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Kontrollinstrument för fingerad minskjutning. 

Ändamålet m cd fingerarl minskjutning är, att sätta min
båtsbefälhafvaren i tillfälle att .:_\fvft sig i bedömfLndet af det 
anfallna fartygets kurs och fart samt i minbåtens manövre
rande vid anfallets utförande, utan att minan dervid behöfver 
utskjutas. 

Den fingerade minskjutningen är sålunda afsedd, icke att 
såsom öfning ersiitta den verkliga minskjutningen, utan att ut
g·öra en tids- och materielbesparande förberedande öfning. 

Med det lilla antal minor, som stå till vårt förfogande, 
är det nemligen alldeles nödvändigt att begränsa antalet ut
skjutningar under fredsöfningarna till ett minimum, på det 
att de år från år tjenstgörande minorna icke må blifva så 
ansträngda och förslitna, att de slutligen göras till verkligt 
krigsbruk oanvändbara. 

Kontrollinstrumentets ändamål är, att på grund af vissa 
observationer, gjorda i det fingerade utskjutningsögonblicket, 
bestämma: 

dels om och huru en i detta ögunblick utskjuten mina 
skulle hafva träffat och 

dels huru stort fel minbåtsbefälhaf\'aren begått i beclö
mandet af det anfallna fartygets kurs. 

Om f och m (fig l) utmärka fartygets och minbåtens plat
ser i utskjutningsögonblicket och om vidare la och ma äro 
fartygets och minbåtens (således äfven minans) kurser, så 
måste, om minan skall träffa fartyget, br1,da samtidigt inträffa 
i a eller, med andra ord, medan minan tillryggabgger L1ist. 
ma, bDr fartyget tillryggalägga clist. fa. Sblnarlen mellan 
,Jetta stycke fa och det ~om fartyget wwkligen tillryggalagt, 

1'idskr. 1" SjUr. 1889. 9 
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låt vara Ja', utgör skottfelet. storleken af Ja l bestämmes på 

följande sätt: 
Mimtus och fartygets tillryggalagda distanser under ett 

visst tidsintervall måst.e naturligtvis förhålla sig till hvarandra 

såsom deras respektive farter. Om dessa betecknas med k och 

k 1 måste således: 
k' 

lJUt :jet' = k: k' och.fit 1 = ~ X uw. 

storleken af ja l kan äfven på konstruktiv väg bestämmas 

genom att indela fm i k antal lika stora delar och frlm m aJ
sätta k 1 sådana delar f;amt genom denna punkt c draga en 

linie cb parallel med fa. I de tvenne likformiga trianglarne 
mc 

mbc och maj måste n~f : mc = ma : mh eller 11111 = -
1 

X mrt , 
m · 

k' 
d. v. s. mb =k X ma =Ja 1• 

Det är denna konstruktion, som förmec1elst kontrollinstrn

mentet utföres (fig. 2). 
De båda i millimeter uppstuckna linealerna .M och F 

kunna röra sig omkring pivoter utefter hvar sin graderad 

cirkelbåge. Linealen .LV[ representerar minans och linealen F 

det anfallna fartygets kurs. Pi v o ten till fartygets kurslinea l 

är fästad å en unelerliggande uti instrumentets ram infäld tvär

linea!, T, hvilken kan skjutas in och c1ragas ut. När denna 

lineal är utdragen, så att elen å dess ena sida befintliga klac

ken stöder emot insidan af instrumentets ram, befinner sig 

den rörliga pivoten i medelpunkten till den större cirkelbågen 

och a.fståndet mellan båda pivoterna är 200 mm. Tvärlinealen 

öfverskjuter då ramens yttre sida med 200 mm. och denna 

öfverskjutande del är försedd med fyra olika graderingar för 

20, 22, 24 och 26 knops minor. H varje del blir på de olika 

skalorna 1
/ 20 X 200; 1/n X 200; 1/2~ X 200 och 1

/ 2 6 X 200 mm. 

Dessa delar äro numererade från tvärlinealens yttre ända. 

Om man sålunda framskjuter tvärlinealen, till dess delen 

märkt 6 på 20 knops skalan kommer jems med ramens ytter-
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kant, måste afståndet mellan båda pivoterna blifva %
0 

X 
200 mm. 

Den konstruktiva bestämningen utföres sålunda: 

Sedan vinklame afm och amf (tig l) blifvit bestämda, på 

sätt här nedJ.n anföres, ställes fartygets kurslinieal på vinkeln 

afm och minans kurslineal på vinkeln auif; stycket ja afläses 

på fartygets kurslineal. 

Denna sednare flyttas sedan parallelt med sig sjelf genom 

tvärlinealens inskjutande, till dess, enligt den minans fart mot

svarande skalan, siffran, som utmärker fartygets fart i det 

fingerade utskjutningsögonblicket, kommer jems med ramens 

ytterkant. Stycket mb afläses då på minans kur;;lineal. Ge

nom att jemföra ja med mb fås skottfelet. Om ja > mb hade 

minan gått för om fartyget, om fa < mb hade minan gått 

akter om fartyget. 

Instrumentet är konstrneradt i skalan l : 1000 och afstån

clet mellan minbåten och minfartyget i utskjutningsögonblid::et 

antaget till 200 m. Då skottfelet är proportionelt till distan

s.eu, så behöfver man endast om dist. är 

400 m. öka skottfelet med 100 %. 
300 , , d:o , 50 °/0 • 

100 , minska d:o , 50 %. 
Det fingerade anfallet utföres såsom ett verkligt anfall, 

med den skilnacl, att, i stället för att minan verkligen utskju

tes, utskjutningsögonblicket markeras t. ex. genom sänkandet 

af en flagga. I detta ögonblick pejlas minbåten från fartyget 

och tvärtom, hvarefter det anfallna fartyget genom signal 

eller på annat sätt meddelar minbåten såväl pejlingsvinkeln 

(alltid för ifrån räknadt) som sin egen fart. Distansen mellan 

minbåten och fartyget uppskattas enligt ögonmått, hvarefter 

konstruktionen utföres med tillhjelp af kontrollinstrumentet 

på ofvan anförda sätt. 

Exempel. Antag att i affyringsögonblicket minbåten pej

lades från fartyget under en vinkel af 60° och att fartyget 

pejlades från minbåten under en vinkel af 28", fartygets fart 
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vore 8 knop, dist. 300 m. och minbåten vore försedd med en 

mina löpande ~4 knop. 

Tvärlinealen utdrages då, så långt elen går, fartygets kurs

linea! inställes på 60" och fastklä.mmes~ minbåtens kurslineal 

inställes på 28° och fastklämmes, stycket fa afläses och blir 

i detta fall = 94 m. Derefter framskjutes tvärlinealen tills 

"8" på 24-lmops skalan kommer jems merl ramens yttersida, 

då mb afläses, i detta fall = 57 m. Skottfelet blir då 94 - 57 

= 37 m. , på hvilket sistnämnda afståncl minan skulle gått för 

om fartyget, under förntsättning att clist. varit ~00 m. Då 

denna distans nu var 300 m. måste felet ökas med 50 liJu och 

blir då 37 + 18 = 55 m. 

Genom kontrollinstrumentet kan äfveu be::;tämmas det fel 

i bedömandet af det anfallna fartygets kurs, som minbåts

befälhafvaren begått. 

Detta göres genom att åt linealerna på kontrollinstrumeu

tet gifva samma ställning, som pejlinstrumentet ombord på 

minbåten innehade i det fingerade utskjutningsögonblicket. 

Dervid motsvarar: 

l:o) tvärlinealen på kontrollinstrumentet, 

diopterlinealen å pejlinstrumentet; 

2:o) fartygets kursliueal å kontrollinstrurnentet, 

fartygets /curslineal å pejlinstrum~ntet samt 

3:o) minctns kurslinea l å kontrollinstrumentet, 

den i minbåtens medellinie orubbligt fasta liuealen å pejl

instrumentet, som äfven der föreställer minans kurs. 

Vid pejlinstrumentet:; användande fastskrufvas inre ändan 

af fartygets kurslineal orubbligt på den siffra å minans knrs

lineal, som motsvarar den använda minans fart. Å kontroll

instrumentet konuner sålunda längden af sidan ma (fig. 3) all

tid att blifva 200 mm. 

Om diopterlinealen å pejlin::;trumentet uppstickes, så att 

hvarje del blir lika stor med delarue a minans kurslineal, sii 

kan man vid lämpligt tillfälle efter det fingerade anfallet afläsa 

afståndet mellan cliopterlinea.1ens aldra pivot och yttre ändan 
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af fartyget::; knr::;lineal. Detta af::;ttlnd fa::; då i "fartdela r". 

Uenom att ä koutrollin::;trnmentet fram::;kjuta tvärlinealon till 

dess, enligt den minans fart motsvarande skalan, siffran :;om 

utmärker diopterlinealens uppmätta längd, kommer jem~ med 

ramens ytte_rkant, kommer afståndet mellan linealemas pivoter 

~Jå kontrolhnstrumentet att motsvara diopterlinealens å pojl

m::;trumentet uppmätta längcl. 

Om minans Jmrslineal derefter inställes på vinkeln amf 

och fartygets kurslineal lägges rätt öf\·er 200 mm.-märket å 

minaus kurslineal, måste kontrollinstrumentets ställning blifva 

alld~les . den, som pejlinstrumentet innehade i det fingerade 

utsk.J ntmngsögonblicket. 

Genom att draga ut tvärlinealen, så långt den går, kan 

storleken af den vinkeln a 11f 1m, :;om det anfallna fa1tyo·ets 

uectönula kurs gjorde, med diOI)terlinealeD el v " pej·l' ·b 
, , .l . . •o. In o·s-

linien mellan fartyget och minbåteu, afläsas. b 

. Genom att jemföra denna med den sanna pejlingsvinkeln 

ajm, fås felbedömandet af det anfallna fartygets kurs. 

Exempel. Antag att diopterlinealens längd efter det i före

gående exempel anförda fingerade anfallet afläses till "20" 

Tvärlinealen framskjutes då till 20 på 24-knops skalan. 1\ii~ 

naus kurslinsal inställes på 28°, hvarefter fartygets kurslineal 

lägges öfver 200 mm.-märket på minans kurslineal. Tvär

linealen utdrages sedan och vinkeln a. 1 !flm afläses och bo

finnes vara 96°. Felbedömandet i kursen är då a 11jlm __ afm 

= 96°- 60° = 36°. 

I detta faJl hade således minbåtsbefälhafvareu bedömt, att 

det anfallna fartyget styrde 3 streck mera från minbåten än 

hva<l i sjelfva verket var fallet. 

I förbigående må nämnas, att a 11f 1 alltid är = af, d. v. s. 

detta f~ll .= 94 mm. Detta kan tjena såsom kontroll på, 

att allt bhfv1t rätt utförclt. 

Awn. Då tvärlinealen ej kan dragas ut längre än till f, 

måste, om diopterlinealens å pejlinstrumentet längd är större 

än "minans fart", konstruktionen med kontrollinstrumentet 



- 118-

utföras i hälften af deu ofvan begagnade skalan. .!Han ställer 

då tvärlinealen å diopterlinealens hnJfva längel och lägger far

tygets knrslineal öfver 100 mm.-märket på minans kurslineal. 

För öfrigt tillgår allt på ofvan beskrifna sätt. Felet i 

bedömandet af det anfallna fartygets fart fås genom att jem

föra den bedömda farten med den från det anfallna fartyget 

meddelade verkliga farten. 
GePh. Dyrssen. 

.. . . 
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Undersökningar 
r·örande det inflytande, som dynamomaskiner och de för elektriska 

belysningen ombord erforderliga kabelledningar 
hafva på kompassen. 

En dynamomaskin med dertill hörande ledningar för elek

trisk belysning omborrl kan på fartygets kompasser hafva ett 

trefaldigt inflytande, hvilket kan utrönas genom att undersöka: 

l:o) Hnru långt elen magnetiska verkan af maskinen med 

dess kraftiga elektromagneter sträcker sig, 

2:o) Den till afvikning verkande kraften hos den af starka 

elektriska strömmar genomlöpta ledningstråden, samt 

3:o) Inflytandet af de uppstäida strålkastarne och lam

porna. 
Vid unelersökning af anordningarna för cl9n elektriska 

belysningen ombord å H. M. aviso Pjeil och H. M. S. Köniy 

}Vilhelm för att utröna deras användbarhet för fö rsök öfver 

anläggningarnas inflytande på kompasserna, så visade det sig, 

att det inskränkta utrymmet gjorde en uppställning af 

kompasser i närheten af dynamomaskinen nästan 

omöjlig; 
att på sådant ställe placerade kompasser dessutom skulle 

hafva förlorat så väsendtligt af sin rigtkraft, genom 

påverkan af tartygets jernmassor, 

att ett rigtigt resultat på detta sätt ej skulle hafva erhållits. 

På dessa grunder syntes det nödvändigt att företaga ofvan

nämnda undersökningar i land, å ett från magnetism och från 

*) Efter Annalen •ler Hytlrog-raphic lllltl I\laritin1en MPtc<~rologie . 
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dynamomaskinen härrönmclu lokaliufiytaacle möjligast fritt 
ställe och derigenom utröna, hvacl inflytande deu elektriska 
belysningsanläggningen har i h varje enskild t fartyg och måste 
såLlana undersökningar företagas för hvarje sär.,;kilcl t fall. 

Nödvändigheten af en elylik umlersökning för hvarje en
,;taka fall erhåller äfven sin bekräftelse deri , att jern och stål
delar i grannskapet af roterande elektriska strömmar först 
efter någon tid antaga en bestämd mängel af permanent mag
netism, beroende såväl på platsen der maskinen uppställes som 
pa befintligheten af ifrågavarande jem- och stålclelar. 

Derigenom att hvarje belysningsauläggning måste lämpa 
sig efter fartygets förhållanden och sålunda icke öfverallt kan 
genomföras efter samma schema, så erhåller hvarje fartyg helt 
tydligt, en egen elektromagnetisk karakter, hvilken äfven 
måste underkastas en särskild und ersökning. På grund häraf 
syntes det ändamålsenligt att utvälja ett fritt liggande, för 
elektrotelmtiska försök bestämdt hus på varfvet och att der 
sätta en dynamornaskin i verksamhet för att unelersöka dess 
inverkan på rundtomkring och i främsta rummet öfver maski
nen uppstäide kompasser , 

Som huset ej var helt och b i llet jornfritt så utforskades 
det der befintliga lokalinflytandet och togs på alla ob,;er
vationsställen med i räkningen. 

Efter ofvan angifna indelning undersöktes : 

l:o) Inflytmulet af tlynamonmsldneu. 

För att framställa verkningssättet af elen undersölda cly
namomaskinen är det nödvändigt att förutskicka eu kort be
skrifning på densamma. 

För unelersökningen valdes, på förslag från kej,;erliga, 
varfvet, en maskin från Schuckert i Nitrnberg, hvilkeu, med 
''Compouncl" lindning, utvecklade elen största hittills brukbara 
kraft och bestod denna maskin väsencltligen at fyra par 
elektromagneter, af hvilka 2:ne med liknämniga poler miclt 
emot hvaranclra. 

-121 -

Alla yttre poler äro hi.stade vid de båda förening,;styckena 
VV, af h vilka alltså, h var t och ett; uppb~i.r fy ra armar, soUl 
stå parvis mic.lt emot h varandra. 

Polariteten hos ar-
nutrna vexlar sålunda 
- se vidstående fig ur ; 
::;tå t. ex. två syd
poler öfverst miclt eniot 
hvarandra så komma 
på sidoarmarne tv;t 
nordpoler och derefter 
på de undre armarne 

.....tyå sydpoler. 

v 

v 

R v 

R v 

Emellan dessa rnidt emot hvarandra stående armar roterar 
en jernring RR, hvilken är omlindad med metalltråd och 
hvars rotationsaxel befinnes i midten af clen,.;amma, parallel 
med elektromagneterna. 

I tråden uppstår, genom öfverföring från en pol till den 
motst.i'tende, en kort ström, r;om, vid ringens hastiga rotation , 
i;örenas med på samma sätt uppkomna strömmar och afledes 
medelst en särskild inrättning, sedan Llen dock del vi,.; förbru
kats i och för stegringen af magnetismen hos de åtta elektro· 
magneterna, h vilka, i början af ringens om vridning, blott visa 
en ringa mängel permanent magnetism, hvilken clock hastigt 
ökas. 

Såsom måttenhet för styrkan hos den på detta sätt upp
komna kontinuerliga ström begagnar man Ampere, då deremot 
spänningen angifves i Volt. 

Proclukten af Volt och Ampere utvisar måttet på nuu;ki
nem; styrka och bestämmer antalet lampor eller strålkastare, 
hvilka kunna insättas i strömbanan. 

Den här begagnade maskinen lenmade vid en spänniug 
af cirka 52 Volts en maximi-strömstyrka af 100 till 110 Am
peres och någon vidare stegring utfördes ej med den begagnade 
motorn, cU en sådan sällan erfordras för praktiska ändamål. 
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För att lära känna ökningen af det magnetiska inflytan

det hos maskinen med olika strömstyrkor iakttogs elensamma 

först med 60 Amperes och sedan med 100. 

En förberedande undersökning af maskinen gjordes här

efter på så sätt, att, den a.fvikning bestämdes, hvilken gjordes 

af en liten magnetnål, npphängcl på ett stift i närheten af 

maskinen. Polariteten hos elektromagneternn. visn.de sig här

vid på ofvan omtalade si:itt; inverkan från dem var i närmaste 

grannskapet så kraftig, n.tt nålen afvek omkring 180'\ då den 

föreles från en pol till en motsittande. 
Då denna undersökning, ti ll en del stödjande sig pft nog

grannare mätningar, blott hade till ändamål ofvan omtalade 

förberedelse och ej är af någon vigt för de pmktiska resul

taten så hafva ej de olika mätningarna här återgifvits. 

Vid magnetiska unelersökningar särskiljas i allmänhet 

tvenne s. k. hufvndlägeu: antingen - l:a hnfvudläget -

vänder elen clmgande magneten en pol åt elen afvikancle nålen 

(änclläge) eller - 2:a hufvuclläget - vänder han sin sida åt 

den afvikancle nålens pol (sic1läge). Inverkan i första hufvud

läget är, med lika långt af.<Jtånd från de magnetiska centra, 

clubbel mot den i det andra. 
Det finnes dock ett mellanläge, vid hvilket inverkan är 

noll och hvarifrån den förstoras åt de båda hnfvudlägena, 

lwilka derigenom också framvisa maximi-verkningar. 

Vill man betrakta den dragande magnetens läge i förhål

lande till elen magnetiska meridianen såsom måttstock , så kal

lar man äfven "det första hufvuclläget" ett sådant, i hvilket 

elen dragande magneten befinner sig vinkelrät mot magneti8lm 

meridianen i ostligt eller vestligt läge och "det andra hufvucl

läget", då elen ligger i norr och söder och verkar sidovägen. 

storleken på afvikningen aftager, vid olika afstånd, om

vändt, såsom kuben på af.<Jtånclet. 
Då elen magnetiska inverkan från en dynamomaskin ej 

är lika enkel som elen från en magnet, så visade det sig nöd

vändigt på det unelersökningen skulle blifva så fullständig 
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som möjligt, dels att bringa maskinens längelriktning i de båda 

omtalade lmfvmllägena, del;; att öka antalet observationspunk

ter, äfvensom att uppställa kompassen i skilda rigtningar 

rnndtomkring maskinen. 

Dessutom var det för det praktiska användandet af bety

delse att husets rum tillät en uppställning af kompasser öfver 

maskinen. 
Gången af undersökningen val· följande: 

Missvisningen bestämdes, genom observation på solen, på 

en pejlkompass, uppstäld utomhus cirka 50 m. från dynamo

maskinen och helt och hållet utanför hermes verkningskrets ; 

och svängningsticlen hos en liten nål från en deviationsmag

netometer iakttogs. 

Denna kompass, betecknad med A , kunde pejlas från de 

flesta observationspunkterna inne i huset. 

Maskinen borde ställas - för att motsvara de båda huf· 

vudlägena - under ena hälften af unelersökningarna med rota

tionsaxeln och elektromagneternas längdrigtning i nord- och 

sydläge och uneler den andra deremot i ost- och vestläge; men 

som för maskinens clrifvancle erfordrades uppställanclet af en 

särskild motor så kunde dess längdrigtning blott bringas i de 

s. k. astronomiska rigtningarna, ehuru det måste gälla såsom 

önskvärdt att tle magnetiska hufvncllägena måtte läggas till 

grund för placeranclet. 

Den inre, i huset begagnade kompassen, hvilken ständigt 

ändrade plats, stod först på ett vanligt stativ af cirka 1,5 m. 

höjd, men sattes vid hufvudunclersökningarna deremot på ett 

lägre stativ så att rosen kom i höjd med maskinens rota

tionsaxel. Då pejlingarna seelermera ej kunde företagas genom 

fönstret blef det nödvändigt att uppställa en kompass, 0för

änc1rac1t stående på ett lågt stativ i närheten af dörren, på 

det att från denna måtte kunna tagas motsatta pejlingar, såväl 

med kompassen utanfor, som med elen inne i rummet varande, 

hvilken uppstälcle:> på olika afståncl och i olika rigtningar 

från maskinen. 
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Platsen för elen utanför uppst.älda kompassen omLytte:s 
under de olika observationsdagarue, men af de olika po::;itiu
nerna h vilka Llro betecknade med A 1 , A~ och A,,, bibehölls 

) 

sluLligen Aa såsom vanmde elen bäst passande. 

U U U. U beteckna kom1Jass1)latsorna i det undre rummet 
' 11 .!' ,t 

och voro dessa med ett unclautag i dot 
inre af byggningen. 

beteckmtr kompasseu vid dörren, h vilken bilcladu 
förmedlingen med kompassen A. 

beteckna kornpasserna i öfra rummet, vanligen 
~ a 3, på deras olika uppställnings
platser, hvilka voro sådana att kom
passen A kunde pejlas från de fleste 

af dem. 
Från lr:arje uppställningsplats togs pejlingar, först då ma

skinen ej utvecklade någon ström och seelan då strömslutning 

åstadkommits medelst möjligaste korta ledning. 
Äfveuså iakttogs på alla platserna svängningstiden ho::; 

nålen I, hvarigenom man erhöll medel att förmedla och i 
räkningarna medtaga det lokalinflytande, som härrörde från 
jorndelar i fönstren, hos motorn o. s. v. och hvilket lokal
inHytande, visade sig då maskinen ej utvecklade någon ström. 

. Då maskinen ej utvecklade någon ström syntes genast aJ 
de motsatta pejlingarna skilnaden i missvisningen på det af 
magnetism oberörda stället A och de olika kompassplatserna 
i närheten af maskinen; alltså på hvarje plats den der varande 

lokala deviationen. 
Uneler det maskinen deremot utvecklade ström erhöll man 

en annan deviation och skilnaclen mellan denna senare och 
elen förr?. utvisar elen deviation (J), som framalstrats af ma

skinen vid strömslutning. 
Här bör äfven omtalas, att ett försök gjordes då ström

men medelst en kort ledning, förts genom en glödlampa och 
) ' o 

en rad af leclningsmotstånd, hvilket tillvägagående visade s1g 
vara blott af elen betydelse för försöken, att inga observationer 

kunde göras på den sidan, hvarest motstånden befunno sig 
~ ) 

emedan dessa sjelfva utöfvade inflytande på magnetnålen, 
ehuru detta dock blott visade sig verksamt då kompassen kom 
i närmaste granskapet af desamma. 

I tab. I och II återgifvas samtliga tagna pejlingar, i:ifven
som de, på de olika ];:ompassplatserna, iakttagna svängnings
tiderna. 

