1879.
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Torpeden och minan
i sin historiska utveckling intill nyaste tiden.
(Forts.)
Nyare uppfinningar och försök.

Sprängämnen.
De första uppgifterna om sprängämnen, uppkomna
genom organiska och vegetabiliska ämnens behandling
med svafvel- och salpetersyra, meddelades genom franska kemisten Braconnet år 1832, och sedermera äfven
genom von Pelouse år 1838. Dessa ämnen väckte ej
någon synnerlig uppmärksamhet förr än Schönbein i
Basel år 1846 ådagalade deras användbarhet. Bland
alla dylika preparater intaga bomullskrutet och nitroglycerinen, det senare i synnerhet som dynamit, de
förnämsta rummen; dock synes det ganska troligt som
dynamiten, för krigiska ändamål, framdeles kommer att
utträngas af bomullskrutet. Bomullskrutets förespråkare voro, Lenk, österr-ikisk artilleriöfverste och Abel,
kemiker i Jrrigsdepartementet i England, under det
att Nobel uppträdde som nitroglycerinens försvarare.
Då bomullskrutet uppfanns gjorde man, såväl i
Tyskland som i flera andra länder, försök med att använda det i skjutvapen, men resultatet blef att man
ansåg det för detta ändamål hafva en alltför våldsam
och ojemn verkan. Vid de nyanlagda fabriken för
tillverkning af bomullskrut inträffade gång på gång
utomordentligt häftiga explosioner af anledningar som
ej kunde utrönas. Allmänheten förlorade till följd
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häraf förtroendet för det nya sprängämnet, och man
började öfvergifva dess användande. I Österrike fortsatte man en tid med att använda det för fältartilleriet,
men sedan det af general Lenk tillverkade krutet åstadkommit explosion i tvenne magasiner, öfvergaf man
det äfven här. I England anlade man fabriker för
bomullskrut afsedt för industriela ~indamål. Man antog här en något olika tillverkningsmetod, men äfven
nu inträffade explosioner, dock endast till följd af
öfverhettning vid torkningsprocessen.
Tillverkningen af bomullskrut enligt v. Lenks
metod tillgår i korthet på följande sätt:
Groft spunnen bomull lägges i härfvor under några
minuter uti en kokande putaskelösning hvarefter den
pressas och derefter torkas i en centrifugalmaskin,
tvättas ånyo samt undergår en ytterligare torkningsoch pressningsprocess. Härfvorna läggas sedan, under
en tid af 24 a 48 timmar, i en blandning af 3 delar
koncentrerad svafvelsyra och 1 del salpetersyra, vid
en temperatur af från 5° till 25° C. Sedan härfvorna upptagit tillräcklig syra torkas de åter, tvättas
och läggas sedan i ett bad af kiselsyrad t natron. Efter
att ytterligare hafva blifvit pressadt, utsättes det nu
färdigbildade bomullskrutet, under 3:ne dagar, för luftens inverkan, tvättas, pressas och torkas för sista
gången vid en temperatur af 32,5° C. Det sålunda
tillverkade bomullskrutet förvaras mellan papper i
kistor af trä.
Den af Abel använda metoden skiljer sig från den
föregående egentligen derigenom, att han pressar krutet till pappersmassa eller papperstyg, hvilket, sedan
det blifvit torkadt, arbetas med knifvar. Massan tvättas sedan i ljumt vatten samt hoppressas derefter till
kakor som innehålla. 2 % vatten, men kunna upptaga
ytterligare 30 %.
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Kakorna förvaras i vattentäta kistor hvari vatten
ihälles en gång i månaden och får sedan afrinna genom i dessa anbr~gta bottenkranar.
Bomullskrutets kemiska formel är:
C12 H 10 0 10
3 N0 5 - 3 HO = C,2 H 7 (3 NO{) 0 1 o·
Bomullsfibrerna afgifva 3 atomer väte, och upptaga 3 atomer umlersalpetersyra; de afgifna väteatomerna tillsammans med salpetersyrans återstående
qväfveatomer bilda vatten. Svafvelsyran sönderdelar
salpetersyran och upptager det afskiljda vattnet.
För artilleristiska ändamål har bomullskrutet bittills endast blifvit användt till förstörande af afskjutna
granater som ej exploderat. Som sprängsats för granater har det ännu ej kunnat användas, men försök
bärmed pågå i flera länder.
Vid undervattenssprängningar har bomullskrutet
visat sig ega stora fördelar framför det vanliga krutet. Oafsedt derifrån att det med en lagom detonation frambringar en absolut kraftigare verkan, har det
äfven den stora fördelen att det länge kan ligga i
vatten, utan att undergå någon kemisk förändring, och
att det till och med innehållande 20 % vatten förblifver sprängbart. Vill man för vanligt krut konstruera
minor :>om skola göra kraftig verkan på stora afstånd
och djup, måste man använda ganska ansenliga laddninO'ar
och dessa laddnin 00'ar måste nedläggas i moto
'
svarande stora kärl hvilka sällan kunna fullständigt
skydela krutet mot det inträngande vattnet; uppstår
en gång en läcka så förvandlas krutet snart till en
oantändbar massa. Det i pulver-krutets ställe trädanlie bomullskrutet kan, med en större sprängverkan,
i sin massa reduceras till ungefår 1/ 5 af det förra. Den
närmaste följden häraf är, att minkärlen kunna göras
mindre och följaktligen tillverkas fortare och billigare;
de mindre minkärlen hafva i jemförelse med de större

+
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den idrdelen, att de, då de användas till kontakteller observationsminor, alltid för motståndaren blifva
svårare att upptäcka. Slutligen, emedan bomullskrutet har en sp. vigt af 1,o, så beböfva minkärlen för
detta sprängämne mindre bärighet, än de som laddas
med pulverkrut, hvars sp. vigt är 1,s a 1,7. Samm a
företräden tillkomma äfven bomullskrutet, i jemförelse
med det vanliga krutet, när det användes till anfallsminor. Öfverallt besparas utrymme och minorna behöfva ej vara så stora. Alla föremål, hvllka, fylda
med sprängladdning, skola framdrifvas genom vattnet,
med tillbjelp af någon motorisk kraft, kunna, om de
fyllas med bomullskrut, göras mindre, således lätthandterligare, hämma ej i så hög grad båtens fart
samt behöfva, fastän de hafva lika stor sprängverkan,
en mycket mindre framdrifvande kraft, än om i stället
användes en motsvarande qvantitet vanligt krut.
De försök man på flera ställen anst ält med bomulls krutet, för utrönande af dess kraft, dess handterande
och dess kemiska oföränderlighet , hafva alla, med kemiskt rent, således syrefritt bomullskrut, utfallit fördelaktigt. Blott torkadt bomullskrut, hvilket dock
endast användes som tändämne, är egentligen farligt
att haudtera.
Nitrogly cerin (uppfunnit år 1847 i Paris af italienaren Sobrero) är ett ytterst explosivt ämne, bestående
af en ljusgul oljaktig vätska, hvars sp. vigt är 1,ö, och
6 a 8° C., samt förflygtigar
som fryser redan vid
vid 100° C. Vid hastig uppvärmning till 180° C. exploderar nitroglycerinen med stor våldsamhet. Nitroglycerinen uppkommer om man låter gly cerin neddroppa i en blandning af salp et ersyra och svafvelsyra.
Dess kemiska formel är (C6 H 5 3 (NO~) 0 6 ) .
Den stora fara som är förenad med detta sprängämnes ·handterande och svårigheten att transportera

+
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det, har gjort att det numera ej användes i obhindad
form. Svenske ingeniören N obel har för att göra
nitroglycerinen mera praktiskt användbar uppfunnit
att blanda den med infusorie-jord, ett ämne som träffas på y tan af aflagringar efter sjöväxter, och består
af kiselsy ra samt små qvantiteter lera, kalk och magnesia. Infusorie-jorden, som är ett rödgult fint pulver,
bestående af otaliga små celler, kan upptaga högst 75
% nitroglycerin.
Denna mekaniska blandning har benämts dynamit,
och är ej på långt när så känslig för slag eller rifning som nitroglycerinen. Dess sprängkraft är % a%
af nitroglycerinens, och antages vara 4 a 5 gånger så
stor som det vanliga krutets. Af alla med dyn amiten
gjorda försök framgår, att ämnet , då det är fråga om
stor kraftutveckling, är lämpligare än vanligt krut.
Dess verkan är mera likformig, och ej såsom det vanliga krutets beroende af de omslutande väggames jemnstyrka. Denna omständighet är af vigt vid dess användande i minor, som oftast måst e bestå af hopnitade
plåtar. Af det vanliga krutet öppnas nitnåtet, så att
laddningens största verkan går i denna riktning, något
som ej är fallet vid användande af dy namit.
Mellan bomullskrut och dy namit har under det
sista decenniet varit en ständig t äflan om företrädet.
I Öst errike, Frankrike och Ryssland bar man
länge användt endast dy namit, under det man i England och Preussen användt pressadt bomullskrut - i
det senare landet dock endast inom flottan.
I j emförelse med bomullskrutet har dynamiten åtskilliga fördelar, såso m: att det kan produceras inom
landet , då deremot det pressade bomullskrutet endast
f. n. tillverkas i England; att det är billigar e än
bomullskrutet och slutligen att dynamiten, såsom va-
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rande ett plastiskt ämne, kan gifvas hvilken form
som helst.
Å andra sidan är dynamiten farligare att hanc1tera
och förvara än bomullskrutet samt är lätt utsatt för
sönderdelning. Det har inträffadt med illa tillverkad
dynamit att nitroglycerinen skiljdt sig från sin bas.
Detta bör dock nu mera sällan kunna inträffa sedan
man uppnått en större fulländning i fabrikationen.
Ett af dynamitens största fel är, att den hårdnar och
fryser mycket lätt; och de flesta olyckor som inträffadt hafva härledt sig från oförsigtighet vid dess upptinande.
I Ryssland, der man i början införde dynamit till
laddning af torpeder, men sedermera öfvertygade sig
om detta ämnes farliga natur, företogs år 1877, vid
minskolan i Kronstadt, en serie af intressanta försök,
hvilkas resultat finnas publiserade i ryska tidskriften
"Morskoi Sbornik".

Dessa försök omfattade:
a) bomullskrutet i tappar b) pulvriseradt bomullskrut (engelskt fabrikat) c) Abel's pressade bomullskrut (torkadt och fuktadt) d) preussiskt bomullskrut,
äfven i fuktadt tillstånd. Explosionsämnena blefvo · i
ett laboratorium i Kronstadt underkastade en kemisk
analys, hvarefter experimenterna företogos, hvilket
gjorde det möjligt att med hvarandra jemföra de olika
ämnenas kraftyttringar. De kemiska analyserna gåfvo
till resultat, att det Abelska pressade bomullskrutet
ej var underkastadt någon sönderdelning, och att det
kunde användas utan att någon plötslig antändning
var att befara.
Genom en gnista eller låga är det Abelska pressade bomullskrutet, innehållande 18 till 20 % vatten,
ytterst svårantändligt; men blifver det antändt så för-
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brinner det utan att explodera, så vida det ej är inneslutet i starka tätt tillslutande k.irl.
De vigtip;aste resultaten af analyserna voro: att
det p1·essade bom ullsknäet i fuktigt tillständ utan någon
{a1·a kan ombm·dtagas på {a1·tyg , vidm·e att n ägm sät·skilda mått och steg ej behöfva vidtagas u1:d dess för·vai·ancle, cnieclan bomullskr-ut är rnycket mindre farligt
än vanligt knd.

