _\ 33,o S,o 
A 

=l 
7'2,6 10,0 

c O,n l. o 
-

A+2B'+C= (Kl. lY) lOG'," (Kl. I) 1D',o (Kl. I) 

Kronom. klass IV. III. III. 

H äraf synes tydligt, att förändringen från B till B 1 blir 
större i samma mitn som kompensationsfelet är stort. 

Till sist kan förtjena att nämnas, att alla de marinen::; 
kronometrar, som för t illfället finnas på kronometer-observa
torierna, undergå temperaturpröfningen samtidigt med de ny
insända. R esultaten häraf publiceras dock icke utan jonrna
liseras endast. 

ö,s 

13,o 

G,n 

J.,o 

21,5 
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F'ör klassifikation och w·val vicl npphancllin,r; aj' observations
fickur har chefen för kejs. tyska amiralitetet genom order af 
den 26 lVIaj 1883 anbefalt, att vid något af keJS. marinens 
kronometer-observatorier, pröfning af ~ill upphandling insända 
observations-ur årligen skall ega rum enligt följande bestäm

melser: 
L Urets yttre delar. 
a) Urtaflan skall vara af emalj, diametern af den yttre 

minutcirkeln får icke vara mindre än 4,5 cm. 
b) sekundvisaretaftans diameter bör vara så stor som 

möjligt och får icke understiga 1,75 cm. För hvar 5:te sekund 
skall finnas ett längre streck, och för hvar lO:de äfven ett 
längre eller tjockare streck samt siffror. Kortare streck (icke 
punkter) skola utmärka öfriga delningsställen på periferierna. 

c) lVIinut- och sekundvisarue skola nå ända till sina resp. 

periferier. 
d) Minutvisaren får icke hafva excentricitet, d. v. s. måste 

öfverallt på urtaflan stanna midt på ett streck, när sekund
visaren passerar sitt nollstreck. Afvikning härifrån får åt
minstone ej öfverstiga 1

/ 6 af minutstreckens mellanrum. 
II. Urverkets konstruktion och ,r;än,r;. 
a) Uret skall vara försedt med kompensations-oro och 

Breguet-spincl samt vara regleradt för hängande ställning. 
b) Under en konstant temperatur af 15° C. (h varmed 

början sker) och i hängande ställning må, under en tidrymd 
af 20 dagar, två på hvarandra följande dagliga dragningar 
icke differera mera än 3'. Skilnaden mellan största och minsta 
dagliga dragningen uneler samma tid får icke öfverstiga 5s. 

c) Derpå pröfvas uren uti olika värmegrad från 10° till 
30° C., hvarvid temperaturen långsamt får stiga och sedan 
småningom falla under 75 dagar, hvarvid den dagliga drag
ningen icke får förändra sig mera än 10<. 

d) Efter sistnämnda temperaturpröfning utsättas uren ånyo 
för en konstant temperatur af 15° C. under 20 dagars tid, och 
må dagliga dragningen uneler denna period icke skilja sig 
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mera än högst lOs från den som erhölls vid den första pröf-
11ingen i samma temperatur. 

e) Till slut pröfvas uren med förändrad t läge i en och 
samma konstanta temperatur. Detta., som hittills varit ver
tikalt, ändras nu till horizontelt, och får skilnaden mellan 
medierna af de dagliga dragningarne i resp. läge~1 icke öfver
stiga 8'. 

Kejserliga flottan förbehåller sig förköpsrätt, och tillåtes 
under prö±votic1en ingen återreqvisition i och för försäljning. 
Sådant kan endast undantagsvis beviljas på grund af tekniska 
skäl och efter observatoriets godkännande. U rens pris skola 
vid insändningen vara utsatta och få i allmänhet icke öfver
stiga 80 a 90 mark (70 a 80 kronor) pr st. Dock må för så
dana ur, der A + 2B icke öfverstiger 15', på förslag af obser
vatoriet ett högre pris såsom premium kunna betalas. 

I mån af behof upphandlar flottan af de godkända uren 
sådana, hvilkas klassificeringstal (A + 2B) är minst. A utgör 
här skilnaden emellan den största och minsta dagliga drag
ningen under temperaturpröfningen och B största skilnaden 
emellan två på hveranc1ra följande dagliga dragningar. 

(Forts.) 
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Sammandrag af de under år 1886 utförda skjut
ningarna med kanoner å flottans fartyg; 

med 3 bilagor. 

(Upprlittadt i flottans stab) 

Artilleriet utgör ännu det hufvudsakligaste vapnet bland 
flottor:> stridsmateriel, och i den närmaste framtiden torde 
någon förändring i detta hänseende ej vara att vänta. Den 
utveckling detsamma i våra dagar vunnit gör, att mail måste 
:::tälla allt högre fordringar på dess hanclhafvancle, så vidt ut
vecklingen skall kunna praktiskt tillgodogöras. 

De senare artillerimodellernas träffsäkerhet hafva ökats så 
väsendtligt, att 50 % spridningen blott är en bråkdel af h vad 
den förr varit. För t. ex. 15 cm. k. M/83 är elen cirkulära 
50 n;u spridningens area enligt formeln 

fr = 7
/ 8 (fh + f;) 

på 1000 meter omkring 0,31 qv.-meter, 
, 2000 , , 2,55 , och 

" 3000 " " 12,83 " 
Dessa sannolikhetsberäkningar, hvilka angifva det minsta 

mål, hvarinorn hälften af skotten träffa, förutsatt att afståncl 
och korrektioner för vind och fart äro med elen fullkomligaste 
noggrannhet angifna, äfvensom att fartyget ligger på rät köl 
och att rigtningen är god. Ehuru dessa förutsättningar väl 
aldrig på en gång stå till buds ombord, så är dock gifvet, att 
man endast i elen mån de kunna beherskas och tillämpas kan 
tillgodogöra sig det nutida artilleriets precissionsskjutning. 

Uneler gynnsamma förhållanden med noggranna uppgifter 
om alla tör skjutningen behöfliga värden, borde man således 
kllnna utsträcka elden ända till cirka 2000 m. äfven mot 
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mycket ::>må mål, såsom obetäckta kanonbetjeningar, minbåtar 
sedda från stäfven, styrtorn o. s. v. I följd af svårigheterna 
att noggrant angifva de nyss åberopade värdena blifver emel
lertid sannolikheten att träffa i praktiken högst betydligt re
ducerad. 

För att i någon mån erhålla faktiska jemförelser emellan 
hvacl man sålunda med artilleriet skulle kunna ernå och hvacl 
man i verkligheten f. n. uppnår, hafva sammandrag af före
gående årets skjutningar å flottans fartyg blifvit uppgjorda. 
För elen som blott önskar en allmän framställning af ämnet, 
torde här lemnacle sammandrag vara till~yllest, för dem åter 
som i detalj vilja stuelera frågan, finnas i flottans stab till
gängliga utförliga sammandrag af ifrågavar~ncle skjutningar. 
Vid bearbetningen af desamma har man ansett ytan (cirkeln) 
som motsvarar medelpainten vara elen minsta cirkel som inne
sluter 50 °/0 aJ de i samma medelpoint ingående skotten. 
Radien till nämnde cirkel motsvarar således dessa skotts sanno
lika fel i radie. Då cirkeln härvid måste tänkas fullclragen, 
i motsatts till det verkliga målet, hafva de rikochetterande 
skotten antagits motsvara det sålunda tillagda segmentet. 

På 1000 m. afståncl motsvara, enl. skjutinstruktion del I 
mom. 37 o. 38, points och cirkelradie hvaranclra på följande sätt: 

Points. Radie. 
10 l m. 
9 

8 
1,5 " 

2 " 
7 2,5 " o. s. v o 

Vid bråkdelar motsvarar 0,1 i radie 0,2 i poink. 
På grund af målstorlekens proportion till afstånclet bl if

ver äfven elen mot painten svarande radien proportionel mot 
samma afståncl (jrnfr skjutinstruktion del. I morn. 37 o. 39). 
I följd häraf har antagits, att samma rnedelpoints som upp
nåtts på afståncl emellan 500 och 1000 m. äfven hade uppnåtts 
på 1000 m., om alla uppgifter angifvits med samrna grad af 
noggrannhet. 
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Enligt scunmandmget af pointsskjutningarne med de reffiade 
kanonerna*) synes, att för alla fartygen på sjöexpedition en 
medel point af 6,27 erhållits med 159 skott på ett medelafständ 
af 720 m. Vid skjutskolan har under pointsskjutning erhållits, 
stillaliggande, en medelpoint af 7,17 med 108 skott på 1000 m., 
och uneler gang en medelpoint af 7,o1 med 108 skott på 500 m. 
Vid täflingsskjutningen blef medelpointen för eleverna med 24 
skott 7,cn på 1000 m. 

~ .; På grund af ofvanstående motsvarar denna medelpoint på 
1000 m. följande radie och cirkulära träffYta för 50 °/

0 
af 

skotten, nemligen : 

Medelpoint R. Cirl;uliim 
50 °,'0 !Jiiflytan. 

å fart'yg på sjöexpeditiqn. . . . . . . . 6,27. 2,s•. 25,s qv.-m. 
, skjutskolan, stillaliggande . . . . . 7,17. 2,410. 18,s , 

, , uneler gång . . . . . . . 7,01. 2,-w.i. 19,a , 
, elevernas täflingsskjutn. 7 ,G?. 2,1Go. 14,7 , 
, , högsta mecl.-point . . . . lO,oo. l,oo. 8,1 , 

Om vi nu påminna oss att 15 cm. k. M 83 har en cirkulär 
50 % träffyta af 0,31 qv.-m. på 1000 m. så synes lätteligen 
huru långtifrån vi ännu hafva tillgodogjort oss hvacl mate
rielen kan bjuda. Att fullt tillgodogöra detta är visserligen, 
på grund af hvacl förut nämnts, 'omöjligt. Dock torde man 
ej derför böra tveka att framhålla en viss fordran såsom både 
möjlig och önsklig att få uppfylcl. En god ledning härför är 
nu vunnen vid skjutskolan, hvarest exakta uppgifter erhållas 
från de direkta utslagen på taflan. Den medelpoint, som der
städes uppnåddes af eleverna, vid pointsskjutningen stilla
liggande på 1000 m., torde ej vara för öfverclrifven att sätta 
såsom ett minimum för den fordran ett fartyg på sjöexpedition 
bör ställa på sin pointsskjutning. Den sistnämnda utföres vis
serligen under gång, men då afståndet dervid är blott hälften 
så stort, torde dessa förhållanden motväga hvaranclra. Den 
nu såsom ett minimnm angifna medelpainten 7,17 motsvarar 

") De sliitborracle lmnouerna ii:·o ej medrHknadc i dessa kalkyler , 
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på 1000 m. en cirkulär 50 % träffyta af omkring 18 qv.-m. 
Denna träffyta är då närmare 60 gånger större än den cirku
lära 50 "/0 träffytan vid inskjutningen med 15 cm. k. 

På grund af denna stora skillnad i 50 °/0 träffyta, anser 
måhända. mången den ofvan stälda fordringen såsom alltför 
ringa. De praktiska svåligheterna att ombord åstadkomma 
en verkligt effektiv skjutning äro dock - med de nuvarande 
medlen att utröna afstånd m. m. som dervid har inflytande -
så mångfaldiga och svårlösta, att en bet!Jcll(q öfning, omfat
tande alla delar af artilleriets hanclhafvande, måste härtill på 
hvarje fartyg anslås, äfven om blott nyssnämnda fordran stäl
les såsom mål. 