Kallar man: 
T svängningstiden på det af magnetism oberörda stället. 
To1 Tu, etc. , på de olika kompassplatserna då led

" 

ningen ~j är sluten, samt 
på samma ställen då ledningen är 

sluten, 
så utvisa qvoterna af de motsvarande horizontalintensiteterna: 

Ho1 T2 Ho2 T2 H u1 T~ 
H Tol 2 ' H rro/' -H = Tul 2 etc. 

hvilka vi viljii beteckna med 
J.o 1 J.o~ • • • • • • • • . • • • • . • • J.u 1 J.u2 , 

förhållandet mellan den af lokala inflytanden påverkade rigt
kraften och den som finnes på det af sådant ini-lytande oLe
rörda stället. 

Med dessa faktorer: 
2o1 2o2 ••••• J.u 1 Xu2 multipliceras seelan elen af strömmen fram
alstrade deviationen (U'). 

Qvantiteterna 
2o1 U'o1; ).o2 Jo J •••••••••••. J.u1 U'u1; l.u2 U'u2 

äro slutligen de beräknade verkliga värdena på elen deviation, 
som på hvarje särskild uppställningsplats framalstrats af den 
elektriska strömmen. Dessa värden äro i tabellerna införrla i 
en särskild kolumn. 

Förhållandet mellan qvadmterna på svängningstiden utan 
ledning ('l'u2

) och motsvarande svängningstid med ledning 
(T 1 u~) visar strömmens inverkan på rigtkraften, uttryckt i 
fi)r hållandet mellan rigtkraften utftn st,ri"m1 och densam ma vi <l 
ström; qv::mtiteten motsvarande detta fi)rhållande, införd i 
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kolumnen "Föränclrin,q af rigtkraj~en ge1wm st1·öm ", tillika med 

"verkliga deviationen" gifvbr ett mått på maskinens inverkan. 

Observationsplatse1~s afstånd från maskinens miclt är lika

ledes angifvet, äfvensom den från hvarje plats tagna miss

visande pejlingen från kompassen till maskinen. 

Öfver stegringen af maskinens inverkan vid större ström

styrka kan ej ur tabellerna härledas några bestämda lagar. 

Grunden härför ligger deri att vid försöken med den sva

gare strömstyrkan sutto kompassen1a på högre stativ, ]war

igenom rosen kom i ett annat läge i förhålland0 till de fyra 

elektromagneterna än på de låga stativen. 
Derför bör också inverkan under begagnandet af de låga 

stativen blott betraktas såsom förstärkning af densamma vid 

svag ström emedan inflytandet af de fyra elektromagnetparen 

tydligen måste uppnå ett maximum i hvarje plan, som går 

genom maskinens rotationsaxel och ett, med samma polaritet 

behäftadt, elektromagnetpar, under det att i diagonalplanen 

förefinnes en större eller mindre grad af kompensation. 

Dessutom måste, vid kraftigare arbete hos maskinen, äfven 

\'erkningskretsen för den enstaka polen blifva större i förhål

lande dertill och derigenom samverkal). af alla magneterna. 

gestalta sig annorlunda än vid svag ström. 
Deremot synes ur tabellerna att den in \'erkande kraftens 

aftagancle är mycket beroende på afståndet och vid nu begag

nade största afståncl, cirka 10 m. nästan på gränsen af att 

kunna observeras. 
·Härutaf synes man kunna draga den slutsatsen, att vid 

begagnandet af här omtalarle maskinsort med en styrka af c:a 

5200 Volt-Amperes, 
på ett ajstdncl större än 10 m., om h. 12 - 15 m., mellan kom

passen och maskinen utöfvar elensamma in,qen verkan p(t kompassen, 

iifven om den vore uppstäld öfver maskinen. 

2:o) Inflyt:uulet af kahelletlningen. 
En ledningstråd, genomlöpt af en elektrisk ström, sträfvar 

efter att ställa hvarje i granskapet befintlig magnetnål vinkel-
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rät mot sin längcla,xel; en sluten strömbana, bildad t. ex. ge

nom en ledningsbugt, har samma magnetiska inverkan som 

en magnet, hvilken tänkes vinkelrät mot bugtens plan och 

strömstyrkans magnetiska moment är proportionel mot bug

tens ytinnehåll. 
För att å, ena siclan bekräfta dessa fysikalishL lagar och å 

andra siclan undersöka gränserna för inverkan af stark ström 

från dynamomaskinen, så uppstälclm: en kompass ute i det fria, 

tillräckligt långt fråu maskinen att ej någon clirekt inverkan 

derifrån var förnimbar, äfvenså togs en pejling på ett aflägset 

föremål. Ledningstråden lades i en stor bugt, hvars läge och 

afstånd från kompassen vexlacle och hvars ytinnehåll ändrades. 

Resultaten blefvo följande: 
Pejling till föremålet, utan ström •........... = S. 89° 30' Y. 

l. Bugten cirka 20 qvm., rundtomkring 
kompassen, strömstyrkan lO.~) Amperes, 

48 Volts ....•....................... pejl. S. 84'' O' V. 

Deviation. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° 30' 

2. Bugten cirka 12 qvm., kompassen un-

gefärligen i centrum.. . . • . . . . . . . • . . . , · = N. 81° 40' V. 

Deviation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° 50' 

3. Kompassen utanför; bugten cirka 20 

g vm. öster om, med centrum cirka 3m. 

från kompassen .................... . 
Deviation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

4. Bugten öster om, centrum cirka 4 m. 

från kompassen; försöket omgjorclt 3 

gånger ............................ . 

Deviation .........•.. . ............• 

5. Bugten öster om; cirka 20 q vm.; cen-

trum 6,,, m. från kompassen ........ , 

Deviation ......................•.... 

6. Ledningarna i form af en 8; cirka 

3 -4 m. från kompassen ............ . 

Deviation .......................... . 

" 

" 

" 

s. 62° 40' v. 

= N. 72° O' V. 
18° 30' 

s. 87° O' v. 

= N. 83il 20' V. 
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7. 'I'vå paraHela ledningar tätt intill 

hvarandra, förda förbi i meridianens 

rigtning: 
a) Afståndet 2," rn ... ...• .. ... .. .... pejl. 

Ingen verkan. 

b) Atståndet l m. " 
Blott svag verkan. 

s. 7~) 0 30' v. 

= S. 90n O' V. 

Ofvanstående förf'ök 1-2 visa att en ledningstråd, hvilken 

lägges rnndtomkring kompassen, kan i\.stadkornma stor afvik

ning hos nålen; äfven slmlle samma inverkan ega rum , om 

den af ledningstråden representerade magneten skulle befinna 

sig rätt vertikalt uneler magnetnålen. Detta kan dock ej teo

retiskt vara fall et och behöfver ej tagas i betraktande, emedan 

en dylik ställning, äfven om den vore möjlig, ej kunde blifva 

långvarig på grund af fartygets slingrande rörelser. 

~Vi. ö och 4 jemförda med .,J1 6 utvisa, att om bugter i 

närheten af kompassen ej kunna undvikas, så försvagas dock 

deras inverkan på densamma om de läggas i form af en 8, 

och kan denna inverkan till och med helt och hållet upphäfvas 

genom ett rätt läge af dubbelbugten. 

.AJ. 5 utvisar inverkan af en ensam J-råd ; vid försöket var 

dock blott möjligt att iakttaga in verkan af den bo1·tleclaude 

tråden, emedan man använcle en så st.or bugt, som utrymmet 

tillät, hvarigenom inverkan af den återleclaucle helt och hållet 

måste utdemnas. 
Vid detta försök var den närmaste ledningstråden på 2- 3 

m. afgtånd från kompassen, hvarvid visade sig en afvikning 

af 2°,G, 
.AJ. 7 utvisar slutligen, att om en bort- och en åte1j'örande 

ledning läggas tätt int ill hvaranclra, så upphäfva de hvar

anclras magneti:,;]m inverkan som är synlig blott, då de läggas 

i kompassens omeclelbara lcärhet; de!ma inverkan här]e,1or 

sig tloek från 1le b;1.rla ledningarnas olika läge till magnet

nål en. 
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3:o) In1lytantlet af sfrå lkastare. 
Då stri\.llmstare ej tunnos att tillgå, så måste försöken in

skränka sig till att undersöka in verkan af min< l re st röm banor 

motsvarande ungef~\rliQ·en de som använda" ,,1' <1 st1·l,l]~ ,,. ' 
.._J , c v • eL \.::u:;,.aro. 

F ör detta ändamål närmades från olika afsUmd, i höjd 

me<l kompassen, en ledningsbuat af cirka O~ m o·e1101118]~: · • 
~ o , . "' , ,a.J -

ni ng, till densamma. Dervid visade sig: 

l. :Med bugtens axel i Ost och Vest; ll OIT ')111 kompassen; 

a.fstånd l m.; afvikning cirka 4''. 

2. :Med axeln i Ost och V est.; Ost om kompassen ; afstånd 1 

m.; afvilming 14°. 

3. Med axeln i Ost och Vest; Ost om kompassen ; afstlmd 3 

m.; afvikning 0",''· 
Häraf synes, att på samm a afstånd är inverkan beroen de 

af bngtens läge i förhållande till kompassen, och är elensam

ma störst, då bugtens axel, motsvarande rigtningen af den 

henne ersättande tänkta. magneten, fLr vinkelrät mot den af

vikande nålen. 

D ock är denna inverkan redan på 3 m. afstånd utan be

tydelse och försvinner hel t och hållet, då detta aJ<:tånd från 

kompassen än ytterligare ökas . 

'Jiidskr . i Sjör. 188.4. Ju 
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Tvenne torpedos. 

Nordenfalts elektriska torpedo. 

il[edtlcladt :\f ]iijtn:~n t C. Y Askt•r. 

Till de många uppfinningar för krigsbruk, som tle sednare 

åren haft att framvisa, konnehteracle med namnet N ordenfel t, 

kan ännu läggas en, som visserligen tid etter annan utskickat 

ett litet förebud, men som nu t.ycl..: es realiserad, JJemligen N or

denfelts elektriska torpet1o, hvarom här skall lenmas en kort

fattad beskrifning. 
Torpedans form liknar \Vhitehead::;. Den är gjord helt 

och hållet af stål. Längden är lO,:J!l och störst.a bredelen O,sfi 

meter. Den är cirkelrund med främre hälften uågot fylligare 

än den aktre. Vigten är 3 ton. 
Pii. längden delas torpedan i flera vattentäta skott, af 

hvilka det främsta är af-.;edt för en laddning aJ ända till 

200 kg. 
Affyrningeu är anLingen elektrisk eller elektromekanisk, 

d. v. s. att den kan ske, antingen när helst elen manövrerande 

så önskar, eller vid stöt mot det föremål, som skall sprängas. 

Torpeclon framclrifves af en propeller som återigen påver

kas af en elektrisk motor, utvecklande 30 till 35 hkr. Såväl 

den elektriska motorn, so111 styrningen och affyrningen regle

ras genom en enkel kabel, innehållande 3 i::;olerade ledare, 

hvilken torpedan under sin gång ger ifrån sig genom en hylsa 

i propelleraxeln. 
På torpedans öfverkaut för och akter äro fästade tvenne 

fenor af stål sinsemellan förenade af en smäcker ståltross. 

Dessa fenor tjena till stöd för dioptrar, nattetid förseelda med 
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olika färgade elektriska ljus, dolda föröfver och på :sidorna sä 

att de endast för den manövrerande visar dess gång. Fenornas 

förkant äro så afsneddade, att, de i händelse torpedon stöter 

på något hinder, såsom en balk eller dylild, kommer henne 

att dyka under hindret utan att derför stoppas. 

Flytkraften är oberoende af fenorna och ställes torpedan 

från början på det önskade djupet, hvilket, då fenornas öfver

kant äro i vatteuytan, är l,4H meter från centrum. Innan tor

pedon sättes i gång förenas sladden af kabeln med strömveK

lingsnycklar och med tillhjelp af dessa och ett par element 

sättes den manövrera.nde istånd att reglera torpedans gång. 

Torpedon drifves medelst accumulatorer, hvilka kunna ]au

das vid h vilken vanlig dynamo som helst och fordra ringa 

,;kötsel på samma gång de länge bibehålla sig laddafle. l\1ec1 

130 accumulatorer uppnås en hastighet af lö knop, hvilket har 

ansetts tillräckligt för en styrbar torpedo, men kan den nu

varande rymma ända till 180. Hastigheten är densamma 

uneler ett lopp af till 3 minnter och meclgifver kabeln denna 

distans. 
Torpedon synes synnerligen Yäl lämpa sig till försvar af 

hamnar och vikar eller i allmänhet kustförsvar och stödes 

detta påstående på följande egenskaper hos torpeclon: 

l:o) Iugen på förhand anordnad plats för utskjutningstub 

eller dylikt är behöflig, utan kan torpedan sättas i sjön hvar 

helst man så önskar och kan dirigeringen ske såväl från båt 

eller f,utyg som från stranden. 

2:o) Accnmnlatorerna kunna som nämdt laddas vid h vil

ken vanlig dynamo som helst och som sådana numera före

komma temligen allmänt, tyckes ingen svårighet i elen vägen 

sannolik, äfven i saknad af modernare krigsfartyg. 

Accumulatorerna kunna clå de icke användas förvaras nära 

nog huru länge som helst utan att taga skada. 

3:0) Torpeclons konstruktion är synnerligen enkel, så att 

hvar och en med någon vana vid elektriska apparater kan 

sätta sig in i densamma.. 
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4:o) Det erfordras ingen större öfning för att manövrera 

torpetlon ou!last man vid ringa fart nf1gra gflllger slitter sig 

iu i st römvexlingsnycklarnes bandterande och kan mau p:\ ::;it. 

sii.tt utan omladdning af accnmnlatorerna företaga upprepade 

öfningar. 
Som N orclenfelts torpedo är jemförelsevis ganska tung, 

uomligen cirka 3 ton, då vVhiteheacls uppgår till 1 /~, torde näp

peligen något torpedorrät hindra densamma och äf\'en om den 

icke skär igenom nätet blir detta dock tryckt betydligt när

mn,re fartyget och då en laddning af 200 kg. dynamit eller 

bomullskrut t. o. m. på en distans af 8 meter med säkerhet 

genomslår botten på de kraftigaste pansarfartyg, skulle det 

erfordras allt för långa bommar för att med nät skydda sig 

för densamma. 

Torpellou har visserligeu Hera gånger blifvit försökt, men 

man torde få afvakta of-:ficiela rapporter om densamma. Hål

ler den hvad den lof\'ar, bör <len särdeles väl lämpa :::ig för 

8verige med dess vidsträckta skärgårdar och många hamnar, 

som ;,alma allt försvar. 

Howelis torpedo. 

Howelis torpeda är uppfunnen af kaptenen i N ordameri

lmnska Föreuta :otaternas flotta Howeli och patenträtten till 

denna uppfinning uppköptes af "Hotchkis" onlnance Company" 

i London elen l Febrnari 1888. 

Drifkraften i Howells torpet1o ä.r iuertien hos ett sväng

hjul, som gifvits stor rotationshastighet, innan torperlon ut

skjntes. 
Svänghjulets axel, som ligger i torpedans midt i rät vinkel 

mot torpedans längdaxel, ethåller sin roterande rörebe fråu en 

motor genom förmedling af en kopplingsrnuff. Svänghjulets 

axel är mer1elst Att c1rAf förenar1 med tvenne propelleraxlar. 
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Halfvägs emellan svänghjulet och torpedans aktra spets sitter 

en au~omatisk. styr- och. nedsänkningsregulator, som verkar på 

styrstangen till ett honsontalt ror, samt två styrstänger för

bnndna med ett vertikalt ror; den för detta ändamål behöflio·a 

rörelsekraften erhålles från svänghjulet genom en skruf nt~n 

i:i.ncla som sitter ph propelleraxeln, och ett dref på regulatorn. 

Torpeclon kan ställas för gång på hvilket djnp som helst mel

lan 1-- 12 yards (O,n2 - 11 meter). Torpedons skal i-ir af metall, 

alla andra delar, med undantag af drifhjnlet och propeller

axlarna, som äro af stål, tiro af fosforbrons. Torpedon är 2 438 

meter lång och O,m meter i diameter och rymmer 31 _, 1
1

-0' 
1 , ?IV \.b' 

sprängladdning. Svänghjulet väger 54,4 kg. Torpedans hela 

vigt laddad är 147,4 kg. Rummet emellan tändstiftet i · tor

pedons spets oc~1 svänghj ulet iir afsedt för spräng-laddningen, 

emellan. svängh.]nlet och regnlatorn finnas endast propeller

axlar~la, och rummet bakom regulatorn är fyldt med kork , 

hv1lken hål äro uttagna för styn;tängerna och propeller

axlarna. 

1\fan kan använda, hvilket utskjutningssätt man önskar, 

som medgifver, att torpedon erhåller en rörelse omkring dess 

längdaxel, hvilken rörelse är den gyroscapiska resultanten af 

fartygets rörelse eller af rigtningen, sam t svänghjulets lefvande 

k~·aft. Denna rörelse åstadkommes genom att gifva utskjut

mngstuben eller torpedstödet inuti tuben en svag rullande 

rörelse. Om torpedou utskjutes då elen rullar, börja roren 

genast att verka, så att torpedens rigtning blifver rät och ej 

afvikande. Howelis torpeda är den enda, som helt och hållet 

automatiskt bibehåller sin rigtning. Den har ingen ballast, 

men sedan den blifvit utskjuten nedgår den automatiskt till 

d~t djup för hvilket den är stäld. Dess lopp i horisontal rigt

nmg är rät, oberoende af åverkan från afvikande krafter. 

Den styr sig sjelf automati:;kt, ehuru icke efter samma grun

rler som en båt styres. V an liga förhållandet med en båt är, 

att då den af en eller annan orsak erhållit en från dess kurs 

afvikamle rigtning, styres den in i sin kurs törmedelst rodret.; 
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men om Howells-torpedon åverkas af en yttre kraft, som 
söker bringa den ur dess kurs, så, i stället för att ändra kurs, 
rullar torpeden endast till höger eller venster, och denna rull
ning förorsakar regulatorn att verka på de vertikala roren, ~å 
att dessa gifva torpedan en rörelse som är motsatt den, hvil
ken åstadkommes genom den afvikande kraften. Följden af 
detta är att torpedan efter att hafva blifvit satt i rullning 
genom en afvikande kraft, rullas tillbaka i dess ursprungliga 
läge genom rorens automatiska åverkan, tillföljd hvaraf de~ ej 
uppkommer någon förändring i torpedans ursprungliga ngt
ning. Detta blef praktiskt undersökt med en 0,7n2 meter lång 
modell, hvars svänghjul vägde 6,s kg., och från hvilken pro
pellrarne hade blifvit frånkopplade. Svänghjulet gjorde 9000 

hvarf i minuten. 
Då man vid detta tilltälle förde torpedans bakända rät 

vinkel mot dess längdaxel, gick torpedan paraHelt med sig 
sjelf, i det den samtidigt rullade, men ntan att erhålla någon 
afvilming. En sådan afvikancle kraft är störst, då torperlon 
u tskjutes uneler vinkel mot fartygets kurslinie. Orsaken. till 
ofvannämnda egenskap hos Howells torpedo, att automatiskt 
öfvervinna inverkan af en afledancle kraft, kan förklaras på 

följande sätt: . 
Sedd från torpedans högra sida roterar svänghJulet mot-

sols; en kraft, som verkar på torpedans spets för att föra 
denna till venster verkar på svänghjulet som ett kraftpar, 
hvilkeb söker vrida hjulet motsols omkring en axel vinkelrät 
mot horisontalplanet genom hjulets svängningsaxeL Detta 
kraftpar, verkande på hjulets kring dess svängningsaxel gå
ende partiklar tillsammans med svänghjulets lefvande ~raft, 
har ett resultant kraftpar, hvilket söker kantra svänghJulet, 
så att högra sidaplanet kommer uppåt; till följd häraf kom.
mer torpedan endast att rulla åt venster, i stället för att at
vika. De vertikala roren komma då i verksamhet och söka 
föra torpedans stjert till venster och således dess spets till 
höger, Inrarigenom på samma sätt uppkommer en kraft, som 
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rullar torpedan till höger, eller tillbaka till dess urspruno·lio·a 
v~rtilmla läge, utan att åstadkomma någon afvikning. Rull
nmgens storlek beror af förhållandet emellan den afvikande 
kraften och svänghjulets lefvande kraft. I 8 fots (2,438 meters) 
torpedan är med en rotationshastighet af 10000 hvarf på mi
~Jnten medelhastigheten hos svänghjulets partiklar 143,25 meter 
1 sekunden, och svänghjulets lef,·ande kraft omkring 52 meter
tons .. Orn torpedan utskjutes i vattnet med spetsen först från 
breds1dan af ett fartyo· som lö])er med stor' h" ,t· h t ' t d . "'' . ' c.~ lg e ' as a -
kommer den atvikancle kraften, att torpedan rullar och föres 
i vatt:wt paraHelt med sig sjelf till dess den nedsjunkit på 
det d.]up för hvilket den blifvit reglerad. Om fartygets fart 
är. 30 knop, så blifver torpedans hastighet åt sidan, i det ögon
bllek den träffar vattnet, 15,45 meter i sekunden. Då den af
vikande kraften i detta fall, jemförd med svänghjulets lef
vancle kraft, är obetydlig, så kommer rullningen att blifva 
mycket liten. 

Enär den styrande och framdrifvande kraften båda äro 
magasinerade i svänghjulet, derigenom att åt detta före tor
pedons utskjutning gifvits en stor rotationshastio-het. till föl"d 
~varaf haftkällan icke ligger i sjelfva torpedon: och då cl~~'
tlll kommer, att det magasinerade arbetet öfverföres omeclPl
bart från svänghjulet till propelleraxlarna, så följer häraf, att 
Howells-torpedon kan göras betydligt mindre än vVhiteheads
och Sch wartzkopfts-torpederna med lika stor sprängladdning. 

, Allcl~nstund. svänghjulets lefvande kraft växer med qva
ch ater~ pa rot~twm:hastigheten, under det att framdrifnings
motstanclet vanerar med q vadraten på torpedans fart, så skulle 
cl.enna senare växa i direkt förhållande till antalet h varf pr 
trdsenheten, som kan meddelas svänghjulet. 

Genom försök har blifvit utrönt, att denna tillväxt är 
något större med de högre hastigheterna. Om sväno-hjulet i 
~n 8 fots (2,:38 1~eter) torpeda gifves en rotationshas~iihet af 
400 hvarf l mmuten, erhåller denna torpeda under de 200 

första yards af hela dess skottvidd , som är 500 yards, en 
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medelhastighet af 18 knop. Ökas rotationshastigheten till 
8400 hvarf, blifver torpedans fart 24 knop uneler de första 
200 yards, och hela skottvidelen 800 yards. Svänghjulet i 
clenna torpeclo gifves numera 10000 hvarf i minuten, och 

2
/ö 

af hela dess lefvancle kraft användes för att gifva torpeclon 
en större hastighet, innan rotationshastigheten nedgått till 
8400 hvarf, då minans medelhastighet blifver 24 knop under 
de derpå föl.iancle 200 yards. Från början var afsigten att 
åstadkomma jemn hastighet, men seelermera fann man det 
vara fördelaktigare utveckla myeket stor hastighet på en 
längd af 300 yards, och stor medelhastighet på långa håll. 
Utgångshastigheten är numera tillräckligt hög för att. torpe
don ej vid skjutning från fartygsbogen skall blifva öfver
seglad af eget fartyg, hvilket eljest kunde hända med mycket 

snabbgående fart.yg. 
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Förolyckade franske minbåtarna N:ris 102 och 110. 

Innan vi gå till en redogörelse för de omständigheter, 
som varit förbundna med ofvan antydda öfverraskande och 
beklagliga händelser, som timat inom elen franska marinen 

' torde böra lenmas en kort expose öfver beskaffenheten af de 
franska minbåtarne, jemte några jemförancle uppgifter mellan 
dem och våra egna båtar. 

De franska minbåtarue indelas i hufvudsakligen fyra ldas
ser: Torpillems de haute mer, Torpillems de 1:r classe, Tor
pillenrs de 2:e classe och Torpillems vedettes. 