För att få en jemförelse mellan verkningarne af
dynamit, bomullskrut och vanligt krut, anstäldes försök
mot pan sarplåt, j em stänp;er, tackj em och slutligen
mot botten af linieskeppet "Cecarevic'·.
Vid försöken mot j ernstänger blef dynamitens verkan störst, derefter följde med lika resultat den af
engelskt och preussiskt bomullskrut.
Vid försöken mot tackjern åstadkom dynamiten
något större verkan än bomullskrutet; försänkte man
laddningame, blef skilnaden min(lre i förhållande
till djupet. För att spränga en j ernkub af 27,5 kg.,
användes 3 ,25 gr. elynarnit eller bomullskrut, men 17
gr. gevärskrut, så att förhållandet mellan dessa ämnen
blef såsom 5,231 till l.
D e laddningar som användes mot bottnen på "Cecarevic'' v oro: 4 laddningar preussiskt bomtlllskrut å
16,381 kg., 2 lika stora och 3 dubbelt sa stora laddningar dynami t.
De båda bomullskrutladdningarne, hvilka man anbragt uneler millten af fartyget, anstälde ett ofantligt
förstörelse verk; samtidigt med clessa ant~inde num de
lika stora och midt emot liggande dynamitladdningame,
men de åstadkomma betydligt mindre verkan.
Af cle tvenne sistnämnde dy namitlacldningarne anbragtes två på en sida och den tredje midt emot; de
båda förstnämnde antitndes samtidigt, den tredje efteråt.
Vid dessa försök visa~e sig verkningarn61 af det under
16
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vattnet sprängda bomullskrut et alltid betydligt större
iin dynamitens.
Man hade sålunda tillräckligt ådagalagt bom ullskrutets företräden, och återstod nu endast att undanröd]'• a en del relativa svårio·h
eter som förefannos vid
b
förfärdigand et af laddningarn e och vid minornas och
torpedkärlens ify llande, samt den olägenheten, att för
explosions åstadkommande fordrades en större qvantitet
knallqvicks ilfver, än so m var nödigt för dynamiten.
Den första svårighet en hafva fabrikantern a fullkomligt öfvervunnit, dels genom föriindringar i fabrikationsmetoclen, dels ock genom J en färdighet de lagt i
dagen, att framställa kroppar af bomullskrut till hvilken form som helst.
För att åstadkomm a explosion hos dynamit for dras enelast 4 decigr am lmallqvicksifver, under det
man för att vinna detsam ma hos fuktigt bomullskrut
af Abels tillverkning behö fve r 25 clecigmm. Till explosions åstadkomma nde hos fuktigt bomnllshnt , begagnas, fömtom tändhattam e mell kn allqvicksilfv er, äfven
en mindre qvantitet torrt bomull skrut, och är man
härigenom till och med i stånd att komma bomullskru t
innehålland e 28 °/ 0 vatten att explodera.
I ntressant är, att explosion af icke allt för fuktigt
bomullskrut · städ se åstadkomme r en större verkan än
explosion er af torkadt bomullskrut .
'l'orbmdet af bomullskrut fonirae s~it·;:;kiltl a. apparater, my cken t id och noggrannh et, h varföt· det alltid
blir nöclvtiwligt a tt medföra de till antändnin gen
best~imcla laddningam e, torkade och i herm etiskt tillslutna kärl, emedan bomullskrut et ät· en mycket hydroskopisk kropp.
Af of van anfönla jemförelse mellan dyna mit o ch
bomullskrut fra mgår, att det pressade bomnilskrut et
är att föredraga såsom sprängänine . Huruvida bomulls-

krutet äfven vinner priset i j emför else med det nyligen
af ingeniör Nobel uppfunna spriLngämnet, spt·änggelan tine (gelantine explosive), får framtiden utvisa.
Revue cl'artillerie J an . 1879 innehåller följande af
Nobel, angående detta ämne, gjorda anmärkning ar:
Det existerar ett siirskilclt slags bomullskrut , som
låter fullkomligt upplösa sig uti nitroglyceri n och då
bildar en gelatine eller gummilik kropp. Detta ämne
är kraftigar e än dynamit, oföränderlig t i vatten och
afgifver ej ens uneler det starkaste tryck ett spår af
nitroglycerin. Genom att blamlas mecl vissa andra
ämnen, såsom: benzin, nitrobenzin , lmmfert eller collodium m. m. göres det fullkomligt okänsligt för m ekanisk åverkan, utan att förlora något af sin kraft.
Uneler namnet ''gelantine explosive de guerre" afhandlas seelan detta ämne och uppges bestå af 4 °/o
.. kamfert och 96 % spränggelun tine, som sjelf betlir af
90 % nitroglyceri n och 10 % upplöst bomullskrut .
Det är en elastisk, genomskinli g gelantinelik massa
af en blekgul färg och liiter ej ens uneler det starkaste
tryck det minsta n itroglycerin utsippra. Då det antändes i fria luften brinner det som dynamit eller t orrt
bomullskrut. Dess verkan är en half gång till så sto r
som clvna mitens. Genom tillsatsen af kamfert växer
dess tr~gh et att explodera till en betydlig grad; r edan
vid blandningen med 4 % kamfert är det gan,,ka
svårt att få det till att explodera, vare sig genom en
kapsel innehålland e 2 gram knallqvicks ilfver, eller genom en patron bestående af pressadt bomullskrut eller
en blandning af 75 % nitroglyceri n och 25 % bomullskrut.
Uti ''Engineering " N ov. 1878 y ttras bland annat
angående detta ämne fö ljande: Denna materia, känd
för sin likhet med gelantine, besitter egenskapen a tt,
genom uppblanclning med vissa ämnen, blifva så svål'-

-~4 0 -

--

antändligt att elen ej ens exploderar om man mot
elensamma på ett afstånu af 75 fot afskjuter en gevärskula, hvarför den kan användas såsom laudning for
svår ar e kanoner , minor eller torpeder, utan att man
behöfver befara explosion tillfölj e af skalmingen från
en närliggande mina. Detta sprängämne synes ega alla
det pressade bomullskrutets fördelar utan att l~~sitta
någon af dess bristfälligheter. Flera länder såsom Osterrike, Italien och Ryssland hafva r edan börjat använda
det till laddandet af minor och torpeder.
Sedan Nobel en gång gjort början med att blanda
nitroglycerin med ett icke explosivt ämne hafva fl era
dylika sprängitnmen uppkommit. Af dessa må här
omnämnas fö ljande:
Ammoniak-/end, uppfunnet år 1866 af hrr J. Ohlsson oc h J . H . Norbin i Stockltolm, består af salpeter- .
syrall ammoniak 1 nitroglycerin oc h tr_äkol, samt har
lika stor spr Lingverkan som nitroglycennen.
D ·Halin bestrlr af salpeter syraclt kali o~h sligspån
!Jlandadt mell nitroglycerin. Dess verkan är endast
l1 älften af dy namitens.
Litho('ntktö?" iir sammansadt af nitroglycerin och
lera samt det vanliga krutets bestånsdelar. Det har
lika ve rkan med dy namiten, men iir svårare att bringa
till ex p1osion än lleima.
S euastin består af kol, salpetersyra och klorsy rallt kali tillsammans med nit roglycer in,
Dessutom förekomma flera nitroprodnkter som ej
innehålla nitroglycerin.
Pikriasyra har äfven blifvit anv~ind till fram 5t~il 
landet af en del olika sprängämnen, de s. k. pikratpulvren, hvilka dock ännu ej utöfvadt något djupare
infly tande på sprängtelmiken, i det a~t de_äro b!'l häftade meJ samma fe l, som de flesta öfnga mtroproduk-
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ter, nemligen benägenh et att sönderd elas och deraf
följande sjelfantändning.
D esignolles-krut består af pikrinsy radt kali och
kalisalp eter.
B ntge·r es -krut består af pikrinsyracl ammoniak
och salpeter.
Till dessa krutslag kan äfven hänföras ett i Mittheil. ii ber Gegenst. des Art. und Genie-W esens, N ov.
1877 omnämnt, af öst errikaren Panceras uppfunnet nytt
sprängämn e, "Dio1Yexin", som har följande sammansättning: pikrinsyra 1,5o, tr~ikol 6,8:!, sågspån 9,98, k aliumnitrat 38,n3, natrium-nitrat 2l,o7, svafvel1 2,2o, vatten 9,
förlust vid analys 0,50 proc. Några uppgifter om detta
ämnes verkan meddelas ej.
Det bfvan ofta omnämda ämnet knallqvicksilf'ver
erhålles genom behandling af gvicksilfver med uppvärmd salpeter syra och alkohol.
Rain e's torp edtändare består af 50 % klorsyraclt
kali, 30 °/0 svafvelantimon och 20 °/0 glaspulver. Denna
knallsats placeras i ena ändan af ett rör, fyldt med
uti alkohol upplöst krut. Den användes under amerikanska inbördeskriget och iir ytterst lätt exploderande.
Abel's elektriska täncla1·e består af 64 delar svafvelkoppar, 24 delar fosforkoppar och 22 delar klorsyradt kali. Ofvanpå denna sats fylles mj ölkrut. Denna
komposition är särdeles lätt antändbar genom elen elektriska gnistan, så att till och med en svag afbruten
ström ä l' i stånd att t~tnda elen, h varför elen ej kan användas vid sådana torpeder, som man vill undersöka
genom att leda en svag elektrisk ström igenom dem.

Torpedfartyg och båtar, torpedutläggare
och minpråmar.
Om man med ordet fartyg betecknar alla farkoster hvilka ej kunna gifvas namnet båt, bör ungefär
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gränslinien, mellan torpedfartyg och torpedbåtar kunna
uppdragas vid ett tontal af 40, och under dessa kategorier innefattas alla fartyg och båtar som äro bygda
för torpedäm1amål, eller för sådant apterade, samt försedda med torp eder eller minor ensamt, eller åtminstone såso m hufvudvapen ; artill eriet kan endast tj ena
sådana båtar eller fartyg till hj elpvapen, i annat fall
försvinna deras karakteristiska n a tur.
Liksom Amerika öfver hufvud taget kan uppvisa
de största fram steg på torpedväsendets område, så är
det äfven i detta land, som den första större ångare (207
tons depla cement) blifvit bygd för torpedändam åL
Detta fart;yg '' Spuyten DuyviF konstruerades af
Wood och Lay, blef färdigbygdt år 1865, mätte i
längd 22,5 m. sa mt 1 bredd 6 m. , låg 4 fot djupt och
kunde under strid medelst vattenballast sänkas till
9 fot och l tum. Fartyget var bepansradt med 5
tum s plåt på sidorna och 3 tum s på däcket. Inredningen var fö ljande: medelst flera vattent~tta rum
åstadkoms, att man, sedan torpeden blifvit klargjord
och fastsatt på en stång, kunde utskjuta den genom
ett slags vattentät arm. Denna arm kunde röras
vertikalt och åt sidorna. Torpeden kunde genom
en slags afkopplingsinrättni ng frigöras från stången,
som, sedan torpeden blifvit utsatt, oskadd drogs tillbaka. Genom sin flytbarhet skulle torp eden komma
under det till fö rstöring ämnade fartyget och då på
säkert afstånd ant~inclas. Antändningen · skedde i början genom en mekanism, men å vägabragtes sedan på
elektrisk väg. Den mekaniska antändningen skedde
genom · en vigt, som man i rätta ögonblicket, genom
en säkerhetsn åls utdragande, lät nedfalla på en do b b.
"Spuyten Duyvil" kom under kriget ej till någon
användning i verklig strid utan begagnades endast till
att i de från sydstaterna eröfrade hamnarne undan-
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rödja spänmec1len. Emedan detta fartygs hastighet
endast är helt ringa (det är bygdt af tr~t mycket massivt) komm er det v~il ej å11yo att anviindas för krigiska ändam ål.
De uti Am erika för sti\ngmin or apterade små mo nitorer, kallade "light-draft monitors", för~j ena, pågrund
af sina underHtgsna egenskaper, ej något omnämnande.
Byggandet af torpedbåtar vann nu anklang i hela
'verlden, och det dröjde ej länge förrän i England bygdes "Vesuvius" och "Lighting ", i Ry ssland "Wzriw",
i Tyeldam1 "Zieten" och "Ulan", i Italien "Pietro
Mica" "Zebastian Veneir " och "Andrea Prorana", i
'
Sverige "Ran " och slutligen i Förenta staterna ''Alarm"
'' Entrepide" och "Nina".
Det andra torpedfartyget i ordningen var "Vesuvius" , ett fartyg af 90 fots l ~tngd och 22 fots bredd,
och beräknat att göra en fart af 10 knop. På det
att fartyget så liinge som möjligt skulle förblifva
osynligt för fienden, eldades det i början med cokes,
som ej afgaf n!igon rök. Det var helt och hnllet bygd t
af jern och däcket var, för att ej blifva för hett, beklädt med "W elsh cork cement".
Sin första proftur gjorde "Vesuvius" år 1874, men
uppnådde hvarken 10 knop eller de föreslagna 350
hästkrafterna, oaktadt man hade öfvergifvit att elda
med cokes och i "tället använde de bästa kol som
'
'"
kunde anskaffas. Andra profturen elclacle man med
Anthracitkol och r esultatet blef ännu sämre; qvM"vande ångor, härrörande från den svafvelhaltiga kolarten, genomdroga alla fartygsrummen.
För n~trvarande har "Vesuvius" ej någon användning, de::;::; sjöduglighet ~Lr så godt som ingen. Utskjntning;;apparaten för \Vhitehead;; torpeder, hvilken ligger under vattenlinieh, kan väl, tillfölj e af far tygets
ringa hastighet, ej komma till anväm1ning, hvarjemte
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man vid fartyget s sty rande mött oöfvervin nerliga
hinder.
Det t yska t orpedfar tyget "Zieten" lopp af stapeln
vid '' Thames Iron \Vorks" den 9:e lVIars 1876. Detta
fartyg är bygdt afj ern, 60 m. långt och 8,5 bredt, ligger
3,54 m. djupt samt håller 837 t on. Maskin erna af2500
hästkraf ter äro tillv erkade hos P enn & son, och gifva
far tyget en fart af 16- 17 knop.
'·Ziet en " var ursprung ligen ämnad att förses med
t orpedrör för och akter samt på däcket tv änne bepansrad e torn ; nyligen hafva dessa komman dotorn försvunnit oclt på cläcket i shillet anbragts fl era afskjutningsinrlittningar , h vari genom torpeder äfven kunna
utsändas från sidorn a.
Den bestycknin g, som för "Ziet en'' blifvit föreslagen best år af en eller t vänn e 12 cm. ringkanon er.
Underva ttens-afs kjutnin gsrören befinna sig 1,8 m. under
va ttenlinien; rna skinen drif,·er två propellra r.
'' Zieten ", hvilken endast var utrustac1 med Whitehead s t orp eder , skull e uti "Ulan 11 , so m äfven apter ades för st ångminor, få en medHifla r e. Detta fartyg
håller 360 ton och har en maskin , som skulle utveckla
omkr ing 1000 hästkrafter ; det har do ck hittills ej uppnått mer ~in l O knops fart, h vilket bör tillskrifvas en i
vissa delar fe la kti g konstruk tion, såso m: Belleville-pannan, ventilati onssyst emet i maskimn mm et och flera oHigenh eter. Fartyge t har en allt för stor propeller af 3
m. genomsklirin g och 4 m. djupgående. Ulans längd
är 22 m. och bredd 8 m. Den materiel af hvilken
fartyget blifvit bygd t ~1r allt igenom j em .
Anmärk ningsvär dt ~ir, att vissa delar af fartyget ,
hvilka vid explosion liitt kunna lossryck as, ~iro fordrade
med kork för att bland fartygsspillr orna kunn a tj ena
besättnin gen t ill räcldningsbojar . (I alla hiindelser en
egendomlig ide.)