En befälhafvare bör derför söka så ordna öfningarna, att 
pointsskjutningarna alltid må kunna företagas under gynsam
ma *) omständigheter. Dessförinnan äro öfningar i afstånds
beclömning och afstånclsmätning af stor vigt, såväl särskildt 
anordnacle som i samband med skjutningarna med tubkanon, 
på det att vid pointsskjutningen med fartygskanonerna osä
kerhet i detta fall ej må uppstå, hvilket naturligen i hög grad 
försvagar skjutningen. Vidare måste stor noggrannhet iakt
tagas vid bestämmandet af upp- och sidosättningar. För detta 
ändamål blir nödvändigt att vid korrektionen i sidasättningen 
för vind och fart iakttaga vinkeln mellan skottlinien och knrs
linien eller mellan skottlinien och vinelens rigtning, samt att der
efter minska de ur tabellerna hemtade uppgifterna. Äfven 
afståndet bör noggrant korrigei·as innan det tillkännagi±ves. 
Enligt "Handbok i sjöartilleri" af kom.-kapten J. Christers on, 
är korrektionen i uppsättning för t. ex. 24 cm. k. l\1;76, granat, 
vid en vindstyrka af 10 m. i sekunden, lika med l,s mm. på 
ett af.<otåncl af 1000 m. Denna korrektion motsvarar vid målet 

(i~~~) omkring l m. (på 2000 m. är elen omkr. 4,:, m.), och 

torde sålunda vara stor nog för att vid noggrann skjutning 

~') Härvid må man ihågkomma, aH de omst>indigbeter som för ett fartyg 

clro gyusamma, knuna för ett anr;at, med mindre öfning, vara ogynsamma. 
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böra uppmärksammas. Dessa korrektioner torde derför böra 
beräknas för alla kanoner och införas i skjuttabelJerna. 

Det är äfven vigtigt att de ofvan nämnda korrektionerna 
afgifvas med passande mellantider, väl ihågkommande att det 
enligt nu gällande exercisreglemente är kanonkommendören 
som sjelf skall inställa uppsättningen. Under pågående eld 
skall han vid en ändring af upp- eller sidosättningen, enligt 
reglementet, först göra "försäkra", sedan begifva sig till kano
neus bakplan och inställa uppsättningen, derefter återgå i rigt
ningsställningen och utföra ändringen i rigtningen samt slut
ligen åter verkställa "färdig". Då härför måste åtgå en jem
förelsevis lång tid bör befälhafvaren noga tillse att alla ändrin
gar i upp- och sidasättningen väl afpassas med afseende på 
tiden, dels så att ej noggrannheten eftersättes, men äfven så 
att ej kommendörerna hindras genom för ofta påkommande 
ändringar. 

Det torde vidarP, för att i högsta grad uppbringa farty
gets effektiva artillerikraft,*) vara nödvändigt att å fartyg på 
sjöexpedition använda hela det enligt skjutinstruktionen till
låtna antalet skott på kanonkommendören, der denne brister i 
skjutskicklighet, och blott dela detta antal skott på flera hän
der när kommendörens skicklighet är fullt tillfredsställande. 

Enligt sammanclra.qet af st1"iclsskjutningama hafva användts 
för den enskilda elden 29 st. reffiade kanoner, hvilka tillsam
mans skjutit 120 skott på ett medelafständ af 640 m. Medel
procent träffar, hänfördt tilllOOO m., hafva med detta antal skott 
varit 18 % pr fartyg, mot ett mål af 24 qv.-m. (h = 4 m. 
och s= 6 m.) 

För att jemföra denna skjutning med pointsskjutningen, 
har man beräknat den cirkulära 50 °/0 trä:ffytan som svarar 
emot de uppnådda 18 % träffar i det reglementerade målet 
(24 qv.-m.), sålunda: 

24 =n r 2
; r: R= o,,ja: l och A= n R 2 

"') Detta måste ju alltid vara hufvudstriifvan hos hvarje fartyg på sjö
expedition (i motsatts till skolfart.yg), hvars hnfvudvapen är artilleri. 
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A eller det cirkulära 50 °/0 målet blir i detta fall 85,3 qv.-m. 
Värdet O,GB är hemtadt från den relationslinie som förekommer 
i Lärobok i artilleri för art. - och ing.-högskolan, å pl. III, fig. 32. 

För att på 1000 meter kunna träffa ett mål med 50% af 
skotten under sådana förhållanden, som i medeltal voro rådan
de å flottans fartyg vid stridsskjutningarmt år 1886, fordras 
alltså ett mål af omkring 85 qv.-m. storlek. 

Vid en jemförelse med pointsskjutningen synes, att dervid 
erfordrades för samma fartyg och på samma afstånd ett mål 
af 25,s qv.-m. storlek. 

Härur framgår således ännu tydligare vigten af att rätt 
bedöma och korrigera de faktorer, som för skjutningen ligga 
till grund. .Man får nemligen ej antaga att kommendörerna 
skjutit sämre vid stridsskjutningen äu vid pointsskjutningen. 
Om öfningars värde äfven här gälla, bör då stridsskjutningen 
utförts efte1" pointsskjutningen, förhållandet snarare vara mot
satsen; alltså torde den skiljaktighet, som emellan de båda 
olika skjutningarna förefinnes, hufvudsakligen bero på den 
olika noggrannhet, med hvilken alla för skjutningarna erfor
derliga uppgifter kunnat angifvas. Den största uppmärksam
het måste derför egnas åt att inga på skjutningen inverkande 
faktorer lenmas okorrigerade, och att så stor noggrannhet som 
möjligt iakttages vid hvarje särskild korrektion. 

Man torde vara berättigad antaga, att förutom de ogyn
samma omständigheter hvarunder de flesta stridsskjutningarna 
utfört:s, den hufvudsakliga anledningen till att resultaten vid 
dessa skjutningar blifvit så betydligt underlägsna de vid points
skjutningarna, måste vara svårigheterna att bedöma och rigtigt 
angifva afstånden. 

Då enligt skjutinstruktionen afståndskikaren ej under 
stridsskjutning får användas till vinkelmätning af målets höjd, 
emedan denna här är fullkomligt känd, hvilket sällan blir för
hållandet under verklig strid, så framstår nödvändigheten att 
så mycket noggrannare studera och öfva de öfriga till buds 
stående medlem för utrönande af afståndet. 



- 21G-

Då man ofta hör framhållas värdet af inskjutning med 
snabbskjutande pjeser, så torde här erbjuda sig goda tillfälleu 
att visa i huru hög grad man kan cleraf betjena sig ombord. 
Af de här föreliggande sammandragen framgår att de fartyg 
som haft snabbskjutande pjeser ej utvisa någon öfverlägsenhet 
beträffande skjutningens godhet, vare sig nu att den snabb
skjutande materielen ej för ändamålet använclts, eller att elen 
visat sig onyttig i förevarande fall. 

I alla händelser kan naturligtvis sannolikheten a,tt träffa 
under stridsskjutningen ej uppbringas lika högt som vid points
skjutn ingen, dock torde man äfven dervid böra för sig upp
ställa vissa fordringar, som, om möjligt, böra uppnas. Om 
såsom en billig fordran vid pointsskjutningen kunnat uppställas 
ett cirkulärt mål af 18 qv.-m., med förväntan att derinom få 
50" ·0 af skotten, så torde vid stridsskjutningen detta mål böra 
ökas med 1i3 • Man får härigenom samma area som det nu 
reglementerade målet, nemligen 24 qv.-m. Fordringen för 
stridsskjutningen blifver då, att kunna på 1000 m. träffa detta 
mål med halfva antalet skott, eller på 500 m. med hvarje skott, 
eller i allmänhet att kunna träffa med ett sådant antal skott 
att tlet, hänfördt t ill 1000 m. enligt skjutinstruktion sid. 91, 
ej unelerstiger 50 %. Derigenom att målet har större breeld än 
höjd, eller h = 4 m. och s = 6 m. blifver visserligen formen 
i och för träffsanolikheten ofördelaktigare än den motsvarande 
vid pointsskjutningen, men den ofvan uppstälda fordringen 
torde det oaktaclt ej böra anses för obillig. 

Att utsträcka stridsskjutningen på så långa afståncl eller 
utföra den i öfrigt under så svåra omständigheter aLt resul
tatet blir en träffprocent = O, torde aldrig böra ifrågakomma. 

Liksom i verklig strid den t id är förbi då man kunde och 
måste ligga i timm-tal och skjuta under ogynsammfl" förhål
landen, och nöjde sig med äfven elen minsta träffsannolikhet, 
så torde numera den tid vara förbi då man under öfningarna 
bör så ordna förhållandena att en ringa eller ingen träff
procent uppnås. 
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Det är alltid af stor vigt att under verklig strid känna 
hvilken sannolikhet som finnes att träffa med den eld man 
ämnar afgifva. Ty är denna ::;annolikhet ringa eller ingen, 
måste man om möjligt söka bättre stridsförhållanden eller ock 
afstå från B triden (elden), hellre än att förslösa det begränsade 
ammunitionsförrådet utan något visst resultat. 

I fredstid är det hufvudsakligen under stridsskjutning 
som man kan komma till en insigt om dessa sannolikheter, 
(hvilka, som af det föregående torde hafva framgått, äro helt 
olikartade kanonens eget sannolika fel ), men man måste då 
ordna elden så, att et t bestämdt resultat ernås, d. v. s. und
vika att detta blir = O. 

Det fartyg således, som ej tror sig ega förmåga att, med 
erhållande af det ofvan angifna resultatet, kunna utsträcka 
elden på så långa distanser som 1000 m., ell er kunna utföra 
stridsskjutningen då fartyget t. ex. har några graders rullning, 
eller då vinden blåser häftigt och ojemt, det fartyget bör na
turligtvis hellre utföra skjutningen på kortare afståncl eller då 
väderleksförhållandena äro ogynsammare. Tvärtom må det 
fartyg handla, som tror sig med hopp om framgång kunna 
strida på längre afstånd än 1000 m. eller uneler svårare väder
leksförhållanden, h varvid då äfven må anordnas skjutning n n
der svåra omständigheter, såsom hastig gång, mot eller från 
mål o. s. v. 

l\1an torde ej böra invända, att det medför svårigheter att 
uppgöra en stridsskjutningsplan så att alltid 50 °/0 träffar på 
1000 m. erhållas, ty dels är det gifvet att denna fordran blott 
iii' ungej'äl'lig, dels har man gocb ledningar från resultaten virl 
pointsskjutningen och dels slutligen har man, ifall fartyget 
eger tubkanon, den förträffiiga ledning som gifves då man 
mecl tubkaLtonens eld förbereder stridsskjutningen. 

N u mer än förr måste h varje fartyg i högsta möjliga grad 
uppclrifva rl e färdigheter hvarpå en verksam elclgifning beror; 
med detta mål i sigte hafva dessa sammandrag U]1pgjorts och 
bearbetats, för att söka visa dels den grad af noggrannhet 
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vår nya materiel erbjuder oss, dels den grad af noggrannhet, 

hvarmed vi för närvarande kunna tillgodogöra oss densamma, 

äfvensom slutligen, att afgifva en billig fordran, hvilken vi 

böra ställa på oss sjelfva vid det praktiska hanclhafvandet af 

artillerimaterielen. 

Slutligen må tilläggas, att vid öfningarnes planmessiga 

anordnande ombord och beräknande af tiden derför, något 

större hänsyn borde tagas till de behof artilleriet kräfver, så 

att en af de vigtigaste stridsförberedelserna ombord, nemligen 

pointsskjutningen och elen derefter följande stridsskjutningen 

icke nödvändigtvis måste utföras uneler ogynsamma omstän

digheter. 



Sammandrag af pointskjutningarne. 

:Fartygets aamn. 

Edda 

Skao·ul 
ö 

BlcrHla 

Astrid 

Sigrirl 

Motala 

Vanadis 

Balder 

Bag a 

E u geni o 

Pjesons kaliber 
<lf'h nnmmer. 