De äldre franska öppensjöminbåtarne, byggda 1886, äro 
af ungeffi.r samma storlek som våra 1:a klass minbåtar. De 
äro 40 m. långa, 3,4 m. breda och af 67 ton,; depl.; under det 
att Hugins motsvarande dimensioner äro resp. 35, 3,s och. 65. 
De nyare båtarne äro icke obetydligt större, egande följande 
dimensioner resp. 42 a 45 111 ' 4 111. och 119 a 120 ton. 

De franska. l:a kl. minbåtar äro af tvenne typer, en äldre 
af 33 m. längd, 3 m. bredd och 49 tons deplacement samt en 
nyare af resp. 35 m., 3,3 m. och 53,7 ton. Den förra typen 
förekommer representerad af 18 båtar; af den senare typen 
äro inalles :11 bestälda, men alla äro ännu icke fullbordade. 
Dessa båtar äro ett mellanting rnellan våra l:a och 2:a klass 
båtar , hvilka sednare hafva en längd af 31 m., bredel 3,a m. 
och 41,5 t. depl. Stör:::ta olikheten mellan våra minbåtar och 
de franska ligger i byggnachsättet. På de sednare har man 
gifvit öfvervattensdelen särdeles ingående former, h varigenom 
tvärskeppsgemomskärningen erhållit det utseende t;Om figuren 
å efterföljande sida utvisar; 35-meters båtarne hafva härjemte 
ett onatmligt högt förskepp , enär tuberna för att förbiittra ut-

11 
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skjutningen blifvit höjda RO cm. och seflan öfverbyggcla mef1 

en l)låtbeklädnad. 

Den heldragna ritningen utvisar 35-m. båtarnas tviirskepps

sektion; den prickade 33 m.-båtarnes. 

De franska 2:a kl. minbåtar äro af 27 m. längd, 3 m. bredd 

och 32 t. depl.; de äro sålunda icke olika vår Blink (f. d. Ro(f), 
som mäter resp. 28 m., 3,n m. och 34 ton. De s. k. "torpil

leurs vedettes" äro enelast 18 m. långa, 2 m. breda och depla.
cera 15 ton, under det att motsvarande dimensioner å våra 

stångminbåtar äro 17, 3 och 21 resp. 
Den l Mars utgingo 6 stycken minbåt.ar från Tonlon att. 

företaga sed vanliga öfningar på kusten. De v oro 2:<t kl. bå
tarne •. li. 36 och 52, 1:a kl. båtarne (35 m.) .M. 101, 102 och 
150 samt öppensjöminbåten Capitctine J.Viehl. Vädret var icke 
ohanclterligt; men på eftermiddagen blåste dock en temligen 
frisk nordvest, med dyning från sydvest. Minbåtarne hade 
manövrerat hela dagen och voro på hemvägen, formerade i 
onkel kolonn då, vid passerandet mellan Ile des Embiesz och 
Lo grand Romrean, .Ni. 102, som intog fjenle rnmmet. fdm 
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ti'\ten, tvär::> för och pa omkring 300 m. af::;tand fnin bankon 
La Ca::;::;erlane plöt:-;ligt kantrade. 

Ingenting hade gifvit anledning förmoda, att en ::;ådan 
kata::;trof skulle inträffa; utan föregående vaming lade min

båten öfver åt ena sidan och kantrade så qvickt, att de räcl
dacle icke ens kunna redogöra för förloppet. 13 man syna" 
utom befälhafvaren hafva uppehållit sig på däck; af desse upp
togas alla, utom 3, af do andra båtarne; cle tre man som be

funna sig i maskinrummet, hunna ej rädda sig. Minbåten 
sjönk ej genast, utan flöt ännu c:a 3/ 1 timme med kölen i vä

dret, h varunder propellern en längre t id fortfor att arbeta, pi
,;kande vattnet. Man försökte bogsera båten in på grundare 

vatten, men misslyckades, enär bogserlinan upprepade gånger 
::>prang, och slutligen sjönk båten på 35 m. djup, hvarifrån 
den sednare blifvit upptagen. 

Knappt har det smärtsamma intrycket af denna beklagliga 
händelse hunnit vika förrän en ny sådan inträffar. Vid mot
tagandet af de första telegrammen derom var man benäo·en o 
att tro på någon förvexling, emedan det syntes otroligt att 
tvenne båtar inom samma marin och inom så kort tid skulle 
::;katta åt förgängelsen, särskildt som den första händelsen var 
i sitt slag dittills enastående. 

Emellertid hade fyra stycken minbåtar elen 21 Mars kl. 
1/~12 f.m. lemnat Havre med Cherbourg såsom destination. 
Dessa båtar voro .Ai 110 och 111 (1:a kl. 35 m.), 71 (l:a kl. 
33 m.) samt 55 (2:a kl.). Lieutenant de vaisseau Villers-l\1o
riame, befälhafvare på 110, var härjemte chef för gruppeiJ. 
Oaktadt svår sjö mindre ofta förekommer mellan Havre och 
Cherbonrg, hade han dock de strängaste order af marinpre
fekten i Cherbourg att icke gå till sjös utom i särdeles vackert 
väder. Vid ifrågavarande tillfälle låg vattenytan spegelblank 
i Havre; men barometern var låg (740 mm.) och kustsignal
stationerna hade hissat den svarta konen, ett tecken till annal
kande rusk. Man måste antaga att dessa förhållanden hafva 
varit obekanta för grupp-chefen. 
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Utkomna i Seiue-bugten började batarne fa käuniug af 

en n orclve::;tlig hri::; ;;om eHcrhand öfvergick till nordlig m~c1 

v"i.ldsamma byar och hög sjö i deu mån man närmade s1g 

Kap Barfleur. 7 a 8 minuter ostvart om denna uc1de öfverfö~lo :; 

de af en hy af yttersta häftighet, hvarvicl de under ett tu1:;

födopp af flera minuter helt och hållet förlorade h varandra 

ur ::;igte. Varnade af olyckshändelsen mec1 ~ff. 102 hade man 

viLl detta tillfälle bestämt att .A1. 55 skulle eskortera 110 o<.:h 

.vti. 71 eskortera 111. Utförandet häraf blef dock i detta väder 

omöjligt, enär hvar och en tvangs att i första hand Länka på 

::;in egen bergning, och vid 1/,3-tiden ansåg .A~ 55 omöjligt 

att längre fortsätta kampen mo-t elementerna, vände och åter

kom till Havre på eftermiddagen. Då dess befälhafvare skilde 

::;ig från de öfriga voro tvenne af dem i sigte. Samma efter

micMag framkomma 111 och 71 till Cherbonrg; 110 var för

svunnen. 

Från 111 trodde man sig hafva observerat ett flytam1e 

vrak, mot hvilket sjön brände, men emedan den sj elf var i 

största tara i den upprörda sjön och med sprunget clrillt8g, 

kunde den ej öfvertyga sig derom. För öfrigt befann den sig 

i ett bedröfltgt tillstånd vid framkomsten till Cherbourg, med 

intryckta plåtar och skrofvet tillbuckladt. l\hn fick pumpa 

hela natten för att hålla den flytande och upphala den på biteld 

följande morgon. En lotskutter från Ha·n·e som befann sig 

i närheten af Kap Barflenr hade sett nödsignaler från 110 och 

111 och sökte framkomma till dem, men kom försent . 

Från Cherbourg utsändes genast fartyg att uppsöka .,t'f. 

110, men förgäfves. Följande dag;; afton had e man intet hopp 

om den olyckliga minbåtens öde. Man antager, att den har 

kantrat och omedelbart rlerp:'t sjunkit. Denna slutsats drager 

man de1·af, att en minbåten tillhörig machass funnits flytande 

på vattnet. Deres t denna befunnit sig på sin rätta plats om

bord, så skulle den icke hafva kunnat frigöra sig vid olycks

händelsen; antagligt är derföre att åtminstone det rum, h varuti 

elen haft sin plat,:; vnrit öppet och genast fylts med vatten. 
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Slntligen ma nämnas att ,;Ji. 71, d. v. s. den minch·e af I :a 

klassen:; L<:Uctr ankom till eherhourg utan haveri. 

Röramle orsaken till b~Lda des::;a lmta:;tr'Jfer, kan mau icke 

gerna hingre betvifla, att dessa minbåtars stahilitet torde vara 

alltför ringa. Redan 102:s förolyckande ingaf ely lika funno

d~ndeu, fastän man i Frankrike cmlast motvilligt och ste0· 

för steg vill e medgifva dett.a . r~ terkallande i minnet den fö 1~ 
sta af dessa tilldragelser, så timade den under j emföreLevi, 

fri>'k bris och någon dyning; men att öfverhandsväder icke 

rådde, hevisas bä::;t deraf att f1e andra båtames små jollar va

ka<le i sjön, då L1e utsattes för att rädda elen förolyckade Ge

sättningen. Man ville tillskrifva en undervattensklippa att 

ha f va vari t naturens hlincb verktyg vid detta tillfälle; men 

man har hvarken förr eller sednare funuit uagon ~iiclan på 

denna plats. Dessutom gingo båtarne i kolonnordning och de 

tre framförgående hade passerat öfver samma ställe, som blef 

olycksdigert för 102: utan att erfara någonting mera anmärk

ningsvärdt än att en af dem påminner sig hafva tagit några 

::;tön·e öfverhalningar på ungefär det stället. 

Hyste man ännu någon tveksambet &om att tyngdernas 

placering ph dessa båtar ej var den rätta., så måste de::;sa 

tvifvel efter den sista tilldragelsen och franske sjöministern::; 

uttalande i deputeradekammaren hafva vikit. '_:Enligt detta 

yttrande, som för öfrigt sammantaller med liknande af andra 

auktoriteter, är dessa båtars stabilitetsknrva god, men sedau 

de krängt en viss vinkel blifver stabiliteten lika med O. 

Enligt andra uttalanden sknlle dessa försämrade stabilitets

viikor härröra från tubernas höjning och den öfver dessa upp

förda plåtöfverbyggnaden. Att det oproportionerligt höga för

skeppet bör hafva bidragit till olyckorna, äfven om det icke 

så särdeles mycket inverkat på stabilitet,en, förefaller gansim 

antagligt. Genom det vindfång förskeppet tagit lära dessa 

båtar alltid hafva varit särdele~; svårmanövrerliga, i det den 

höga backen verkat st\som ott permanent försegel och torde 

d_enna omständighet hafva med verkat vid båtarnes krängande 

bll den farliga vinkeln. 
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Den fran:;ke sjömini:;tern yttrade i sitt ofvau omnäm nda 

utta lande, aLt de:;o;a l:a klass mi1!Lätaro; ringa :;tabilitet vore 

beroende på öfvervattensclelen:; ingående former. Emot en 

:;ådan uppfattning uppträder med värme en framståem1e fran:;k 

skeppsbyggare 1\'I:r Lisbonne, som förfäktar att <1enn a form 

ju:;t utgör en trygghet för de farkoster, som, ut an större djnp

gaende, skola kunna uppträda i hög sjö, med vilkor dock atL 

dera:; största bredd infaller ofvan vattenlinieu. Detta vilkor 

(ylles af 33-meters båtarne, men icke af 35:orna, hvilkas me::;t 

utbugtade del, såsom af figur å sid. 146 angifves, faller uti 

sj elfva vattenlinien. 

Konstntktören till denna typ är l\1. N ormand i Havre, 

hvilkeu bygt 33-meters båtarne, af h vilka en vid den sednare 

olyckshändelsen mo<1 heder bestod prof vet. N ormand har der

emot icke deltagit i byggandet af 35:orna, h vilkas ritningar i 

hufvudsak äro uppgjorda af "Oompagnie de la Mediterranee". 

Han har under sednare tiden uteslutande bygt båtar för främ

mande mariner och dervid så lyckligt löst sina uppgifter, att 

cles:;a båtar på ett glänsande sätt öfverträffat medtäflare från 

andra firmor, bland dessa såväl Schichau, som Yarrow och 

Thornycroft. 

Anmärlmingsvärdt såsom ett bevi:; härå må följande ha

stighet::;täflan från dc spanske minbåtames öfningar förlid en 

sfl mmar omnämnas. 

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

! 
-----~ Hastighet l l 
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På samma gång denna tablå ger ett fördelaktigt omdöme 

om den franska båtens solida egenskaper, visar den också huru 
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försigtig man bör vara, vid mottagande af uppgifter om far

tygs hastighetssiffror. 

Sina framstående eo·enskaper såsom SJ.ödno·lio·t L'. ·t · 
b ' b 0 · lai yg V I-

sade en annan af N ormands b~~ar, Soeaborf!, tillhörig Ryssland, 

nndt:n· en septemberstorm i Os tersjön 1887; och 
0111 

man n n 

tillä~g~r att såväl B arcelo som SoeabOI"f! är0 byggda med sam

ma luuer som de franska 33-meLers båtarna, så leder detta till 

antagandet att denna typ med indragna sidor torde vara 

o~landerlig, men att deremot de modifikationer elen undergått 

v1d byggandet af 35:orna i ett eller annat hänseende varit 

mindre välbetänkta. 

. T_illk_o msten af de:;sa 35-meters båtar har sin egen lilla 

h1st.~ r.1 a, wke utan. intresse i egenskap af "varnande exempel". 

I borJan af 1885 framkastade 1\f. Normand i Havre en af re

geringen gillad plan till en minbåt om 33 m. och 46 tons depla

cei:nent. Men redan i Juni samma år var denna plan undan

skjuteu och man träffade öfverenskomrnelse om anskaffande 

af 30 st. båtar af 34 m. och 51 tons deplacement. Emellertid 

voro ritningarna till dessa båtar knappast öfverlemnade till 

verkstiiderna förrän många ingeniörer betecknade vi::;sa delar 

af planerna såsom outförbara; derjemte inkommo från 'l'oulon 

skarpt kritiserande yttranden rörande tubernas ringa höjd öfver 

v_a ttnet och deras väl mycket utspringande främre ända. I 

S.Jelfva verket var man missnöjd med de exi~terande 33-meters 

båtarna och ville med all kraft förhindra eller npp~kjuta byg

gandet af 34:orna. 

Frågan blef sålunda ÖlJpen på nytt. l!..,ackmännen önskade 

längre och större båtar, men å andra ~idan representerades af 

elen s. k. allr~1änna opinionen samt af den yngre och på grunrl 

lleraf antagligen mest bullrande, politiska skolan den åsigt, 

att 33-meters båtar vore de lämpligaste. R eo·erinaen sjelf 

t~ckes_ icke hafva varit vnxen att bilda sig en °egenbnppt'ltt

nmg l frågan eller haft nog mod att sluta sig till fackmän

~ens åsigt. Alltnog, den infordrade ånyo anbud och planer 

a 34-meters båtar och faststälc[e en ny sårlan typ om 52 tons 
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depl. I Tonlon förhöll ma u sig kylig gentemot den nya båten; 

från Cherbourg insii,n(1es lifliga protester mot densamma, dock 

var man der icke missnöjd med dess dimensioner. Nytt npp

skof och slutligen nya kontrakt med verkstäderna, hvarigenom 

omsider enligt faststälcl ritning af elen 15 Febr. 1886, dessA 

omtvistade båtar erhöll o följande hnfvuddrag: 

Längd mellan perpendiklarne - - . - - - - . . - . 35 m. 

Största yttre bredd . - - . .. - - . - . . . . . . . . . . . - . . 3,~,., m. 

Djupgående akter .......... - - . - . .. - . . . - . . - . . - - 2 m. 

Deplacement . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . - - . . . .. 53,7ö2 ton. 

Farten beräknades till 20 knop. H varje LR.t skulle hafva 

tvenne tuber och föra 4 st. 38 cm. minor ombord. 

Denna köpslåendets tid inföll under amiral Galibers mini

sterium; efter honom blef amiral Au be sjöminister. Denne 

som trodde på småfartygens stora role i krig, pådref natur

ligtvis byggandet af de 3U båtarue och slöt derjemte kontrakt 

om byggandet af ytterligare 21 stycken. De första båtarue 

levererades i Januari 1887; de sista äro ännu e j fullbordade. 

slutligen må nämnas, att af alla de levererade båtarne endast 

trenne utan anmärkning godkändts vid mottaganc1et. Vanli

gen hafva de refuserats på grunr1 af att man vid profturerna 

måst forcera eldningen till ytterlighet för att få fram elen kon

traherade farten, hvarigenom pannorna återigen öfveransträngts 

och sedan visat tecken till svaghet. Felet har härrört från 

för små pannor. 
Profresoma med dessa båtar företagas i goclt väder. Man 

var icke okunnig om att deras ~;tabilitet var ringa, men man 

fäste sig icke vidare c1ervic1, enär de voro af~;edda for kust

försvaret. För närvarande äro de försattrt nr tjenstgöring tills 

man hunnit öfvertyga sig om bästa sättet för deras förbä,tt

rande. Antagligen kommer öfverbyggmtden öfver tuborna att

rifvas jems med dessa, livarigenom minormLs införande i tu

berna komme att ega rum ofvan däck Kostnltden för r1rnnR 

reparahon beräh:uas till 14 it 15000 frc" pr båt. 
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Om forceradt dr·ag. 

Det är allmänt bekant huruledes man ofta be o· fl o·nar· ~ 1· o-
b ''b c >"J h 

af forcemdt drag för att rlerigenom haftigt j)åc1rifvft å.no-bild-
- ,., 

uingen och såmedelst betydligt öka en gifven maskins arbete. 

Häruti finner man den enkla förklaringen till att oceanångaren 

City of New- York med 9 pannor och 54 eldstäder utvecklar 

18000 hk., under det att Et1·w·ia, som icke använder forceradt 

drag, med 12 pannor och 72 eldstäder endast utvecklar 14CX)(), 

Det forcerade draget tillåter sålunda att genom en inten

sivare förbränning erhålla sammrt kraft med en mindre rostyt<i. 

Dess användande hftr å örlogsfartyg i allmänhet medfört eJ-t 

örlslande af bränsle; men enligt 1\f. Hauser, författare till "Nou

velles machines marines", befinna vi oss nu vid den tidpunkt 

då vi med besparing kunna tillgodogöra oss detsamma o-enon: 
b 

att gifva :'mgbildningsapparaterna lämplig konstruktion och 

passande storlek och sålunda göra dess användande fördel

aktigt äfven å handelsflottans fartyg. 

Enär elen temperatur, som utvecklas i en ugn, arbetande 

med forceradt drag är högre, följer deraf, att förbrännings

produkterna, verkande på samma eldyta som i en panna med 

naturligt drag, i den förra måste lemna en större värmemängd. 

Med andra ord, om eldytorna med hänsyn till ledningsförmåga 

och anordningarna i sin helhet äro fullkomligt enahanda i de 

båda fallen, erhålles bättre resultat genom höjande af ternpera

turen i ugnen och en liten minskning af eldytan åstadkommer 

en motsvarande kalorimetrisk förlust. 

Med rost- och eldytornas förminskning följer en reduktion 

~å väl af pannornas storlek och tyugd som af den vattenmängd 

de innesluta, hvilket återigen metlför en ökad lastningsförmåga 
'1'1'd.<I.T. 1. Sjrir. 188.0. 12 . 
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och billigare inköpspris. Man känner ~ifven, att det forcerade 

flraget möjliggör an vändandet af mindre goda kolsorter, h vilka 

endast skulle ofullständigt förbrännas vid användning af natur

Iio-t fh-a"' och hvilket är en beaktansvärd fördel för handels-
o b' 

fartyg. En a.nnau vigtig fördel är, att eldningen blir obero-

ende af atmosferiska förhållanden såsom vinelens rigtning och 

temperatnrvexlingar i besökta farvatten. 

Man skiljer mellau tre 0lika sätt att tramkall~t forceraclt-. 

drag: 
l:o) Den metod, som användes på lokomotiv, el. v. s. 

med ett ångbläster vid skorstenens bas. Detta system är det 

iildsta; men, ehuru dess tillämpande vunnit genom särskilda 

anordningar, sådana som Kcertings ejektorer, är det, icke fullt 

verksamt ombord. Dessutom förorsakar det en stor förlust af 

fii.rskvatten, hvilket utgör ett allvarsamt fel hos de ångare, 

~om göra långa öfverfarter. För närvarande anvämles detta 

sätt endast, då man vid vis::;a ögonblick vill fris im upp eldarnP 

sedan de genom minskning i draget neclgått. 

2:o) Sättet att med tillhjelp af rörledningar inblåsa de 

luftströmmar, hvilka ah;tras medelst ventilatorer, uti pannornas 

slutna askngna.r. Der finnas många. metoder af detta slag, 

sCLsom Fothergill and Howiten's i England och den, som an

vändes på de batar, hvilka tillhöra Oompagnie generale trans

atlantique, m. fl. system. Den seclnare metoden består uti 

a.t.t inpressfl. luft uti en rörledning, som framdrages under eld

rumstlnrken, parallelt med och nära pannornas framsida. Från 

!lcnna horisontalledning utgå lika många vertikala ledningar 

som det finnes eldstäder; dessa vertikala rör inledas uti pannan 

något nedanför h varje elcbtaclslucka och anbringas, så att de 

mynna ut uneler rosterna. När man vill kasta in kol eller raka 

ut aska af.<stänges lufttilloppet automatiskt vid ngnsluckans 

öppnande, h vilket utesluter elen olägenhet, som är förbunden 

med forceraclt drag "i tillslutet rum", hvarom mera framdeles. 

Tack vare denna anordning har man aldrig skäl att frukta för 

uraktlåtenhet hos eldarena att afstänga luftströmmen. 
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Detta system nöd vändiggör ingen ändring af pannorna 

hvillms anordning förblifver densamma, som vid användning 

af naturligt drag. Askugnsluckorna äro så konstruerade, att 

de stängas automatiskt, när forceraclt drag användes. Venti

latorn är anbragt i eldrummet och upptager den eldrummet 

omgifvancle luften utan bistånd af lufttrummor. R åkar ven

tilatorn i olag, öppnas askugnsluckorna och pannorna funktio

nera då med naturligt drag. 

Alla båtar, som tillhöra Compagnie generale transatlan

tique och hvilkas compounclmaskiner ändrats till triple-expan

sion, r,rbeta med detta slag af forceradt drag och man ämnar 

efter hand anordna det på alla de öfriga båtarne i elen mån 

deras maskiner hinna förändras. 

P å andra fartyg allvänder man ett modereradt, på konst

lad v~ig frambragt drag, som helt enkelt består, deruti att ven

tilatorer inpressa luft i elclrurnrnen, när atmosferi;;ka förhållan· 

den (exempelvio; vind akter in) förorsaka dåligt naturligt drag. 

De båda Dover- Calais-båtarne Empress och Yictm·ia: om 20 

knop, äro förseelda med apparater för dylikt moclereradt, konst

l ad t drag. 

I systemet "Howclen" är pannans framsida försedel med 

fltt tunnt plåthölje, som är afsedt att emottaga och innesluta 

den genom ventilatorn inpressade luften, och som helt och 

hållet omsluter eldstäder och askugnar. Denna anordning har 

till ändamål att förhindra luften att intränga på annat sätt 

än genom af ventiler kontrollerade öppningar. Eldstäderna 

hafva dubbla luclwr; de ime luckorna äro genomborrade af 

hål på det att elen luft som inpressats i förenämnda omhölje 

må kunna. intränga i ugnen ofvanför de glödande kolen och 

de yttre luckorna äro af beskaffenhet att samma luft icke ge

nom dem kan pressa sig inifrån och utåt. Härjemte finnas 

klaffventiler, som meclgifva insläppande af lämplig luftmängel 

i askngnarne. I detta system uppvärmes elen i platbehållaren 

inpressade luften, innan elen insläppes för att medverka \'id 

förbränningen, hvilken uppvärmning verkställes af de gas-
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formiga förbränningsprodnkterna, innan de tillåtas passera ut 
genom sk orstenen. 

Det bör anmärkas, att vid systemet med direkt lnft
instri)mning, man kan begagna sig af en <le! a.f elen i venti
htorn uppsaml ade luften till eldrummets afkylning och nncler
h iillande af en dräglig temperatnr derstädes. 