-245-

Torpedf artyget "Ran", forsedt med Whitehe ads
torpeder , är ett opansrad t fartyg. "Ran" bygdes vid
Bergsun ds mekaniska verkstad , i närheten af Stockholm, och lopp af stapeln den 19 Juli 1877 samt
blef färdigt i November samma år. Dess dimensioner
äro: största längd 188,5 fot, längd i vattenlin ien 179,75
fot, bredd 26,67 fot, djupgående 9,7 5 fot, deplacement
625 ton. Maskinerna efter W olfs system utveckla 960
effektiva hästkraf ter och gifva fartyget en fart af 13
knop; kolförrå det är beräknad t för 80 timmar. Fartyget är tackladt mec1 2 master utan rår. segelyta n
är ber~iknarl till 2596 qv. -fot. I bogen, 5,2 fot under
vattenlin ien, in s~ittes torpedrö ret. I vanliga fall medföras 8 st. Whiteheacls torpeder , men rum finnes för
12 sådana. Bestyckn ingen består af en 4,1 tums refflad kanon och 4 Palmkra ntz kulsprut or. Besättni ngssty rkan ~~r 65 man. Proviant förrådet är tilltaget for
2 månader och dricksva ttnet för 25 dagar. Nyligen
har "Ran " äfven erhållit en rå på fockmasten for Harveys torpeder. skeppsk roppen delas genom flera vattentäta skott i sju afdelningar, och i bogen är en vattentät kammare af j ernbleck.
Kostnad en för detta fartyg fullkoml igt färdigt och
sjöklart beräknad es till 450,000 kronor, men har inberäknadt ängbark assen med 1/ ; öfverstig it anslaget .
Det vid Bairds mekanisk a verkstad i St. Petersbu rg
för vVhiteheacls torpeder konstrue rade fartyget "Wzri w"
(explosion), hvilket lopp af stapeln den 13 Aug. 1877
är ett propeller fartyg 120 fot långt, 16 fot bredt, for-ut
7 1/ 2 och akterut 10 fot djupgående. Maskine rna skola
enligt kontrakt et utveckla 800 indikera de hästkraf ter.
Kölen är, liksom på Thornyc roftbåtar ne, uppböjd för att
möjliggö ra använda ndet af en stor propeller. Propelle rn
har 10 fots genomsk ärning och en stigning af 14 f. Fartyget är delvis beklädt med 1/ , t:s plåt af myntmet all (?),
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delvis med stålplåtar. Det af tre stycken sammansatta, 48 fot långa, torpedröret är anbragt för-ut· i fartygets längdaxel. Maskinerna hafva två högtrycksoch en lågtryckscylinder (spel och propelleraxlarne
äro af stål), fartyget skall göra 17 knop. Pannorna
äro två rörpannor efter lokomotivsystemet med blåsrör.
För att åstadkomma det största möjliga drag finnes i
eldrummet dessutom en ventilator. U gname äro af
stålplåt; rören likaledes af stål. Pannornas matning
sker ej genom kingstonsventiler utan genom enkla kranar, som stå i förbindelse med injektorer. Kolförrådet
räcker med 17 knops fart och full ånga för 24 timmar;
med 10 knops fart för 4 dagar.
Kostnaden för detta fartyg, färdigt och utrustadt,
uppgår för en beräknad fart af 17 knop till 100,000
rubel och för en fart af mindre än 17, men icke
under 12, till 90,000 rubel samt för mindre än 12, till
77,000 rubel.
Det italienska torpedfartyget "Pietro Mica'' lopp,
med insatta pannor, af stapeln den l Augusti 1876.
Fartygets längd är 61,8 m., bredd 5,9 m., djupgående
3,6 m.; deplacement 535 ton. Det är bygdt af jern
och har ett bepansradt mellandäck. Bepansringen
består af en 15 mm. tjock stålplåt och två stycken
21 mm. ~jocka jernplåtar, således tillsammanlagdt 57
mm. pansar.
På qvadratmeter af nollspantet har man af maskinen väntat 139 effektiva hästkrafter, således i det
·hela ,1400 hästkrafter. ''Pietro Mica '' har en bestyckning af tvänne kulsprutor och är utrustad med 10 st.
Whiteheads torpeder, hvilka afskjutas under vattnet.
Den fart man väntar af fartyget är 17 knop.
De amerikanska torpedfartygen ''Alarm '' och ''Intrepide" blefvo fullbordade 1874. Liksom h varj e ny uppfinning , på torpedväsendets område, som skådat dagen
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på andra sidan oceanen, alltid anses vara epokgörande
i hela sjövetenskapen, så äro äfven de beskrifningar
som kommit oss tillhanda angående torpedfartyget
"Alarm'', ganska märkvärdiga.
Angående detta i sanning fruktimsvärda krigsfartyg, innehåller the Scientiftc American en redogörelse
och beskrifning, h vilken vi i sin helhet, här nedan, ansett oss böra återgifva:
''Under det att främmande makter, såsom förbere delser till kommande sjökrig, hafva egnat sin förnämsta uppmärksamhet åt dyrbara experimenter med
kanoner och pansar, hafva Förenta staternas bemödanden i samma hänseende varit riktade åt torpedväsendets fullkomnande. Redan under flera år har en förträ:ffiigt anordnad och fullständigt utrustad torpedskola
för flottan varit i verksamhet i Newport, R. I. De
arbeten som der utförts hafva ej blifvit för allmänheten bekantgjorda, men många af de der vunna resultaten äro af stor vigt. Vid Willets Point, L. I. har
~fven inrättats en torpedstation för armeen. styrelsen
har derjemte låtit bygga ett torpedfartyg, hvilket sä~
kedigen är den fruktansvärdaste farkost som flyter på
vattnet (icke ens de italienska pansarfartygen med
sina 100-tons kanoner härifrån undantagne), och som
vid krigstid kan tjena som modell för en flotta af
dylika ångare. Detta fartyg är "The Alarm«, h vilket,
såsom en högst egendomlig typ, förtjenar att blifva
närmare beskrifvet.
Såsom en förberedande förklaring kunna vi nämna,
att 11 Alarm" icke kommer att strida i enlighet med
sjötaktikens vanliga reglor. Sedan han fått sigte på
en fiende - antag att det vore om natten - framrusar han rätt mot denne med 15 knops fart. Kommen
i dess närhet låter han sin i bogen anbringade elektriska ljusapparat utkasta sina mäktiga strålar, hvilka
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förbländande betaga fienden åsynen af hans eget skrof
(som redan i förväg blifvit nedtryckt så lågt att
däcket blott befinner sig 3 fot öfver vattnet), på
samma gång det fiendtliga till hela sitt yttre blir synligt. Dånet af hans 15 inch kanon, då elen mot det
anfallna fartyget utslungar sin svåra solida eller sprängladdade projektil, åtföljes nästan omedelbart af explosionen frän dess stångtorped, som träffar det till sin
undergång invigda fartyget 13 fot uneler dess vattenlinie. Nu inträder kan ske ett ögonblickligt uppehåll ,
orsakad t af den genom torpedens sprängning uppkomna
rekylen, hvarefter "Alarm" på nytt störtar fram
och indrifver sin ofantliga ram i motståndarens sida.
Härunder rensopas fiendens däck af den mördande eld
som unelerhålles från de ä torpedbåtens relingar upp-'
stäida mittrajöserna, hvilka utslunga tusentals kulor i
minuten. Efter detta behöfva vi väl knappast tillägga,
att ''Alarm " är en högst farlig och närgången motståndare för ett svårt pansarfartyg, t. ex. ett sådant
som the "Vanguard ", h vilket träffad t af en helt obetydlig ramning gick till botten som en sten. "Alarm"
är rikligen försedel med skyddsmedel, hvarom dock
mera längre fram.
Fartygets hela längd är 172 feet, deri inbegripet
rammen som framskjuter 32 feet; bredden är 27 feet 6
inch; djupgåendet 11 feet, och deplacement 700 tons.
Han är bygd af fullständigt afprofvaclt amerikanskt jern
af bästa slag ("charcoal iron "), samt efter det engelska
s. k. "bracket plate " systemet, d. v. s., att fartyget har
dubbel botten, en innanför den andra. Inom den yttre
botten eller skalet löpa trenne mycket starka långskeppsförbindningar långs hela fartyget, och dessa åter
äro förbundna med i horizontel riktning, genom "brackets" gående jernstänger. Till de stllunda uppkommande ~ärskilda afdelningarne kan man inkomma ge-
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nom manhål, hvilka tilli\ta en person att passera från
stäf till stäf, mellan det inre och yttre skrofvet. Alla
dessa afdelningar äro vattentäta, så att, i händelse af
en läcka, endast en afdelning kan fyllas . Hela fartygets inre är äfven bygdt i afdelningar som kunna
hermeti skt afstängas, iföljd hvuraf, vid någon å båda
skrofven bibringad öppning eller otäthet, det dock är
omöjligt att hela fartyget blir fullt af vatten. Sidoplåtarne äro icke tjocka, enär de ej äro ämnade som
pansarskycld. Såsom redan är nämndt kan fartyget
nedsänkas nästan i j emnhöjd med vattenytan.
Fiir att plötsligt kunna anfalla en fiende samt för
att med framgång kunna förfölja honom, om han skulle
söka undkomma, är det tydligt att ett sådant fartyg
som "Alarm " icke blott måst e vara i besittning af
stor fart, utan äfven ega en hög grad af manöverförmåga. T eprien för fartygets an_vändande i strid grundar sig på det antagandet att det alltid skall vända
förstäfven mot fiend en, och som rammen är dess farligast e motståndare, så måste det vara i stånd att
kunna vända nästan på stället, och så hastigt att det
' blir omöjligt att bibringa det en stöt på sidan. Detta
uppnås genom den totala frånvaron af ett rod er och
genom att kunna styra det med samma apparat' som
den hvarmed det framdrifves, n em!. med the Fowler's
hjul. Detta IIjnl Yämler sig kring en vertikal axel,
och dess skoHar kunna medelst en excentrisk skifva
intaga sådana lägen, att de, uneler en del af hjulets
omlopp, komma att å vattnet utöfva en framdrifvande
och dragande verkan, då deremot uneler en annan del af
omloppet de enelast vända sina kanter mot vattnet.
Inrättningen är i sjelfva verket ej annat än ett hjul
med rörliga skoftar, snarlikt det xlVIorganska ", fastän
med den skilnacl att hjulet här vrider sig horizontelt
i st. f. vertikalt. Genom att efter behof vrida elen .
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·e xcentriska skifvan, hvilket göres från styrratten, bringas de rörliga skoflarne att inträffa å olika punkter ,
och på detta sätt vändes fartyget , eller snarare dess
stäf drejas rund likasom å en pivot. På samma gång ,
genom ett lämpligt justerande af skoflarne, bringa s
fartyget att gå framåt eller back, hvarnncler maskinen allt jemt fortfar att arbeta i samma riktning.
Styrningen af fartyget verkställes från det akterut
belägna styrhuset. Medelst en häfarm, som arbetas för
hand, placerad nedanför drillen, insläppes ånga till den
lilla maskinen, h vilken tjenar till den excentriska skifvans
inställande och skofiames just erande. Genom att derefter vrida ett horizontelt handhjul i en viss riktning
kontrollerar rormannen den excentriska skifvans ställning för anbefald rörelse. Straxt ofvan ratten sitter
en visaretafla, hvilken sätter honom i tillfälle att iakttaga läget af skoflarne, och äf'ven for att kunna ställa
dessa såsom anbefalles.
efter behaO'
I styrhuset (hvilket under drabbninO'
b
o
kan användas eller icke, enär alla de der befintliga
inrättningarne äfven återfinnas under däck) äro apparater som sätta befålhafvaren i stånd att meddela
sig med dem som sköter kanonen och torpederna. Tarperlstången utgöres af en lång ihålig j erncylincler, som
inomborels uppbäres af särskilclt inrättade stöd mellan
däcken . . Dess utombords varande ända h vilar i ett slags
ränna och till denna yttre ända fåstes torpeden, h vilken
utgöres af ett cylinderformadt metallkärl, innehållande
omkring 100 rtt. krut. Affyringen sker medelst den
ofvan beskrifna platinatråds-antändaren. Till den ränna
hvari torpeden hvilar huggas svåra taljor, hvarmed
stången efter utsättandat bringas till olika djup under
vattnet. Den ventil hvarigenom st ången passerar i
fartygssidan är så inrättad, att intet vatten kan inkomma i fartyget under dess utsättande. Stångens
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utsättande sker med en talja, hvars löpare lägges till
en för detta ändamål inrättad winch. De torpedstänger som begagnas fr ån sidan äro 18 fot, och elen från
bogen 32 fot i längd. På gifven signal påsätta manskapet under däck torpeden och utskjuta stången. Om
det fartyg so m skall anfallas har omgifvit sig med
torpedn~it eller stängselbommar, sil. tillkännagifves detta
genom en å torpeden anbringad sinnrik mekanis·k inrättning, och den vid tändbatteriet stationerade personen affyrar då ej torpeden. "Alarm" försöker .då att
spränga eller öfvergå stängslet och framgången häraf
tillkännagifves medelst samma signalapparat. Torpedens kontakt med det fiendtliga fartygets skrof ger
sig tillkänna genom explosionen och den på detsamma
åstadkomna verkan.
'l'orpeuens a:JT:yrande kan ske antingen från dess
utskjutningsstiLile under däck eller från styrhuset. Ä
båda ställena äro affyringsapparatel' placerade, hvHka
kunna sättas i verksamhet med fartygets maskiner.
Bogkanonen är upplagd i en vanlig fartygslavett, och
dess sidoriktning samt inhalning verkställes genom a.tt
lägga löparne af dess sidataljor och stjerttalja till det
ång-spel, so m användes för ankarets hemvindande.
Amunitionen upphissas från hål medelst en talja hugd
i ett slags vagn, rörlig å en horizontel jernstång, gående från reling till r eling, så att ladliningen med ens
kommer miut för mynningen i insättningsläge. När kanonen är tillb ordsatt visar den rätt föröfver. "Alarms"
maskiner höra till J et kombin erade slaget, med fyra cylindrar och kondensorn placerad emellan dem. Tvänne
af cylindrarne ä ro konstruerade för högtryck hvardera
af 20 inch diamet er och 30 inch pistonslag; hvardera
af de tvenne lågtryckssylindrarne äro 38 inch i diameter och hafva 30 inch pistonslag. Till hvardera pistonstäqgernas tvärstycken är fästad en väfstake som '
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står i förbindelse med h var sin af 2:ne vinkelhäfstänger
hvilka hafva en vandring af 27 inch. Från vinkelhäfstängernas andra ändar utgå 2:ne väfstakar, hvilkas
andra ändar genom en tappbult äro fästade till väfaxeln. Enär maskinerna aldrig behöfva omkastas, äro
ej sliderna försedda med någon länkrörelse. Propellereller hjulaxeln är här naturligtvis sttilcl verLikal. Luftoch cirkulationspu mparue äro oberoende af hvarandra.
Der finnas fyra cylindriska tubularpannor med en sammanlagd eldyta af 4600 qv.-feet.
Den framkastade frågan huru "Alarm" skulle
kunna reda sig mot elden från de svih·a kan onerna
af ett nutidens pansarfartyg på nära håll är ej af
någon egentlig betydelse. Såsom vi förut antydt skulle
det erfordras flera träffar på många ställen för att
komma det att sjunka. Alla dess ömtåliga och sårbara delar ligga helt och hållet under vattnet, och för
att skada dess maskinerier etc. , måste det med stålplåtar beklädda däcket genomträngas, mot hvilket ingen
projektil kan afskjutas annat än under en skarp och
följaktligen ofördelaktig vinkel. Troligen behöfver
"Alarm" a ldrig affyra mera än en torped, för att försäkra sig om förstärandet af h vilket som helst pansarfartyg som flyter på vattnet. .Rammen och torp eden
samverka här båda till samtidig förstörelse. Om vid
ramning torpedfartyget skulle fastna och följa sin motståndare till botten, eller ock duka under för fiendens
eld på nära håll, så blir förlusten icke på vår sida.
På manspillan måste man under krig alltid vara beredd, och om vi genom uppoffrandet af ett torp edfartyg som kostar några hundra tusen dollars, kunna
sänka ett pansarfartyg värdt en million, så kan det
förra sägas hafva väl uppfyldt sitt ändamål.
a Alarm" bygdes efter ritningar uppgjorda af amiral David D. Porter. Fartyget har utmärkta sjöegen-
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skaper. Dess ventilations anordningat· äro förträffliga,
och såväl befäl so m manskap bo ovanligt rymligt och
beqvämt.
De torpedbåtar, hvilkas första r epresentanter voro
de som angrep o fartygen "Ironsides '1 , '' lVIinnesota ", "Wabash", "Hausaton i ~; och "Albermale ", hafva sedan dess
haft så många efterföljare af alla klasser och storlekar,
att det vore fåfäng möda att söka ordna dem, och ännu
svårare att namnge dem. Torpedbåt är ett så allmänt,
af olika nationer olika brukadt, begrepp, att den ofvan
gifna definitionen ej alltid håller str ec k. Torpedbåtar
existera af samma storlek som de minsta fartygs båtar,
från de engelska krigsskeppen s giggar till Thornycroftsbåtarne, h vilka sistnämnda uppnå den respektabla
längden af 80 engelska fot, och således kunna göra anspråk på att räknas bland fartyg, ja, till och med större
fartyg, såsom t. ex. den amerikanska korvetten 11 Tren.ton 11 h vilken före r stångminor.
Byggandet af torpedbåtar bedrefs i Tyskland, vid
tiden för det franska kriget, med mycken energi. Man
bygde jernbåtar, som på den öppna kusten kunde
uthärda en temligen hög sjö och som, tillfölje af sina
tyst arbetande och litet rök utvecklande maskiner,
kunde obemärkta närma sig motståndarne, och voro
skyddade för kartesch- och handgevärseld. De voro
15 m. långa och 2- 3 m. breda, lågo mycket djupt, så
att endast det hvälfda j erndäcket och ett bepansradt
kommando- och styrtorn voro synliga öfver vattnet.
Dessa båtar voro helt och hållet bygda af jernbleck,
och skulle eldas med petroleum; sedermera infördes
dock kol såsom brännmateriel, med hvilket de, vid
måttlig sjö, gjorde 8 knop. Torpederna, enkla stångtorpeder, voro till ett antal af två anbragta på däcket
och kunde sättas ut 4 m., samt antändes genom elek11
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tiicitet. Numera äro dessa båtar förändrade till minutläggare.
Förutom dessa torp edbåtar, hade man, under kriget år 1870, af mindre flodångare, bogserbåtar m. m.
bildat en torpedflotta, hvars enda utrustning bestod af
tvänne stångtorpeder, som förvarades i tillslutna kistor
på däcket. Dessa torpeder antäntles genom konlaktantändare. De tyska torpeubåtame kommo alurig till
användning i strid, men är det intet tvifvel underkastadt, att deras tillvaro bidrog att korsa den franska
flottans förberedda angreppsplaner.
Sedan man kommit underfund med, att enskildta
skickliga fartygskonstruktöre r kunde för, en ej allt för
stor summa, bygga mindre båtar , hvilka, i förening med
en ganska stor hastighet, äfven voro i besittning af
någorlunda sjöduglighet, beslöt man i allmänhet att
afstå från de kostbara torpedfartygen, och i stället beställa ett större antal sådana snabbgående mindre båt ar.
Hos den engelska firman Thornyeraft blefvo de
första snabbgående torp edbåtar bestälda och utförda.
Angående dessa båtar för ekommer uti Engineering
Maj 1877, en redogörelse öfver ett utaf en af firmans
hufvudmän, Mr. Donaldsson, inför "Uniteu Service Institution", hållet föredrag, som vi här delvis tillåta
oss att återgifva.
"Den ryktbara flodångaren "lVIiranda", hvilken bygcles år 1871 , och, oaktadt elen enelast hade en längd af
50 eng. fot, uppnådde den ansenliga farten af 16 1/ 1
knop, var tydligen geuncltypen för de moderna snabbgående torp edbåtarn e. Som elen var sammansatt af
tunn jernplåt, mycket lätt och snabbgående, samt i alla
detaljer ytterst omsorgsfullt till verkad, tycktes den
just vara i besittning af de egenskap er man fordrade
af en torpedbåt.