{ '27 mn . .i\'1181 

t 1:"5 r,m. MjS<l 

{ 
27 cm. 111;76 

12 l'm. l\1,'81 

{ 27 cm . .l\f j7G 

12 r-m . .l\1,'81 

12 •·.m . .l\I/73 

12 r·m. M/73 

12 rm. l\I/73 

l. 17 cm . .l\Ij6D n:o 24 

17 cm. l\l:0u n:o 27 

l 1'7 cm . .l\I IG!J n:o 5 

J 17 cm. :\1.'69 n:o (j 

) 20 cm. slb . 

20 cm. slb. 

20 cm. slb. 

20 c·m. slb. 

1

- Hi em. M 8::3 n:o 4122 

15 ern. M:i83 n:o 4123 

!15 cm. 111/83 n:o 4124 

liJ CUL llf,83 n :o 4120 

12 r·m. J\<1.81 n:o 49 

f 
15 cm. l\1'83 

. .
1 

12 em. l\f1'81 

l 
) 
l 
l 

12 mn. l\1/81'--~--l 

12 r;m. Mj73 n:o 5 

12 cm. l\I/73 n:o () 

30- i7 :g slb. n:o l 

clO-lt :g slb. n:o 2 

30-il. :g slb. n:o 3 

30-it:g slb. n:o 4 

30-it:g slb. n:o 7 

30-'[l:g slh. n:o 8 

0 { stillaliggande 
ok j ll tskolan 

under gång 

12 (;Jl1. :M/79 

12 cm. l\I/13 

*) Korrektion innefattar: 

-±l} ;j' 

4 3 10 

+ O,ö21 3,o3 

+ 0,52 G,ns 

4 

~l 

7,50 + 0,85 8,33 

n,sn + 0,98 7,87 

-1 

!J 

2 47 

2 37 

7,51 - 0,136 0,u5 

'7,5.wl - 0,47 7,08 

30 5,3'1 - O,Gn +,so 

D c38 G,sn 

(j 52 7,tu 

(i l 53 li,15 

(j l L1;) 0,34 

(j 2 3:3 7 ,38 

15 2 3() 4,,,, 

15 '2 35 4,90 

15 2 45 6,43 

l:) :-3 24 2,46 

8 4 :23 :),63 

8 4 30 G,us 

8 3 23 5,58 

8 4 53 0,os 

12 3 35 3,u7 

G l 43 8,1-1 

!} l 33 8,43 

9 .J . 39 __Q,so 

~J 2 12 :3 ,6• 

\J 2 34 2,22 

15 2 18 5,15 

lö 2 27 4,82 

15 :3 3'2 :3,84 

15 S lO S,os 

li) 2 4ö .J-,3'' 

Iii 2 24 4,18 

108 l ij] 

108 l l7 

7,17 

7,01 

- o,:ol 
- O,v8 1 

- 0,'>2: 
- U,52 

-0,02 

- 0,G2 

~ 0,52 

- 0,52 

- 0,52 

- 0,;-d 

+ 0,-13 

+ 0,43 

+ 0,43 

+ o,-13 

+ 0,20 

- 0,50 

- O,!G 
- O,lö 

- 0,52 

- 0,52 

- 0,;)2 

- 0,52 

- 0,.52 

- 0,52 

- O,o:J 

- 0,52 

5,2J 

Ö, 'i4 

5,63 

8,82 

G,8u 

4,o;; 

4,38 

5,!ll 

l,nJ 

G,oG 

7,41 

6,01 

0,51 

~,n2 

8,24 

8 ,28 

6,u5 

'3,1o 

l,;o 

4,uR 

4,ao 

'3,32 

2,Gö 

;5,S'l 

a) 0,2 point fur hvarje grarl rullningen öfvn eller nn<ler 3°. 
b) 0,1 point for hvarje meter af vindstyrkan öfver eller unrl e r .J m. 
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Bil. II. 

Sammandrag af stridsskjutningarna. 

Utrl1'fi(J 1t1' fii1"1ttsiittn'inycwne [ö1· sf1·idsslo:j nt·n ·inyanw. 

Eskadern, bestående af 2 divisioner: 
1:ct divisionen: kanonbåtarna "Astrid", "Sigrid" och "Motala"; 
2:a divisionen: kanonbåtarna "Edda", "Skagul" och "Blenda". 

Eskacle1·orcler deu 8 Augusti. 
l. stridsskjutning öfvas med l:a divisionen den 9 i när

heten af Söderarmsleden och med andra di visionen den 10 
Augusti på plats som framdeles bestämmes. 

2. Under stridsskjutningen inspekteras fartygen af eska
derchefen. 

Plan för 1:a divisionen: 
l. Fartygen utgå till stridsplatsen formerade på enkel 

kolonn. 
2. Sedan stopp signalerats skola fartygen, då signalen 

N.N.N. nedhalas, släppa hvar sitt ballongmåL 
3. Sedan eld signalerats skjuter hvarje fartyg på sitt 

e~et mål. 
4. Med kulspruta skjutes då fartygen passera närmast 

målet, dock endast om detta då är inom 1000 m. afstånd. 
5. Uneler skjutningen signaleras ordning m. m. ifrån det 

fartyg, hvarest eskaderchefen befinner sig. 
6. Protokoll föres och nedslagen iakttages på sätt skjut

instruktion bestämmer af officer eller underofficer, enligt Je 
bestämmelser fartygscheferna ega · att utfärda. 

Plan för 2:a elivisionen: 
l. Fartygen utgå till skjutplatsen i elen ordning som 

signaleras. 
2. Sedan stopp signalerats utför kanonbåten "Edda" elen 

medtagna målskjutningstaflan. 
l G 
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3. Sedan divisionen derefter intagit signalerad ordning 

och signalen N.N.N. gifvitsJ åtföljd af tvenne signaler för 

kompasstreck, beskjutes målet när det befinner sig i något 

streck emellan c1e signalerade. 

4. Afståndet för eldgifningen är emellan 2000 och 400 m. 

Med kulspruta beskjutes målet endast IJå afstånd mindre än 

1000 meter. 
5 o. 6. Lika med 1 :a divisionen. 

Fregatten "Vanadis": 

l. stridsskjutning utföres vid Hanöbugten elen 20 Au

gusti 1886 mot tvenne ballongmål och en fyrkantig ta-fia af 

2 meters sida. Målen sammanfästade sa att afståndet mellan 

ballongerna blir 100 m., det (yrkantiga målet i midten. 

2. Den ena af ballongerna (försedd med flagg) är afsedel 

till mål för de reffiacle kanonerna, den andra för de slätbor

rade, och det (yrkantiga målet för 38 mm. kanoner och kul

sprutor. 
3. Fregatten går paraHelt med målen på ett afstånd af 

1000 m., hvarvid med babords sida gifves eld nummervis ett 

skott pr kanon, härunder affyrar babords 38 mm. k. 3 skott 

"eld oberoende" på högst 30 sek. Härefter giras 16 streck, 

målen passeras på samma afstånd, hvarvid eld med styrbords 

sida afgifves enligt samma grunder. 

Derefter giras åter 16 streck, men rund målen så, att styr

bords sida fortfarande blir vänd mot dessa. Målen passeras 

på cirka 500 m., hvarvid "eld oberoende" ett skott pr kanon 

afgifves; härunder affyrar styrbords 38 mm. k. 3 skott på 

högst 15 sek. Fregatten girar 16 streck, målen passeras på 

samma af.stånd och "eld oberoende" gifves med babords sida, 

enligt förut gifna grunder för styrbords. De reffiade kano

nerna hafva nu slutat. 

Fregatten går härefter rund målen på cirka 200-500 m., 

hvarvicl de slätborrade afgifva "eld oberoende" 6 skott pr 

kanon, än från styrbords, än från babords sida. När afstånclet 
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understiger 300 m. gifva kulsprutorna eld från märsar och 

relingar, två magasin pr kulspruta. 

Farten bibehålles vid 6,5 knop. 

J( orvetten il Balcler": 

Strids~kjntning utföres till sjös den 15 April i Östersjön 

~ot en tr.Iangel af segelduk, kring hvilken korvetten rör sig 

1 koncentnska banor och på för de olika vapnen lämpliga af

stånd. Antal skott enligt skjutinstruktionen, Bil. A. 

Ko1·vetten il Sa,qail: 

Stridsskjutning utföres i Hanöbugten den 26 Augusti mot 

ett reglementariskt ballongmåL 

J(m·vetten il Eu,qenieil: 

L stridsskjutning utföres i Östersjön den 6 Augusti mot 

ett drifvande ballongmåL 

2. Under segling bidivincl släppes målet. Sedan afståndet 

utseglats väneles genom vinden. När tillräcklig höjd ernåtts 

hålles af och kommenderas: "Eld hela sidan efter pejlinstru

ment", "Elektrisk affyring med akterdivisionen", "300 meter 

förligt rigta!" Vid 300 meter lofvas till och batteriet aftyras. 

Derefter gifves "eld oberoende" på 5-600 meter, 5 skott pr 

kanon med de reffiade och 9 med de slätborracle. 
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Det stora sjökriget 188 7. 

Helt nyligen har i England publicerats en brochyr med 
titel "The great naval >var of 1887." Den är en pendant till 
elen bekanta, för ett lJar år sedan synliga "The battle of Port 
Saicl" men derigenom att Frankrike och England framställas 
såsorn' de agerande, har brochyren i dessa båda länder till
dragit sig vida större uppmärksamhet än sin föregångare. 

I sitt tydliga syftemål att måla en effektfull och gripande 
tafla öfver de olyckor, som i händelse af ett plötsligt utbry
tande krig mellan Frankrike och England, skola drabba sist
nämnda land iföljd af att dess försvarsmedel till sjös hvarken 
äro tillräckliga eller i krigsfärdigt skick, synes den engelske 
författaren hafva förledts att väl starkt färglägga de af hans 
rilm fantasi skapade sitnationerna och isynnerhet att alltför 
mörkt skugga dem på den engelska sidan, men onekligen äro 
i framställningarne en mängel beaktansvärda sannolikheter 
blandade med öfverdrifterna. 

Brochyren har varit återgifven i elen franska tidningen 
"Le Yacht", och det är en öfversättning från denna tidning 
som vi nu bjuda våra läsare. 

Öfverrumplingen vid Spithead. 

I början af Mars 1887 hade de tvistefrågor, som sedan 
fyra eller fem år förefannos emellan Frankrike och England, 
ännu icke blifvit lösta. Egypten var fortfarande oclmpeniclt 
af en engelsk garnison, N ya Hebriderna af fransysk militär
::;tyrka, och båda nationernas fiskare kifvades alltjemnt i sun
det emellan Dover och Calais. 

I England hade man så småningom vant sig vid detta 
sakernas tillstånd, och man skrattade åt, tanken att häraf 
skulle vållas en brytning mellan de båda länderna - sådant 
var betraktaclt såsom ren dårskap. Det är väl sant, att några 
aktningsvärda tidningar oaflåtligen framhållit det faktum, att 
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Stor-Britanien icke var färdigt att möta ett anfall af Frank
rike, som deremot hade vidtagit alla nödvändiga förberedelser 
för att uppträda på stridsplatsen, men deras varningar hade 
så ofta upprepats, att auktoriteterna upphört egna dem någon 
uppmärksamhet, och att landet iföljd deraf började anse dem 
såsom öfverclrifter. 