3:o) Det sätt att an vända forcerad t drag, som är h:änrlt 
um1 e r namn af "drag i slutet rnm" (f1:m :;e en ·oase clos). 'Vic1 
an vändande af (l etta system måste rummen vara hermetiskt 
;:;lutna och inpressas i dem :len för förbränningen erforrlerliga 
lnften till ett. vattentryck af några centimeter. Det är detta 
sy;.;tem man betjenar sig af på minbåtame och d~ stora k~-i~s
skeppe11 , ehnru det icke kan förnekas att det erb.Jucler svang
heter, är inveckladt och icke alldeles fritt för fara . De per
,.;oner, som uppehålla sig uti eldrummen kunna icke anse sig 
vRra i säkerhet, om olyckshändelse inträffar och deras arbete 
är kompliceradt genom de speciela anordningar, som blifvit 
ni_itlvändiga till följe af eldrummets afstängning. En annan 
olii.genhet är att, clå man öppnar ugn sluckan för att inkasta 
kol, så störtar sig ett formligt skydrag af kall ln~'t genom 
<lenmt öppning och kommer i beröring med förbränmng8rnm
met.s innerväggar, tubplåten och sjelfva. tuberna, innan luften 
hunnit tillräckligt uppvärmas, hvilket, bland andra olägen
heter, åstadkommer läckor i ugnarne i det att sammandrag
ningar och utvidgningar komma att ega rum vid vexla.rne 
och vid tuberna. 

Tillämpandet af forceradt drag i slutet rum har varit säll
synt på handelsfartyg och äfven på ångyachter. Hjulångaren 
lreland, som underhåller förbindelse mellan Holy Heacl oc~1 
Kingstown, uppnår med :sådant drag ofta hastigheten af 20 1ml 
i timmen, men t1e8s lågtryckspannor kunna äfven arbeta med 
nat urligt drag, då man 8å önskar. Vid användande af force
radt drag afstäugas lufttrummorna och öppningarna till eld
rummet med täta luckor. Bland andra fartygspannor som 
ti.ro afsedela för forceraclt drag genom slutet rum må nämnas 
de å City 0.f ~'\'etr- Y 0rk och City oj' Pm·i8. 
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Ett af de skäl. som haf\·a föra.nlel1t antagandet af fu ree
nl.l1t drag i slutet rum för fartyg med mägtiga maskiner, i:ir 
att vid inulåsningsrnetoden lnftrörsledningarna äro talrika och 
komplicerade, samt att det är att frukta att vid inpres8ningen 
af luften densamma icke skall fördela sig tillräckligt j emt pa 
de olika rostema. Emell ertirllii.ra "\Vhite-Star"-liniens t.venne 
nya ångare, Teutmzir och Mr!}estic skola. begagna sig af force
radL drag genom inblåsning. Ombord å C'#y 0/ Ne11·- Yo·rk 
sammanpressac: luften i ile tillslntua rum , som omgifva pan
norna, förmed elc:t 12 vii.lrliga ventilatorer. Till dessa rum ned
kommer man genom en brunn , som står i förbindelse med en 
i höjd med t rossbotten plRcerarl h:app , bildande likso m en 
lufhlnss mellan tvenne i brunnen befiatliga täta lnckor; endast. 
tvenne personer lmnna samtir1igt pa.ssern geno m denna kapp. 
Upp- och nedstigamlet i c1essa brunnar c:ker med elst en hy
dmulisk hissapparat. Det faller at sig sj elft att eldarepersona
len vid användandet af detta system är väl mycket utsatt för 
fara på grund af svårigheten att. komma ut ur eldrummet vid 
ombordläggning eller vir1 mri_jl igen uppkom men läcka å ång
röret. 

Ett af cle skäl, c;om medverkat till att forcemdt drag i 
slutet mm förec1rages framför andra systemer, såsom Fother
gill Howden'8 m. fl. ii,r att det icke, i likhet med dessa, nöd
vändiggör pannornas anorrlning på sådant sätt att de blifva, 
omöjliga för naturligt drag, h vill, et fö1+ållande är särdeles vig
tigt för örlogsfartyg, hvilka i allmänhet endH.st använda for
eeradt drag för en momenta11 högsta kraftutveckling. Emel
lertid är det i eldarepersonalens jntre,.;se att hoppas, att man 
skall knnua ntfinna något inblåsningssystem, som öfverträff'ar 
det forcerade draget i slutet rum, och clet är icke otroligt att 
"vVhite-Star"-liniens ofvannänmCla båda ångare i detta hän
seende komma att bereda oss någon öfverraskning. 

Frågan om det forcerade draget gifver anledning att tala 
om den ryktbara City oj' 1Vew- York, som ännu icke gifvit den 
beräknade hastigheten , men som för närvarande unclergår vis"ft 
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modifikationer för att kunna c1rifva::; upp till ::;torre fart. Be

räkningarna ntvi,m, att en kraftutYeclding af 18000 hk. ::;kulle 

erfordras för att ·lemna de önskade 20 knopen ; meu euligt. 

"Engineer" är det mycket möjligt, att kraften bör vant större 

än clenmt · siffra angifver på grnml af skrofvets byggnadssätt 

med vertikala vexlar. 
Man vet att denna ångare eger fl långskepps placerade 

pannor om G,~s m. längd med 3 ugnar i hvarderrt ändan och 

ordnade i grupper om 3 och 3; sammanlagda antalet ugnar 

M sålunda 54. Rtntria, som utvecklar 14000 hk., har 12 pan

nor med 72 ugnar, men dess maskiner äro af componnd-typ, 

under det att Inman-bolagets ångare hafva triple-expansions

maskiner. Enär rostytan är nära 126 qv.-m. (1350 qv.-fot) för 

att abtra 1800() hk., framgår derutaf att hvarje qv.-fot af rost

yta bör representera omkring 16 hä.star. Nu kan man ej gerna 

påräkna mera ·än omkring 9 hästar pr qv.-fot af rostyta, då 

man räknar mel1 naturligt drag och triple-expansion. lVIa11 

måste derför nödväncligtvi" betjena. Rig af forceradt drag för 

att komma upp till 15 h. pr CIV.-fot. Till c1etta änc1amål har 

hvarje eldrum försetts mer1 t.vå ventilatorer, som, ofvanför 

öfra däck, uppsamla lnft. 

P å minbåtarne balanserar lufttrycket vanligen e!o. vatten

pelare af O,Jö m., uneler det att på de nya Dovre-Calais-ångarne 

ventilatorerne endast t.,iena t ill att inpressa en lagom luftqvan

titet för att hålla eldarne lifliga.. Det är sålun<1a troligt, att 

det tryck, som användes ombord å Oif!J of Ne?C- York, och som 

enelast uppgick till Hl mm. var alldelef' för svagt för det arbete 

som det skulle utföra. Ett liknande exempellemnar engelske 

kryssaren 8atellite, som erlulllit utvald personal och ypperliga 

kol, och under sitt fyratimmars fullkrafts-prof likväl icke 

kunde öfverskrida lll,u; hk pr qv.-fot af rostyta, då man an

Yände naturligt drag, uneler det att, med ett lufttryck, som 

varierade mellan 32- 50 mm., kraftutvecklingen blef 1G,n h. 

pr qv.-fot. Borttager man en hästkraft i h vardera fallet, så 

återstår det ungefärliga resnltat, som torde vara. att påräkna 
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med vanliga kol <H:h goda, eldare. För,;ökeu med CoiU)_ IU'i'Or 

gåfvo 8 hä::;tar i förra och 13,4 i ::;ednare fallet, med ett tryck 

aJ 50 mm.; men emedan rosterna voro all<leles för låno·a mi 11-
. b 

skade man dem och man erhöll 1 G,4n hästar pr <)V.-fot rostyta 

med forcerad t <1rag. 

Å ett annat örlogsfartyg nppuåc1e man 17,:~ hästar pr 

qv.-fot med 50 mm. lufttryck och i ett enstaka fall (ångareu 

Clwt-Go)'(lon; triple-exp[m.,ionsmashner · forcerudt drao· systen1 
' bl • 

HowJen) uppgifver man sig hafva ernått 2G hk. pr qv.-fot, 

hvarvid maskinen utvecklade 1300 hk. och G9 slag pr minut, 

men med ett lufttryck, som betydligt öfversteg 50 mm. 

För att äfven City of j\Te~c- Yorlc med sina 1,!1R m. långa 

roster (hvilka äro alltför långa för att medgifva underhållan

det af en jemn eld) skulle komma upp till 15 hästar pr qv.-fot 

är det sålunda alltför troligt, att trycket borde vara miust 50 

mm. i eldrummen. Ökades trycket till detta skulle ångbilc1-

ningen betydligt pådrifvas och de 18000 hk., som äro nödvän

diga, för att realisera <le 20 knopen, .~ lmlle möjligen kunna 

uppnås. Härvid hafva vi afvikit något från det till behaml

ling föresatta ämnet, men euär -City of Nen·- York jemte den 

under utrustning varande Oity of' Pari::; äro verlclen::; största 

handelsångare och beteulma en af 1888 års stora erfarenheter 

i ma;,kiubyggnadskonst, så hafva vi an::;ett kännedomen härom 

vara af det intresse, att denna del af artikeln, som i sin helhl;)t 

är hemtad ur "Le Yacht", icke borde utesluta::;. 
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Hvarjehanda. 

Från engelska örlogsmarinen. Amil'alitetets nybyggna(lS-
lH'ogram. Otvifvelaktigt påverkallt af resultaten från nästliduc 

sommars eskaderöfningar har underhuset med en betydaHLle 

majoritet uttalat sig för engelska flottans fartygsmatcrieb 

snara tillökning. Enligt. förste amiralitetslorclens, Sir George 

Hamilton, redogörelse inför detta hus omfattar programmet 

en ökning af 70 tartyg för en sammaulagel kostnad af '21 mil

lioner :L st., hvilka medel skulle erhållas dels genom ett extra 

llnslag af 10 millioner att ntbetalrtR under loppet af 7 år, cleb 

genom en ökning i ået :'trligen ntgåencle ordinarie nybygg

nadsanslaget mer! f 602000 att utgå uneler 5 år. Flottans 

härigenom vunna tillökning kornmer att fördela sig på föl

jamle fartygsklasser: 8 st. 1 :a klassens Slagd;:epp om cirka 

14000 ton, 2 st. 2:a klassens Slagskepp om 9000 ton, 9 st. 1:a 

klassens Kryssare af 7300 tons deplacement, 29 st. Kryssare 

af 2:a klass - Medea-typen - om 3400 ton och 4 st. -

Pand01·a typen - om 2600 :-;amt slntligen 18 .,t. Torpedo

kanonbåtar - Sharp~lwoter-typen - a 735 ton. Alla dessa 

fMtyg representera dels typer inom engelska flottan , som gif

vit tillfredsställande resultat och c1els förbättringar af sådana. 

Enligt förslaget ämnar man bygga ungefärligen hälften 

af dessa fartyg ·-- 38 stycken till en kostnad af ll,r, millioner 

å honans varf och de öfriga 32 å privata. Rörande de sell

uare skall deras byggande sättas i gång sa snart medlen blifvit 

voterade. Af de fartyg , som skola byggas på kronans varf, 

ämnar man sträcka kölen till 20 stycken under innevarande 

år; de öfriga påbörjas i den mån staplarue blifva 18cliga. 

Inom loppet af 4'/2 år beräknar man att alla 70 Rkola vara 

l 

l 
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färdigbygd a; af · de smärre anser man att stör:::ia delen bör 

vara satt i sjön inom loppet af 2 a 2 1
' 2 år från det ögonblick 

byggnadsplanen sättes i verkställighet. 

Härjemte komrna fölianc1e dels under byggnad och dels 

uneler utrustning varande fartyg att under loppet af l April 

1889-1 April 1894 att fullbordas: 

Slagskeppen Comperd011'11, Trr~fal.r;cw, NiLe, Victoria och 

Sans Pare1:l; . kryssarn e af 1 :a IdaRs, "protected :" BLake och 

BLenlteim; kryssame af 2:a klass, "protectec1 :" 1lfayicienue, Ma

ra tlwu, Jl11'LlJ0111 en e, Pandora;x· P e Lo n u.~;:-:· Persia 11, "'' l )l11eJti.c·x· och 

Psysche'\ kryssame af 3:e klass, "protected :" · Barlwm, Barm

couta, Bar rosa, Bellon a, Blanche och BLonde; torpedo-depot

fartyget Vulccm; torpec1o-lmnonbåtarne: Srdamander, Seagull, 

:::Jharpslwoter, Sheldmkc, Ski,pjark, Spanker, 8peed1.call, WhiUn!J·:·:· 

och Wizm·cr; . korvetterna: Beagle och Basilisk; kanonbåtarue 

af l:a klass: Goh(finch, ];aplring, JYla,qpie, Redbreust, RedpoLe, 

Hingdove~ SpaJTO'Io, Trush oeh Wid_qeon Ramt öfningsbriggen 

11!f.ayjio1>er. 
Härvid har man beräknat fttt föl j ande fartyg före ut

gången af den 31 Mars 1889 skulle vara fullbordade, nem

Iigen: slagskeppet Hotce, kryssarue Australia, Galatea, Immor

talite, Ncwci&sus, Am·ora, Medea och Jlfedusa; i motsatt fall få 

. dessa 8 läggas till de ofvanupprälmade 43. 
E n stor del af dessa fartyg beräknas vara sjök lara redan 

under inneYaraude år. Yict01·ia och S(l118 Prweil hafva förse

nats genom dröjsmål vid 110-tons kanonernas leverering; vissa 

andra fartygs byggande har uppehållits genom bristande till

gång på byggnadsmateriel af stål. Marathon, ~lia.c;icienue och 

Medusa hafva förmodligen redan undergått sina maskinprof; 

1Yfedea likaså. Om den seclnare vet man, att hon ej lyckades 

realisera mera än 19 knop, mot beräknade 20. Umler det för

flutna året bestäldes 6 st. l:a klass minbåtar och 10 :::t. 2:a 

klass dylika; de seclnare, som skola levereras af Yarrow, äro 

*) Af.,f'dd tlir dl' au stra]i;;k~ f;lrvattnrn. 
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af galvani,.;erailt ;;tal, 18 m. långa och en<la;;t vägande 11 it 12 
ton, för att lättare kuuna ombordtagas å större fartyg. 

Utom dessa arbeten å nya konstruktioner, har man under 

det gångna året påbegynt en del äldre fartygs modernisering. 
Så hafva Thunderer, Devastation och Uupert erhålli t nya triple

expansionsmaskiner och J11inotrmr, Ackilles, 8uped;, Nelson, 
Audacious samt Triwnph skola under året förses meJ nya pan
nor, nya maskiner, eller ny bestyckning. Hydm och Cyclo]Js 
hafva erluU!it nya öfverbyggnur1er. Under nästa år ämnur 
man renovera ytterligare ett stort antal äldre fartyg. 

Snltaus ffil'olyekantle. Bland r1e äldre fartyg, som under 
nästkommande år skulle förses med nya triple-expansions
maskiner var Sultan. Denne var et,t äldre kasemattfartyg, 

bygt 1872, om 9290 tons deplacement, med G30 mans besätt
ning och föranc1e en bestyckning ttf 8 st. 10-tums (18 t.), 4 st. 
9-tums (12 t.), 7 st. 4-tums kanoner samt 17 kulsprutor. Dess 
fart uppgifves somligstii,r1es hafva varit 13, annorstär1es 14 

knop. 
Förloppet vid strandningen, erb,judande ingenting af ovan

ligare intresse, var i enlighet med chefens officiela rapport i 
korthet följande. Den 6 Mars på f.m. lemnade Sultan, som 
ti llhörde 1\'ledelhafseskadern, Malt-.a i enlighet med hiigste befäl
hafvarens order för att företR.ga artilleri- och torpediifningar. 
För den senare öfningen utvalde chefen, efter granskning af 

sjökortet, Comino-sundet såsom lämplig plats, emedan farvatt
net här syntes rent, lJ lL samma gång som vattendjupet icke 
var alltför stort. Tvenne båtar utsattes för att utföra lodnin
gar samt att med bojar ntmärka gränslinien mellan 5 famaar 
och djupare vatten. Sedan detta verkstälts började minskjut
ningen utefter sundets norra del. Då femte minan skjutits, 

törnade 8ultan våldsamt, kl. 4,2o e.m. på ett 4 famnars grund, 
beläget å ett ställe, der kortet angifver mera än 10 f:rs djup. 
I det ögonblick fartyget stötte var man under hård styrbords

gir för att vända och ingå uti sundet igen, stäfven rigtad från 
land; farten omkring 7 kuop. Loc1a,re funnos på Flina poster, 
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men med anledning af den förhi'tllamlevis höga f<trten togos 

inga lochkott. 
Maskinerna stoppades genast och vattentäta skotten stäng

des. Skadorna undersöktes och befunuos så svåra, att chefen 
icke ansåg rådligt atJ slå back på maskinernu. Hvad som 
seelan blifvit gjort för fartygets bergande och huruledes berg
ningsarbetet afbröts sedan hård sjö under den 14 s. m. sla
git ned fartyget från g rundet har af allmii.una tiLlninganm 
förmälts. Krigsrätten har redan sammanträdt. och den tycke;; 
icke kunna bringa något för befälet graverande i dagen. Mau 
hade anfört klagomål öfver att amiralitetets sj ökort, öfver 
denna trakt, uppmii.tta 1807 - GO, icke varit så tillförlitliga som 
vissa "N el~on's U harts"; men vid krigsrätten har man, åtmiu
;;tone icke ännu. trots spaningar efter sådana kort kunnat 
förete något dylikt, cler grul1l1et (18 fot på grunduste klacken) 

funnits utlagr1t. 
Som en egendomlighet må omnämnas att samma dag 

amiralitetet erhöll underrättelse om Snltans strandning, utfär
dades an visning å ett belopp å f 46000, utgörande ersättniug 
för en ångare, som Sultmz för nppemot ett år sedan rände i 

sank på Lisboas redc1. 
Ym·rows tliverger:mtlt• torpedoka non. Denna bestär af t\·enue 

torpedotuber, förenade med hvaranc1ra under en vinkel, och 
har till ändamål att samtidigt utskjuta. tvenne minor för att 

derigenom öka sannolikheten att träffa. De båda rören hvila 
på en rigtskifva som före aff)rrningen gifves en viss ställning 
hvarefter rigtandet verkställes med fartyget. Sjelfva tuberna 
kunna briugas utt divergera mera eller mindre från hvarandra, 

beroende på det åsyftade målet~,: utsträckning och afstånclet 

från detsamma vid affyrningen. 'l'orpedema utskjutas med 

krut. förmedelst elektrisk antändning. 
Apparaten kan anbringas såväl å mindre som å större 

fartyg och ingenting hindrar att sammanfoga flera än två 
torpedatuber till en samarbetande apparat. I England har 

man installerat sådana torpedotub-par å 1:a klassens torpedo-
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båtar, hvarvid nHtll placerat en tub pa hvardern ~idan om 

~tyrtornet med båda tuberna vridbara omkring detta. 8arnma 

anordning skall försökas å Slwrpshoofel'-]dassens fartyg. 

Vesuvius, rlen bekanta amerikanskft clynamit-kauon-hry~

'iarea har nn, vid företagen proftur, dokumenterat sig så::;om 

en första klassem; kryssare, hvarl fart beträffar, och det kan 
derfor intressera att höra ni\gra uppgifter om densamma. 

Den totala längden är 76,s7 m., bredd 8,os m. och djup

gående akter 7,74 m. vid ett deplacement af 726 ton. Ves 11 vi11s 

representerar eu alldel es egen typ, närmande sig till miu

båtarne, eller till de s. k. hateaux-canons; skrofvet saknar allt 

pansarskydd och är utan rigg. Bestyckningen utgöres af trenne 

förut anbragt,a rör för utskjntning ttf clynamitprojektiler. Dessa 

rör, in bördes paralleJa och placerade i vertikala långskepps

planer under en vinkel af J R" meJ horisontalplanet, äro orör

ligt sammanfogarle med fartygsskrofvet Rören hafva en ka

liber af 38 cm. och en längd af 16,4G rn. !En närmare be

skrifning på "Zalinski's pneumatiska kanoner" återfinnes i 
denna tidskrifts 51 :a årgångs 2:a häfte). 

Vesnvius har två propellrar, triple-expansionsmaskiner och 

fyra cylindrar ; dessa senare äro vertikala och at den s. k. ång

hammar-typen. J?ör hvarje maskin äro de fyra cylimlrames 

di1~ensioner resp. 0,:;4, 0,7n O,Rn och O,RG m.; de båda lågtrycks

cylmdrarne äro af samma storlek; pistonslaget O,ol m.; vefvarne 

uilda rät vinkel rnecl h varandra ; axlarna äro l\f \Vhitworth'~ 

comprimerade gjutstål. Pannorna, 4 till antalet, äro c y lin
elriska med konngerade eldst,äller. 

Hodret manövreras för ånga, alla ma!lövrer ledas från 

~tyrhuset på däck, som är skyddadt af ett lätt pansar. 

Emedan kanonerna äro fästade till skrofvet, företages all 

sidorigtning med hjelp at rodret; större eller mindre skottvidd 

regleras genom an vändande af en större eller mindre qvan-
titet komprimerad luft. . 

Vid nyssnämnda proftur erhöll man, enligt hvacl som upp-
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gifves, 21,n• knop med en kraftutveckling af 4295 hästar, emot 

beräknade 20 knop och 3200 hk. Icke destomindre är fartvo·et 
,J b 

i "N e w-York Tri b une'' utsatt för en allt utom vänlig kritik. 

Man beldagar att ingenting gjorts för att på minsta vis skyelda 

fartygets vitala delar. Maskiner och pannor sträcka sig li],a 

långt öfver som uneler vattenlinien och det kolförråd, som har 

till bi-än<1amål att skyelda dem, är kanske konsumeradt den 

~tnncl, då det bohöfves. Båda maskinerna äro installerade i 

samma vattentäta afdelning och om detför exempelvis en läcka 

uppstår på den ena ma~kinens ångrör, så kommer detta att 

orsaka ödeläggelse af hela rörebeapparaten. Högt placerade 

ro vol verkananer blifva ~ärdeles farliga för Ve~;uoius, emeclan 

ett en<la lyckligt skott på ångröret sätter fartyget nr stridbart 

skick. Kritikem framhåller vidare, att det i allmänhet ioke 

anses såsom någonting unelerbart att lyckas byo-o·a fartya af' 
' . bb b . 

21 knops fart, då man h varken är bunden vid att gifva dem 

någonsorts pansarskydd eller att skydda deras maskin och 

pannor genom deras sänkande under vattenlinien; och emedan 

han fiirklarar Vesuvius olämplig att inlåta :;ig i hvarje strid, 

som icke he:Står ut,i en öfverrumpling af fienden, så anser han 

hela fartyget endast såsom ett fOrsök att ]Jröfva hnrnvidrt dy

nami tkanoner äro användbara från en flytande platfonn, b~
klagande att man icke användt något äldre fartyg fö!· det.ta 
ändamål. 

Ryske pansarkryssaren Imperator Nikolai l, systerfartyg till 

Alexander I I, är en composit-kryssare med pansargördel, två 

barbettetorn, två propellrar och briggtackling. Den har myc

ken likhet med cle engelska pansarskeppen Imperieuse och H'ar

spite; men hi.r icke besitta dessas fel. Fartyget är 99 m. långt, 

20 m. bredt och har ett deplacement af 8440 ton vid ett mid

skeppsdjupgående af 7 m. Bepansringen utgöres af compound

plåtar, hvilkas tjocklek i det längs hela fartyget löpande gör

delpansaret uppgår till 35(-i mm. och på barbettetornen till 
306 mm. 
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Bestyckningen utgöres af: en 30,;, cm. kanon (52 tons) i 
h vardera tornet; 4 st. 23 cm. kanoner (15,7 tons) skyddade 
bakom pansarsköldar samt 8 st. 18 cm. kanoner (4 1

/ 2 tons), 
allt bakladdningskanoner. Härjemte kompletteras bestyck
ningen af 4 st. gröfre snabbskjntamle kanoner, 6 st. knlsprntor 
och 4 st. torpedo-tuber. 