-

l,

255 -

Norska r egeringen bestälde år 1873 en båt af 57
eng. fots längd och 7 fot 6 tum s bredd samt med ett
djupgående af 3 fot. Denna båt uppnådde med 90
indikerade hästkrafter en fart af 14,9 knop. Maskinoch hvad man skulle kunna kalla sty rrummet skyddades för handgevärseld genom 3/ 16 tums stålplåt; y tterligare säkerhet åstadkoms genom båtens indelande i sex
vattentäta rum. Denna båt försågs med en bogsermina,
som fåstacles vid skorstenen på så sätt, att den skar ut
från sidan liksom en Harveys torped. Båten visade sig
ega ganska god sjöduglighet.
Tvänne liknande båtar bestäldes kort derefter af
svenska och danska r egeringarne.
De nästa båtar som bestäldes voro två för Frankrike och en för Öst errike. Deras längd var 67 fot;
bredd 8 fot 6 tum; djupgående 4 fot 3 tuni; indikerade
hästkrafter omkring 200; fart öfver 18 knop. De försågas med st ångminor so m affyrades genom elektricitet, antingen vid stöten mot målet eller då båtens
förare så önskade.
De franska båtarne gingo t värsöfver engelska kanalen till Cherbourg, samt visade, i Februari och Mars
1877 genom några med dem verkstälda här anförda
försök, sin krigsduglighet.
"Bayonnaise", en gammal träfregatt, som blifvit
skadad vid något föregående försök, och nu hölls flytand e medelst tomma cisterner, anfölls af en af dessa
båtar under det den bogserades med en fart af omkring
6 knop. Torpedbåten, uneler befäl af M. Lemoine, gick
med en fart af 14 knop , hvilken dock, för att förekomma en för h~iftig kollision i affyrningsögonblicket,
vid närmande till målet, något minskades.
Torpeden, som var laddad med 15 k.g. fuktigt
bomullskrut, och nedsänktes 8 1/ 2 fot under vattenytan,
exploderade ögonblickligen vid stöten, och "Bayonnaise"
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erhö1l ett hål i bogen tillräckligt stort för att derigenom
insläppa en omnibus. Vid explosion en kändes en obetydlig skakning, och en ofantlig vattenpelare uppka stades
mellan "Bayonnaise" och torpedbr1ten , hvilk en stm1 sacle
tillbaka en större distans samt blef så öfverhöljd af
vatten, att M. Lemoine och hans oförskräckta följe siagare ett ögonblick sväfvade i ovisshet om de gingo
till botten eller ·ej.
Sex andra båtar, hvilka dock äro betydligt större,
hafva sedan blifvit bygda för Frankrike. De hafva
en längd af 87 fot, och äro garanterade att under en
tid af 3 timmar göra en fart af 18 knop. Mellan <le
förra och de senare franska båtarn e komma några
båtar bestälda för italienska och holHindska regeringarne. De hafva en Hingd af 76 fot och skola göra
18 knop. De holländska båtarn e äro försedda med
stångminor, de italienska med vVhitehealls torpeder.
Nästan sist på listan kommer den för Englanll
bestälcla båten "Lighting ". Denna båt gjorde den 9
Mars 1877 sin första proftur på Themsen, och har allt
seelan varit föremål för olika experimenter med styrapparater, propellrar m. m. B:ltens längd *) är 84
fot; breeld 10 fot och lO tum; indikerad e hästkrafte r
omkring 350. Den hade i början ett djupgående af 5
fot samt gjorde uneler elen första profturen en fart af
19,6 knop med 350 slag af propellern. Under elen
andra profturen mot slutet af 1877 gjorde el en endast
18,5 knop, och vände med full maskin på en cirkel af
603 yards, således sämre än något af de största moderna pansarfartygen. De sista försöken mecl rodret
utanför skrufven måste uppskjutas tillfölje af engelska
flottans mobilisering år 1878. Såso m man kan vänta af
*) Uppgifteron angåend e «Ligthing » iiro hemtad e, sitv>il ur «E n ·
gin eering » som ur «Die Torp ed os und Seemin en ».
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dess storlek, har den ganska goda sjögående egenskaper, men kan ock svårligen rälmas bland torpedbåtar,
utan bör snarare hänföras till torp edfartygen. "Ligthtiug ': ~ir försedd med vVhiteh eads torpeder, som afskjutas från däck för-ut.
Det är intet tvifvel underkastadt, att icke detta
anfallssätt kommer att spela en betydlig role i sjökrigföringen, men man får derför ej allt för mycket
öfverskatta dess värde. Såvic1t som vi för närvarande
]mnna se, },an hvarken anfall af snabbgående torpedbåtar eller vVhiteheads torpeder, afskjutna under vattnet från andra större fartyg, göra svåra krigsskepp
oanvändbara. D e äro ett i sanning fruktansvärclt anfallsmedel , som af intet land bör underskattas, och
mot hvilket det blifver svårt, fast dock ej omöjligt, att
var.Ja sig. Liten ticl har ännu gifvits till uppfinnande
af försvarsmedel, men detta bör dock ej öfvergifvas, derför att man ej genast påträffac1t något fullt
tilJfredsställancle. lVIr Donalasson förordar, med en
naturlig b cn ~igenh et fö r snabbgående torpedbåtar, deras anvämlamle såv~il till anfall som försvar; en liten
eskader af dessa båtar skulle hålla vakt omkring ett
pansarfartyg och stoppa alla af samma art som nalkades. Han tillägger visligen att dessa båtar ej böra
vara större, än att de ktmna hissas umler davertar på
fregatter; och anser han elen ursprungliga typen med
57 fots längd och en vigt af 7 ton, ej för stor för
detta ändamål.
Använclanclet af defensiv-torpeder har för länge
seelan blifvit påpelmclt såsom ett medel att skydda sig
mot dessa fruktansvärda motståndare. Då ett fartyg
är umler gång kan väl ett an tal af Harveys- eller
andra bogserminor tjena som skydd, såväl akteröfver
som på en större del af fartygets längd, och ett elylikt
skydd längre föröfver låter äfven tänka sig. Så snart
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problemet blifvit rätt fattadt - det vill säga, huru
man skall kunna göra det omöjligt för en torpedbåt
att nalkas utan att sjelf rusa mot en torped innan
dess egen hunnit göra verkan - hoppas vi att det ej
skall dröja länge innan det blifver löst.
Whiteheads torped kan måhända användas i denna
väg, genom att behandlas som en utskärande bogsermina till dess torpedbåten nalkas, då den medelst
elektrisk förbindelse. genom bogsertrosse n, styres och
sättes i rörelse föröfver eller gifves en lämplig riktning för att åstadkomrna kollision med den anfallande.
Man bör äfven betiinka att torpedbåten, genom att undvika sjelfva minan , ej derför alltid går klar för bogsertrossen, som lätt kan stoppa den eller bringa dess
egen mina till förtidig explosion.
Ej för att framkasta nitgan egentlig plan, utan
endast för att visa huru lätt sådana försvarsmed el
kunna erbjuda sig, kan man ju t. ex. tänka sig tvenne
minor, hvilkas bogsertross ar ledas från spiror utgående från förstäfven, bogseras parallelt med fartyget
den ena efter den andra. Det må ej heller anses allt
för fantastiskt att tiinka sig detta skydel utsträckt
föröfver genom tvenne sjelfgående torpeder som styras
med elektricitet. Det är svårt att se huru en torpedbåt skulle kunna , möta ett sådant hinder utan stor
fara. Huruvida icke någon modifikation af denna ide
ej äfven skulle kunna gifva skyeld mot vVhiteheads
torpeder kan äfven ifrågasättas . Ett annat försvarsmedel erbjudes pansarfarty gen genom deras artilleri.
Angående dettas verkan mot en snabb()'åend
e toro
peclbåt hysa många auktoriteter , Mr Donalclsson, inberäknad, en temligen klen tanke. Bland framstil.ende
artillerister är denna åsigt do ck långt ifrån allmän,
och elen mest ifriga försvararen af torpeder måste
medge, att kunna artilleripjes erna blott nog hastigt
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serveras, så. hafva de all möjlig chanse att förstöra en
anfallande torpedbåt. Att "Devastatio n" med blott
fyra 35-tons kanon er, har litet hopp om att kunna
träffa sin dverglika motståndare , måste medges, men
alla pansarfarty g äro ej sålunda bestyckade, och det
finnes intet skäl hvarför något skall vara det.
Hädanefter böra alla fartyg på däck föra ett an. tal torpedkanon er, som äro snabbskjuta nde och lätt
serverade."
(Forts.)
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Korrektionstabell.
A