Också var det med en viss förvåning och nästan betvif
lande verkligheten, som man Måndagen den 14 Mars emottog 
underrättelsen om att stormen, för hvilken man sedan lång tid 
ansåg ]sig säker, var nära att bryta lös. Några olyckliga ord
byten i Paris hade påskyndat händelserna. Republikens pre
sident : emottog ett telegram från Petersburg försäkrande ho
nom, att 'l'yskland icke skulle blanda sig i tvistefrågorna, och 
inom mindre än en timma eller två var det påtagligt, att :ett 
krig emellan Frankrike och England var oundvikligt. 

Denna nyhet väckte panik i London. I första ögonblicket 
syntes de styrande, likasöm folket, alldeles tillintetgjorda. 
Fonderna föllo enormt, bankerna formligen belägrades, och på 
gatorna läste man i förbipasserandes ansigtsuttryck allmän be
störtning. Sedan första stöten af underrättelsen emottagits, 
återvann man dock mot dagens slut något sjelfförtroende. Ett 
ministerråd hölls vid middagstid, och då statsrådets ledamöter 
återvände till sina embetslokaler, blefvo de väl emottagna af 
folkmassan, som skockat sig på Downing-street. 

I city hölls ett möte i Mansion-House, och oaktadt pani
ken på börsen, subskriberades en och en half million pund sterl., 
som erbjöds regeringen. Det . var emellertid icke penningar 
som fattades, men väl färdighet till krig. På lifsmedel och 
öfvaclt manskap var brist, och derigenom var landet i fara. 
Äfven de som aftonen förut logo åt elen patriotiska pressens 
varningar, voro nu ibland de ifrigaste att förklara, att Stor
Britanien icke var krigsfärdigt. 

På eftermiddagen lät man sammankalla milisen, reserven 
och volontärerna, och order afsändes till kustförsvarsfartygen, 
utom "Penelope" och "Bell e Isle", att fortast möjligt samlas 
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vid Portlancl. "Penelope", som var oduglig, skickades till 

Chatham för att lemna sin besättning till "\Varspite"; "Belle 

I sle" sändes till Pembroke. Flera andra :fartyg erhöllo order 

att göra sig färdiga att med möjligast minsta dröjsmål utlöpa. 

Eskaderns fartyg, som genom en ovanlig och lycklig tillfäl

lighet befunno sig vid Portland, blefvo beordrade till sina re

spektive stationer. Man förhyrde alla disponibla handelsångare 

och gjorde nödiga förberedelser för deras armering. Några 

skickades till marinstationerna för att erhålla sina kanoner; 

för de öfriga sändes till Liverpool, Glasgow m. fl. platser alla 

de artilleripjeser man kunde disponera, utan afseende till ålder 

eller kaliber. Vidare reqvirerade man till försvaret af hamnar 

och floder bogserbåtar och till och med lastpråmar, men man 

hade icke tid till att göra några verkligt allvarsamma förbe

redelser. Amiralitetet och krigsdepartementet dignade under 

bördan af alla de ansträngningar som så hastigt pålades dem. 

Häraf vållades en obeskriflig oreda. Om aftonen gingo några 

korvetter till sjös för att bevaka franska kusten, men någon 

eskader fanns ännu icke till deras stöd. Och fastän en feber

aktig verksamhet rådde i Portsmouth, Devonport och Sheer

ness, insåg man öfverallt, att månader eller år varit behöfliga 

för att utföra allt erforderligt arbete. 
Krigsförklaringen lät icke vänta på sig. Den 15 vid mid

dagstid kände man den i London. Åter hade Mars' Idus med

fört en verldskatastrof! Denna dag voro de rustade fartyg 

som funnos i kanalhamnarue sålunda fördelade: 

Vid Portland: pansarfartygen "Hercules", "Invincible", 

"Colossus", "Imperiense"; korvetterna "Calypso", "Active", 

"Rover", "Volage"; torpedtransportfartyget "Hecla"; kanon

båtarue "Bloodhound", "Handy", "Medway" och sex torped

båtar af l:a klass. 
På Spithead: pansarfartygen "Sultan" och "Monarch", 

torpedkryssaren "Fearless" och tre kanonbåtar. 

På the Sound: pansarfartygen "Aginconrt", "Iron Duke" 

l Bl l P . " k "I t t" h "A IJhio11" o c 1 " ac ~- nuce , ryssarne neons au OG . m . . 
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torpedkanonbåten "Landrail", torpedkryssaren "Racoon" och 

fyra kanonslupar. 
De till kustbevakningen hörande pansarfartygen "Ajax", 

"Devastation" , "Hotspur", "Rupert" och "Shannon" hade lem

uat sina stationer för att förena sig vid Portland; "Polyphe

mus", som anländ t från Medelhafvet, var under reparation i 

Portsmouth ; "W arspite" var nära färdig i Chatham; den fly

gande öfningseskadern, sammansatt af korvetterna "Calypso", 

"Active", "Rover" och "Volage", hade just återkommit från 

W estindien. Allt detta var nu ingalunda lysande, och till 

råga på olyckan väntade flera af de nya pansarfartygen i 

Portsmouth och Chatham på sitt svåra artilleri, som ännu 

icke var tillverkadt. 
I hvarje fall voro lyckligtvis arbetena på omkring ett 

dussin fartyg och flera torpedbåtar nära fullbordade. Härom 

skola vi nämna något mera längre fram . 
Omedelbart efter krigsförklaringen afskuro fransmännen, 

som hade vidtagit omfatt.ande förberedelser, alla undervattens

telegrafkablar, som utgingo från England. På Tisdagen hade 

ännu telegrafiska meddelanden framkommit till flera platser; 

på Onsdagen voro alla linierna, till och med de transatlan

tiska, afbrutna. Sålunda blef England inom 24 timmar isole

radt från den öfriga verlclen. I de stora städerna och isyn

nerhet i London blef elen moraliska verkan af denna isolering 

förskräcklig. Fonderna föllo ytterligare, uneler det att prisen 

på lifsmeclel hastigt växte. I Kanalen och N ordsjön hade 

kablarue blifvit afskurna helt nära kontinenten af fartyg, som 

för sådan~ ändamål afgått från Cherbourg elen 14. I Atlanti

ska oceanen hade elen största förstörelsen utförts af "Minerva", 

som på eftermiddagen den 14 inträffat i Lough-Foyle och der 

emottagit instruktioner pr telegraf. 
Ingen krigsplan hade blifvit uppgjord för de engelska 

eskadrar, som vor o stationerade utom Europa, och nu var det 

omöjligt att skicka dem några order. Den 16 började man 

inse de svåra följderna häraf, och det är ingen öfverdrift att 
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säga att bestörtningen häröfver var lika stor i amiralitetet 
och kolonialdepartementet som i city. 

De hi3ndelser, som följde under onsdagsnatten mångclubb
lade denna bestörtning. 

Vi hafva omnämnt, att "Sultan", "Monarch", "Fearless" 
och tre kanonbåtar voro vid Spitheacl. På Onsdags eftermiddag 
ankom "Serapis" från Indien med detachementer ur :flera re
gementen och ett hundratal qvinnor och barn, och ankrade 
bredvid de nämnda fartygen. Man hade bordt straxt låta 
transportfartyget ingå och förtöja i hamnen, men under all 
oron för krigsförberedelserna gaf man det order att för natten 
q varstanna å redden. Fästningarne voro i följd af brist på per
sonal ännu icke armerade, men högste befälhafvaren i Ports
mouth hade gifvit detaljerade föreskrifter om ankarplatsens 
skyddande med stängsel och fasta minor. Arbetet härför var 
börjadt och :flera båtar hade blifvit utskickade till bevakning. 
Order hade också gifvits att föra i land besättningarne på 
fyrfartygen och att icke tända fyrarne på södra sidan, hvil
ket också iakttogs med Owers och W arnes fyrar, men så stor 
var villervallan, att fyrarne på on Wight och southsea blefvo 
brinnande som vanligt. U n der tiden höll o de båda pansar
fartygen på att kola. 

Se här, efter berättelse af en officer på "Fearless", h vad 
som vidare tilldrog sig: 

"Den :.G Mars voro de sju fartygen vid Spithead ankrade 
på två kolonner, "1\fonarch", "Sultan", "Serapis" och "Fear
less" längst utåt och i första linien, de tre andra närmare 
land i riktning mot Ryde. "Fearless" och kanonbåtarne hade 
fått fulla kolförråd, men då det icke funnits några stora prå
mar disponibla, hade de båda pansarfartygen icke kunnat 
börja kolning förr än på eftermiddagen och skulle icke sluta 
den förr än något före midnatt. 

Sjön var stilla, himmelen molnig och väderleken mörk. 
"Monarch" låg ostligast i linien, närmast honom kom "Sultan" 
och så "Serapis", detta sistnämnda fartyg på tre kabellängder 
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från oss. Vid midnatt - jag hade vakten - rådde sådant 
mörker, att jag knappt kunde se den stora transportångarens 
master, men alla fartygens lanternor voro ju i alla fall syn
liga. Vi väntade med otålighet ankomsten af "Devastation". 

Klockan vid pass l t 15m riktade jag min dubbelkikare 
mot öster i hopp att få syn på det väntade fartyget och vars
nade då någonting liknande en eld på temligen långt afstårid; 
den försvann mycket hastigt, och jag började tro att mina 
ögon bedragit mig, då, utan föregående varning, "Monarch" 
uppskickade en raket. Detta fartyg, och icke bevaknings
båtarne, had e först upptäckt den fara, som nu snabbt nalka
des oss. 

L ångt innan raketen visades, hade jag misstänkt hvact 
som inträffade, och varningssignalen fråntog mig hvarje tvif
vel. Tre stora fartyg jemte torpedbåtar - jag kunde icke 
räkna huru många - ko mm o österifrån med full fart; de v oro 
endast på två mils af.':ltånd då "Monarch" signalerade dem. 
Här var ej tid att tveka, vi hade ångtryck på "Fearless", jag 
gaf order att sticka ifrån oss kettingen och att blåsa "klart 
skepp till drabbning", till och med utan att ge mig tid att 
förut underrätta chefen. 

Nästan i samma ögonblick afbrände "Monarch" signalen 
"klart skepp till drabbning", och några sekunder senare öpp
nade detta fartyg och "Sultan" en våldsam eld. Vårt folk 
hade fa.llit in på sina poster med en beundransvärd snabbhet 
och inom några minuter hade vi maskinen i gång, men våra 
rörelser voro mycket besvärade genom de rökmassor, som de 
stora fartygen vältrade öfver oss. "Sultans" elektriska ljus 
vägledde oss emellertid. Vår chef kom snart på däck och jag 
lemnade kommandobryggan, för att taga ledningen af artille
riet. Just i samma ögonblick passerade två torpedbåtar med 
god fart tätt för om oss. J ag hade i Medelhafvet sett franska 
torpedbåtar och igenkände dessa straxt såsom fiendens. De 
egnad.e ingen uppmärksamhet åt oss, utan styrde rätt på trans
portångaren som låg tvärs nt från vår babordssida. Vi träf-
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fade en af båtarne med ett lyckligt skott och hörde nödropen 
från dess drunknande besättning. Då båten sjönk och eldarne 
dervid släcktes af det inrusande vattnet, bildades moln af vat
tenånga. Den andra båten lyckades vi icke träffa, och knappt 
hade vi förlorat den ur sigte, då vi hörde en explosion. Den 
hade, såsom vi hade allt skäl att tro, tagit "Sera pis" för ett 
krigsfartyg och hade afskjutit en torped mot detsamma. De 
förskräckliga skrik, som uppgMvos af transportångarens hun
dratals lefvande varelser, lemnade oss icke i tvifvel om att 
olyckliga qvinnor och barn hade blifvit dc första offren för 
krigets fasor. 