.T emför man detta fartygs militära värde med värdet af 
de of\· an citerade engelska, kommer man till följande ;,iffror: 

Deplacement .. ...... . 
Imperiensc. 

......... ton 8400. 
Indicerade hästkrafter ...... ... . ..... . 
Fart..... . ... . ...... . .... . knop 
Pansarets maximitjocklek. . . . . . . . . . mm . 
Antal svåra kanoner ..... . 

10000. 
15,7. 
305. 

10. 

Artilleriets vigt . . . . . . . . . . ton 126. 
Bredsidans vigt . . . . . . . . . . . kg. 470. 
De svåra kanonernas genomträngningsför-

måga vid mynningen . . . . . . . . . . mm. 483. 

~.i k olai I. 

8440. 
8500. 

15,G. 
356 . 

14. 
199,7r;. 

733. 

GlO. 
(»Ma rine E n_giJWCl'>>.) 

Forbin, crmseur 3:me classc, har vid fartförsök den 23 Fe
bruari utanför Rochefort uppnått 18,tr; knop, merl 117 f'] ag; 
enligt beräkning borrle hastigheten hafva blifvit, 19, r, knop. 

·' 
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mi\trn; V:lr militiirg-,mmastik; N:lgTa or rl nng:1cnrlc knvalcrioffirrrarrs anskaffande 

af tjenstehiistar: l•'rån friimma nde lnnd m. m . 

. :3:o hiift. H n n <Il i n g· a r n a: lrshcriittclso af ft,rrrlragnmkn i krigsfi\ryalt

ning, krigslagfarenhot oeh sjnkv:lnl. T i rl s k r i f t r n: Den knngliga propositionen 

röra.nrlc rrq,· isitinnslag:H: '1\{agas insg·cviir, g-rl'iir nw•l patronpakrt r ller rnhl

tHhlare m. rn. 
4 :c orh ?J:e hiilt. H a n dl i n g a r n :1: .hslwriittt'lsr af li\rrrlragnntlen i krigs

konst. T i rls krif tr n: 0f:1grn iakttngelsrr nnclrr dr t.I'Sb krjsnrmaniivrerna :1r 

1888; K:lgra synpnn l;tnr mod afsconrlr på rtt nytt infanterirxerrisreglementr: 
H viikon rigtning ~r •lct ·önskYiinlt a.tt se hrtriirlrl vi•l on fiirrshknclo omarhe.tning 
af v:1rt infantcricxo rc·.isreglcmcntr? m. m. 

A1·tUle1"i-'l'itl!•lo•if't. l:a hiift. Om p:msarbrytning p:'i nlib afst:'ind: 

Skjntt<irsi\k mrtl Norrlenfdts rwh Hotchkiss· 47 m. m. snahhskjutmHlP bnnnrr: 

1Tnrlorriittolscr från friimmmHle liindor 111. m. 
No1'.<ik '1'·idssk1•ij't j'm· Sövwscn. h· iirg. 4:o hiift. Hvatl lwn gi\ras 

till fiirckomnmmlo af kollisioner? Ont anuc•ns odl flottans liirhåll:IIHle till lmir
andr:l mo• l hiinsyn ti ll tlc ·Fijronaflc R.ikrtws lörs1·ar; Årsrc•vy: 1\Icflllcl:mclrn fr:\ n 

andra liimlrr s:lsom Howelis torpeclo, k:monspriing·nin,gr.n :1 A1m'ra! Duprrri m. m 

?J:c hiift. Hva d kall giiras till li'>rekommanclc nf kollisioner? Om amH;ns och 

flottan s fiirhåUando till Jwarandra mecl hiinsyn till tic ~'i\rcnade Hikenns fl\rsn r: 

Flottans i\fningsoxpoditioner 1888; Polstjcrnan s:lsom hjdp 1·icl nn1·igrringcn: 

Hvarjt'11antl:l: Dynamitkanon-kryssarPil T'csur/us; Dc stiirstn pnkrt:lng:1renn; Re 
Umbwto m. m. 

Dauiilw. 
'l'iclss/.;p-ij't j'm· Sövccscn. :Z.J:c b:mtl. 1 :a fft·h :2:a l1 iift. Vid :1rsskiftct: 

Vårt sjiif(inwar: l\Intanmiirkning:1r till »Hctr:lktrlscr mo•l anledning· af marin· 

materi elen >> : KarJettema s ntbil•lning till sjiis: }'rans b rwh italiens ka Jlnttmani·,,Tor: 

Tysklan•ls knstl'iir~v a r. 
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'l'yska och östeJTiki::;ka. 
JII.Utheilnnycn a 'tts dent Geb'iete des Scewesens. v,,J. XVII. 

N:o I och IT. 1\·cnn o :d'handlingar om torped os; Stmli or ;·,f,·or fys ikaliska för
llJllanden i Svarta. haJ\·c t och Aso1rska sjiin; l•'örcskriftPr för mn skintjcn stgi'>ring· 
i •'ngolsb krig:;m;Jrinon; .i\IinMtars tran s port per jorn viig ; Ji'iirsiik mo<l minb~ibr 

i Spn.nicn; Yarrows di ,·crgcrando t oq Jell kanonor ; Ny ;lmori kans k torped o : N_,. 
minhåt Iii r N onlamcrika s Fiircnta stator; Snytler s sprii.ngprojcHil ; V r rk:m ar 
mPlinitgranatcr; E n pormanont logg, syst em Midwl ; El(Llro-1n;1trosor f<ir fran ska 
;·,dogsmarinen; Pagnns ka.bclankaro; Hicks tlynamit.Lmon; Fiirsrar af Pngolsb 
Hodm.mningar ; Turpcdkanonbåton Shwpslwolcr ; D_ynmnitkryssaren VrsuriltS : 
]i'iin•nta 8tatornas hyssare Glwrlcsloll; Ryske pansarhyssaron liiiJ!Pmlor .\'ikolwi: 
Itali enska :nniliiirflr>ttan ; 8o1mniar-s s kyd•lsniit m . m. 

Engelska . 
• Tmwnal oj' the Royal Unital Service In.~titution. N:11 14G. 

Um maskinerna il mo•lcrna iirl ogsfartyg; Morlerna rlrlhandl'apcn or-h oldtaktile 
KustJiirSI'Rrssptem i nlib liin•l r r ; Rysk infanteritaktik m. m. 

Fmnska. 
Revue Mrt1"itime et Coloniale. .Tannari . Deprossions-tclf'llwtrar : 

Hi storiska studior i'>fn;r fransb iirlogsmarincn (forts.); Ny !Wdcrbiinbmiiiare: 
Tonnill0 or·h mnrincn pti hans ti<l (lorts. ); I·Lindrl scrn a i Oricntr n lS'lfl ---1 841 
(fu1ts .); En veh•n sknpli.!:;' expedition t ill Cap Horn (forts .); Kri'111ib: Ryss\;nHls 
inre sjijfnrt; Dnhlins hamn; lHaniivPriifningar mo•l spanska torpedbåtar m. 111. 

Fl'lmwri. Tnunillc .wh lll;lrincn p:i h;lns ii<l (forts.); ~y ortbost:inmings
m..torl ; Lngg lllPtl dnhbrl rntator ; En vetcnsbplig expedition till C1p Horn (sltd} 
Stt1<lie iif1•er und r n ·;lttcnsb:it:n·: Kriinika: Tys ka flottan s iikning: De eng't •lslct 
JU;lrin-arsL' nalerna ; Engels ka. kry,san•n BmTosrr: Enu;rbka kr.1·ss:n·<' af typen An·-
1/msa: ~.'· lis tP!Tikisk tnrpcdavi so 111. m. 
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Sammandrag 
af de under år 1888 utförda skjutningar med kanoner 

å flottans fartyg . 

Vid en jemförelse mellan de två sista årens skjutningar, 
visar sioo- att senaste årets eJ· kunnat utföras till det omfåna • b) 
som under föregående år. Orsaken härtill ligger uti det af-
brott i öfningarna, som förorsakades genom de utländske fur
stames besök. 

Särskildt hafva stridsskjutningarna blifvit lidande på dessa 
afbrott, h vilket genast faller i dagen vid granskning af Je 
ti ll detta sammandrag hörande bilagor. 

Sålunda har inom eskadern, utom den samfälda strids
skjutningen den 13 Augusti, endast några enstaka stridsskjut
ningar, hufvudsakligen med snabbskjutande pjeser, förekommit 
(se Bil. 2). 

Skol- och pointskjutningarna hafva deremot blifvit full· 
ständigare utförda, ehuru man kan anmärka att skjutinstruk
tionens föreskrifter ej alltid blifvit, med hänseende till afstånd, 
noga följda, beroende i vissa fall på lokala förhållanden. 

På korvetten Non·köping har skolskjutning på grund af 
bristande materiel ej kunnat utföras, hvarföre stridsskjutningen 
der måst verkställas utan förberedande skjutningar. 

H vad som vid granskning af skjutprotokollen förefaller 
anmärkningsvärclt, är elen ytterliga ojemnhet som resultaten 
af skjutningen med kulspruta utvisa. Att brist på tillräckliga 
öfningar är orsaken, ligger i öppen dag. Man borde väl kunna 
vänta, att elen som sköter en kulspruta skall hafva förvärfvat 
sig så pass mycken vana att bedöma afståncl till målet, att 
han inom 500-1000 meter i allmänhet ej begår större fel i 
uppskattningen af afståndet än 100-200 meter, i hvilket fall 
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3 å 4 enkla skott borde vara fullt tillräckliga för en snabb 
inskjutning. Inom 500 meter bör en kanonkommendör kunna 
bedöma afståndet så noga, att endast l å 2 enkla skott behöf
vas för inskjutningen. 

Under sommaröfningama i skärgården erbjuda sig otaliga 
tillfällen till afstånds bedömande. Den i Skjutinstrnktionen 
för flottan , I. kanon och kulspruta, kap. V § 18 mom. 95: 3 

angifna metoden borde, minst sagd t, dagligen användas; det 
tillägg bör dock göras, att det förankrade fartygets läge nogare 
bestämmes genom invinkling och vinkeltransportör, samt att 
det begagnade sjökortet ej bör vara af minch·e skala än 1

/5onuo· 

På öppna fjärdar, der afstånden till närmast liggande ~ol~ar 
och skär äro för stora, kunna några vålar, utlagda pa v1ssa 
afstånd från fartyget och noggrant invinklade, vara af stor 
nytta vid denna öfning, hvilken än ytterligare kan skärpa~ 
genom · att låta en roddbåt eller ångslup IJassera tätt förb1 
vålarne. För hvarje omsvajning bör fartygets l)lats eller rät
tare det ställe å fartyget, der den bedömancle befinner sig, 
genom invinkling bestämmas. . . 

Att med afståndsinstrnment mäta afstånd är natnrhgtYJS 
godt och väl, då de för sådan mätning erforderliga förut~ätt
ningar stå till budfl, men äfven då får ögonmåttet göra tJenst 
så tillvida, att det ibland får kontrollera de ytterst stora fel
aktigheter, som äro en följd af de ofta förekommande, af bråd
ska föranledda, origtiga afläsningama å instrumentet. Under 
verklig strid komma de flesta skott, isynnerhet från småpjeser, 
att. afgifvas efter de afstånd, som bestämmas af ögonmåttet., 
hvarföre äfven nyssnämnda öfning på sjön bör väl beaktas. 

En lätt hanclterlig lodningsqvintant och en vinkeltrans
portör skola förr eller senare befinnes vara oundgängli~a i 
hvarje fartygs instrumentförråd, såväl för nyssnämnda öfmng, 
som för mycket annat. 

Smnmanclrag af poiutslcjtttningar1w med kanou e1· visar, att 
fartyg uneler sjöexpedition erhållit en medelpoint af 5,s I~ed 
354 skott på ett medelafstånd af 600 meter, samt att skJut-
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skolan U}Jpnått en medelpoint af 6,7 med 48 skott p~t 56U me
ters medelafstånd. 

Täflingsskjutningen, hvilken i år endast utförts af under
officerare, visar en . medelpoint af 7,1 med lO skott på 1000 
moters af'ltånd. 

.J emförclt merl föregåem1e år, visar resultatet följande: 
1886. 1887. 1888. ___ .._ _ _, .------- ----------

1 n f- a f- · f 
llH'( el- anta l ståtHl nw.(lel- antal st;! n!! nw!lcl- anta l · ~· -
pomt. skott. i m. pmnt. Rkott . i m. point. ~;kott. ~t'~':.d 

Fartyg unuer 
~;jöexpedition 6,27. 

skjutskolans 
15\1. 720. 6,r.. 251. 590. 5,R. 354. 500. 

pointskjutn. 7,ol. 108. 500. G,r.. 126. 500. 6,7. 48. 560. 
Skjutskolans 

täflingsskjuLn. - 4,7. G. 1000*) 7,:~. 10. 1000*) 

De-sa siffror tyckas visa att fartygen under sjöexpedition 
~;kulle ha erhållit lägre medelpoint än föregående år. Om skjut
ningen utfördes uneler enahanda omständigheter det ena året 
~om det andra, skulle man af ofvanstående tabell kunna draga 
L1en slutsatsen att skjutskickligheten minskats, men som denna 
förutsättning ej finnes, så har denna jemförelse, hvad fartyg 
uneler sjöexpedition beträffar, ringa eller intet värde. 

Vid skjutskolan synes skjutskickligheten hafva gått något 
framåt, seelan den föregående år varit stadd på återgång. 

H vad skjuthastigheten beträffar, föreligga ej ännu tillräck
ligt fulbtändig<t uppgifter för att man af dem skulle kunna 
uppställa en tabell för de olika kanon- och lavettmodellerna . 
Några få uppgitter följa här för jemförelse: 

n J ~I -c 15 Clll. k. l\1;8ö 12 Clll. k. l\1 ,81 12 etll. k. lii/81. 
r,m. ' · i / l J. i midt.p.l. l\1,'83. l. f. l:a kl. kb. l\1/8.±. batt.-1. l\I/85. 

1887 
1888 

Gm 2l ' 21ll ss 
4111 45s l '" 35' 

Enligt denna uppställning 
dessa kanoner betydligt ökats. 

*) Un,lcroffi(·crarc (in>trllktörcr). 

2"' 29' 
2'" 5' 1111 20" 

sknlle skjuthastigheten hos 

\l 
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Då skjutinstruktionen ej lemnar fullt tydliga uppgifter 
på huru skotten skola fördelas, har inom eskadern tvek~amhet 

uppstått i afseende på denna sak. 
H vad skjutningar med tubkanon beträffar, har en af far

tygschefernfL med skiil fmmhållit nödvändigheten af att öka 

antalet skott. 
Sammandm.r; af stn"dss!.;jutni •I_(Jai"1W visa, att vid enskild 

skjutning uppnåtts on medelpoint pr skott af 6,2 och pr fartyg 
on medelpoint af 6,9 med 27 st. reffiade kanoner, 161 skott 
och 570 meters merlelafstånd samt att vid allmän stridsskjut
ning uppnåtts en medelpoint pr skott af 7,or. och pr fartyg 
en medelpoint af 7,o:, med 10 st. reffiacle pjeser, 16 skott och 

1090 meters medelaf::;tåncl. 
Häraf skulle man kunna förledas till att tro, att strids

skjutningarna lenmat ett je1i1förelsevis godt resultat, men då 
man vid närmare granskning af sammandragen finner, att vid 
den enskilda stridsskjutningen 44 skott skjutits, utan att deras 
point kunnat uppskatta<', och att samma förhållande förefinnes 
vid 6 skott under allmän stridsskjutning, så stannar man i 

tvifvelsmål om resultatet. 
Beträffande stridsskjutningarna för öfrigt, har det visat 

sig önskvärd t att tubkanonskjutningen måtte ökas. H vad som 
i 1887 års berättelse öfver skjutningarna, sid. 4, anföres, be
träffande denna sak, bör således fortfarande vm·a att lägga 

märke till. 
För att man må få ett begrepp om kostnaden för den 

ammunition, som af hvarje fartyg blifvit förbrukad såväl vid 
skol- och pointskjutning som vid stridsskjutning, har en sär
skild tabell, Bil. 6, blifvit uppgjord. Af denna tabell synes 
att kostnaden för året:; skjutningar med kanoner och snabb
skjutande pjeser uppgått till 20360 kronor å fartyg under sjö
expedition och vid skjutskolan till 13349 kr. samt skjutnin
garna med eldhandvapen till respektive 2388 kr. och G33 kr. 
eller sammanlagdt till 36720 kronor. 

,\. 
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En jemförelse med föregående tvenne års kostnad visar 
följande: 

1886. 1887. 1888. 
Kano~-:-'-Elcl~ Kano~:- -Eidh.-v. · Kano~:-]~ 

Fa,rtyg uncle!" 
sjöexped. 16045,oo. 853,oo. 27863,oo. 1863,oo. 203ö0,~;;. 2388,~1 • 

Skjntskolan 29875,oo. 1527,oo. 3027G,so. 104 7,\lo. 13348,9n. 632,70 • 

Summa 45920,oo. 2380,oo. 58130,•o. 291l,;;o. 33699,24. 302l,oo. 

eller S:a S:rum 48300,oo. 61041,90. 36720,t4. 

Vicl skjutskolan har nnder år 1888 dessutom skjutits med 
gevär: 
af officer.... . . . . . . . • . . . 80 skott skol- och stridsskjutning. 
af unelerofficer . . . . . . . . . . 536 , d:o d:o 
af manskap. . . • . . . ..... 5376 , skolskjutning. 

Summa 5992 skott = kronor 359,:,2. 
Såletles skulle totalsumman för 1888 utgöra kr. 37079, i u. 
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Sammandrag af stridsskjutningarna. 

Ut<lrag nr ra ]l ]IOl'tt~rJJa iif'vm· vm·J,stäl tl a stri tl sskintuiugar. 

E s k a d e r n. 

1 , rwtsr;r~(c/cn Stridsskjntning vid A1·kö dPn 11 Augusti 1888. Skjntn·ingen 

' Llf. utfördes under inspektionen. 
l Fönttsättning. Efter till Högste Befälhafvaren den 11 Au-

gusti kl. 10 f.m. ingående underrättelse att en från fiendens 

hufvudstyrka detacherad kryssare ingått för att rekognosera 

SO-farleden från hafvet till Arkö, beordras pansarbåten · Ulf 

att ofördröj ligen afgå från eskaderns ankarplats vid Gränsö 

samt upptaga strid med och fördrifva nämnde kryssare, ]war

vid, om så sknlle erfordras, bisbänd kan påräknas från på 

bevakningstjenst i södra och AV f::Lrlederna förlagda pansar

båtctme J~jörn och Söloe. 
Utfö}'(tnde. En ballong, föreställande det, fiemltliga far

tyget., var utlagd i farleden SV från Karten . 

Umler gång mot målet öppnades elden från 24 cm. lmnoneu. 

Första skottet träffade tätt vid målet; anrlra skottet, som 

afsköts på ett atstånd af 700 meter, knnde till följe af krut

röken ej fullt uppskattas, men att döma efter rörelse~o i vatt

net bredvid målet, sedan röken clrifvits undan, syntes äfven 

Lletta skott hafva varit godt. 
Härefter drog sig pansarbåten tillbaka under det att 80 

skott afskötos från båcla 25 mm. kulsprutorna med synbar

ligen god verkan. 

lll bz.:~u-lxilen Stridsslcjutnin.r; oirl Arkö den Z1 Au,r;ztsli 11::588. Skjutningen 
1 

,')olre f l · l · l · l d l b t f't · l t· o 
1 · ut öre es VlC mspe ;;:bon o c 1 o me · e ar e er mspe;:: wne;n a 

11.1 

Ulj; under samma förutsättning samt mot samma mål. 

Utförande. Under gång mot målet sköts törsta skottet 

från 24 cm. kanonen på 1000 och det andra på 750 meters af

stånd, båda skotten med god verkan. Andra skottet afsköts, 

-!J-

sedan pansarbåten börjat retirera, under backning med eld

fronten fortfarande vänd mot fienden, samt under användande 

af förroclret. 
Sedan af.ståndet åter minskats till 600 a 400 meter, öpp

nades elden från 25 mm. kulsprutorna med god verkan, sedan 

inskjutning med 5 a 6 skott blifvit gjord; 80 skott afskötos. 

I. Till följe af skada å lavettaget kunde striclssl.:jutnin,r; Prlll.,ar/)((/c 

mecl kanon ej ut.föras. ~jiim. 

II. St?·iclssl.;jutnin.r; med kulspntta vid O:celösuncl den 17 

Augusti 1888. 
Föru.tst'ittnin.r;. En minbåt (representerad genom ett bal

longmål) observeras miclt på ljusa dagen styra kurs på far

tyget med tydlig af.sigt att medelst sjelfgående mina spränga 

detsamma. 
U~förande. Mot det utlagda ballongmålet öppnades elden 

från babords knispruta på 700 meters afst.ånd. Då pansar

båten närmade sig målet på 300 meters afstånd öppnades elden 

under gir från styrbords kulspruta. 

Seclan inalles 128 skott afskjutits, upphönle elden. 

Stri(lsslijutniu,r; den J() Au,qusti 1888 vid Arkö. 

Ingen stridsJ)lan uppgjord. 
Målet utgjordes af en minbåtssektion. 

H varje minbåt sköt 28 skott i 2:ne omgångar, nemligen 

12 skott under 4 a 5 knops fart och 16 skott under 10 knops 

fart; afståndet vexlande mellan 1000 och 300 meter. 

Jlinbälar!l( 
.l!unin, Frei. 

och nere. 

Striclssli:jutnin,q vid Arkö den 15 Au,qusti 1888. J l illbätam1 

Förutsättning. Minbåtarne .·11. 6:'> 67 och 69 äro beordrade Gcddr, .. Xar, 
' otit ~\ uroc. 

utgå södra Arkölellen, formerade på kolonn på lägsta numret. 

Farten 6 knop. De anfallas af en söder ifrån kommande min

båtsjagare, hvilken styr vinkelrätt mot kolonnens kurslinie. 

Minbåtsjagarens anfall anses kunna tillintetgöras genom elden 

från samtliga minbåtars kulsprutor. 

Utförande. Under en fart af 6 knop öppnades elden på 

800 meters afstånd mot fienden, representerad af en söder om 

leden på ett skär uppstäld minbåtstafla. På 500 meters af-



lvmlön otli 
1 . lslö!J. 

Hskadr•r11. 
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st<incl upphörde elclen, sedan 10 skott :t±io::;sats fi·ån hvarje 

min båt. 
Från Tho}'(löns och Aslö.r;s stridsskjutning med knispruta 

föreligga inga rapporter; bilagan .A:i. 2 lemnar dock tillräcklig 

upplysning om dessa skjutningår. 

Stridssl1:jutnin,r; drn 18 Augusti 1888 1drmlDr Arlcö. 

För denna skjutnings utfr,ra.nde hade Högste Befälhaf

varen uppgjort en plan, hvilken till sina hufvuddrag var 

följande: 
F'örutsältnill,r;. t:ledan rapport ingått till befälhafvareu för 

den afdelning af flottan, som med anledning af ett väntadt 

anfall mot Östgöta-kusten blifvit förlagd vid Arkö, att en 

fiendtlig transportflotta kommit i sigte utanför kusten styrande 

mot inloppet till Arkö, lättar afdelningen och styr farleden 

till sjös; samtidigt inrapporteras att en fiendtlig minclre af

delning ingått i skärgårelen söcler om Arkö. 