D ek l.

Förenklade Nautiskt-astronomiska
räkne metoder.
Följande sinnrika metoder för bestämmandet af
ett fartygs ställe genom astronomiska observationer
äro hemtade ur "Nautical lYiagazine" för 1879, N:ris
2 och 3, och utarbetade af lVIr. A. C. Johnson, R. N.,
känd såsom en fram stående navigatör inom engelska
flottan. Genom sin enkelhet, och för praktiskt bruk
på sjön tillräckliga noggrannhet , förtj ena de att af
navigatören uppmärksammas.
Den medföljande lilla tab ellen har blifvit utarbetad med af:sigt att förkorta och fö r enida vissa vigtiga
problem i na vigationen. På samma gång som den
lemnar tillräckligt noggranna r esultat för alla praktiska ämlamlil till sjös, minskar den beräkningarne till
ett minimum , hvilket uneler alla förhållanden är en sak
af vigt för navigatören. Den här ifrågavarande beräkningen består af t vå korta ll elar identiska till form,
och pil. samm a gång oberoend e af hvaranclra, så att
den första kan bearbetas så snart observationen ~ir
tagen; då endast få logaritmer ~ro behöflige och då
obetydlig addition eller subtraktion kommer i fråga,
så kan beräkningen blifva färdig ganska hastigt och med
mindre sannolikhet för fel än i cle längre metoderna.

-o- - -
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3
4
5
6
6
7

l

7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15

j Dekl.

- --o

sek. l
o 0,1 15
o 0,2 16
o l 0,2 16
o l 0,3 1 16
30 0,4 17
o l 0,5 l 17

A

iuter- l
r·}
vället el ler
timvink eln.

s ek.
40 2,3
o 2,4
20 l 2,5
40 l 2,6
o 2,7
20 1 2,8

1 17 40 1 2,9 '
0,6 18 o 3,0
o l 0,6

0,7 l 18
o 0,7 l 18
30 O,s 19
o l 0,9 1 19
30 1 1,o 1 19
o 1,1 20
30 1 1,2 l 20
o 1 1,3 l 20
20 1,4 l 21
40 1,5 21
o l 1,6 l 21
20 l 1,6 l 21
40 1,7 22
o 1 1,8 l 22
20 1,9 1 22
40 l 2,o 22
o l 2,1 l 23
20 l 2,2 23
40 2,3 l 23

l

l

B

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

' j- j

30

30

t

iutervallet eller
timvink eln.

B

20 3,1
40 1 3,1
O 3,3 ,
20 l 3,4 l
40 l 3,6 j:
o 3,7
20 l 3,8 l
40 1 3,9
o 4,0
15 4,1
30 l 4,2
45 l 4,3
o 4,4
15 1 4,5
30 4,6
45 l 4,7
o l 4,8
15 l 4,9 1[
30 ' 5,0 l

minut er.

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

+ j minuter. +
l '
0,1
0,1
0,1 l
l 0,1 l
0,1 l
l 0,2

l 0,2 l
0,3 l

l 0,3

l 0,4 l
0,41
0,5

l
l 0,6 1
l 0,6
l

0,7
l 0,8 l
0,9 1
l 1,o
l 1,1 l
1 1,2
1,3 l
1,41
1 1,5
1,6
1 1,8
1 1,9 l
2,0

j

l
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

211
'
2,3
2,4

l

l
l
l

l

2,4
2,5
2,6
2,6
2,7
2,8

l 2,9
2,9

l 3,0
l 3,1
l

3,2
3,3
l 3,4
l 3,5
3,6
l 3,7
l 3,8
3,9
l 4,0
4,1
4,2
l 4,3
l 4,4
' 4,5

l

l\'Iultiplicera A med tiden och B med deklination.

-
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Tabellens användande.
Ingå i tabellen med deklination och timvinkeln
och uttag A och B. Multiplicera A med timvinkelns
minuter och B med deklinationen; beteckna den första
korrektionen med -- och den s·ednare med +-

Exempel.
Gifna T.V. 30m JOs, Dekl. 10° N; att finna bågen (a)
och bågen (1).
B
Dekl.
A
T.V.
5'
10° 0' N.
9
30m lOs
10
5
30
- 27s
5',0
27s,o (l) 10° 5
(a) 29m 43s

+

Deklinationen 10° gifver 9 sekunder för A; och tirnvinkeln 30m, gifver 5' för B. Multiplicera 9 med 30
och 5 med 10, så blifva korrektionerna - 27 sek.
och+ 5'.

Att finna latitud och longitud genom
två höjder af solen.
Båda observationerna antagas tagna inom en och
en half timma från middagen, och med en tillräcklig
mellantid för att, om möjligt, försäkra sig om en skilnad i pejlingarue af minst 1 1/ 2 eller 2 streck. Den
räknade longituden bör icke hafva större fel än 40
eller 45 minuter (miles), och denna användes för att
finna timvinkeln vid hvarje observation. Denna tirnvinkel och deklination korrigeras med tabellens elementer. Den återstående delen af beräkningen förklaras bäst genom följande exempel.

E xempel.
På r äknad lat. N. 45°, long. V. 10° 0' togos följande observationer för att finna skeppets ställe:
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Fart.
Pejling.
Böjd.
s. 33° o.
51°
o
s. 17° v.
54°
T.V.
Dekl.
T.V.
De kl.
41m 9s
10° 0'
lt 18m Is
10° 0' N.
34 (tab.) - 37 (tab.)
korr.- lm lOs (tab.)
(a) lt 16m 5ls (l ) 10° 34' (a) 40m 32s (l) lQO 9'
T.V.

(1) lt 18m ls
(2) Ot 41m 9s

+

+9

sek. (a) O,ooe8a
sek. (a) 0,02489
9,90796
sin. höjd 9,89050
cos. (2) 9,91479 (2) 34° 44
cos. (~) 9,91539 (2) 34 37.
Lat. (2) 44° 53'
L at. (1) 45° 11' N.
På meridianen 10° V. i kortet utmärkas latituderna (l) och (2). Ortlinierna vid h vardera ob servationen, dragna genom dessa punkter, skära hvarandra
på låt. N. 44° 59', long. V. 10° 26 ', hvilket är skeppets ställe.

E xempel II.
På räknad lat. N. 50°, long. V. 10° 20' togos följande observationer för att finna skeppets ställe:
Kurs o. dist.
Pejling.
Höjd.
T.V.
3 min.
SSO.
O.
29°
S.
47°
(l) lt 13m 13s
S. 17° O.
49°
(2) Qt 40m 26s
Dekl.
T.V.
Dekl.
T.V.
10° 0' N.
40m 26s
10° 0' N.
lt 13m 13s
9'
- 36
29
korr.- lm 6$
(a) 39m 50s (l) 10° 9'
(a) l t 12m 7s (1) 10° 29'
sek. (a) 0,00659
sek. (a) 0,02186
sin. höjd 9,877 78
sin. höjd 9,86413
cos. (2) 9,88599 (2) 39 43 1/ 2 cos. (2) 9,88437 (2) 39 59
Lat. (2) 50° 8 N.
Lat. 50 12 1/ 2 N.
1
Long. 10° 20' V.
50° 12 / 2 N.
Lat.
sso 3' = 2' o.
sso 31 = 3 s.
Long. 10° 18' V .
Lat. (l) 50° 9 1/ 2 N.

+

+

-

-
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Öfvergå vi nn till kortet, uppdraga vi meridianen
10° 18' V., och utm ärka pit denna latituderna (1)
och (2) .
Ortlinierna dragna genom dessa punkter sk~tra
hvarandra på lat. N. 50° 6' och l ong. V. 10° 23', hvilken punkt ttr skeppets ställe.

Exempel III.
På räknad lat. N. 52°, lon g. V. 20° 26' , to go s
följande observationer för att finna skeppets ställe:
Höjd. Pejling. Kurs o. dis t. Obs. lat. vid m id d.
T .V.
52° N. (2)
l t öm 24s 48° S. 24° O. NO. 10'
Dekl.
T.V.
1t i:lm 24s 12° 0' N.
26
-lm 22s
(a) l t 2m 2s (l ) 12° 26•
sek. (a) 0,0161 1
sin. höjd 9,87107
cos. ~2) 9,88718 (2) 39° 32·
L ong. 20° 26' V.
Lat. (l ) 51° 58' N.
12' O.
7 N.
Kurs. o. dist.
Long. 20° 14' V.
Lat. (l ) 52° 5' N .
P å meridianen 20° 14' V. utmärkas latitudern a
(l ) och (2) . Ortlinierna dragna genom dessa punkter
skära hvar andra på long. 20° 32' V. Häraf skeppets
ställe lat. N. 52°, long. V. 20° 32'.

+

Anmärkningar.

l ) Att finna timvin keln.
Till GMT. genom kronometern fogas tidseqvation med sitt tecken från pag. l (Nauticalalmanac);
resultatet är GST. Till den senar e fogas longituden i tid, adderad på Ostlig och subtraherad på vest lig longitud, r esultatet är timvinkeln.

l
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Om timvinkeln är mindre än 24 timmar, så subtrahera den från 24 timmar; om elen ät· större så drag
24 timmar ifrån densamma.
2) Orn man skall taga summ an e1ler skilnaden
emellan bågarn e ( l ) och l2) kan lätt ses genom hänvisning till den räknade latituden, med hvilken den
observerade latituelen måste öfver ensstämma. Eller på
så sätt: då latituelen och deklination hafva samma
namn , så t ag summan af (l) och (2), men tag deras
skilnad då de äro af olika namn. Likaledes tages
skilnaden då fartyget är emellan solen och eqvatorn.
3) Om latituden (2) öfverensstämm er med lat. (1),
är intet vidare arbete nödigt, och fartygets ställe är
på tillfredsställamle sätt bestämdt.
4) Den första observation en Jean Learbetas så snart
elen är tagen och den andra delen af räkningen följer
samma r egel som den första.
5) Endast latituelen finn es genom en encla observation, om den tages inom 30 eller 40 minuter från
middagen.
6) Då en höjd nära meridian och en meridian höjd
kan tagas med någon grad af noggrannhet, finnes skeppets ställe såsom i exe mpel III.
7) Pej lingarne vid hvarj e observation tagas från
en azimuttabelL Ortlinierna äro vinkelräta mot dessa
pejlingar.
8) Longituden eft er besticket erfordras endast ungefärligt. Longitu den korrigerad för kurs och distans
måste anviinuas fö r att finna den andra timvinkeln.