"Sultan", som hade utsläckt sitt elektriska ljus, tycktes 
underhålla eri liflig artillerield, och en af dess projektiler snud
dade vid oss då vi kommo att passera helt nära detta fartyg. 
Kort derpå insveptes vi båda två i krutröken från "Monarchs" 
25-tons kanoner. Vi kunde dock skönja några af de fiendt
liga fartygen och hade tillfredsställelsen att skicka flera väl
riktade skott mot ett af dem, en slags snabbgående kryssare, 
som svarade med eld från maskinkanoner, dervid dödande en 
af våra signalmän och sårande tre andra man af vår besättning. 

V i förlorade emellertid straxt den fiendtliga kryssaren ur 
sigte och styrde för att söka "Monarch", som vi visste hade 
att uthärda största tyngden af fiendens anfall, men vi lycka
des icke finna honom. Flera torpedbåtar passerade inom nå
gra meter från oss; vi kunde se de ljusa fårorna efter dem, 
och mer än en gång skakades "Fearless" af häftiga explosio
ner för och akter om oss. 

Efter något sökande utan att finna "Monarch", antogo vi 
att den lättat och flyttat sig. Vi vände då och styrde vestligt 
samt sänkte derunder en torpedbåt, som var stadd på flykt 
från stridsplatsen. "Sultan" hade nu nästan alldeles upphört 
med elden; den anropade oss och gaf oss order att förfölja 
fransmännen, men då vi hade dåligt ångtryck kunde vi icke 

, vinna på fienden, som försvann efter att hafva blifvit beskju
ten från våra tre kanonbåtar. 
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Vi återvände då till ankarplatsen, upp~ylda af oro öfver 
stridens resultat, men de underrättelser, som här mötte oss, 
voro ännu förskräckligare än de största pessimister ombord 
hade förutspått. "Monarch" och "Serapis" hade gått till bot
ten och med dem nästan alla menniskorna ombord, "Sultan" 
hade allvarsamma skador, dess förluster i döde och sårade 
uppgingo till 50 officerare och man, hvilka alla blifvit ostrid
bara genom en masseld på nära håll med maskinkanoner från 
ett fartyg, som sannolikt var den kryssare med hvilken vi 
vexlat skott. "Sultan" skulle också hafva blifvit sänkt af en 
torped, om icke genom försynens skickelse en pråm, som låg 
långs sidan, hade hindrat torpeden och emottagit verkan af 
dess explosion." 

Denna bedröfliga affär hade försiggått på mindre än en 
halftimma; men fartygen voro icke ensamt utsatta för förödel
sen, ty fienden kastade också nitroglyct.orinladdade granater in 
i Southsea och Portsmouth, hvilka städer häraf ledo stor 
skada. 

Underrättelsen om händelserna Yid Spithead syntes Tors
dags morgon i andra upplagan af alla Londontidningar. "Cpp
rörda folkgrupper samlades i alla gathörn, och man satte i 
omlopp allehanda rykten, gående ut på att hela sydkusten 
var öfverlemnad i fiendens våld. Man visste, att han gått 
ti ll sjös, men man omtalade också, att han uppträdt annor
städes än vid Portsmouth. Under natten hade fiendens fartyg 
verkligen också varit vid Plymouth, men der hade de yttre 
passagerna vid vågbrytaren blifvit skydelade med stängsel och 
kordonger af båtar, som högstkommenderande amiralen låtit 
anordna före krigsförklaringen. Anfallet här hade icke lyc
kats, och likväl skulle man, om man lyssnat på de feberaktiga 
fantasier, som gåfvo sig uttryck inom gatpolitiken, fått höra 
att fienden var herre öfver hela kanalen, och att Storbrita
niens välde till sjös redan var tillintetgjordt i de engelska 
vattnen. En hop orostiftare begåfvo sig mot amiralitetet och 
hade anfallit detta, om icke närvaron af en stark polisstyrka 
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förhindrat det. En annan hop tog vägen åt krigsdepartemen

tet, dock utan någon bestämc1t ådagalagd afsigt. Mot kl. 11 

syntes tillståndet i grannskapet af Trafalgar square allvar

samt h0tande. Men stora folksamlingar förändra oftå lynne; 

kort före middag, då man väntade sig ett stort anlopp i rikt

ning mot Whitehall, läto döfvande applåder höra sig i vester 

långs the Strand, och under några minuter upprepades öfver

allt, att England just vunnit en lysande seger. Ingen kunde 

emellertid der om lemna några detaljer : några sade, att hela 

franska flottan var nedergjord, andra att man under förliden 

natt bränt Cherbourg, och först sedan en parlamentsledamot 

lyckats komma upp på pidestalen till Nelscinskolonnen, fick 

folkmassan reda på orsaken till glä€1jeyttringarne. 
En half timma senare slets man om aftontidnino·arne b ) 

som innehöllo fullständiga berättelser, och vi återgifva här 

den officiela framställningen af den händelse som frambrin

gade London bornas hänförelse: 
"I dag på morgonen kort efter kl. 8 hafva pansarfartyget 

"Devastation", torpedkryssaren "Mohawk" och torpedbåts

jagaren "Grasshopper", kommande från Sheerness ankrat på 

Spithead. De rapportera, att, då de något före dr.gning voro 

tvärs för Selsey, sigtades en flottilj styrande sydvart, nästan 

i riktning mot Portsmouth eller någon annan plats på södra 

kusten. De engelska fartygen ångade med full fart, men fien

den torde icke hafva gått med mera än 10 knop, och det såg 

ut som flottiljen nyss varit i strid. "Devastation" och hennes 

båda följeslagare jagade och upphunno på mindre än en tim

ma franska kryssaren "D'Estaing" om 2400 ton och bestyc

kad med 15 st. 14 cm. kanoner. Några mil framför voro 

kryssaren "Milan" om · 154.f> ton och 5 kanoner, torpedkrys

saren "Faucon" om 1280 ton och 5 kanoner samt 13 kust

försvars-torpedbåtar. Såsnart desse funnit att strid var ound

viklig, vände de för att lemna hjelp åt "D'Estaing", som un

der tiden hade öppnat en välriktad eld mot de jagande far

tygen. "Devastation" gjorde två resultatlösa försök att ram-

ma "D'Estaing" och var sjelf mycket nära att blifva träffad 

af en från kryssaren på kort afstånd afskjuten torped. De 

andra franska fartygen hade just hunnit upp till hjelp, då en 

lycklig granat afskickacl från högra kanonen i "Devastation's" 

främsta torn inträngde i krutdurh:en på D'Estaing" och spräng

de fartyget i luften. "Devastation" sysselsatte sig derpå med 

de andra kryssarn e; "Milan" lyckades komma undan, men 

efter åtskilligt manövreranue rammade vidundret "Faucon" 

och sänkte den. 
Under tiden hade "Mohawk" och "Grasshopper" äfven 

haft lycka i sitt uppträdande. I synnerhet hade den sist

nämnde visat sig fruktansvärd genom sin fart af 19 knop och 

sin beundransvärda manöverförmåga. Den förstörde nio torped

båtar inom några minuter, sänkande några med sin kanoneld 

och andra genom att gå rätt öfver dem. "Mohawk" sänkte 

de andra fyra båtarne. De flesta af torpedbåtarue hade antag

ligen redan af.skjutit c;:ina torpeder och voro sålunda mycket 

ofarliga motståndare, men stridde dock tappert. Mot slutet af 

striden satte "Milan" , som tydligtvis lidit svåra skador, kurs 

på Cherbourg och kom undan, då "Mohawk" icke hade till

fälle att förfölj a den. De engelska fartygen hade vunnit sina 

stora framgångar utan allvarliga förluster. En del manskap 

hade väl blifvit ostriclbart, men man uppskattar hela antalet 

dödade endast till 8 a 10. Fiendens förluster voro enorma. 

Några af torpedbåtames manskap hade uppfiskats. Hela "D'E

staings" besättning omkom då fartyget sprängdes. Ett tretti

tal af "Faucons" folk hade lyckats klättra öfver på "Deva

station" och af dessa erhöll man underrättelser af stor vigt." 

Denna tilldragelse lugnade och ingaf tröst och mod i de 

nationela känslorna. styrelsens liknöjdhet hade icke kunnat 

hindra att de engelska officerarne och sjömännen tappert sla
git fienden. 

De underrättelser, som erhöllos af fångarue på "Deva

station" bringades till Portsmouth af captain Percy Lighter 

och bekräftades vitlare af en ångslup, t1llhörande on af clo 
Tids kr. ·i Sjc1t•. 18 8 7. 17 
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korvetter, som bevakade de franska hamnarne. Tidigt på Ons
dags morgon hade en stor eskader uneler befäl af amiral Grasse 
utgått från Cherbourg och styrt vesterut. Korvetterna hade 
upptäckt den och följt den ända till närheten af Brest, hvar
est den lmde med sig förenat en annan eskader under vice
amiral Goubaud. I sistnämnda eskader fannos några snabb
gående fartyg, hvilka straxt gjorc1e jagt på de engelska kor
vetterna och tvungo dessa att skiljas åt. Den äldste engelske 
befälhafvaren skickade då sin ångslup till Portsmouth med 
rapport till amiralitetet om hvad som tilldragit sig och med
delade äfven att han skulle göra sitt bästa för att följa fien
den och vid hvarje tillfälle skicka underrättelse om fransmän
nens rörelser, hvilka efter hvad han förmodade styrde mot 
Irland. Flera stora kolfartyg med ångkraft samt transport
fartyg, som syntes vara lastade med trupper, medföljde eska
dern. Chefen på korvetten slutade sin rapport med att lemna 
några summariska uppgifter om den fiendtliga styrkan, men 
då vi längre fram skola hafva tillfälle att åter tala om denna 
flotta, nämna vi nu endast att den räknade icke mindre än 
14 pansarfartyg jemte stora kryssare, småfartyg och torped
båtar. 

Oaktadt dessa oroande underrättelser, som vid frukosttid 
bokstaftigen gjorde hela London modlöst, öfverlemnade man 
sig dock redan samma eftermiddag åt yttringar af glädje och 
förtjusning. Massakern på Spithead hade så hastigt och på 
ett så storartad t sätt blifvi t hämnad, a t t inbillningskraften hos 
folket häraf li:fligt påverkades. Captain Lighter l)å \'Devasta
tion" var dagens hjelte. Fonderna stego åter, man applåde
rade ministrame då de gingo till Whitehall, och om natten 
begaf sig en stor folkmassa i god ordning till Buckingha~n

palatset och sjöng nationalhymnen under Ctrottningens fönster. 
Nyheten om de franska eskadrarnes utlöpande hade an

ländt mycket tidigt på Thorselags morgon. Om den engelslut 
flottan hac1e varit fän1ig att gi till sjös vid första underrät
telsen, hade den lmnnftt upphinna fienden och öppna strlt1 
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mot honom innan han nådde Irland. Men flottan var icke 
färdig. Största antalet af reserveskaderns fartyg hade sam
lats utan kompletterade besättningar; kustbevakningsfolket an
kommo på jernväg, och oaktadt de kraftigaste ansträngningar 
for påskyndande af förberedelserna, var det först följande dag, 
Fredagen den 18 Mars, som en eskader blef i stånd att lemna 
Portland för att uppsöka fransmännen. "Shannon", som man 
oroligt väntade sedan 24 timmar, var ännu icke signalerad, 
reparationerna å "Polyphemus" voro icke slutade, och flera af 
de fartyg, som denna dag på eftermiddagen lemnade ankar
sättningen voro knappast i skick att gå till sjös. Fastän 
besättningarne å kanaleskadernss äldre fartyg hade öfver:flyt
tats till de nya pansarfartygen, salmade några eldare andra 
dnrksfolk, andra åter hade icke sitt elektriska ljus, och dess 
få torpedbåtar voro af gamla modeller och utnötta genom 
excercis. Slutligen voro alla de nyrustade fartygen alldeles 
främmande för sina besättningar. 