Då afclelningen utkommit till sjös, observeras transport

flottan vara eskorterad af en mindre eskader, bestående af dels 

bepansrade, dels obepansrade fartyg (representerade af ballong

mål.) 
Sedan de svenska fartygön blifvit formerade på linie med 

rättning på ,/W, 5 under uppgifven kurs rätt till sjös, skulle 

ballongmålen på gifven signal från flaggskeppet släppas sam

tidigt, hvarpå alla fartygen skulle på en gång gira 16 streck 

babord hän, aflägsna sig tillräckligt långt från målen, cle1·på 

åter gira 16 streck babord hän och, med kurs mot mål'3n, som 

representera den fiendtliga styrkan, på 2000 meters afstånd 

öppna elden med de grofva kanoner, som kunde rigtas för

öfver, 2 skott pr kanon. På 1200 meters afstånd skulle alla 

tartyg på en gång gira 6 streck babord hän, på det att de 

lätta kanonerna skulle få deltaga i elden, 15 cm. k. med 2 

skott, 12 cm. k. och 38 mm. k. hvardera med 3 skott pr kanon. 

På 750 meters af.<stånd skulle på en gång giras 14 streck styr

bord hän och elden fortsättas med de lätta kanonerna med 

ofvan angifna antal skott pr kanon. 
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På 500 meters afstånd öppnas elden från kulsprutorna. 

1\'Iinbåtarne, som formerat. sig till anfall bak0m den sven

ska atdelningen, rycka fram i skyeld af krutröken pi\, signal 

.T från Va1h:?Jrian och af.skjuta sina minor. 

Härpå skulle eskarlern formera kolonn framåt på .li 5 

och verkställa genombrytning. Då fartygen turvis passerat 

målens linie upphör elden och på gifven signal upptagas målen. 

Att denna plan ej i sin helhet blef utförd, hade sin grund 

deruti, att någon nämnvärd iifning i de nölliga evolutionerna 

ej medhunnits. 

I denna stridsskjutning deltogo följande fartyg: 

l :a di visionen. 2:a divisionen. 3:e di visionen. 

.Ni. 4 Sko.r;ul .M. 10 Astrid 

.,w. 2 Tlwrdön .M. 5 Svea .,lf. 11 Sig1·id 

.A'l. 3 'I'iJ:fing .A'I. 6 Slcti.r;,r;((ld .M. 12 Aslög. 

Högste Befälhafvaren förde sin flagg å Valky1·ian. 

Utfömnde. U n der gång mot målet afskötos 2 skott från Pnnsarbd1 

25 cm. kanonerna på ett afstånd af 1300- 800 meter. Soea. 

Från 15 cm. kanonerna skötos 4 skott på ett afstånd af 

900-700 meter. 

Från 24 cm. kanonerna afskötos under gång mot målet Pnwsnrba; 

2 skott på afståncl mellan 1300 och 800 meter. Thordön 

På 1600 meters afstånd afskötos under gång mot målet 2 HwMtrbä 1 

skott från 24 cm. kanonerna samt 40 skott från 25 mm. kul- 'l'ir(illg. 

sprutorna på ett afstånd af 600 meter. 

Elden öppnades på omkring 1700 meters afstånd med 27 Awwnbät 

cm. kanon; 2 skott med denna kanon tikötos. Elden från 12 Sl.·agu l. 

cm. kanon öppnades på 800 meters af.<stånd och aflossades äfven 

från denna pjes 2 skott. 

De två skotten fritn 27 cm. kanon afskötos uneler gång KwwJtblit. 

rätt emot målet. Två skott från 12 cm. kanon af.'3kötos från Sl.·äu!Jaln 

styrbords sida efter giren babord hän. Härefter bestyckades 

babords sida och girades 14 streck styrbord hän. Då lmnoneu 

på babords sida började bära på målet, låg pansarbåten Svea 

så n~Lra skottlinien, att signalen "Eld upphör" måste gifvas och 



l 
l 

l 

l 

- 12-

innan ::~kottlinien åter var fri, signalerades från chefsfartyget 
"Eld upphör", h varföre det uti planen bestämda antalet skott 
ej blef skjutet. Under genombrytningen afgåfvos 12 skott 
från babords kulsprnta. För styrbords kulspruta var skott
linien hela tiden oklar inom ett afstånd af 500 meter. 

lfw,tpn?åtclt Från 12 cm. kanon afskötos mot målet 3 skott på afstånd 

1 
6

'9ml. varierande mellan l OOU och 600 meter. 
rwwnhclim Från 12 cm. kanon afskötos mot målet 2 skott. Elden bör-
l Aslög. . l o 12()() · r o l .Jac es pa meters a1stanc. 
rcuwu?ätcn Kanonbåten Astrid kunde till följe af skada å la vettaget 
IIb·tru/. . 1 ]t . t 'l l . . , l e.J c e aga 1 s nc ss ;:.Jutmngen. 

1 Ö f r i g a f a r t y g. 
·1 KoJ~oet_tell Från korvetten Freja saknas rapport öfver stridsskjutnin-

1' re; a. tf l h f l r o l · 

l 

· garnas u öranc e, var öre resu tatet 1ar uppsöms 1 samman-
l " draget ~fver de enskilda stridsskjutningarna (Bil. 2). 

l 
Iwr!Jeftm Stl'ldsslcjutninq utanför S:t Vincent den 1(; Februari 1888. 

JJalder. · 
1

1 

· Förutsättnin,c;. Dagningen börjas kl. 1
/ 26, solen går upp 

kl. 6; vinden är NO, 4; dyningen är hög NO-lig. 
Il Balder (A) har order att söq.erifrån forcera sig in till ankar-

platsen vid S:t Vincent. 

Il 
Il 
l 

Il 

Ehuru A har kännedom om att inga permanenta fäst
ningsverk finnas till hamnens försvar, så finnes dock anled
ning att förmoda att hamnen skydelas el els af tillfälliga land
batterier, dels af ett eller annat fartyg. Fienden (B) har flyttat 
hamnfyrens lysapparat till annan plats; alla andra fyrar äro 
släckta samt sjömärken och prickar borttagna eller förbytta. 

B har vidare till sitt förfogande l korvett af samma 
styrka som A, l kanonbåt, bestyckad med en 27 cm. kanon 
och en 15 cm. kanon samt förseeld med elektrisk lysapparat. 
:E'örutom dessa fartyg har B 2 stångminbåtar. 

Kanonbåten, som ligger på nattbevakning i sundet mellan 
S:t Vincent och S:t Antonio, är under gång med 5 knops fart 
och den elektriska lysapparaten spejande åt, alla håll, samt 
har order att ej aflägsna sig utom signalhåll från hamnen S:t 
Vincent. Den fiendtliga korvetten ligger i hamnen med fullt 
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ångtryck, ankaret upp och ned samt klar att genast utlöpa. 
Minbåtarne ligga med fånglina till korvetten och med ånga 
uppe, klara att afgå. 

A anfalles först af kanonbåten, hvilken signalerar till den 
i hamnen liggande korvetten angående upptäckten af A. 

Kl. 51
' 15m öppnar kanonbåten elden på 2000 meters af

stånd mot A, hvilken på 1500 meters afstånd besvantr elr1en 
och efter åtskilliga manövrer lyckas ramma kanonbåten. 

Omedelbart derefter anfalles A af den fiendtliga korvetten 
och minbåtarne, men går oaktadt lidna förluster som segrare 
nr striden. 

Utjömnde. Sedan korvetten utgått på omkring 2000 me
ters afstånd från målet, sattes kurs på detta, hvarefter på 1500 
meters afstånc1 elden öppnades med l skott från l :sta kanon. 
På 1000 meters afstånd girades 8 streck styrbord hän och eld 
gafs med hela babords sida efter rigtkanon, derpå återtogs 
kursen mot målet, hvarnnder l:sta kanon sköt l skott på 700 

·meters afstånd. 
På 500 meters afståm1 girades åter styrbord hän, hvar

nnder eld afgafs från hela babords sidan efter pejlinstrument, 
hvarefter oberoende eld afgafs från såväl samma sidas 12 cm. 
kanoner, 4 skott pr kanon, som från lO:de kanon, 6 skott, samt 
från kulsprutorna i förmärsen och på babords bog, 70 skott 
h vardera. 

Som eld nu antogs hafva utbrutit i närheten af skorstenen, 
gaJs signalen "Eld upphör", och när elden ansågs vara däm
pad bemannades styrborch;sidan, hvarifrån på 500 meters a.f
ståml först öppnades eld med hela sidan efter pejlinstrument 
förligt, tvärs och akterligt; derpå eld oberoende från 12 cm. 
kanon, 3 skott pr kanon, från 9:de kanon 6 skott, styrbords 
kulspruta 70 skott och samma antal skott från kulsprutan 
stormärsen. 

stridsskjutning i Hanölm.r;ten den 2:J Aug1tsti 1888. Fregatten 

Förutsättning. Fregatten erhåller den 21 Augusti order Vanadis. 

att tidigt följande dag utgå på bevakning i SV -lig rigtning 
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från Hasselö, emedan en fiendtlig styrka förmodades ämna 
verkställa landstigning å Aspö för att derifrån beskjuta Cm-Is
krona. Andra fartyg hade blifvit utsända för att utföra be
valming längre ostvart. 

Fregatten hade dessutom order att ej utan bistånd inlåta 
sig i strid med :flera fartyg, men deremot utan tvekan anfalla 
enkelt fartyg äfven om det skulle vara öfverlägset. 

Fanadis lättar på grund häraf ankar kl. 5 f.m. den ~2 
Augusti och utgår från J ernavik och klargöres för strid. Kl. 
11 f.m. upptäcktes på 10' af;:;tånd ett fiencltligt fartyg, styran
de VNV och af ungefär samma styrka som fregatten. 

Det fiendtliga fartyget representerades i dess olika lägen 
af 2:ne ballongmåL 

Utfömnde. Secl::m de tvenne ballongmålen blifvit utlagda 
på 1()(X) meters afstånd från hvarandra, öppnades elden kl. 
81 30m från 12 cm. kanonerna; af':ltåndet vexlande mellan 400 
och 700 meter. 

Mnskötteridivisionen, äntringsdivisionerna och kulsprutor
na i märsame och på däck afgåfvo eld på 240 till 300 meters 
af.':ltånd, men med dåligt resultat, enelast omkring 25 träffar på 
1050 skott; dock bör anmärkas att det begagnade målet var 
väl litet och det använda elclgifningssättet olämpligt i elen tör 
tillfället rådande kultjen. 

Farten vexlade mellan 3 och 8 knöp, beroende af kurs 
och vincl. 

Kl. 91 45m var striden slut, hvarefter fregatten afgick till 
Malq varn vid Hanö, der h varje kanonkommendör afsköt en 
ladelad granat på 500 meters afståncl uneler 5 knops fart. 
Alla skotten, utom ett, träffade, och alla granaterna sprnngo. 

Kon:~tt:n Stridssk;jutnin.r; med värfvade stammen den 5 och C Se]Jtembe1· 
orrkop?nrJ. . 

· 1888, öster om Ertholmarne och i Hanöbu.r;ten, 

.Förutsättm:ng saknas. 
Utfömude. Då korvetten elen 5 September befann sig om

kring 5 engelska mil öster om Ertholmarna, gjordes ''klart 
skep]>" ouh en ballong, försedel med topptechen utsattes. På 

' ! 
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500 meters afståncl öppnades elden med "eld nnmmervis" och 
skötos 2 skott på kanon. Derefter öppnades "eld oberoende", 
3 skott pr kanon. Afståndet vexlade mellan 500 och 1000 
meter. 

Korvetten hade temligen stora rörelser. Kanonbetjenin
garne utgjordes af ordinarie kanonbetjening af värfvacle stam
men. 

Den 6 September gjordes "förberedelse till drabbnino·" och 
b 

omedelbart derefter ''klart skepp", då med den värfvade stam-
men såsom kanonbetjeningar och extra kanonbetjeningar, men 
med de ordinarie kanonkonimendörerne, skötos 5 skott pr 
kanon. 

Sedan ballongmålet;, förseclt med topptecken, blifvit utsatt, 
öppnades elden med "eld nummervis" på omkring 500 meters 
afstånd, 2 skott pr kanon. De öfriga 3 skotten pr kanon af
skötos med "eld oberoende" på af.':ltånd, vexlande mellan 500 
oeh 1250 meter. 

Ett skråskott på hvarje slätborrad kanon aJsköts på 150 
meters afstånd. 

Efter slutad skjutning med kanonerna af.;;kötos 295 skoLt 
mA<l kulspruta, på omkring 300 meters afståuJ, hvarefter elden 
npphörde och målet, upptogs. 
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Sammandrag af skol-, point- och täflingsskjutningar 

Pointskjutning metl kanoner. 

Antal l\Iodoltal 
------- ----~-- - ---

~ 1 
rartyg-ets 11~ml1 . 

Pjoscrnas ;mtal , bl ibor 
o~:h modPIL 

l >l ""-

~ 
1

lt
1

1 ~ ; 
~ 

======~·="~~-~=============-=~~==~~~~====~~==~~ 
l l 

P;lns;nhutcn Srra { 

P;msarbi\tPn :1'110rdön 

Pa11 sm·Mten 'l'irfin!J 

Kanonbåten Skagu! { 

2 st. 25 rm. k. M;S5 2 

4 st. 15 ~m. k. ::\1;83 4 

2 st. 24 cm. k. M/7G 2 

2 st. 24 cm. k. l\Ij7G 2 

l st. 27 cm. k. M/7G l 

l st. l 2 cm. k. M,'Sl l 

l st. 27 cm. k. l\I, /G l 

l st. l 2 cm1. k. M/Sl l 

2 s 
4 24 

2 l 8 
2 s 
l 4 

] 9 
4 

9 

l 

l 

l 

850 - l 5,3 il G s 
750 1111 3:)' 8, l IJ . 
500 5m 35'1 G,7 G,7 

500 5lll 58 4,0 ' 4,0 

G40 '· 4m 20' 8,0 } '7 ,;, 
555 gm 288 7 ,~ 

r)'" 10• 5,s 1 
f 

G.t 
1m 2S• G,~ 

2 

15 

l 

7 Kanonb;l ton Skii_qga ld f 

Pans~rhåten Siih-e 

P;msarhåtcn l~jiim 

Pa nsarb;lten l'l( 

Kanonbilten S(qn'd 

Kanonbåten Asliig 

1\:;monhåtcn A., tr id 

l st. 24 cm. k. M16() 2 

l 

l 
] 

:)00 

r:iiiO 

840 

r:iOO 
()75 

2111 20S L117 4,7* 14 

l st. 2-± cm. k. l\1/G9 2 l 

l 

l 

l 

4 

4 

!) 

() 

gm 308 7,2 7,2 1 

l st . 2-l cm. k. l\I, Gfl 2 :2m 158 G,o G,o !1 

l st. 12 mn. J'rlk . l\{(70 l 450 

- 1.200 

3m (jS fl,~ 6.~ (j 

l st. 12 cm. fri k. M, 73 2 2111 40" ii,3 :J,:: 11 

KorvPtten F'r~ja 

Konottcn Balclrr 

r 
l 

{ 

l st. l 2 c-.nJ. frlk. l\1/73 2 1 9 - GOO 

4 st. Fi cm. k. M, 83 7 4 32 3 500 6,o \ ~ _ 

8 ) k ~ r 8 8 s 1 oo l'" 3S' 1· .,,, c st. ] ~ ('Il l. · . 1• , l 4 4 5 :>,G 

2 st. lii cm. k. l\I_S:l 2 2 16 -- 500 1m 2:)8 ii,9 } _ 
o o 

G st. 12 em. k. l\I/81 G G 72 - 500 1111 5' 4,s

1 

' 

Jcrcgatten l ..:.'a~- n~a::.d.:..:l:s:._~_:_lO::...:..::s.::t· __ l:..:2:.....:.c::.m;;..· ...:l';;..·· ...:l\::.11!...:8::.l___;:._S:.....!._.::4:.....!.....:..7.;:2~-·-.:..' ~5:..:0..:..0_...:.1'_" ..:..1:.:8.:..'"-.:..6,;.;.o~..:..G"-,o 

8nmmn od1 mcdPltal.) 
Refl'hul<: bnoncrJ 

Skjntskolan 

J 2 st. 12 cm. frlk. M;l cl 

l 
2 st. 12 cm. k. l\1179 

l st. 12 cm. k. l\I 81 

Snmma S:rnm oeh11 
medeltal . 

Rdl"l:ulo kanoner) 
5:) styekcn 

56 14 GOO :J,s G,s 

2 3G 3 500 2m ps 7 9 1 
l G l 1000 l~ 1m 4~s 3:~ l· G , ~ 
1 6 - :Joofo l'" zo•l G,:. 1J 

12 

17:2 144 :4021 181 600 l l :) ,0 1 5,0 

") ::\[odelpointon nedtryekt till följe af att 3:P skottets pointviinl t> nn lika med O. 

med nnlc<lni ng- ar felakt ig e!PI';lt ionsgra•l. 

10 

13 

4 

Pje,;t' I'Jl:I S anbll , bliher 
ll('h 11loll!dl. 

Pan s;~ rbiiten S !;Nr .·) st. :J8 m1n. n; nsk.k. ~I1 84 
Pansa riJ tltcn '1'/wrdij;t ·2 st. :2,) nunA-p. kub pr. M

1 
77 

Pansm·b;1t.·n 'l'ir(iny ,2 st. :2:) mnJ.4-p. kul~pr.M; 77 

Kanunu;iten Sl.-ayut 2 st. :2:) nnll..J.-p. kuls pr. ?II/ 77 

J" l ' l \.;lllou J;itl'n 8i.'iiyyafd 2 st. :2:) lllln. -1-p. ku lspr.l\I1 17 

Pan sa rh itten Sö/rc 
1

2 st. 2:) llllll.·J-p. kuJ:<pr. i\1
1
71 

·) l ·) ' (j --
1 

2 -; : 2 ' ' -
~l et 

:?, :? i 
:) 1 ·) l 

~ l ;i 
l 

() 2J 

l 

:2-f 
l 

:24 -
l 

·)J -

~;l-
Pani'arl11itrn Efjiirn J 2 ~t.:!:) mul. -i-]'· knl i>]ll'. JI, 77 ·.> •) l 1()8 -

l . •J I - ~ 

(iing,;li1Jll'll ) l ' l c;t. 2jlnm.2-]J.kldspr .?\1
1
8± 1: l 12' -

.f l 

Pansarh;'iten 7'/j' { 2 st. :!:i mm .-l-p. lwl :-; pr.:\1
1 
Ti ·) 2 2-±' -

l 
l l l 

(;i ngsl1 1pen) l st.:!.) l Il III. :?-p. kuls pr. M 84 ·1' J! :!-l ' -

Kanonb;i ten St:•;rid 2 st. 12 mm. kulspr. :u, ~ ö •)
1 

'' :!l)o! -

s ou 
[J l)() 

400 
;)1)1) 

:)()() 

800 

:)01) 

li81) 

4\)() 

-I l)() 

Kanunbiite11 _.:-L-it rid 2 Rt. J:! 111m. l.:tdsp1·. ~l/70 :2 ·)
1 

200 - 2GU 

l\linb<itt'n (/r; /rli ' Il ot. :!G llllll. :2-p. hbpr.l\I,S4 J l ] : ul .J t:>UO 

Bil. /. 

8,:> --- Hallong 

2\J l 
' () 

;; l 
JO l 

J,.) l 
33 !Minb.sck 

l 
lO l Rdlong 

33 1j\finh.st' k 

0,;; l Bnllong-
1 

lO l " 
Tl J.LI1inh. sck 

i\finbiill'u .' :ar/ l st. :!:) llllll. :2-p. kul ~ pr. Ji, 84 J l l ] z! l) 800 

l l l i l 21 J ,l st. 2.) mm. 2-p. kul c;pr.l\1;84 
1
4 Ht. öS 111111 . lll:ISk.k . .:\1184 

800 
- i -- o l 
-l-- _s/ 

Korvetten P'rrj11 4! :2: 3(jl •) ;j()() l ö' • 1 IJ.B Bidlllllg' 

''"J f l 
Koncth•n Balder 

j'2 st. :1S llllll. mnsk.k :ll,S-l 

1
1
4 st. l :2 mm. kul;; pr. }[

1 
7ö 

./ ) p J .)01) 

~ 1_:: 1 -10~ - l ij(j() 

iA ) :''1 •>,Ö - l 

! l l 'l 

- l, -- 70 l 
l 

1 , , 1 l'trii ff:r1 

Il l f J :212; :)(i - ' 1000 - :!ö 
_ . f 2 ~t. :)S mm. mnsk.k. )J 84·\ 

1 1
! ~1 1 

. l 2 ; 1000 - S,o 

l st.-J.g-g. l l J ', l 1 
J :J:! -- 1001) l 

' . J Il !l d. g.l ug 4 s1. :2.) llllll 4-p. liiil sp r. :\Il n l ::l 21 80 - i] 000- = l -
8Iqut;;I"'Linj . j l l i :)(X) l' -

rt.·llgg ,t_ 1:2 mm. ku lspr. l\1 7:) l:! i 2ll 4i->OI - 'l50 - ! -

- IMinb.-tatl 

- I Pn int~taH 
-±7 " 
:32 MiniJ.-lall 

12 R(Jddh<'lt 
t ;lfln 

l 'l'iiflingssl\jntniug. l 1 

ot.-lig-g. :! st. J :2 r·m. k. M l ! J 2 1l
1 

JOI J HJO( l 1m ",,j -
l l l . .y±' , ,,:: - Pt~ i nt- bfi 



Bil. If. Bil. 11. 
Tabell öfver eldens verkan 

l 

vid enskild stridsskjutning. 
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. l -~ - -~~ l l Jiarty __ .. ·en:; - l 

Esbdern 

l 

l l 
l Pan~;~r)<J ten Tlwrdijll 

Kl n lin h<Hen As/iifJ 

(/a./dr 

Swf 

.\"ii r re 

l natnnl. 
l 

l 
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l , 
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l 
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1'<1 n,;;~rb iitrn }$jörn 

7 

11 

11 

l [ 

Pans;1rb!iten l 'If 

d:n 

d:<l 

l\Iinh;\ten Jlbmi11 

JliiHbiitqn Frc7.·r 

1\Iinhiltnn nerr l , 
l l],'ehr. 

l 
J 

u 
lO 

L;lngrcsel'artyg} 

1
1 .\pril :l 

, 

l 
l 

r Fc!Jr. 

, " 

l 
flAu g. 

l , 
J 8cpt. ii 

l () 
l 

l 

O" 

()" 

l" 
o o 

Elt!g·i fning;H
:;iitt. 

0" l 
,. 11 

!l r;;5 lljJJ·;.;ifl··t 

Il 
,-, .. 'il 

\. Allmiin <11'11 Il [' Jl Rkilrl 

ö" 1 
f Euskild 

r l 
1

: l_öan!l'iiltl ve· h 
l enskild 

j 

l l :\Iedol- SkuttJ%< • - ~ 
[
1 

Pj''" r::~\~ ;\\1,;~;;11kalilwr ,
1 

A81;~\~~~ 
1 

Ln1lclning. J'r,•j<'ktil slng.

1 

nfstilnd ..\);IL ~-i;:x:;;." JJJ<•dd- --

1 

i nH' Ler. point. Jlfeilcl- Onlnings l 

~ l "t."'mm . +p.h~'I"·.M; i,11 --:-l-:2--'--~,~-i~~ 1 

ll l< loRJV pr. l --,->0-0~ hall<mg· :2()" ~]l~~- c~~ - n:~ · --
i ~ st. 12 Jlllll. k1ll spr. M;7:) ]()() --;\.rids lll<lSSil· pr. :200 bnllong 12 ".'n 
J l 

l.l . · ·r ·> J· ' · .. 'I "4! 1· st-. _,J llllll. _-p. dl h)>< 11 ; v ·.< 

l 
l l_ ~L 2-l ,-,u. k. M, I)U __ 

· 1:2 st. :h nnn.4-p.lulspr. ..\1., 1 1 

l st. 25 nnn. :2-p. kulspr. Jlii 84. 