Antagande att observationerna äro tagna med
vanlig omsorg, bör ett fel af 30 minuter i den räknade longituelen sällan förorsaka ett större fel än l
minut i latituden : sålunda har i exempel I antagits

-
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ett fel af 30 minuter i longitud och det foljande felet
i latitud är 1 minut, under det att det i longitud är
2 minuter. I exempel II antogs ett fel af 45 minuter
i longitud och det följande felet i latitud är 2 minuter,
medan det i longitud är 5 minuter.
Häraf se vi att under sådana betydliga fel i longituden, inverkas latituden obetydligt; felet i den räknade longituden är i första händelsen r educerad till 14/ 15
delar af sig sjelf, och i andra händelsen till % delar
af sig sjelf.
Felet i longituden svarande mot ett fel af 1 minut
i latitud beror hufvudsakligast på pejlingen af solen
vid den observation som är mest aflägsen från middagen. Detta kan lätt ses af följande tabell.
Pejling 12° 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 32° 340
1' ,,)"
'"
1'71
1'9
2'o
2·' 5 2'2
2'7
Fel(ide,u
,
'
,
,
'
'
'0 3'1
' 3'"
partur) 4'7' 4'0
Skeppet s ställe funnet genom dessa metoder motsvarar tiden vid andra observationen.
Vi fortsätta nu att visa huru tabellen skall användas för att lösa två höjder, när observation erna
tagas med en mellantid, icke öfverstigande tre timmar .
Bågen (a) och bågen (1) finnas såsom i föregående
metoder, då man begagnar halfva intervallet ist ället
för timvinkeln, det öfriga arbetet synes af följande

E xempel.
Gifven latitud 50° 10• N. Observationstiderna
lOt 30m och 11 t 30m före middagen, att finna skeppets
ställe vid andra observation:
Sanna höjder. GMT. enl. kronometern. Deklination.
20° 0' S.
IOt 17m Os
17° 13'
lO' (tab.)
korr:n
4s
17m
t
ll
19° 41'
·
20°10
)
(l
bågen
4s
Om
t
l
(2)
S:a 36° 54'
2s
30m
Skiln. 2° 28'
korr:n - lm 5Js (tab.)
(a) 28m Ils

+
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1;2 summan

18° 27' log. sinus 9,50034 log. eosin 9,97708
, eosin 9 ,99989
, sinus 8,33292
skiln aclen l 0 14'
, sek. 0, 00329
(a) 28m J is
, cosek 0,91128
, sek (b) 0,00610
sin. (b) 9,22128
sin. (2) 9 ,50962
(2) 18° 52
log. sek. (b) O,OOGlO (rep.)
( l) 20° 10'
0,10970
log. sek.
Summan 39° 2·
cosek lat. O, 11 580
Lat. 50° N.
sin. (b) 9,22128 (rep.)
GMT. vid l :a obs. 22L 17m Os
1/ l intervallet +
sek. lat. 0 ,19193
30m Os
GM'l'. 22t 47m Os
sin. T.V. 9 ,41321
23t !Om 18s me<l 'r.v. l t Om 2s
24t
Lon git ud i till - 23 m J8s
mecl 22t 59m f>8s
lOm 20s
Tillseqvat.
Longitud 5° 49' 30'' O.
23t l Om J8s
'/ 2

~-=------c~

+

Om båda observationerna t agas efter mi<ldagen, så
är timvinkeln sa nn ti<l.
Om den ena tages före och elen andra efter midllagen, så subtraheras timvinkeln från 24 timmar, enclast i <let fall då förmiddagshöjden är mindre än eftermidu ags höjden.

Anmärkningar.
l ) I ofvan anförda exemp el antages den första
höjden, på vanligt siitt korrigerad för segling; deklinationen är uttagen för medeltiden emellan observationerna.
2) Tag summ an eller skilnaden emellan bågarue
( l) och (2), alltefter som latitucl och deklination hafva
olika eller samma namn. T ag cleras summa om skeppet är emellan solen och eqvatorn.
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3) Den anförda metoden, hvilken är en förenkling
af Ivory's, sk:tll man säkerligen finna mycket lämplig
vid praktiska utförandet, enär sex af de använda logaritmerna uttagas parvi s, under det att åtskilliga andra repeteras.

c .....

2G9 --

Handels-maritima underrättelser för skeppsredare och fartygsbefälhafvare.
Untler o f\-;nL~t;'t cmcle l'n ln·ik ii r c1et r edaktionens
menin g, att, till efter :m wm , m· till g ~i n gl ig :=t officiela
handling:=tr, sib:o m: ],on,ml:=ttber:ittel ser, fartygsc hefers
rapporter m. m. , medd ela uppgifte r angitem1e de i främ mam1e ha rrmar !Jefin Uiga ntYiigarn e fö r proviantering
och vattenf.yllnin g, farty g2 - ocl t maskimeparationer,
do ckninga r m. m. , jemte ö±'riga nntlerdttelser so m för
skeppsredar e och fartygsLef~ilhafva r e kunna vara af särskild t intresse att binna. · Då dessa s. k. ''handelsmaritima un c1eniittclser" nn fö r fö rsta gången hiir :'itergifvas, torde det vara på sin plats att med några ord
r edogöra flic· den tanke, so m legat till grund för deras
upptagamle i 'l' idskrift en.
År 1857 ntkom on liten brosc hy r und er titel: "llferl
"anledning af en pr[ R iddarhu set vdclöt motion om ör"log sf a1'iyg8 stulionc randc på utlLind.sha lllatscr till han"clcln s s l.,~;rlrl och bc('onlmn. Rikselagen lSMi- 57"; oeh
hvari fiid'atbr cn, en sjöoffieer, på ett sakrikt oeh talangfull t s;itt r eclogörcr för verlc.l shanll elns stora infiytam1e pil nat ionernas framåtskrillancl e i viilståncl och
mak t, samt framhåller vigten för ett laD e.! meJ Sveriges
belägenh et. och naturliga r esurser , att, på ett kraftigal'e
och verk samm a re sätt iin ditt ills, upptl'tilla som medtäflare i t1en utliinJska hanc1eln och fraktfarten.
'' För att kunna " - s:iger niimnde författare "vinna och fortfaran c.lc bi!Jehålla någon an el el uti verlc.ls:!8
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·/(handeln fordras hufvudsakli gen tre ting - kunskaper
"orn and1·a länder, säkM·het och [1·ih et."
"Utan att en r egering lemnar sitt lands handels"intresse uessa ofvansagda fördelar , kan den icke hop((pas, att af landets innebygga re bilda en handlande
"nation, och, såsom ofvan blifvit antydt, ~i t· medlet till
u dessa tre förd elars vinnande: ntstationenmdet af öruzogsfartyg vicl (1·iimmande lt afssträndc r. ((
På ett annat s t~Lll e yttrar samme födattar e : "Sve''rige har, för sin utbudska handel och för sina förbin"delser mecl alla öfriga verldens t inder och folk , icke
"egentligen gjort annat än iuglitt hamlelstrak t ater och
''utnämt konsuler."
Det sk ulle här leda till fö r myck en vidlyftighet
att anföra alla de tänk v~irda och axiomatiska sanningar hvarmecl författar en söker· motinra sin a åsigter
och förslager. Den lilla skriften åd rog sig emellertid
en välföl'tjent uppm[i.rksam het, men likasom myck et
annat, so m blifvit skrifvet i }i.mlamål att befordra
och böj a vårt sj öförsva r, hit man s[Lk en llervid
bero. Förslaget vann ingen genld ang, och den lilla
skriften bidrog blott att öka den r euan <lå digra samlingen af sådana str\j skrifter r öranu e vår flotta, hvilka
en dag skola fö rdelaktigt Yitt11 a om dems författares
framtidsbliek och oförtr ötta(le intresse för vårt nat urliga förs\·ar och vår ];:raftigaste befo rdrare af mak t
och anseende bland nationerna. Heder åt dem, so m,
1
i fråga om "vårt sjövapens vigt och betydelse ' velat
utstriicka detta vap ens verksamhet ~ifve n utöfve r v~ra
skärgårdars trånga gränser.
Vår utländska handelssjöfa rt saknar än i dag som
är det kraftiga stöd , hj elp och befordran, so m den
skulle kunn a hemta af svenska örl ogsstationer s upp rättande uti sädana afiiigsna trakter af verlden , der
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svenska handeln r edan eger, ell er har någon utsigt att
kunna förviiri va sig några i u tressen af större bety denhet. .Förslaget hiirom har under ticl en blifvit upptaget ocl1 genomfört af vår företagsamm a och vakna
södra granne i Öste rsjön. Tyska örlogsflagga n svajar
nu på alla vel'ltlens haf, till skydd för tysk egendom
och till befrämjande af tyska handelsintre ssen å utländska platse r.
Det åligger de tyska fartygscheferna, likaso m de
tyska konsul ern a, att t id efter ann an ink om ma med
omfattande rapporter r örande sina distrikters handelsförhållamlen, och hvill;:a rapporter derefter genast publiseras till kännedom för den h~i rfö r intresserade allmänhet en.
Huru olika hos oss!
D e r apporter so m insändas från cheferna å våra
s. k. ''långresefar tyg", äfvensom från konsulerna å
främmande l)latset· förvaras i arkivernas b.,.ömmor
'
.
svårtillgiing liga för den allmtinhet som af dem kunde
hafva någon nytta.
En noggmnn kännedom om å. främmande platser
rådande handelskonj unkture r och i sammanh ang dermed st ående ämnen, är, såsom förut blifvit a nfört, ett
nödvändigt viikor för att med förd el kunna uppträda
so m medtäfl.ar e å den stora verlclsmarkn aden. Bebofvet af en sådan kännedom gaf sig tillkänna då i början af år 1876, genom k. kommerskollegii försorg, utgafs en tidning unele r titeln Svenskt Hanclelscwki v, so m
hade för ändarnål att åte rgifva hvad so m om handel ,
sjöfart och am1ea näringar, sam t om på dem inverkande förhållanden af svensk e kansularage nter utomlands inberättas. Af brist på prenumer anter upplefde
tidningen dock ej mera än ett år. Förmodlige n motsvarade elen ej allmänheten s fordringar på en så beskaffad publikation. Med undantag af de större dag-
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liga tidninga rnes sparsam ma meddelan den, Ealmas f. n.
alla på officiela lumdiing ar grnntlar1e uppgifte r dirande
utländsk a handelsförhållanden.
Då tidskrift i sjöv~iseml et iHven har för uppgift
att vara en organ för våra "hamlel smaritim a intressen '' ,
har reuaktion en, genom mecltlelam lot af ofva nn iimnda
"Handels maritirna und e n~it tcl se r " , Y el at söka att, i uå gon ringa mån, fylla tlen lncka som förefinn es i ofvan
antydd riktning . J:brigeno m tonl c ot:k åt t itlskrift en
kunna motses en :otöne s pri tln in~; bland v(tm sk eppsredare och fartygsLefiilhafva re, än lt va<l hittills \'<ll'i t fallet .
De Hanuels maritima uml en~ittel s er , som nn hiir
nedan till en Lurjan melldela :::, iiro hemtade nr det
tyska "Marine-V er ordnnngs -Blatt '' ocl1 sam manfatta<ll'
af K. sjöförsya rsuepart emeutets Libliot.elm rie, so m ben iiget åtagit sig att iifven fm mJ cles der meJ forts~it ta .

Aclen (Arabien) ka11 som jH'o v iantering .~ ol't OJ r ekommenderas. Äf\·en om t irsid kiitt kan m·kUlas iir
detsamm a Låtle d;U igt och llyrt. Stenh: ol k o::~tar, fiir·
utom lastning och pr."tm[Ll', eil'lm 4:3 kr. pr. cng. tmt
(2240 eng. 1/f.) . Lotspenning:u· Lutalas ej , mrn unrr mot brukar man att fur in- och utlot ;:; ning gi!\·a 2 :t
i s. k. drick spenning ar.
Apia (p å Upoln, Samoa- eller S keppar- öarne) . Proviant dy :~ och cU lig. Man böl' icl;:e em r~i l·ma pit att
här kunna erhå lla proviant , utan r ckommclHlct·ac; far tyg å ucssa farvatten att, i Aust ral isk ltrunn , ell er i
Aucklam l på K . Zeelanll, fiirsc sig meil prov ian t fi!r
så lång t icl som miijligt. Samma fi!rltållan 1le g:ill er
iifven hvad kol betriiff'ctr.
Gallao (Per n). E t t fartyg ka n kit· erlt{d la all niiui g
utru.stnin g, rnen prisen tiro temli g1m hiig r, n ppurifr1a .
Vatten erhftlles fritt ombor·d för ::J,,l'l kr. pr !UUO liter .
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Firm an Grace Brother s & Co. rekommenderas. Alla
masbn-1 ·eparatio n e1· utföras, mell iiro dy ra. Kol kostar
omluing 50 h. pr. t on.
Gibraltct.r. S keppshan dlare Molinary r el;:ommenderas.
Gu ay aquil (Sy cl amerika) . Salt kött och hård.t
bröd eriH1lles icl:o på platsen, men kan efter n~tgon
l;:ortare tid <mskaffa::;. Alla andra proviant -artiklar
oeh af god beskaffen het.
miillo·d
b
fin. mr s i ti lhiicldi"'
b
Priserua .ierufurehievis L'tga. Det nr flod en h emtaue
vatt11 et iir LtUigt och olJ iih::o::;a mt. Ptt tillgång af köl,
mate1·ial ier oclt iuveHhn·i-per:oedlc.u· iir ej att r~ik_l1a.
Hiir iir niistan omöjligt
(J r e!Jlulut (Australi en).
kan muj li geu f:"ts till ett
kiitt
Fiirskt
a t t proviaHt era.
pris af omhin g l pl b·. pr kil o. Unller sjögi\ng är
kom mltJtiLt tionen mellan 1·edtl en och staden niistan
om öjl ig . Hepamtiouer knuna i brist p~L nödiga materialiel' ej ver kstiillas, undantag amles minclre sådana å
båten· oeh maskiml elar. H va1·ken kol eller vatten kan
här er hc"tllas.
Ifougl<ong (Kina). Proviant firman F . Blackhe ad
& Co. r ek omm enderas. Engelsk a kol kosta M kr. pr
ton; fö 1· vatten Letales omkr. l ,60 kr. pr d: o.
IIvnolu ln (Samlwichs-öame ). Alla vanliga skeppsinventar ier oeh matm·ialier kunna hiir erhållas. Större
repara t ioner ;l s{tv iil trii- och jernfarty g som maskine r
kunna utföras. l\Ien som r epar ationsko stnaden, i följd
af de höga urbetspr isema (i:inda till 25 kr. pr dagsved.;: e) , blir mycket dy r , lJura fartyg som iiro destinerade till kiuesiska harnna1· uppsJ.;:j uta med r eparation sarb eten, niir tic så kunna, till ankom sten i sistn;imn da
hamnar der re1mrati.o nko:otnaclen blott uppgår till en
tredj edel mot hvad den iir i Honolul n. A oxkött
men å en clel anclm proviant artiklar
är Oo·od tillo·?11w
O'
b
ningen för schåar e uppgår till
Dagspen
t.
if'
br
stundom
8 å lO ]:;:ronor, lwarföre allt arbete, ~:åsom ombordt ag'