Amiral sir Humphrey Tornbeigh, högste befälhafvare 
öfver flottan, hacle sin :flagg på "Edinburgh"; närmast under 
honom kommenderade vice-amiral Snaird på "Benbow" och 
kontre-amiral Shoddrington på "Hercules"; captain Sparkham 
hade befälet öfver flottiljen. Utom de redan nämnda utgjor
des :flottan af följande fartyg: "In:flexible", "Colossus", "Invin
cible", "Ajax", "Hotspnr", "Neptune", "Rupert", "Imperieuse", 
"1\iercey", "Inconstant", "Rover", "Volage", "Calypso", "JYio
hawk", "Racoon", "Grasshopper" och "Hecla"; dessutom räk
nade den 25 torpedbåtar af l :a klass, bogserbåtar, snabba avisa
fartyg, auxiliärkryssare för rekognosceringstjenst, sjukskepp 
och kolfartyg. "Sultan" och "Devastation" reparerade sina 
lidna skador. 

Vi finna sålunda att amiral Thornbeighs flotta var i många 
hänseenden underlägsen de franska stridskrafterna. Den hade 
endast 11 pansarfartyg mot fransmäunens 14, och, såsom en 
följd af lam1ets fursoffning uneler :-;enaste år, var dettft allt 
som man kunde möta fienden med. Det är väl sant att man 



hade kunnat tillägga "Warspite", men då skulle det icke fun
nits ett enda modernt pansarfartyg för kryssning i sundet, 
hvarest de franska kryssame redan brände, sänkte eller togo 
våra handelsfartyg näst.an i sigte af engelska kusten. 

Efter denna flottas afgång gjorde man energiska ansträng
ningar för att utrusta och bilda en annan. Allmänheten gjorde 
sig för öfrigt långt större förväntningar af amiral Thornbeigh, 
än man hade rätt till, och med detta egendomliga förtroende 
till lyckan, som är ett af engelska folkets karaktärsdrag, sade 
man, att om den tappre amiralen blott lyckades hinna upp 
fienden, skulle han säkerligen, utan att utsätta sina fartyg allt
för mycket, lyckas uppehålla fransmännen t ill dess ankomsten 
af förstärkningar tillät honom besegra dem. 

U n der tiden anlände till allas stora tillfredsställelse "Shan
non" från Bantry till Portland; den hade sett franslm flottan 
och meddelat sig med två engelska korvetter, som bevakade 
dess rörelser. Fransmännen styrde vestvart såsom om de 
hade för afsigt att gå öfver Atlanten. "Shannon" hade varit 
nog lycklig att samma natt taga en aviso, som under mörkret 
kommit alldeles in på honom och som gifvit sig efter att 
hafva gjort min af att försvara sig. 

De papper, som man der ombord satte sig i besittning af, 
bekräftade chefens på "Shannon" förmodan med afseende ft 

franska flottans destination. Der funnos uemligen instruk
tioner till amiral Grasse, hvilka anbefalde honom att operera 
mot de engelska besittningame i Nordamerika och underrät
tade honom, att "Bellerophon", "Canada", "Comus" och "Eme
ralcl" samt ett eller två små fartyg antagligen v oro i Halifax. 
Det framgick häraf tydligen, att Frankrike ville vid krigets 
början draga fördel af det hat som finnes emellan elen engel
ska och den franska befolkningen i Nordamerika. 

Under några da.gar och med korta mellanticler bekräftade 
till London ingångna unelerrättelser dessa förhållanden. "Ala
ska" rapporterade att hon hlifvit förfölj el i närheten af Cap 
Clear. En eller två dagar senare ankom "Sarnia", tillhörand o 
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nordamerikan::;ka besittningarnes ångbåtslinie, till Belfast med
förande underrättelsen att hon hade varit uts<:1tt för beskjut
ning från franska flottan 100 mil utanför Irland och att hon 
med nöd kommit undan. Man kunde nn icke mera tvifia på 
att fienuen var på väg till Halifax. 

Amiralitetet telegraferade till alla hamnar på Irlands vest
kust och gaf order till amiral Thornbeigh att detachera "In
flexible" och "Ajax" till Medelhafvet, hvarest vår flotta var 
mycket underlägsen den franska, och att med den öfriga t>tyr
kan förfölja amiral Grasse. Sir Humphrey hade då han dubb
lerade Achil Read skickat "Racoon" till ·Belmullet med post, 
och några timmar senare öfve1·bringade detta fartyg amirali
tetets nya instruktioner. Amiralen ställde sig dem till efter
rättelse med sitt vanliga nit. 

(Forts.) 
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(Insänd t. ) 

Om användande af olja mot brottsjöar. 

Redan länge har man hört omtalas, att olja har en lug

nande inverkan på upprörd sjö, men, såvidt mig är bekant, 

hafva några försök icke dermed i våra farvatten blifvit utförda. 

En anledning dertill torde vara, att våra kusters innan

haf icke förete de vålelsamma brottsjöar, som de stora verlds

hafv en .kunna framvisa, men c.lå äfven våra örlogsfartyg stun

dom hafva att befara dessa, och enär denna fråga i elen mari

tima verlclen nu synes hafva kommit på dagordningen, har 

jag trott det för tidskriftens läsare kunna vara af intr esse att 

taga del af den erfarenhet, som i berörda afseende, under sist

förflutna vinterexpedition med korvetten "Balder", kommit 

till min kännedom. 
"The Hydrographic Office" i Washington, som med sär

deles intresse nitälskar för allt, som kan befrämja sjöfartens 

' bästa, och som har samlat och allt fortfarande samlar en 

mängel fakta , a ng. "Användande af olja mot brottsjöar", låter, 

till ledning för sjöfarande trycka dessa rön i elen af berörda 

myndighet månadtligen utgifna s. k. "Monthly Pilot Chart", 

hvilket kostnadsfritt tillhandahålles alla från Förenta Staternas 

hamnar utgående fartyg. P å sådant sätt spridas dessa rön i 

allt vidare kretsar och vinna etterfölj d, och har erfa1 enheten 

visat, att den som en gfmg forsökt clet enkla medlet blifvit 

öfvertygad om dess förträfflighet. 

Af särskildt intresse har j ag funnit följande utdrag af ett 

föredrag, :;om hölls elen 2 sistl. April inför "the American 

Philosophical Society" öfver samma ämne af en vid "the Hy

clrografic Branch Office" i nämnde stad såsom förest åndare 
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anstäld sjöofficer Lieut. \Vyckoff, med hvilken jag hade nöjet 

att göra bekantskap, så lydande : 

"Oljan förändrar stormvågen till en djup dyning. Huru 

månne sker detta? Min åsigt är, att oljan med sin mindre 

specifika vigt fly ter ofvanpå och sprider sig hastigt, bildande 

en hinna på vattnet, liksom en ytterst tunn kautsckuksbetäck

ning. Till följd af oljans klibbighet och dess hala beskaffen

het är vindens friktion icke tillräcklig att sönderslita clenna 

hinna och sända särskilda partiklar upp till vågens topp. 

P å samma gång äro vattnets molekyler inunder skyeldade; 

och ehuru vinelens styrka må öka vågrörelsens hastighet i sin 

helhet, blir denlia blott en väldig dyning och icke Lingre en 

s~orm:åg. Denna verkan kan alltid erhållas till sjös, om lämp

h g olJa användes. 

J ag har granskat 115 rapporter, angående begagnande t 

af olja i stormar till sjös, publicerade af "The Hyclrographic 

Office", och har jag funnit, att alla försöken utfallit lyckligt, 

med undantag af 4. I dessa senare begagnades fotoge.n. I 

ett fall sades spermacettiolja hafva tjocknat, så att elen icke 

spridde sig fritt; men i 4 andra fall visade den sig bra. 

Fiskolja begagnades 9 gånger, rå petroleum 3, terpentin

olja 3, linolja 22, svinister 5, klöffett l , colzaolja 2, och fer

nissa 3 gånger. I 58 fall är beskaffenheten af oljan icke an

gifven. Synbarligen äro de tyngre oljorna mest verksamma. 

I h varje af dessa fall är resultatet för elen, som för::; ta gången 

gör fö.rsök härmed, elen yttersta förvåning öfver oljans för

underhga verkan. Ett enda försök synes öfvertyo·ancle ocl1 
• • b ' 

snart hoppas jag, att hela elen maritima handelsverlclon skall 

blifva vunnen för saken och alltid vara beredd att begao·na 

detta hj elpmedel. b 

Då oljan begagnas för detta ändamål, är det påtagligt, 

att elen måste spridas väl till lofvart för att blifva verksam. 

Följaktligen lmn en ångare, som går mot hög sjö eller ett 

segelfartyg bidevind, icke hafva någon nytta cleraf. .Men 

hvarje fartyg, som länsar i storm, eller ligger bi och clrifver 
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åt lä får hela fördelen cleraf. Många fartyg hafva funnit 

oljans stora nytta vid elen af mången fruktade manövern att 

lu/1la aJ; eller lägga bi, under storm. 
De vanligaste sätten för oljans spridande äro: att gjuta 

elen i afloppsrören förut, eller hälla ensamt olja eller olja och 

clref i segeldukspåsar med punchade hål i, eller påsar af gröfre 

materiel såsom säckv~Lf. Dessa hängas öfver fartygssidan, 

hvarest det lämpa,r sig. 
Enligt min åsigt böra oljepåsarne alltid hängas ut vid 

förstäfven, emedan vid länsning derigenom lenmas tid för 

oljan att sprida sig och vid biliggning denna behöfves så 

långt förut som möjligt. Af de inkomna rapporterna, skulle 

jag hålla före, att en gallon olja lämpligen fönlelad bör räcka 

ett fartyg åtminstone 4 timmar. 
Då man firar en båt i sjögång, är oljan af stor fördel. 

Behöfver man rädda besättningen från ett nöclstälclt fartyg, 

bör det rädclaude fartyget eller båten intaga sin plats tilllof

vart och sprida ut en qvantitet olja. Sedan båtarna lenmat 

fartyget, bör detta hålla ned i lä för att taga upp dem. 

Båtarna böra medföra olja ±ör begagnande då de gå fördevind. 

En flaska olja, med ett gåspenrn·ör i korken bör alltid fästas 

vid hvarje lifboj. När en man faller öfverbord och uppnår 

lifbojen, skall oljan hindra vågorna att bryta öfver honom, 

och sätta räddningsbåten i stånd att finna honom genom 

vattnets lugnare beskaffenhet på detta ställe. Det borde finnas 

en oljecistern i hvarje båt i händelse det blefve nödvändigt 

att öfyergifva fartyget. Om man af båtens master och åror 

gör en slags flotte att drifva för, skall en ringa q vantitet olja 

sätta farkost8n i stånd att uthärda en svår storm. 

Vid ingången till en hamn eller fiod med en djup bar, 

kan olja med stor fördel användas, såsom har blifvit bevisadt 

genom försök i England. Nitr vågorna träffa stranden, blir 

problemet likväl helt olika. Vågens bas hejdas af uppgrund

ningen och nnderströmmeu från föregående våg hvarigenom 

nödvän<ligtvis toppen af vågen clå blir kastad framåt. Oljan 

kan ej förekomma detta, men visserligen skall den hafva beLy

elande inverkan på de yttre bränningarna och sätta båten i 

stånd att nalkas stranden så mycket närmare, samt derigenom 

storligen öka chancerna af en lycklig utgång." 