~ "t . 23 !Il n l. 4-p. lilllspr. M, Il 

J st. :2+ <·111. k. J\11 UH 
1 

:2 st. :2.) 111111. -1-j<. klllspr. j{ ni 
l o;t. '25 m1n. 2-p. knlspr.M, ~-~ ~1 
1:2 st. 2:1 nllll. ,!-p. k1d.spr. M 1 1 

[l st. :?ö mm. 2-p.l;nlspr.M/84
1 
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Bil. V: 

Skjutprotokoll N:o 27 

öfver täfl.ingssk.iutning, utförd den 18 Juni 1888 ombord å skolfartyget 
Stocklwlm. 

l 

Afstånd: 1000 meter. Mål: pointtafl.a. Vi ud: O. Väder: mnlet. 

::':a. 

" 

Pointen upp::>kattade:> af unelerlöjtnant K. Posse. 

i 
Instruktörer: l 

A. T. Pettersson l" '"'"'''11" •. 
al' ::' :a gr. D,Ou 

A. F. Larssun 8,u7 
l 

Jlll 60' l'll 
Jlll 32' llU 

l 

öl'\ 
31 'l 

~g:J i 
~· ~ Anw~irkningar.

1 

;t-s l 

3,!Jl 

Ö,71; l'risbgan·. 

H. lYI. Skolfartyg f:Jtudclwlin elen 18 Juni 1888. 

U. Broman, 
T.iij/JtCtlll. 

Bil. VI. 

Uppgift å kostnad för ammunition vid skjutningarna med kanoner och 
snabbskjutande pjeser. 
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Sammandrag 
af de under år 1888 utförda skjutningar med gevär och revolver 

å flottans fartyg. 

Sammamlrag öfver L1e ensblåa striclsskjntningaJ'tl::t med 
gevfLl' visar att å fartyg uneler sjö0xpedition ::tf 11 ()811 skoLt 
erhållits 4393 träffar eller en :::.edelprocent af 37,r; samt att 
vid skjutskolan af 928 skott erhåll its 591 t räffar eller en medel 
procent af 63,•. 

Sammanföras resultaten af lte tre sista årens enskilda strids
skjntningar får man följande : 

~- -~~-~~~===-=-=--=-~~=-===-----· 
' 

__ 188fi_. -- 1887. l 1888. 

"'·;p. j ~ l ~ :_'fl .,.,_ l !:::=>.' l - ~ en p.... l ~ ' ~ - "',., ,.... -~ l ;-.- - "' l c,., 
~~il~J~J ~g ~j~J ~-t i_ §.' !"'_ } 

' 'l . l '. l } artyg lllH (' l' SJi'o t>xp e< ttJon nS08 2-~ :2t) :24.ö 
i l 

l::)];_jntskol:m . 1107:2 1 i"J71 n .• 

l l 
l UiSS 43fl'1 37 .r, 

0:28! :m l G3 .. 7! 
l l 

. l 
1 077li :1s:18 3:,_,, 

11 o) ii80I :iG) 
' l l 

Resultatet af dessa skjutningar har således hittills visa t 
sig blifva bättre för hvarje år. 

JY[eclolbetyget för fartyg under sjöexpedition är 6.u och ,-id 
skjutskolan 7,•. 

Af sammandraget öfver stridsskjutningarna i trupp med 
gevär framgår att å fartyg nncler sjöexpedition skjutits 8lllfi 
skott med 1238 träffar och en medelprocent af 1G,4 samt att 
vid skjutskolan skjutits G4U9 skott mH1 lih:a.ledes 1238 trR.ffar 
och en medelproceut af 19,;;. 

Härvid är att märka att fnllstitndiga nppgifter saknas f. 
antalet skjutna skott för lwrvotten Brrld~r , hvarfi.'n'e r1ec;sa sl;:ott. 
ej ingå i summan. 



- :)()-

Att resultatet vid denna skjutning ej kan blifva så fördel
aktigt som vid elen enskilda strids.skjutningen ligger i sa.kens 
natur. Dock må denna öfning ej underskattas, emedan elen 
ntgör en förträfflig skola för betälet och nmn ser lätt på såväl 
protokollen som af rapporterna, att der ledningen varit god, 
c1or har ä f ven resultatet varit god t, h varpå de väl ledda. öfnin

garna vid skjutskolan gifva tydliga bevis. 
Visserligen skulle man kunna anmärka mot en del elispo

sitioner vid skjutningarna från båt uneler omständigheter, som 
i händelse af verklig strid skulle hafva medfört total um1er
gång för båten, men anmärkningarna måste förfalla., då man 
besinnar att den korta öfningstiden mången gång lagt hinder 
i vägen för andra elispositioners vidtagande. 

Sammandraget öfver skjutninga~·na med revolver, som Hr 

uppgjorclt särskilclt för officerare, särskilclt för unelerofficerare 
och särskilclt. för manskapet, visa.r att å fartyg unc1er s.i<>
oxpeclition officerarne med 894 skott och 689 träffar erhållit 
en medel procent af 77 ,1; underofrie erarue med 4836 skott och 
2987 träffar en medelprocent af ()1 ,s och manskapet", med 14370 
skott oeh 9ö26 träffar en medelprocent af G4,\l, samt att vid 
sk.iutskolan l officer med 36 skott och 33 träffar erhållit en 
medelprocent af 91,7, underofficerarne med 228 skott och 17(1 
träffar en medelprocent af 74,o samt manskapet med 2945 
skott och 2114 träffar en medelprocent af 71,H. 

J omföras resultaten af de två sista årens summariska sk jnt

ningar med revolver, får man följancle tabell: 

P\ir otficerare. 

i .t\r. l l::)kott. 

l== ~~c==~-=-~·-

1 l 
i 1881 l 

i 
l 

Triilhn. TriiJ1'pl'twrnt. 

-1G8 81.o 

{/ .!', 
1888 

-;n--

:FUr mHlel'officerare. 
,-

Tri i l far. ----~'riilljm•rrnt. i::)kntt. 

1881 ~ll :)(i flG,:: 

1888 3Ji/i 

FUr manskapet. 
-~ 

r\r. 81wtt. Triin·ar. Tri i ffprorrnt. 

----· -~ ~ 

188i 12000 84:')0 /0,8 

1888 1731:) 11440 (ifi,l 

En sii.nlming af medelprocenten synes således hafva int.rädt. 
En .. olil~a uppfattning har gjor!". sig gälhnrle i afseende på 

b.ety~ssa.tt1~mgen så. till vida att å en del fartyg betyg gifvits 
sarsbldt for skolsk]ntninO"en el ,, s 1·a 9··" ocl1 3· "f · _ . . . o , · '· · · · ., ~·'" .e o ntngen 
(se btl. c, sk.]ntinstrnktionen) ooh särsh:ildt för 4:e öfnino·en 
c:~n .s. k. enskilc1a stridsskjutningen. Å andra fartyg har b:ty~ 
gtfv1ts gemensamt för alla öfningarna. skjutinstruktionen 
lemnar ej fnllt_ tydliga föreskrifter i detta fall, jemf. § 32, bil. 
c och form. b. Det tyckes, som om ett gemensamt betyO' 
kunde vara nog. · o 

Från ett par fartyg saknas betyg, meu som man vid revol
ve:"skj~ltningen enelast af träffprocenten kan få ett begrepp om 
sk.]ntmngend ståndpunkt, så in verkar ej detta. något. 

. Från trenne fartyg saknas protokoll öfver re vol verskjnt
mngen, del s för officerare och dels för underofficerare; å ett 
fartyg hafva officerarne och å ett annat både officerare och 
unelerofficerare ej skjutit af brist på ammunition. 

Reservofficersaspiranterna borde för redighetens sknll hä
danefter hafva särskilclt protokoll-sammanc1rag f r,r revolver
skj n t n ingen. 

• 



Bil. r 
Sammandrag af stridsskjutningarna i trupp med gevär. 

Bil. I. 

Fartyg·. Afst:lnr' 

f 200 •'hcl'sl';nt . J 'a/J.·yrian l GOO- l 50 
l 
an sarhiitcn 8rro 

:lll S<l rh i\ t en J!IOrrliin{ 

ans;wh.'\ ten Tirfin.IJ 

J 
t 
f 
l 

500-150 

'JOO 

±Oli 
:100 
200 
120 
;,':)0 
120 

El<lgi li1ingssiitt. 

liniechl 
linit•cld o('ll ha stig· eld 

lini ccl d oeh ha stig eld 

lini crlrl nr-h ha stig eld 

skvth•snhnr or:h 
·· snal.Jbrl<l 
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t> kvttccld 
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f 180 o. 120 
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200 l 
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skyt tcol<l ~ ~~Ca non h:lten 8/.'iifJ.IJald{ 2~g~ 

T j " t C' ' 'f J 500- 180 'j'-'lnon 1:1 ·on ni.IJI'll ) :100_ 200 

\.a non hiltcn llslii.IJ 400- 1:30 

1

k monhåtcn 

:300 
200 

J!.strirl 
l 

400-350 
400- 210 

II I l 300 
f :)00 \::1nonl.Jiiten Bienria 
l 200-80 

f 400 
\ orvr•ttcn Frrj o l :)() 

J 
l ±00 

r 200 
TJofr/r r 'JOO ' \ Ol'l'dtrn 

l "l 
l 

8(1 
140 

l• 180 l •'n·,.·:lltr•n J ·a Jl ru/is 
, 

! h 
l ·mo 
l! ] i)() i: 

skyttt•old 
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hastig eld 
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~;\}VI l l" 
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· •Jeh 
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· skytteeld 

Antal l 
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Utdrag ur rapporterna öfver verkstäida stridsskjutningar 
trupp med gevär. 

E" k a d e r n, 
Chefsfartyget Valkyrian. Stridssl~jutnin,c; i trupp den .'J .Au

.CJUiiti 1588. 
Skjutningen företogs från båt bog:Serad af ångslup. 
Förutsättnin_q. Stora Krdfholmen, som ansågs obesatt af 

fienden, borde tagas i besittning i och för utsättande af utpost. 
Utfömncle . Båten med l officer, l underbefäl och ll 

man närmade sig holmen och passerade längs stranden af den
samrna på ett afståml af omkring lQ:) meter för att uppsöka 
en lämplig landstigningsplats. Vid passerandet af en udde 
antogs att eld afgafs från en inne i viken liggande fiende på 
ett af.stånrl af 200 meter. 

Fienden representerades at' 4 :-;t. hel-, 4 st. half- och 4 st. 
trecljeclelsfigurer. Elden be,;va.rades med linield uneler förbi
farten, som skedde med 6 !mops fart. Si't snart bftten passerat 
en utskjutande udde, som skyeldade för elden, styreles ut från 
stranden för att på afståml utfie en lamlstigningsplats. 

Sechm ofvannämnda vik, för att ej onörligtvis borttaga 
tid med figurernas flyttande, blifvit utseeld till landstignings
plats, styrdes in mot sLranden med 6 knops fart . På ett af
stånd af 600 meter öppnades elden med linieeld) hvilken på 
200 meter öfvergick till hastig eld. Farten minskades nu till 
ö knop. På 15r) met;ers atståncl upphörde elden då fienden 
antogs hafva dragit sig tillbaka; men kunde holmen clå ej 
tagas i besittning på grund af den förlust egen styrka antogs 
hafva lidit. 

'l'ruppen visade godlystring och kunde elden lätt afbrytas. 
Skyttarne sköto stående på knä i båten. Vid sista anfal

let försvårades skjutningen, derigenom att gevären måste rigtas 
så mycket föröfver. 

- ;]7-

Pansarbåten Svea. Striclii~Jl~{länin,q den 1& Augusti 1&88. 
stridsskjutningen verkstäides af landstigningstruppen iråu 

båLar, bevärade till landstigning. Målen utgjordes af 6 st. hel-, 
8 st. half- och 8 st. tredjedelsfigurtaflor uppstälda, de mindre 
i :-;kyttelinie närmast stranden, de större som unelerstöd bakom, 
på den holme, mot hvilken anfallet tänktes ske. Båtarne när
made sig holmen på kolonn. På 550 meters afstånd forme
rades linie och på 500 meter öppnades elden. På 150 meters 
afståncl afgåfvos salvor och derefter hastig eld, hvarefter trup
pen hastigt landsteg för att med bajonettanfall bemägtiga sig 
holmen. 

Pansarbåten 'l'horllön. Stridsslf;jutnin.r; i trupp den '7 Augusti 

11388. 
Fönäsättniuy. En fiendtlig styrka af l tropps storlek an

ta.geo hafva besatt Ljungskär i't Bosöfjii.rden. Pansarbåten 
Thordön har order att fördrifva fienden från nämnda ö. I 
följd häraf skickas allt med gevär beväpnaclt manskap, 21 mau 
under befäl af officer, i ångslnpeu och slupen att utföra denna 
order. Fienden antages hafva landstigit på östra sidan af 
Ljungskär, hvar~st båtarne blifvit lenmade uneler bevakning. 

Utf'ömncle. Angslupen, i hvilken, utom båtbesättningen, 
befunno sig landstigningstruppen, 8 mau och den officer, som 
ledde anfallet, och slnpen, i hvilken den öfriga delen af trup
pen, uneler befäl af e.n unelerofficer befann sig, närmade sig i 
linie vestra stranden af Ljungskär. På 500 meters afstånd 
öppnades eld från en på stranden utbredd fiendtlig skyttelinie, 
markerad af 3 f:t. halffignrtaflor. Elden besvarades ±rån b~t

tarne. Skyttarne voro fördelade till lika antal å båda sidor 
längs främre delen af bätarnes relingar, och genom små girar 
bereddes tillfälle för skyttame på ena sidan att afgifva eld 
uneler det att laddning verkstäides pil. andra sidan. 

Elclgifningssättet var intill 240 meter linieeld, derefter 
hastig eld. Elddisciplinen god. 

Seclan fienden, genom elden från båtarne, ansetts nödsakad 
att draga sig tillbaka från stranden, gick landstigningstruppen 
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i laud, formerade skytteliuie, och a vaucerade småuiugulll mu t 
det inre af öu. Uppkommen på kröuet varseblef trnppeu 1len 
genom i3 st. helfigurer markerade fienden i begrepp att em
barkera i båtarne. Eld öppnarles då pi\, 300 meters af'3tåud, 
till en början med skyt i esalfvor, derefter snabbe1r1. Elrlrlisci
pliuen ej synnerligen goLl. 

Pausarhåtcu 'rirfing. 8tridsskfutniu.r; i tmpz1 elen ,'!4 .iuli 188d. 
Fömtsättnin.r;. Målet utgjordes af en båt.tafia, 7 meter lång, 

U,u meter hög, hvarpå 7 st. halffignrer voro fastsatta, hvilket 
mål bogserades af en (mgslnp f(jrbi pansarbåten, der manska
pet, beväpnadt mecl gevär, var nlaceraflt, läne:s eft.er relingeu ... ..._, .. ' 
för att afgifva eld. 

Utförrt~~de. På 400 meters afståml öppnades eld, afgifven 
i 10 sal vor, rlels i stående, dels i ki1äståencle ställning h var
efter i) skott pr man atgåf\·os med hastig eld. 

Salvorna gingo jemnt och elddisciplinen god. 
Pausarbåten Siilvt'. Strirlssh:jutning den 81 .Juli 1d8&. 
Pönttst"ittning. En grupp af en ilandsatt trupp får vid 

bestigning af en skogbeväxt bergplatft sigte på en å motsatta 
krönet sprield grupp af en fienrltlig skytteli;:tie, och mot denna 
skall opereras. Fienden representeras af 2 st. hel-, 2 st. hetif
och 2 st. trerljeclelsfignrer. 

'rerrä,ngen bestorl af en merl tät barrskog va sidorila be
växt bergplatå, hvars krön var öfversi\ lladt med större och 
mindre stenar, lä.mpliga som skyJcl för en i skyttelinie spridel 
trupp. 

Utlörrmde. På 000 meters afståurl afgafs elcl af 2 af de 
b~ista skyttarne, ~l skott pr man, dock ntan synbart resultat, 
emedan fienden lå.g skyddad bakom stenar och träd, så att 
endast en del af helfigurerna syntes. Derefter avancerades 100 
meter, då tillfölje af terrängförhållanden en stor del af hel
figurerna jemte något af half- och tredjedelsfigurerna kunde 
ses; trenne skyttesal vor afgåfvos u u med synbarligen god t 
resultat. Härpå avancerades under språug till ny ställning på 
ungefär 120 meters afRtånd 1 fl er hastig eld öppnades med god 
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verkan, emeda.n för tillfället hela den fiendtliga gruppen var 
blottad. Elden upphörde sedan inalles 90 skott voro skj utna 
och fienden ansågs förd rifven från ställningen. 

Pausarbåten Björn. Stridssli:ju tniuy i trupp elen 1 Au y. 1&dl:f. 
Ji'iinäsättnin_q. En mindre afclelning, 7 mrm och ett uncler

l>efiil, har blifvit lamlsatt ±rån pansarlJi\,ten J~jörn för att recog
Hoscera trakten kring Oxelösunrls lo tsstation. Framkommen 
till ett krön å en bergshöjd upptäckes rtfdelningen af en fiendt
lig förpost, liggancle i skogsbrynet snerlt öfver och på andnt 
sirlan om ett åkerfält. Den fiemltliga förposten öppnar eld 
mot afdelningen. 

Uifömnde. Afdelniugen tager genast betäckning bakom 
höjden och öppnar eld mecl sal vor på 250 meters afståncl . 
Efter 3:ne sal vor kastar elen sig tillbaka in i skogen och ryc
ker skyc1Llad af Llensamma fram till ett miclt emot den fiendt
ligEt förposten liggande skogsbryn, der elden ånyo öppnas på 
120 meters af~tall<l merl sårlan verkan, att fienden drager sig 
tillbaka. 

Pausarbåten G! f. Stridsskjutnilt!J i tmpp !len 81 Juli 1di:Jd. 
Fömtsättm·ny. En i strandkanten ntstäld post ser en fiendt

lig ångslup rletacheras från en bevärad båteskacler för att utse 
en lä mplig plats för del>arkering af lanclstigning,.;truppen. 

B~tteu st,yr mot en fråu (lell iifriga straw1eu någo t fram
skjutande högre nr1c1 e, hvilken genom en äug står i förbindelse 
med den omkring 100 meter rlerifrån liggancle glesa skogen. 

Uf;förawle. Rapport sä.mle:-; till förpostbefälhafvaren, som 
genast framrycker mot ndclen med eu af 8 man bestående 
styrka, formerad i r;kyttelinie. Vid närmamlet af udden ser 
befälhatvaren att den fiendtliga båten lamlsatt sin besättning, 
representerad af 2 st. hel-, 2 st. half- och 2 st. tredjedelsfigurer, 
hvarföre han gör halt och afgifver på 20U meters afstånd 3 
skyttesalvor; härefter avancerar truppen och cldgifningssättet 
förändras t ill snabbeld. 

På 150 meterR afstånd upphör elden och bajonettanfall 
utföres. 
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Kanonbåten Skagul. Stricls::skjutuiuy i t r up p den 1.'3 "1 u.r;. 1R88. 
Ji'örutsiittnin_q. Fienden anses vara en mindre förpost, som 

från Lis! Lindö observerar kanonbåten och med sin eld oroar 
farleden söderut. 

Den fiendtliga skyttelinien markeras af G st. half- och () 
st. tredjedelsfigurer, samt unelerstödet af 6 st. helfigurer. 

Utförande. Till fiendens fiirclrifvancle afdelas en trupp på 
:?.3 man, som lanelstiger utan motståml och seelan i skyttelinie 
framrycker inåt ön. Så snart elen fiencltliga skyttelinien npp
täckes, öppnas elden med sal vor p {L 180 m eter och efter skedd 
framryckning till 120 meter , enskiM eld. Då denna eld anses 
hafva gjort tillräcklig verkan, framrycker skyttelinien på nytt, 
men hejclas af fiendens umlersWcl, mot hvilket, p:1 300 meter, 
ttfgifvas sal vor; derefter framryckning och enskild eld på 240 
meter och slutligen prt 200meter snabbeld, för hvilken eld. 
fieuden anst'\.gs vika. Ekldisciplinen god. 

Kanonbåten Skäggald. Stridsslrjutnin.r; i tmpJ! rlru 8 Auyu

sti 1888. 
Förutsiittniny. En ilendtlig utpost. p:'\. lU man, fiireställ1 

genom 10 st. helfigurer, befann sig på en holme. 
Uf:förande. Kanonbåten närmade sig med styrbords sida 

mot land samt öppnade el<len på 400 meters ftfståncl och be
sköt fienden med l O skott per man. De 4 sista sal v o rna af
gåfvos på 300 meters afståncl. Elden ansågs hafva gjort ön
skad verkan, hvarföre båt bernannades på kanonbåtens ba
bord~ sic1ft med l styrare och 4 roddare, beväpnade med re
volver samt 10 man beväpnade med gevär. Vid närmandet 
upptäcktes att fienden fatt förstärkning och visade ::;ig denna, 
på 50 meters atstånd från helfigurerna, förestäld af 5 st. half
figurer och 4 st. tredjedelsfigurer. Elden öppnades på 200 
meter och fienden passerades t venne gånger, hvarpå båten 
återvände ombord med antagna större förluster efter att hafva 
skjutit 10 skott pr man. Ombordkommen bemannades båten 
åter med l styrare och 4 roddare, beväpnade ·med revolver, 
~mmt 11 st. nya gevärsskyttar, lwarefter båten åter närmade 
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sig fienden och öppnade elden på 200 meters afståncl samt 
girande så att än styrbords, än babords sida bar mot fienden . 

Efter att hafva af.':lkjutit lO skott pr man upphi_\rde elden 
på 100 meten; afståncl, då utposten ansågs kunna bemägtigaR 
af de ofvannämnde rocldarne och gevärsskyttarne. 

Kanonbåten Sigri1l. Btridssl~jutniu_q i t-rupp den 14 A11_q11-
sti 1888. 

Fömtsiittnin_q. Lancbtigningc::trnppen, bestående af 10 man , 
försöker att landstiga på Aspö, men finner der eu fiendtlig 
skyttelinie, re]Jresenterad af 4 st. halffio-urer utbredd bland 

. . b ' 

bnskan1e i strandkanten. 

Utförailde. Eld öppnas mot skyttelinien på 500 meters 
afstånd och fortslittes Llermed tills båten hunnit på 180meters 
afstån1l fr<ln land, då skyttelinien anse>! draga sig tillbaka och 
landstigning göre>;. 

En samlad fiencltlig trupp, representerad af 4 st. helfignr
taflor, synes då på 300 meters af..;;tåncl uppe i skogsbrynet. 

Landstigningsstyrkan fonneras i skyttelinie och linieeld 
öppnas uneler framryckandet intill 200 meter, rlå anfall med 
bajonett göres och fienden anses skingrad. 

Kauoubåbu Aslög. Btridssl~jutning i trupp rlrm 7 Augusti 
1888. 

Förutsättning. En fiendtlig, mindre truppstyrka har lyc
kats landstiga å en låg, skogbeväxt holme invid farleden . 
Orrler gifves till Aslö_q att söka fördrifva fienden. 

Ut;fömude. Kanonbåten afgår derför till platsen, lwar
umler en båt sättes i sjön och beväras med 1:2 man. Kom
men på 700 meters afstånd afskjutas mot elen på stranden syn
liga fienden några skråskott (fingerade) från 12 cm. kanonen, 
hvarefter båten framsändes och öppnar ekl med gevär på 
400 meters afstånd. Då elden syntes göra god verkan, avan
ceras uneler sakta rodd, dels under afgifvaude af salvor, dels 
under hastig eld till omkring 150 meters afstånrl, då elden 
upphör och lamlstigning verkställ es. 
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Kanonbåten Astritl. Striclss!.jutn'ing i tmpfJ den 12 .Au,r;usti 

1888. 

På en holme något norr om Björnö uppsattes 3 st. hel

och 2 st. halffigmer, af hvilka de senare ntgjorde skyttelinicn 

och de iifriga understöd. Ön skilde sig från fastlan1let. genom 

ett 3 meter hredt och 1 /~ meter djupt sund. 