v
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ning af lwl, vatten m. m. helst bör ske med egna
besättning ar.
Amerikan ska s. k. trade dollars, fran ska 5-francs
stycken samt nya mexikansk a dollars (med solbilden)
grilla full kurs, hvaremot mexikansk a dollars med vågbilden endast gå för 80 % af sitt viirde.
Jolcohama och J okaska (J apan). Firman Langfeldt och JYiajer r ekomm enderas för provianter ing. För
materialie r och inventarie r r ekommend eras firman
Busch, Schraub & Co. i J okohama. Engelska kol betalas ·med 53 kr. och austr aliska med 44 l<r. pr ton.
Fartygs drifning och reparation er verkställes' af firman
R eparation er af nautiska instrumen ter
H. Krook.
1l t af firman V an Lissa, Brothers.
omsorg:sfn
utföras
Vatt net , som är af go d beskaffenh et, betales med
3 ,5 0 kr. pr l 000 l i ter.
lVIellan J-okohama och J olmska är daglig !lngbåtsförbind else.
Fartyg, som fdn ·!a pan gå ti ll Hon olnln, böra förse
sig med dollars priigladc med solens eller öm ens bild
och ej med vågens, emetlan J e senare gitlla i Honalulu
25 °/ 0 mindre iin de förra.
L a V aletta (Malta). Som skeppsfum crare r ekommenderas handlande n Frank K ol ko star här 22 kr.
pr ton.
Norfolk och H alifax (Nordame rika). Här kan
man med stor fördel proviant era, enär prise n äro billiga och varorna af utm~irkt beslmffenhet. I Halifax
rekommend eras som leverantör , L orclly och Stimpson.
Fartyg som gå till Sy dam erik a och Vestindien böra
draga vexel på England (D evonport) och medtaga
valutan ombord i engelskt guldmynt , emedan detta
öfverallt å dessa platsm betingar förd elaktig kurs.
Pam (Brasilien). Här är svårt att provianter a.
Bönor och ris kunna erhållas, men äro dyra. Salt kött

l
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och mjöl m. m. tages till största delen från Nordamerika och betin ga högt pris till följe af tull och frakt.
Vatten införes från trakten, utom staden , i stora fat.
Det betales med omkr. 16 l:r. pr pipa, dock får man
taga det sjelf ombord.
P ananta passar i intet fall till provianter ingsort,
men på tre veckors tid kunna varor erhållas från Newy ork Enär provianta rtiklar å sistniimnda stiille äro
billiga och frakten ej särdeles dyr, så, torde detta sätt
vara att före draga för fartyg som nödgas proviante ra
i Panama.
Port Sairl är icke nngon bra provianter ingsort,
meri kan dock i nötifall begagnas som sådan . Som
leverantör af fiirsk proviant och materialier rekommenderas en hiir bosatt gr ek, Zonnes. Köttet iir god t
och icl< e dyrt. Vill val af leverantör bör försigtigh et
iah: ttagas. Kol kostar 28 kr. pr ton.
P u nta Arenas (Central-A merika). I alla afseenelen
dålig proviante ringsort. Förnämst a skeppshan dlaren
hiir på platsen är Meidell & Co.
Shanghai (Kina). Proviantfi rman Knoop & Co.
samt maskinfirm an S. C. Farnham & Co. rekommenderas. Kol betales med 51 kr. pr ton. För in- och
utlastning betales 4 tails, omliT. 19 kr. pr fot af djupgåendet.
Singap ore (lHalakka) . För vatten betales 3 ,60 kr.
pr ton. Kol kostar 39 kr. pr el: o. Som leverantör af
färsk proviant r ekommend eras malayen Sultan Dubash.
Valp ant i::;o. Dricksvat tnet som hiir erhålles är
ohälsosamt. Kol kostar omkr. 36 kr. pr ton.
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För att erhålla ett approximativt
. l l .C!' •
dz
entia
w eHecwnten dt

(Insänd t) .

Enl<elt sätt att firma skeppets ungefärliga.
latitud.
I "sferical anJ pra ctical astroJtomy by \'iiilliam
C han v enet, Philallelphia 187li ·, an fli r es en h[ t t met od
att finna ett nngeLidi g t \' itnle vå Llen la t itntl , ll<L h vilken sk epp ~t befinner sig , ocl1 fiir Ltvilken met od gnmderna äl'o fliljamle.
l den ;;fe ri:oka triangel, li\'ar:o vinl\eb p e t~ aJ' ntgij ras af pul en, zm1ith och !iolun;; o:ti.i lle, iir, 1lå si1lorua
beteclmas me1l QO" - rp , DU'' - V oclt z, ::" alllt Yinkeln
emellan de båda för st ni~mncb "idoru<:t , eller timvinkeln, med t:
cos. z = sin. rp sin. U'
co:o. If' co:o. U' cos. t ... . . (l ).
Di:ffere11tieras denna eq \'ation , nml er a ntagaml e att
z och t iiro variabla, men U' o ~..:h rr kon stanta, s<l erhå lles
sin. z Llz =--= eo:-:' . rp eu;;. U' s ia. t tlt .... . ...... (2l ;
i samnm sfer isbt triau ge l itr i~l'ven , 11<"t azimntl1 eu

+

t = sin.
-·.~-·- -a. oel1 der af
b. etecl,· na.s·. me cl a, siu.
Slll. z
eos. r)'
cos. cY sill. t = sin. z si u. a.
Utbytes, i fo r m. (2) , cos. ä s in. t emot sin. z sm.
a , så blir sin. z clz = cos. rp sin. z sin. a 1lt samt deraf
llz
c os. rp = a:t eo ;;e k a . . .... . .. . . . .. . .. . (3)
som, då a '= 9U'\ öfverg <ll' i
dz
cos. f{' = dt ......
emedan cosek 90° = l .

. ...... . .. . ...

(4} ,

UJ11lm~iter

v~trde

på di:ffer-

man, med ett refle-

xionsinstnuuent, med möjligaste noggranhet solens
öfr a br ~idds ltöj1l öfver ltorizonten, cU denna himmelsInopp på förmillelagen befinner sig i ell er helt nära
första vertilwlen och anteclmal' dervicl urtiden t ', låter
instrnm enteb> allticlad fih·blifva orubbad samt antecknar den nrticl t", tlå iifYen tmdm s olbr~idclen tangerar
harizon ten; t '' t' angifver ([;l deu till , på hvilh: en
soleu h<ij t sig, e ll er n:lst , b·em1 e ltal fdi:•metrar och motsvara s, se dall denua t iLlsq,·antitet blit\·it multiplicerad
med l o, fö r att u ttrvcl,as
i LåO'e nf dt i for m (4) ·
,J
två gi'tuger so len;; halfdiameter, som erh:llles genom
att fönlubl.JJa det för <len gifna dagen m Nanticalalma naclt hem ta de \ än1et på lwlfdia metern, eller ock
genotn dir e ld~ nppm i.ltJLing af so lcliam et ern , motsvaras
af dz. Siittes sol ens Jwlfcliam eter = D, s{• lemnar
t')

'

•

.

'

2D

cos. 'l = Ilf(t' '-t'J ........ .. . ... . .... (5)
ett nngctirligt Y ~inle p<l observationsställets latitud.
Anstilll es observationen då. solen pft eftermiddagen
~ir i ell er Itiil'a fö r sta Yertikalen , ;; [t tlppm~ite r man
först den umlm bl'~tddens höjd och antecknar dervill
nrticlen t· , Uter instrumentets al hiLlacl förLlifva ombbarl, samt a 11tecknar den mtid t", vicl hvilken äfven
den öfra solbriiclden tangerar lwrizontell.
Em edan det likvill iir svårt att noggrant ob ~ervera
öfra briicldens hö.id , så all ser in s ~indarcn att man nästan hellre bör, uneler det sol en passerar första vertikalen, hY<:u -till en till hands varande tabell öfver himmelskroppars tinwiuklar och sanDa ltöjcler vid . clet
ögonblick, clå deras höjdförändring är hastigast, lemnar tillräcklip; ledning, uppmäta en höjd h' af solens
nedra briidc1, vid dervid antecknacl urtid t', och sedan
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solen rest högst en g~·acl, åter uppmäta en höjd h" af
nedra bräddr:m samt dervid anteckna tiden t"; i detta
fall bör dock höjdskilnaden h"-h' rättas för refraktion, så att om r' och r" beteckna de respektive emot
höjderna svarande refraktionerna, blir den för latitudens finnande erforderliga formeln
h"-h'+r'-r"
. . . . .. . . (6),
cos. rp =
15(t"-t-')-

Samma dag observerades äfven
clubbel höjd af 8 = 34° 31' 10'', vid nrtiden6t 43m15s o
= 38 51 20
6 59 30 ~
4 20 10
16 15,5
h"-h' = 2 10 5
t''-t' = 975s,5
= 7805''
,

eller på eftermiddagen då solen dalar,
h'-h"+r"-r'
cos. rp =
15(t"-t') . ........... .. . (7).

r ' -r ' =
22";
således enligt form. (6)
7805+22
cos. ffJ = - ,., - - deraf latittHlen rp = 57o 38· 451' *) .
1oX975,5'

På samma sätt bör man, genom observation på en
fixstjerna, som passerar första vertikalen, enligt föregående formler (6) eller (7), allt efter som stjernan är
i Ost eller i V est, kunna finna ett approximativt värde
på cos. 'f; likväl bör t"-t' i detta fall uttryckas
stjerntid.
Såsom exempel anföres följande:
År 1879 den 2 Maj observerades i Göteborg, hvars
latitud = N. 57° 42' 45", då solen på förmiddagen
passerade första vertikalen,
dubbel höjcl af öfra brädden, vid urtiden 6t 49m 2s,5,
och samma
dubbla höjd af nedra
,
,
,
6t 53111 Os,5.
Deraf t ''-·t' = 3m 58s = 238s; solens haltdiameter den 2lVIaj, eller D = 15' 53",9 = 953" ,~ samt således
~
2X953,9
1907,s d f
0 7 0 41 49
cos. rp = 15>:,238 = 3570' era rp
''.
'
År 1879 den 3 .Maj observerades i Göteborg, då
solen på förmiddagen passerade första vertikalen,
dubbel höjd af öfra brädden, vid urtiden 6t 46m 9s,
och samma
dubbla höjd af nedra
,
,
,,
6t 50m 7s.
Solens halfdiam. D - 15' 53" ,6; :!låledes finnes latituden = 57° 42' 30''.