Men teorierna äro ett, JWaktiken ett annat. Genom att ur 

1886 års Pilot Cbarts, hvilka kommit mig tillhanda, anföra 

en del upplysande exempel, såväl om sättet för sjelfva använ

damlet, som resultatet deraf synes saken bäst kunna bedömas 

och så att säga "tala för sig sjelf". 
I Mars månads Pilot Chart läsee. följande: 

"Intyg rörande värdet af olja för dylikt ändamål fortfar 

att vara af den mest tillfredsställande natur och rättfärdigar 

till fullo The Hydrcvsraphic Office's åtgärd att bekantgöra 

dessa fakta så vidsträckt som möjligt. Begagnandet af mine

ralolja afstyrkes, under det att vigten af att medföra olja från 

djur- eller växtriket icke kan öfverskattas. 

Fartygskaptener anmodas derföre, på grund af den otvif

velaktiga effekten af detta säkerhetsmedel, att göra försök, så 

ofta tillfälle erbjuder sig, och inrapportera resultatet till någon 

af filialerna af "The Hydrografic Office" eller direkt till cen

tralbyrån i vV ashington." - - - -

Härefter följa några under föregåer1cle månad clerom an

komna rapporter: 
"Captain Hill på barkskeppet "Neptune", på väg från 

Cienfuegos (Cuba) till Boston utstod en mycket l~ård VSV. 

storm. Fartyget länsade för refvade märssegel och refvad 

fock. Sjöarna kommo rullande ombord på ett oroande sätt, 

så att lif och egendom sattes i fara. Besluten att försöka, 

hvad verkan olja kunde hafva på sjön, lät han tillverka 2 

hampväfsäckar, 3 fot långa och 10 tum breda, likade med vef

lingsgarn. H vardera säcken fyldes med clref, på h vilket göts 
1/-1 gallon terpentinolja i h varje. Fåsarne hängdes från kran

balkarna, tillräckligt lågt för att nätt och jemt tangera vattell

ytan. V er kan var förvånande. Knappast en droppe vatten 
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kom ombord, efter det påsarna ::;atts ut; refven stuekos ut och 
fartyget gjorde 280 minuters distans på 24 timmar. Detta 
skedde den 30 Januari 1886 på Lat. 34'' N., Long. 74" V. 
På::;arne sattes ut kl. 8 f.m. och bibehöllos utombords 16 
timmar, under hvilken tid konsumerades omkring 4 1

/ 2 gallon 
olja. 

Samma fartyg utstod under samma resa, den 4 Februari 
på Lat. 41" N. Long. 68') V., en förfärlig storm från nordost, 
clå sjöarna bröto öfver fartyget och fröso till is. Fartyget låg 
bi nnder undre stormärsseglet. Vid detta tillfälle begagnades 
4 påsar, 2 förut från hvarj e kranbalk och 2 akterut från hvarje 
uäfvert. Ol.ian hade samma effekt som i föregående fall och 
i min tanke, säger fartygets kapten, räddades fartyget från 
total undergång genom begagnandet af olja." 

Captain Hill säger, "att han ble± förmådd att försöka, 
hvad verkan olja kunde hafva genom de framställningar, han 
emottagit från "The Hydrographic Office", rörande saken ::;amt 
genom "J anuary Pilot C hart", som han erhållit från l? ören ta 
Staternas konsul i Chienfuegos," och slutar med följande ord: 

"Hädanefter ämnar jag hafva ett fat olja alltid disponi
belt för begagnande i hårdt väder i hvarje fartyg, jag må föra 
befäl på." 

"Captain \Villiam Peake på skonerten "F. Krantz", på 
väg från Port of Spain (Trinidad) till Boston den 26 Dec. 
1885, hade en förfärlig storm från NNO. 15' Ost om Cap Hat
teras. Seglen blåste bort, folket bortspolades från pumps,rna, 
båtar och andra effekter på däck spolierades af de svåra sjö
arna etc., blef tvungen att hålla sydvart och länsa för topp 
och takel. Beslöt utröna hvad verkan olja kunde hafva på 
sjön. Begagnade två vanliga träkaggar, som rymde omkring 
10 gallons hvardera; borrade ett litet hål till lufthål i ena 
ändan och ett dylikt i andra för olj an att droppa från. I 
hvaTClera kaggen fYldes 8 gallon kokt linolja och surrades de 
sedan IJå fartygets låringar. Oljehålet var lagom stort för att 
låta oljan droppvis läcka ut. Verkan häraf var allt h vad man 

knnde önska; knappt en droppe vattr:m kom ombord, folket 
återvände till pumparna, fartyget blef länspumpadt och däcket 
åter klargjorclt. 

Oljan begagnades 16 timmar och under denna tid åtgick 
omkring 8 gallons." 

N edanstående uppgifter äro hemtade ur April, Maj och 
Juni månaders "Pilot Charts": 

"Captain Lewis på briggen "Mary Norwood" rapporterar, 
att han den 4 sistl. Febr. på Lat. 37° 30'' N., Long. 73" 20' V. 
utstod en svår storm och måste lägga bi. Tre påsar, fylda 
med terpentinolja uthängdes förut, midskepps och (l,kterut, och 
icke en droppa vatten kom Llerefter ombord under 3 dagar. 
Oljm1 spred sig väl till lofvart, allt eftersom fartyget clref. 
Intet clref lades i olj epåsarna, emedan vid ett föregående till
fälle den befans hårclna, då den kom i beröring med vatten. 
Kaptenen och styrmannen förklara, att de skola köpa olja 
för ändamålet af egna medel, heldre än att gå till sjös utan 
sådan." 

Captain Tregarthen, engelska ångaren ·'Marmanhense" 
rap1Jorterar: 

"Den 2 sistl. Mars, utanför Hatteras befann jag mig i en 
ganska hård NV.-orkan och lade bi, då jag icke kunde komma 
öfver stäf. Vinden blåste med stor våldsamhet, varierande 
mellan NNV. och NV., barometern omkring 30, och en för
färlig sjö, som bröt öfver fartyget och gjorde stor skada; skep
pet var ganska svårt att hålla till vinden, lofvacle upp och 
föll af igen åtskilliga streck; kunde icke styra, ehuru maski
nen arbetade. J ag fylcle klosettbålarne med clref och göt lin
olja derpå, samt satte 2 man på post att fylla på efter behof. 
J (tg fylde också en liten segeldukspåse med clref, mättad med 
samma slags olja, och släpade elen från lofvarts kranbalk med 
en ända, så att den kunde ch·ifva åtskilliga famnar tllllofvart 
om fartyget. Detta red nu mycket lättare, kunde stäfv(t sjön 
och intet vatten kom ombord, sjön bröt sig ej inom 30 yards 
från fartyget. J ag kunde lätt och med fullkomlig säkerhet 
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hafva firat en båt i sjön, om jag velat. J ag beslöt att hädan
efter begagna olja och tvekar ej att påstå, att, med lämpligt 
bruk cleraf, jag ej skulle he~itera att möta elen hårdaste storm. 
Vicl första tillfälle som erbJuder sig, ämnar jag stoppa maski
nen, hänga ut flera oljepåsar till lofvart och låta fartyget 
clrifva efter behag. J ag är fullkomligt öfvertygad att detta 
skall befinna sig så säkert och komfortabel t som möjligt, och 
beklagar endast att ej hafva gjort försöket förut ." 

Barkskeppet "James A. Borland" mötte förfärligt väder 
under resan från Brasilien. Captain Davis säger, "att den 
orkan, som hemsökte Newyork under senare delen af Febr. 
träffade hans fartyg, elen 26 Febr. då han var i miclten af 
Golfströmmen, utanför Cap Hatteras. Den varade 2 dagar, 
kom igen den 2 Mars och likaså elen 10 då fartyget var på 
östra kanten af Golfströmmen. En stor del af tiden var däc
ket uneler vatten och fartyget måste hållas fördevind. Den 
10 Mars, då vattnet spolade öfver fartyget, bröt sjön så vålel
samt emot skansen, att ringbultarna ry<'ktes ut och vattnet 
rusade in i hytterna genom bnlthålen. Det var nödvändigt 
att stilla sjön på något sätt och captain Davis tog sin tillflygt 
t ill begagnanclet af linolja. Han hade aldrig försökt det förut, 
men ämnar hädanefter aldrig lemna hamn, utan att hafva ett 
extra kärl olja ombord. Han lade stora stycken clref, genom
dränkta af olja och lät oljan långsamt drypa i vattnet. V er
kan cleraf var förvånande; oljan bröt fullkomligt brottet af 
sjön och vågornas häftighet. Då han först tog sin tillflygt 
till oljan, v oro "alle man" vid pumparna_. Kaptenen ansåg, 
att fartygets lyckliga framkomst till hufvnclsaklig del var att 
tillskrifva begagnanclet af olja. 

Korvetten "Balder" befann sig samtidigt den 10 Mars i 
Golfströmmen, på höjelen af Charlestown, och utstod denna 
storms våldsamhet samt erhöll en svår brottsjö en gång der
under, men var jag då ej ännu i medvetenhet om oljans för
vånande verkan mot brottsjöar. 

Engelslm skonaren "John Millarcl", kapten Brown, rap-
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porterar: "att han den 26 Febr. på J effreys bank utstod en 
förfärlig orkanstorm från NV. med en oerh0rcl sjö tvärs på 
lifvet, som gång på gång bröt öfver fartyget. Han beslöt att 
begagna olja. En påse, rymmande 2 kubikfot, fyldes med 10 
rf/. dref, mättaclt med l gallon kerosinolja, och upphängeles i 
lofvarts fockrigg. Fartyget låg vid tillfället bi uneler clubbel
refvacl fock, stäfvande VSV. Effekten var förvånande (won
derfnl). Oljan spred sig 50 alnar kring fartyget och efter det 
påsen blifvit uthängd, kom icke så mycket som en pyts vatten 
ombord. Sjön reducerades till en lång dyning i fartygets 
omedelbara närhet. Oljan påfyldes hva.rje timma och hela åt
gången var 4 gallon. " 

Captain Foss på briggen "Hyperion", från Portland, Maine, 
berättar en intressant historia om huru hans fartyg red ut en 
svår storm, under det sjöarne afhöllos från att spola öfver 
genom utombords upphängda oljepåsar. Då captain Foss sistl. 
Februari var i Havana lät han tillverka 2:ne segeldukspåsar, 
rymmande omkring 1'/2 gallon hvardera. Påsarna gjordes af 
sådan form, att öppningen kunde fullkomligt tillslutas, och 
uthängdes påsen så, att elen tangerade vattnet. Den 25 Febr. 
på väg från Ha vana till N ewyork, träffades "H yperion" af en 
storm, som kaptenen ansåg vara den hårdaste han råkat ut för 
under 30 års tid. Den lilla briggen lades bi, och de 2:ne på
sarna, med omkring l gallon fiskolja i hvardera, firades i 
vattnet. Den ena fästades till lofvarts kranbalk och den an
dra till storriggen i lä. Innan captain Foss firade påsarna i 
vattnet, gjordes 3 små hål i h vardera. Effekten häraf var den 
bästa möjliga. I stället för att bryta öfver fartyget blefvo 
sjöarna ofantliga dyningar, på hvilka briggen höjdes och sänk
tes utan att taga in något vatten, tills kl. 1/A e.m. följande 
dag, då elen från storriggen upphängda påsen förlorades, h var
efter en svår sjö snart träffade fartyget och bortspolade ror
mannen. Så hastigt som möjligt utsatte captain Foss en 
annan påse, hvarefter stormen reds ut utan vidare svårighet. 
HaLle ej oljan blifvit använd, är kap tenens tro, att fartyget 
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gått förloradt i den förfärliga stormen. Ett barkskepp, som 
samtidigt med "Hyperion" lemnade Havana har icke seelan 
afhörts. Oljan i h vardera påsen räckte omkring 24 timmar." 