En från Astrid utsänd båt, bevärad med ~) gevärsskyttar, 

närmar sig holmen för att verkställa landstigning. På ett af

stånd af 300 meter afgafs linieeld och på 200 met~ers af"Ulllr1 

hastig eld, men som landstigningen ej lyckades, m[Lste båten 

draga sig tillbaka för att kringgå holmen. På andra sidan 

af denna var en skyttelinie formerad, mot, hvilken afgafs ha

stig eld på ett afståm1 af 400- 350 meter. Lanrlstigningp,n 

Jyekades ej här heller, utan måste båten lanclRätta t,rnppen i 

~n vik, fnllkomligt skyclclacl för fienr1ens eld. Kommen i 

land formerade truppen skyttelinie och på ett af.stånd af 400- -

240 meter afgaf" hastig elcl, och på 3UO meter R.fgaf-; sintJigen 

skyttesal va. 

Kanonbåten Rlentla. 

sfi 1888. 

Stridssli;jutnin,r; i trupp rleu Hi A 11,!]11-

Elendus ångslup, föreställande en minbåt och bemannad 

med 6 st. skyttar, passerar en strand besatt med fiel1l1tligt in

fanteri, representeradt af 3 st. hel-, l st. half-och 3 st. trcrlje

delsfigurer. På omkring 500 meters afstånr1 öppnades elden 

med salvor, hvilket eldgifningssätt på omkring 200 meters af~ 

stånd förändrarles till hastig eld, hvarmed fortsattes tills målet 

passerats på omkring 80 meters afstånd, då elden upphön1A. 

Å minöfningsfartyget Rau har tiden ej medgifvit verkst.äl

lanclet af stridsskjutning i trupp. 

Korvetten Freja. 

1887. 

Öfriga fartyg. 

8tridsslcjutnin_q i tmpp den .'J NovemiH'1" 

Fönttsättnin,r;. Den enda för landstigning möjliga sidan 

af en mimlre ö hålles besatt af en pluton fiendtligt. infanteri, 

representera.dt af 24 st. hallligurer nppstä.lcla med 2 a 3 stegs 
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luckor läng" ~:;tmndeu. Unbo·efär 1' 1111
' 1l,te.11 

f' 1 1 
_ a c enna t> ;:yttelinie 

var uppst.älcl en afdelningstatla af halffio·t
1
r ·· 1

1 0
·· 'el 1 (' t 

_ 
c o " .J oc 1 1 ro .ars 

bredc1. oO meter bakom denna var en a
1111

a
11 

elv]']- f 

form och ~:;torlek. 
c c ·' 1, a san1ma 

I,anclstigningstruppen :;ändes att förclrifva fienden fri\n 

stranden och derefter la.ndstiga. För detta· änrlamål e m bar

k e rar den på pråmar, bogserade af fartygets ångslup. 

Kanoner eller knlsprntor anses icke 1·ara att rlispollf~ra å 

ni\.gonclerR. sidan. 

Uifömnde. Anfallet utfördes sålnnda, att ån.zsln]Jen bon·-
._. ' h 

serande de två pråmarne, passerade fram och tillbaka. förbi 

Jandstigningsplatsen. 

F.lrlen, som afgaf.;.; i salvor, började då målen voro några 

st;reck för om tvärs på 400 meters af.;;tåncl och nnderhiills 

seelan uneler förbipasserandet, hvarvirl af.gtånclet först aftog till 

omkring 150 meter och derefter åte r växte till 400 meter, då 

el elen npphörde; ångslupen girade 16 streck styrborrl eller 

babonl hän och, anfallet upprepades. 

Omständigheterna vid skjntningen voro så till vida gyn

~amma att vädret var klart och vinelen laber, men ogynsamma 

1 clet af:<;eende, att de skjnta.nrle hade solen i ansigtet. 

.Mot truppens elddisciplin var ej något. vii.;::endt.ligt n.tt an

märka. 

Korvetten B;i.lller. Htridsskjutnin,r; i trupp den 5 Juni 1888. 

Fienden, formerad i skyttel i nie, 1 hel- och halffigurer) an

;::eR innehafva s tran den. 

Den anfallande, med båtarue formerade på '' linie" närmar 

sig den fiendtliga stranden och öppnar elden på 500 meter 

med kanoner och kulsprutor. P å 200 meters afstånd formeras 

enkel kolonn, hvarefter elllen öppnas med gevär, 4 skott pr 

man. Härpå landsätta båda Iåringsbåtarne sitt manskap, hvil

ket, formeradt i skyttelinie, anses tillbakatränga fienden. Så 

fort elen för::; t landsatta trnppen ordnat sig i skyttelinie, lanel

sätteR tlen öfriga truppen för att såsom unrlerstörl till Rkytte

linien operera med densamma. 
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På 300 meters af-;tånd anses fienden hålla stånd, formerad 

i skyttelinie och understöd i sluten trupp (afdelningstafla). 

"Marsch framåt" kommenderas, hvarefter, seelan afstånclet nå

got minskats, halt göres, skytteeld Öppnas med 4 skott pr man, 

hvarvid hvarje man får bedöma sitt afståncl. 

Efter afgifven eld göres åter "marsch framåt" samt, då 

halt kommenderats, "skyttesalva'', 4 skott pr man; grupp

förarue bedöma afstånclet och kvmmenelera elden. 

Nu göres anslutning till flyglame samt "marsch baki'tt", 

då understödet, på afclelningschefens kommando, afgifver liuie

elcl, 4 skott pr man, formerar derefter skyttelinie framåt, samt 

afgifver eld i samma ordning och med samma antal skott, 

som den föregående skyttelinien. Denna har emellertid gjort 

inryckning och tjenar nu som unelerstöd åt den nya skytte

linien samt afgifver i sin tur linieelcl med 4 skott pr man, 

då elen framförvarande skyttelinien efter afgifven eld gjort 

anslutning till flyglame och dragit sig tillbaka. Skyttelinien 

ansluter nu till nnclerstöclet och hela plutonen afgifver på plu

tonschefens kommando "linieeld", 4 salvor, rlå främre ledet 

har intagit knästående ställning. 

Ett bajonettanfall afslutar striden. 

Fregatten V ana tl is. Stridssl~j 1ttniu_q 1: tmp l' den 27 A u y u st i 

1888. 

Skjutningen som egcle rum på östra Bokö i Matvik hade 

följande förlopp: 
l:a halftroppen, 11 man, utsändes som förpatrull samt be

sköt med 3 skott pr man, skyttesalvor och skytteeld, G st. 

tredjedelsfigurer, föreställande en fiencltlig utpost, på 80 meters 

af.'>tånd. 
Hela l:a troppen, 21 man, formerades clerpå i skyttelinie 

och besköt under framryckande successivt 2:ne skyttelinier, 

den l:a bestående af 8 st: half- och 8 st. tredjedelsfigurer på 

140 meters afstånd med sammanlagd t l14 skott, skyttesal vor 

och skyt-teeld, dAn 2:a bestående af 10 st. helfignrer, med GB 

skott, samma elrlgifningssätt, på 180 meters afstånd. 
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~:a troppen, 18 man, utgjorde till en början understöd, 

samt afgaf häruneler 5 salvor linieeld mot en afclelnino·stafla 
b 

på 300 meters afstånd. Härpå formerade troppen skyttelinie 

på l:a troppens högra flygel samt besköt med 95 skott, skytte

sal vor och skytteld, 6 st. hel-, 6 st. half- och 4 st. trecljedels

fignrer på 150 meters afståncl. 

Truppens elddisciplin jemförelsevis god. 

Korvetten Norrkö]Jiug. Stridssl~jutnin,q i trnpp den 22 Juni 

1S8&. 

. J?;jrutsättnin,q. En fiendtlig styrka har enligt underrättelse 

landstigit vid Ryssudden på Fårön. Korvettens landstignings

kompani utgörande 122 rekryter, fördelade på 2 plutoner, får 

order att tillbakadrifva fienden. 

Ut;fömncle. Så snart. kompaniet lamhtigit afsändes 2:a 

plutons 4:e halttropp som förpatrull och återstoelen af kom

paniet följer på lämpligt afståncl. Efter omkring 1/~ mils fram

ryckande upptäcker 4:e halftroppschefen en fiendtlig patrull, 

representerad af 2 st. hel- och 6 st. tredjedelsfigurer på om

kring 350 meters afståncl, mot hvilken han genast öppnar eld 

mecl 2 a 3 skott och sänder underrättelse d8l·om till kompani

chefen. Denne låter då 2:a plutons 3:e halftropp förstärka 

skytteliniens högra flygel. Båda grupperna framrycka i små 

ansatser och uneler språng till omkring 150 meters afstånd och 

afgifva derunder skytteelcl, 2 a 3 skott pr man. 

Den fiencltliga patrullen anses nu förclrifven; skyttelinien 

fortsätter framryckandet och upptäcker på omkring 10:!0 meter 

en stor fiencltlig styrka i ansluten skyttelinie, representerad 

af 8 st. hel-, 25 st. half- och 6 st. tredjedelsfigurer samt under

stöd i knästående ställning, representeradt af l afdelningstafla. 

Vid underrättelsen härom låter kompanichefen l:a pluton for

mera sig i skyttelinio, 2:a plutons 3:e och 4:e halftropp inrycka 

till 2:a plutons l:a tropp, lwarpå 2:a pluton bildar understöd. 

På omkring 100:) meter börjar 1:a pluton, efter att hafva gjort 

anslutning, elden med 3:ne skyttesalvor och med order att 

rigta. något öfver. Deretter framryckes .under språng till om-
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kring 900 meten> af,;tånd clå ytterligare 2:e skytte::;al vor ~tf~ 

gifvas. På omkring 800 meters afstånd afgifns 3:e skytte

salvor och på 750 meters afstånd 2:e skyttesal vor och skytte

del, 2 a 3 skott. På omkring 700 meter afgifves skytteeh1, 

3 ~L 4 skott, unelerstödet framrycker, afgifver 4 sal vor och in

tager derpå åter sin plats. Skyttelinien fortfar att framrycka 

under afgifvancle af skytteeld. P å 500 meters afstånd får un

(lerstöclets l :a tropp order att förstärka skytteliniens venstra 

flvo·el för att öka eldens verkan. P å 170 meters afst i-'mil. kom-
Jo ' 

menderas hastig eld och när denna synes hafva gjort tillräckl ig 

\·er kan, utföres bajonettanfall, h varmed striden afslutas. 

Terrängen var del vis skogbeväxt slättmark. 

I förhållande till elen korta öfningstiden var elddisciplinen 

o·orl och formerin o·arna utfördes raskt oeh väl. Af.'3tåm1en be-
,_, b 

dömcles i början något för korta. 
Skjutskolau. St1·i(lss~jutnin.r; i tmpp den 18 Juui 1888. 

Ett krigsstarkt lamlstigningskompani på omkring 200 man 

har fattat posto bakom en höjd och skall derifrån tilltvinga 

sig öfvergången ötver ett framför och norr om liggande smalL 

vattendrag och derefter framtränga norr ut. Fiemlen, h vars 

styrka best§.r af omkring 120 man, innehar motsatta stranden 

och står med sin ena pluton formerad i skyttelinie och nnder

sWd nära nämnda vattendrag; den andra plutonen står längre• 

norrut i skyttegrafvar. 
Kompaniet rycker fram med en pluton, hvars 2:a tropp 

,;pricles i skyttelinie för att inleda striden . Elden öppnas på 

omkring 220 meter. Som skyttelinien visar sig för svag för 

att åstadkomrna åsyftad verkan, förstärkes densamma med 

plntonens l:a tropp, formerad ansluten på högra flygeln. Elr1-

gifningssättet är för den spridda, skyttelinien skytteeh1, för 

den anslutna skyttesalvor. 
Som :fiemlens skyttelinie antage::; börja vackla, kastar s1g 

vonstra flygeltroppen merl spnl.ng öfver bryggan och formerar 

:-:ig genftst i ;:;kyttAlinie på andra :-:illan. Högm flygeltroppen 

understöder med sin eld denna rörelse. Fiendens skytJ.elinie 
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öfvergår uu till reträtt; samt replierar p;\ sitt nnder,;töcl, :;om 

med salvor betäch:er återtåget. Så fort lanch;tiguing~kompJ-ui

ets Yenstra fl ygel kommit öf\·er bron, intager den position oe;l 1 

l.Jesva.rar det fiendtliga. understödets eld m ed skyttesal vor på 

180 meters af.gtånd. Högra fl ygeln rycker nn äfven öfver 

bron och formerar sig i skyttelinien bred vid venstra flygelu. 

Det fiencltliga understödet tillika med den deruti upptagna 

,;kyttelinien nödga.~ nu åter retirera (fi:amstäldt genom för

svinnande miil) men söker än en gl'mg att hålla stånd. Plu

tonen rycker gruppvis framåt till ny ställning uneler skytto

sal v ors afgifvande på 200 - 150 meters afi::itånd. Fienden nöd

gas efter en kort strirl fort,sätta reträtten i det han hastigt 

drager sig åt sidan bakom en höjll, sålunda blottande sin re

servs front. Plutonen, ytterligare förstärkt af' en annan pluton 

(fingerad) framrycker nn uneler eldgifning mot skyttegrafvame, 

S')m men storm tagas, h varefter striden anses af.glutad. Eld

disciplinen ej synnerligen go<l. 

Striclsskjutnin.r; i trupp den 14 Jnni 1dd8. 

Verkstäides under samma förutsättning och i full öfveren::;

,;tämmelse med föregående öfning, dock med vida bättre re

sultat. Äfven var elddiscipli1:en bättre. 

Stridsskjutniny i fi' U/JJJ deu lY JwU: 11:)81:). 

En trupp på 60 man fgevärsafrlelningen) har intagit po

,;ition tätt öster om ett pass och der satt sig fast i l:a och 2:a 

gradem.: skyttegrafvar för att derifrån hinch·a en fiende att 

öfver ett söder om passet befintligt vattendrag frA.mtränga 

genom nämnda pass. 
Fienden, formerad i spridel ordning, öppnar elden på om

kring 350 meters afstånd, h vilken eld besvaras från skytte

grafvarne med skytteeld. 
Efter några minuters strid rycker fienden med stor snabbhet 

öfver den öfver vattendraget ledande bron, låtande sitt under

stöd och sin reserv med kraftig eld unelerstödja öfvergången. 

Kommen på norra siclan af vattendraget, sprider sig den 

fiendtliga skyttelinien åter och öppnar eld på 230 meters a.f-
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stand fn\n skyttegrafvarne, hvilka under öfvergången beskjuta 

såväl skyttelii1ien med enskild eld som understödet metl salvor. 

V er kan af elden från skyttegrafvarne synes vara god, men 

förmår dock icke hindra, att skyttelinien ånyo framrycker och 

först stannar på 180 m eters afstånd; här blifver dock elden 

fr~m skyttegrafvarne så iifverväldigancle, att skytteliuien upp

rifves och nödgas draga sig tillbaka, betäckt af reservens och 

nnderstödets eld, hvilken hindrar hvarje förföljande. Den 

fiendtliga styrkan representerades af 68 st. tredjedels- och 1G 

st. halffigurer. Elddisciplinen visade sig uneler hela tiden god. 

BtriclsskJutnin.r; vid uppvisningen elen 22 .Jwd 1888. 
F'önäsiittnin.r;. En fiendtlig landstigningstrupp har satt::; 

i land på sydöstra sidan af inre Bollö för att skydda manskap , 

som arbeta merl suncletR upprensni11g, för möjlig öfverraslming 

flanken. 
För detta ~tndamål är en stark position intagen dels på 

en höjd, dels på. slätten norr om sundet. 
Utfömncle. Skjutskoleafdelningens fartyg nalkas ön norr

ifrån och under skychl af deras kanoneld, sättes gevärsafclel

ningen, utgörande en pluton, i land för att tördrifva fienden 

från Bollö. Denna pluton anses vara förstärkt af 2:ne finge

rade plutoner. 
Genast efter debarkeringen formerar plutonens 1:a tropp 

skyttelinie och rycker med sprang framåt mot den fiendtliga 

::>kyttelinien, som upptäckts i sina positioner. Elden öppnas 

mot fienden på 200 meters afståml. 
Fiendens eld; markerad genom artificiel eld, visar sig dock 

från första början så häftig, att 2:a troppen beordras att för

stärka skyttelinien på dess venstra flygel och upptaga elden 

mot den fiendtliga skyttelinien på slätten (framst~tld genom 

fallande figurer). Efter några välrigtade sal vor nödgas fien

dens venstra flygel på höjden retirera, hvarefter denna höjd 

genast tages i besittning af landstigningstruppens högra flygel

pluton, hvarigenom fiendens högra flygel blir tagen i flanken 

och skyndsamt måste retirera. (markeraclt genom, försvinnande 

- Ju-

mål) samt ånyo, tillika med elen venstra flygeln, intaga ny 
position på slätten. Denna rörebe uuderstöde,; af iiell(ltlio· 

artillerield från yttre Bollö ; artillerielden markerad gen01~ 
artificiel eld. Landstigningstruppem< venstra flygel rycker 1111 

fram i ny :;tällning och båda flyglames samf'älcla eld nödgar 

nu fienden att retirera och intaga ny ställning, stöcljancle sin 

högra flygel mot en höjd; fiendens rörelse tramstäldt genom 
försvinnande mål. 

Landstigningstruppens venstra fiygel rycker nn ytterligare 

framåt, men mottages och kastas tillbaka af en häftig eld från 

maskerade skyttegrafvar på sistnämnda höjd. Plutonen reti

rerar nu bakom den af högra flygelpluton besatta höjden, 

upptages der af landstigningskompaniets återstående fingerade 

pluton och intager tillsammans med denna ny ställning på 

höjelen och på venstra flygeln af högra flygelpluton. Här

ifrån afgifves eld plutonsvis på 220 meters afstånd mot den 

fiencltliga skyttelinien, som nödgas Lh·aga sig- bakom höjden, 

framstäldt genom försvinnamle mål. Hela landstigningskom

paniet framrycker nu till ny ställning nedanför höjden, afgif

ver ett par skyttesalvor, framrycker ytterligare på 120 meten; 

afstånd, der hastig eld öppnas, hvarefter skyttegrafvarne ta
gas med storm. 

Btriclsskjutnin,q i trupp ji·ån kauonlx1ten !':lki.i.r;,qald mot. miu
båtdajia den 12 Juni 1888. 

F'örutsättnin,q. Bkä,qgalcl antages ligga till ankars och der

under blifva anfallen af en minbåt, i storlek motsvarande våra 

2:dra klassens minbåtar, hvilken under anfallet pejlas 20" för

ifrån om styrbord. Vålar äro utlagda på 1000 meter och 300 

meter från fartyget. 
En muskötteriafdelning på 16 man finnes uppstäld om 

styrbord på backen. H var 15:c1e sekund anses sal vor kunna 

afgifvas. Eldeu börjar på 900 meter och upphör på 300 

meter. 
2 fall antagas: A 

B 
minbåtens fart 12 knop ; 

, " 20 , 
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Utförande . Fall A. För att framställtt miubatsaufttllet och 
clerviu tq'lpkommancle afstaudsförändringar, förankrade::; m in
båtstaflan, mot hvilken sedan Skä.c;.r;rrld med 12 knopH fart 
närmade sig, deruneler ständigt hållande minbåten 20'1 om styr
borcl. Vålar utsatte~' på 300 och 900 meters afstånd från min
båtstaflan. Som l m 40' erfordras för genomlöpande af det GOO 
meter långa afstånclet mellan vå larue, knnde 7 välrigtacle sal
vor afgifvas, de fl första med 15' mellantid, elen 7:c1e med 
20' mellantid. Första sal van gafo vid passeramlet fl f 900 
meters vålen och som tiden mellan salvorna motsvarade re
spektive 90 och 120 meter, föllo de iifriga pt't afstånden 810, 
720, 630, 540, 460 och 330 meter, å h vilka bäst passande sigten 
och rigtpunlder använuas. Som gevärsafdelningen bestod af 
64 man, gjordes 4 anlopp uneler fullt lika omstämligheter och 
med 16 man för hvarje gång. 

Luften var klar, vinelen akterlig och frisk J~ldcli1>ciplinen 
dålig. 

Fet/l B. Anfallen utförde::; i likhet med föregåenJe med 
den ::;kilnad, att salvamas antal inskränktes till 5, motsvarande 
den tid en minbåt behöfver för att genomlöpa afstånclet 900-
300 meter = 60', hvilken ticl blott medgifver ofvan angifna 
antal välrigtade salYor. 

Afstånden för salvorna blefvo i detta fall respektive ~00, 
750, 600, 450 och 300 meter. Tidsintervallen för 8lcii.r;.r;ald:< 
fart, 12 knop = 25'. Elddisciplinen god. 

För att kunna jemföra ofvan upptagna eldgifningssätt mecl 
annat, sköts med den afdelning af 16 man , som användes Yid 
förstco anloppen, instruktionsskjutning I, under förhållanden 
fullt lika med fall A, enda::;t att eldgifningssättet förändrades 
till hastig eld med fortlöpande ändring af uppsättning. 7 
skott voro utdelJ.cle pr man = 112, hvaraf 110 hunrw af
::;kjuta::;. Elddisciplinen ganska god. 

8tridsslcfutnin.r; th1n bo,r;serad båt mot bättcrf/.u den 18 Juni 
11:388. 

Färutsc'ittniny. Angslnpeu, uogserande en bat med 8 gevärs-
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skyttar, anse:; stöta !)å j)atrullb,·~t, t 1 ·11 ' mo 1v1 ~en eld öppnas. 
Båtames fartskilnad är 6 knop. 

o UtJö:·and~. Båttaflan, som förestäide den fiendtliga patrull-
baten, lag stilla och den boo·serade b?tten 1->a ' se1·a 1 f' l . o · ' s . 'l e ran1 o e 1 
tillbaka förbi målet, under det l1en beskref en bana i form af 
en 8. Uncle:· första öfningen afgafs eld på ett afo;;tåncl, vexlau
<1e mellan 2o0 och 180 meter; under andra öfningen på ett at
stånd vexlancle mellan 180 oeh 130 meter. Elc1gifnings;;:ätt : 
"5 skott - el<1 !". Elddisciplinen ganska god. 

8tridsskjntning från Guuhild mot hättafia den .18 Juni 188R. 
Fömtsättnin_q. Ett fartyg antages hafva fått sigte på en 

fö~·postbåt, som dervid genast retirerar uneler det elen besl-:jntes 
fran fartyget. Fartskilnaclen = 8 knop. 

Uf:fömude. Båttaflan stillaliggande. Gun fr i/d passerar med 
8 knops fart förbi målet under det hon beskrifver en bana 
i form af en 8. JYiuskötteriet, 14 a 15 man, afgifver vid fiirsLa 
iifniugen enskild eld på ett afstånd, vexlancle mellan 450 och 
300 meter ;;,amt vid 2:a öfi1ingen 4 salvor på respektive 450 
350, 300 och 300 meters afstånd. Rigtningen verkstilldes mo~ 
vatteng~mgen och den närmaste kanten af båten för korrek
tion af farten. Elddisciplinen god. 

Instruldionsskjutnin.r; I I. 
För att erhålla träffprocent på 900 och 300 meters at~tåm1 

och med ofvan nämnda båttafla, skötos från Guultilrl, sti ll a
liggande, af 25 man L1 salvor å hvardera afståndet. Elcldisci
plineu utmärkt god. Väc1ret fullkomligt. stilla .. 

Instruktionssl~j11tnin,r; I I I. 
För att visa vigten af att afståndet rätt uppskattas skii

tos, nnder samma omständigheter som vid instrnkt.ionsskjnt
ning II, å 730 meter med 700 meters uppsättning och af.;;Lån
tlet he<km1dt till 700 meter, af 25 man 4 salvor. Likaså å 470 
111P.t81' med son meters uppsättning och afsti\nclct beclömdt till 
600 meter. El<ldiseiplinen myået gnc1. 
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