Captain Karlowa, tyska ångaren "Bohemia", rapporterar, 
"att han på sista resan från Hamburg till N evvyork den 25 
Febr. 1886 på Lat. 43" 50' N. Long. 54" 58' V. mötte en 
våldsam storm, hvarvicl vinden först kom från SO. och seelan 
skiftade rund till VNV. med svår sjö från NNV. sjön fortfor 
att tilltaga i våldsamhet, flera brottsjöar komma inombords, 
krossande skylight, skadande ängstyrinrättning och fyllande 
däcken med vatten. Maskinerna stoppades; 6 påsar, fylda 
med clref, mättad med olja hängeles ut från styrbordssidan, 
på lika afståncl och så, att oljan droppade i sjön. Allt efter 
som påsame tömdes fyldes de ånyo; elen qvantitet som åtgick 
var l gallon i timmen. Verkan häraf var förundransvärd, 
nästan ögonblicklig, och liksom genom ett trollslag. Sjön lug
nades: fartyget upphörde att arbeta så våldsamt, och efter det 
oljan började användas, kom intet vatten öfver relingen." 

Captain Wass på briggen "Morancy" meddelar rörande 
sm erfarenhet om bruket af olja följande: 

"Under sistl. Febr. månac11886 på Lat. 37° 40' N. Long. 67° 
10' V. träffades han af en orkan från SV. till NV.: åtföljd af 
en oerhörd sjö, som spolade hans däckslast öfverborcl, slet 
presenningarne från luckorna, slog in kajutfönstren, sopade 
allt, som icke var fastsurradt, öfverborcl, och gjorde äfven 
annan skada. Finnande 2 fot vatten i 1 ummet och seende 
sitt fartyg hotas mecl undergång, beslöt kaptenen att begagna 
olja. Fartyget lades bi uneler gaffelstormsegeL 

En liten segelclukspåse, fyld med clrefmat och mättad med 
kokt linolja, hängdes på lofvarts kranbalk, en svabel doppad 
i kreosin och kokt linolja hängues öfver siclan micltför stor
vanten; två kaggar, fy l da med kreosin, fastsurrades på relin
gen vid fockvanten och på lofvarts låring, och svickan Yäncl 
så, att oljan ganska lång~:>amt. kumle rinna ut. Effekten blef 
>:nart synbar i lugnanchJt af de förut brytande sjöarna. Oljo-
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dropparna sträckte sig åtminstone 200 yards till lofvart om 
fartyget, och knappt en droppe vatten kom ombord, efter 
sedan olja börjat användas. Uneler stormen åtgick 5 gallons 
kokt linolja och 3 gallons kreosinolja. Captain \V. tr0r fullt 
och fast på oljeteorin och går aldrig mera till sjös utan ett 
förråd der af." 

Captain Davis på barkskeppet "James Borland" berättade, 
vid ett besök i Hydrographic Office, "att han på sin sista resa 
från Sydr.tmerika till N ewyork, begagnade 4 påsar med olja, 
en från hvardera bogen och en från hvardera storröstet, fästaue 
med korta ändar, så att påsarna kunde doppa i vattnet vid 
hvarje fartygets öfverhalning. Han gjorde försöket, både 
uneler länsning och biligg~ing, och i hvarje fall fann han, 
att oljan tog bort brottet af sjöarna och hindrade vattnet att 
bryta inombords. Han säger, att då man länsar i hög sjö, far
tyget girar ett par streck ena eller andra vägen från kursen, 
och att, då detta inträffar, sjöarna stundom bryta in öfver mot
satta låringen, såvida ej ett sätt kan utfinnas att rigga ut på
sarna, så att oljan täcker ett tillräckligt bredt rum akterut 
att förekomma detta. Han rekommenderar att rigga ut spiror, 
surrade till kranbalkarna, om de förstnämnda kunna göras till
räckligt starka, och vid dessa spimockar hänga påsarna, så att 
oljan sprider sig öfver en yta, som är 2 gånger fartygets 
största breclcl. Att hafva påsar upphängda från fockrånocken, 
duger ej, enär vinden blåser dem inombords; fastgörings
ändarna måste vara korta och påsarna gjorda tunga för att 
hinura vinden att kastP, dem mot sidan och blåsa oljan ombord. 
Captain D. begagnade linolja och seelan den var åtgången, 
vanlig fernissa, som dock var för tjock och ej svaracle mot 
ändamålet. En gallon olja för de 4 påsarna gick åt i timmen 
under länsning och en mindre qvantitet uneler biliggning. 
J erncläfvertar skulle vara lämpligast att uthänga påsarna från. 
:F'artygen borde vara i förväg apterade och olja medföras för 
detta ändamål, och bör man ej invänta en storm och låta sjö
arna spola öfver, innan man gjol't, sina förberedelser." 
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Captain Greenbank på skeppet "Martha Cobb" rapporterar 
följande angående ett af honom gjordt försök med olja på restt 
mellan Newyork och Europa : 

"Under en af de svåra stormar jag råkade ut för sistlidne 
vinter, hade jag lyckan att råka på ett fartyg i sjunkande 
tillst:\nd, h vars befälhafvare signalerade till mig: "fartyget är 
i sjunkande tillstånd, båtarna krossade, berga oss". Det blå
ste vid tillfället ganska hård t med en otäck sjö tvärs. J ag 
länsade för undre stormärsseglet och refvad fock , t:l et andra 
fartyget ensamt för bottenrefvad fock, enär det förlorat sitt 
märssegel dagen förut. J ag hade också förlorat mina stora 
båtar, hade fått relingarna inbräckta och däcken öfverspolade 
i samma storm, och den enda båt j ag hade qvar var en liten 
16 fots joll. J ag var verkligen i förlägenhet h vad jag skulle 
göra, då jag var öfvertygacl om att min lilla båt icke kunde 
berga sig i en sådan sjö, och lade derför bi uneler några tim
mar, i förhoppning att stormen skulle bedarra eller sjön lägga 
sig något, men då natten nalkades och ingen utsigt var till bättre 
väder, beslöt jag slutligen att göra ett försök att berga besätt
ningen från det sjunkande fartyget. Alla oljelastade fartyg 
("M. Cobb" var lastad med petroleum), huru väl lasten än 
må vara stufvact, hafva en viss läckage, som blandande sig 
med slagvattnet måste pumpas ut, och hade jag iakttagit, 
huru smul s jön var i fartygets kölvatten, under det vi pum
pade. J ag beslöt derföre att begagna mig häraf vid båtens 

utsättande. 
Det vanliga sättet att till sjös taga en besättning från 

ett vrak, är att gå till lofvart om detsamma; så att båten må 
hafva fördelen af att ro undan vind och hög s.iö och derefter 
hålla i lä om vraket för att emottaga båten. 

Ja()' siD"nalerade till det andra fartyget att lofva till vin-
b b 

r1on, under det jag gick till lofvart om honom, sättande i gång 
mina länspumpar, men jag fann snart, att skeppet clref fortare 
~in oljan, och att den icke hade någon verkan på sjön i lä, 
uneler det att vi till lofvart hade j emförelsevis smul sjö. J ag 
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beslöt derför hålla af och gå akterom det andra fartyget sa.mt 
lofva till på dess låring så nära jag vågade komma, hvarföre 
jag ånyo satte pumparue i gång och samtidigt tömde i spy
gatten ett 5 gallonskärl fiskolja som jag hade ombord. Verkan 
häraf var förvånande. Inom 20 minuter derefter yar sjön 
mellan och omkring de 2:ne fartygen alldeles nedbruten. Den 
långa, tunga dyningen var qvar, men skummet och brott
sjöama hade försvunnit, och min lilla joll med tre man, hade 
ingen svårighet i att ro till lofvart, göra två resor och berga 
nästan hela besättningen. Det andra fartyget hade emellertid 
lappat upp sin minsta båt med segelduk, och kommo kaptenen 
och styrmannen i elensamma lyckligt ombord. Jag observera(le 
båtarna med största uppmärksamhet, men ingen af dem intog 
något vatten uneler passagen, ehuru djupt lastade de voro och 
sjön viclt brytande sig i alla rigtningar utanför den förtrollade 
fläck })å hvilkeil fartygen lågo, ej heller erhöllo båtarna någon 
skada, vare sig vid ut- eller insättningen. J ag är öfvertygarl, 
att huru svår än stormen eller sjön må vara, skola 2:ne fartyg 
kunna ligga nära hvarandra och transportera huru mycket folk 
som helst i goda, välskötta båtar, om olja på klokt sittt an
vändes af det fartyg, som ligger i lä. Med nutidens stora 
passageraretrafik på oceanen tror jag det vara hvarje menui
skas pligt att bekantgöra något sätt, genom hvilket mennisko
lif vid olyckshändelser kunna räddas." 

Äfven på korvetten "Balder" anstälcles på grund af i 
April månaels "Pilot Chart" gjorda meddelanden härom, uneler 
öfverseglingen från Newyork dy lika försök, h vilka visad o 
samma goda resultat, att hejda brottsjöarnas verkan och före
komma öfverspolning. För detta ändamål uthängdes utom
bords, förut, midskepps, och på låringen, dylika mindre säckar 
eller påsar, i hvilka lades clref, som öfvergöts med rofolja, 
hvilken snart lemnalle synliga spår efter sig genom oljefiäd::ar 
på vattnet och hade den förvånande effekt som ofvan omtalas. 
Men dels var t illgången på clref ombord otillräcklig för att 
fylla påsarna, dels var säckväfven temligen gles, hvarigenom 
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åtgången af olja, omkring 2 kannor i timmen, blef större än 
elen borde hafva blifvit, som följd hvaraf försöket efter några 
timmar måste upphöra, alldenstund tillgången af olja var be
gränsad. 

Genom anförande af ofvanstående mångfaleliga exempel 
från sistlidne vinters erfarenhet, hvarnnder fartygets räddning 
från undergång stundom helt och hållet tillskrifves använ
dandet af olja, har jag velat fästa vapenbröders uppmärk
samhet på saken och till ledning för vidare försöks utförande 
å flottans fartyg. 

Sjömanslifvets chancer äro oberäkneliga, och om än våra 
farvatten icke hemsökas af sådant öfverhanclsväder, med för
färlig sjö, som vinterstormarna i norra Atlanten erbjuda sjö
mannen, torde dock äfven för våra i allmänhet väl försedda 
örlogsfartyg sådana omständigheter kunna inträffa, att en chef, 
vare sig för att bevara sitt fartyg för haverier eller för att 
under storm underlätta bergandet af något i hans väg kom
mande nödstäldt fartygs besättning, kan känna sig manad att 
använd a det enkla medlet. 

Onskligt vore derföre, att de af våra fartyg, som utgå 
på vinterexpeditioner försågos med ett extra kärl linolja eller 
fiskolja, afsedt uteslutande för användande vid inträffande öfver
handsväder med hög sjö. Den lilla kostnad detta komme att 
medföra, skulle mångdubbelt återbetala sig genom att bevara 
skrof och tackling m. m. från haverier. 

Säkert är att denna fråga f. n. i all sin enkelhet, omfattas 
med stort intresse af den maritima handelsvedden och, sedan 
den blifvit känd och bepröfvad i allt vidare kretsar, torde 
hvarje fartyg, som har att trafikera de stora verldshafven, ej 
underlåta att medföra ett kärl olja, större eller mindre, för 
detta behof. U. 

Rättelse. 
I <len hcskrifi1ing af ryskt kanonhåkn »Korccz ,,, som finnes inf(inl i t idskrif

tons 2:a. hiifto st.1r å si< L lli1, tkr 11ppgit'tcr lem n as om lwnon biltons bestyckning, 
å. r:ulcma l orh 4: ''"'·; detta iir felaktigt ot·h l>ur rara: iw/,rs (engelska trUJJ). 