J)

))

))

J)

r'

))

3' 4"

r" = 2 42
1

. Ehuru detta sätt att finna latituden ej kan leda
till a~mat än högst otillförlitliga resultat, sil. torde
man hkväl någon gång kunna använda detsamma· om
.
'
man nem l 1gen under en längre tid saknat tillfälle till
observationer, men luften klarnar utaf vid den tid, då
solen eller en för hcijdmätningen lämplig stjerna passerar första vertikalen, sil. torde det så mycket mindre
vara skiLl fårsumma att på detta sätt söka skaffa sig
~tt ungefärligt värde på latituden, som denna ingår i
formeln för tidens pil. observationsstället bestämmande
oc_h ett. fel i den förra, som bekant är, då har sit~
n:msta ;nflytande på timvinkeln; antecknas derjemte
tiden pa kronometern, så finnes både latitud och longitud samtidigt, ehuru den förra af dessa qvantiteter
enelast ungefärligen.
Höjdmätningen och afläsningen på instrumentet
bör ske me•lc sto"rsta möJliga
·
noggranhet, för att resul';') I detta, sist anförda, exempel Ur höjd skitnaden h "-h' alldeles för stor; tillfUlle salmaeles för iosUndaren att sjelf anställa observationerna , Hfvensom att erhålla tillt·;ickligt stort antal såda ne, upp tagande så väl höjder som motsvarande urtid er, för att deraf erhålla
lämpliga data.
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atatet skall blifva n~ got så n är anv;in dbart. Observ
axt
str
jn,
kan
t ionssä ttet är mycke t enkelt , ty man
fö r e och straxt efter d en serie af l1öjder, h vilken ;:tfses
för tidsbe;;t ;imnin gen, nppmi ita en höj d och dervid au
be;;tiim
ens
latitud
tecku a tiden, för att begag nas till
mancle , h vartill 6ikn in gen ~ifven tir högst enk el.
l\Ietotl en bw likYiil blutt au v~iudas på h öga la tiot
tnd et' emeda n cosin us då ttnllra r sig hastig t, hvarem
nrler,
t
ati
l
ll'iga
förLin dringe n sh~ t· allt för långsa mt pU.
s
för att lmnna lemna ett nöjald igt r esulta t; stllllet
sum
mu
a
n
mma
sa
hafva
st
latitud måste iel\e allena
himme lsk L"uppen s deklin at ion , n tan äfven vara ;;törn:
ppen
~in denna, ty i mot::;att fall pas::;en u· JJimm elskro
ingheter
shimli
om
dessa
~~Ila
icke f\Jr;;ta vel"tik alen.
t.
dbarhe
sk r~inka betydl igt metoden::; anviin
Stocld1olm i .Juni 1.879.
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Försök att bodtaga ljudet af maskin hos
torpedbåtar under gång.
I Ports month h ar ny li gen fö r etagit s ett försök
r
h varige nom man \·ilk n tL"ö na., hnrnv i cla to rp edbåta
deratt
nattet id slmll e knnn a ualkas ett fa rtyg- utan
under npptiickas genom ljnrlet fd\JJ s in mas],in eller
genom eldsko not frtm pa n nan.
Kanon b;'\ten Spced!J, till ankars i Portsm ouths hamn.
fö r est;iltl e <1 et 1-ienclt liga fartyg et . Den anfa1J a n de styr~
kan ntgjon les af to rp edfart yget L ightni ng och 4 ä ngbarkas ser, som u tg ingo från Stokes Bay, och l ade sig
vid pass 4 cng . sjömil , n t::mför hamne n.
Tvenn e af barkas sema skulle pröfva s med "afseende på Lle ti11 döljam let aJ elclsk enet från ång pa nnan
anviiu da medl en; de 2:n e öfriga med hiinsyn till hörvid
1,17
den af ljnclet friiii maskin , nn<ler cl ot med Liyldni1
il!
s k n lle nrkstii ll::t s prof i h~ula ll essa afse end en. 'l'
i
n
e
P:"L
k<il.
a
rökfri
's
alla. htLtarn o andad es l\ ixon
i
ning
Li.r;lit
sig
fii r viig iii\·cre n skomm en s ignal sntte
r\:,rel><e, oc;h efter ett tidsför lopp af J G minnt e r för
hval'tl era föl jcle dc öfri ga håtarn e.
I följd af s in Tiwm ycroft -masl\ins arb ete upp m inuter fi>rr än den passe rat katiicld.c.;; Lightn ing

o

nonb~t en s

~t

akter.

den ena af cl e t\-enne , for ntröna nc1et af elds ke nets synba r het anviin da, blttarn e hade anLrin gats
ett s lags askng nslncka , liknanc le en spj eljal ous [ (en
uppfin ning af maskiu ingeni öeen \Villia m's), och hvilk en var fö r-.~ eclLl mecl ett vert ikalt rÖL' fiir t illfö
ej
ål
rande af lnft, h varigen om ma n för detta iindam
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behöfde hålla askngn slucka n öppen. Oaktad t intet eldsken från askugn en å denna båt var synligt , upptitelctes den dock i följd af ångans utström ning genom
skorstenen, innan ljudet från maskin kund e höras.
Den andra af dessa båtar lenmad e ett mindre gynnsamt resulta t.
Af de båda barkasserna som skulle pröfvas med
afseende på hörvidelen af maskin ens arbete, var den
ena försedd med Willan 's ljudlös a maskin , den andra,
en varfsbå t, med J ustice's ljudlös a ånguts trömni ng.
Den förstnä mnda båten fö rrådde sig genom eldsken et ,
innan man kunde höra maskin ens rörelse, under det
från varfsbå ten intet eldsken kunde synas, hvaremot
maskins buller orsaka de dess upptäc kande.
På grund af dessa försök visar det sig, som konstruer andet af en fullkom ligt ljudlös t gående och osigtbar torpedb åt skulle ligga inom möjligh etens område,
när man neml. i för ening anviind et·, vVillan 's maskin,
William 's askugn slucka och Justice's ljudlös a ångutströmn ing.
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Tillkännagifvande.
:Th1:erl anledn ing af på senare ticler från utland et
till redakti onen ofta ingång na förfrågningar om huruvida Tidskr ift i Sjöväsendet, i likhet med fl ertalet utländsk a tidskri fter, upptag er annons er rörand e handelsförsäkrings- och industrieJa fö retag, har re daktion e 1~
besluta t, att, från och med nu utkommande häften 1 utgifva ett tidskri ften åtfölja nde s. k. "Amionsbl ad " '
.
l1vange
nom elen annonserande allmän heten, här eller
annors tädes, blefve i tillfiille, att bland tidskri ftens
många in- och ntHLnds ka prenum eranter sprida kännedom om deras för etags beskaf fenh et och utsträck nmg m. m.
Annonsväsendet har numera , äfYen hos oss, börjat
betrak tas såso m en l1ögst verksa m befordr ar e af ett
företag s framgå ng.
Medd elande n ämnail e att i detta annons blad införas kunn a insändas a nt in gen till Red. af Tidskr ift i
Sjöväse ndet ell er till Boktry ckaren Herr Ed v. Browa ll ,
Smeclj egatan .i11. G. Annon spriset är 20 öre pr. corpusrad .
Carlsk rona i lVIaj 1879.
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«D a nrl olo », «Dn il io »: typ «Tnll cx il> l<)» . 1\·,·, to rn cliagonnlit cr i
ce n lr n.Jka' t~ll ets lJ;; m e n. Q,, nlralk :tStl'\kt ;; pan ;;ru· riif'kc r ti\1 lOI'II"I ~
fot. Pan s:trtlii ck unrler ''alt n et / i l m .Il! . D c ii fri ge : diiek h opn. n ~r il l
med 51) m m. 'J'o r npan sat·c n 4 -) 0 m. m. l'tam , sig nal ma ste r . F, ·, r~ u t,
ut skjutn ingsapp n.ruL !'ii r W hitc·h c:ul$ torp ed er .
«t\f-fon d atore »: pun sarhiilLe under vattc nl ini Pn. 'J.\ ·:, torn. To rn pausar en 127 m m . \' id tomen , Uro J'elin g:ml<' :tl.l !'iill:t n r.r. Ram ,
signalmn ster.
«P rin cipe Am fl deo », «1';1\eslro »: pan; arl,c;ltf', d11bb el bog- och P n ~
kel skau s-kase m ast. K a sem :tttpansa re <l l G2, m ell:.u1 sko t ten 101

m.m. R elingurn e för o ch akter starkt inJragna . Ram, infallande
akterspegel. Pn.nsarb cilte t lir , m ellan b å da kase ma ttern a , vid maskin en mycket lågt öf\' eJ' vatt net. Bogen und er bogsprötet är ganska
rymlig o ch n ästan hori zonte lt indrn.gc n.
" Venezia" : p a nsarhäl te, kasematt, bog och sk~tnsredutt. Batteribepansringe n 120 m.m. Kase ruattrelingam c för och akter ind ragn a .
Jagth estyckning i bogredntten. Ram bog, lika m ed «Palestro " . Språn get und er b ogspröte t ob etydligt.
«Roma" : h elt b epansr ad. Batteribepansringen 7 8 och 101 m.m .
Från bogreduttP-u kan skjutas rätt för öfver. Rambog.

19

-

-2136 «Ancona»-klassen: pansarbiilte, batteri mid skepps, bog- och skan sredutt. Myclcet litngt framspringand e rambog. Barktalding.
«Con te Verde» likfl med «Maria P ifl », ntfln skan smd ut t.
«Terribile » «Formidabile»: h el bepansri ng; i bogen starkt intlrngna
l"elingar för skjutning f.ir-ufver. lb .m i vattenlinien.
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«Varese»: pansarbiilte och bepan srad h.se matt. Indragna relinI fUrstiifven port, fUr eld föröfvcr. Rambog.
Alla avisofartyg, uts kjutnin gsapparat för Whiteheads-torpeder.
,,Piet ro Micca»: tro ss däck, afslutadt ge nom 57 m m. pan sardlick.
Utskjutnin gsapparat för Whit e heads-torpeder.
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S/.:rufån_qal'l'/1 «Calatafimi » 270 D. T., 80 n om. h.k.

«Spezia», « Varignan o », «S. Bartolomeo», «Civitavecchia », «Cagl iari », «Porloferrajo », «Neap el», «Castellamare»,
«Gaeta», <( Tarent», <, Palerm o)>, «ltfe ssi na », «Venedig », << Ancona»J

.Å nyeisterner N:o l, 2, «C hioggia », «Pagano »,

« Briudisi»,

Hjulångnre, 330-500 D. T., 120 -- 130 h.k.: «Anthion », «G arigliano »,
«Sesia», «Sirena».
« Verde».

f>."nlcstativner:

<(

Peschiern )> •

Stationära sÅn(/ånga re 140 - 190 D. T., 90 --50 no m. h .k: • G01·gona »,

Pruvianterin.<l88tationr-r: «Spezia» 250,000, «Ge nua» 50,000, «Cag-

«l schia», <('Marittimo », ((~-f es tre», ((1\iurn.no », <( TinO J>, «rl'remiti ».
80---190 D. 1'., 21l-7 tl nom . h.k.: «Bale no »,
«Lagnna », «Lnni », " Rondine », «San P aolo» .

liari » 20,000, «Civitavecchia» 10,000, «N eapel » 100,000, «Palermo»
25,000, " Mess in a » lO,UOO, «S iracns » 10,000, «Gaeta» 80,000, «Tare nt » 50,000, « Venedig» 50,000, «An co na » 10,0 00 r ationer.
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Sk oljartyg: Fregntt erna «Adria », «Schwarze nb e rg•; kanonb åt «Seehund »; h olk •C nrt atoue ».
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oeh « Amazomts» ~ krufkorvetten «U nio n »,
Skruffregatlan
och «Ameri ca »; Hju lfwgare «Lcrzundi » «Ch ahteo », «Dn q ne dc
Guisa• , dquiqu e» .

Se.g ~ lfa rf.IJ.'I ' Fregatt

«Bellona»; ko rveU «l11ioerva »; Briggar «Arthe mi sia », «llraYo »; skonare: «Ar ctlmsrt>, , «Ca mäleon ». Min-d epatfartyg «Drache ». 8 holkar.
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Rysslancl.

Bibliografi.
Svet·ige.
I{. K1"igsvetenskc~ps-Alcaclmwiens hc~nclU·ngcw och
ticlslw•i ft, 15 Fe bruari 1879 ÅrEberiitt else af föredra gaod en i
Orn kavall eri els takti le

Un-

krigsl;onst , Majore u l!L m. G. I<leen.
derriittelser från friimmand e la nd.
D:o, 28 F~br. Om lr:i lfnin garn e vid J\olding oc h Ei ~ lrup i
Om Oottnns gyuntn stikn•gle me nte. P ersonalföriindring}u·.
April l84D
I< ri gsvclcnskaps-almdcmien s sa rnmantriiden.
D:o , 15 Mars. Sammandrag af fiir f'attnin gar rörand e arrnee n
'
h vilka utkommit. und er ilr 1878. P e rso rmlfuriindrin gnr.
D :o , 31 ~ I ars . .Å rberiitt e b e af fö redra gand e n i artilleri ·; e tenska pen, lmpteuen m. rrr. C:. G . Wendcl. Om slöne land stignin gsop era tioner, furedrag h illJ et af öf'verste liijt na ril.e n i norska gen eral staben
m. m. J a c. H ffi d e r. Om fiiliskju t ningar. Sammandra g af rn å lskjutnings-prot o lwllen , h§.llna nnd e r skarp skyttemötena iir 1878. .Militiil'litteratm.
A1'f'illm"i- 1'•i dskrift, l :a hUft et 1870. En bli ck pi't el e n historiska utveckli nge n af fii ltarl illeri ets tal tik. J e mförande försök
med de nya ryska stålkanon ema. Det nya ryska handgevärsknrt c t.
Kort Mve rsigt öfv e r a rtill eri e ts lippkom st och utve ckli ng i .Europ>e.
U ppgift fr å n friinunaude
Den ryska 9 -ilii11 S (22,9 c m.) rniirsnren.
!Hnder. U tdrag ur e n1bP1sskrifvelser .
I-Iwn(lbolc för ånypnnne-elclare och "maskiniste1·,
öfveniiittning och lJ earbetni ng af N il s Bosa3 us, bergs ingeniör. Stock holrn. C. E . Frit zes ko ng!. hofbokhand eL

Danmark.
'l'ids l.Tift /01' Sffvcesen, 3:e h ii ft e t 1879. «lfuascar's, strid
med engelsmiinn e n. H vad iir st yrbord , o ch h rad iir babord ? PaaHolländ sim fursök med resarbatteri et «Arrogaote 's , skeppsbrott.
Naut isk-meteo rologisk konferew;. Om en ny vindvolverlmnoner
mätare. R;ittssak med en lirlogsman om bergare lUn. Underrättelse r
för sjöfarande. Offi.eiela medd elanden.

Jtio1•sk o-i S bo1·n·i k, 2:a hlifte t 18Hl. Officiela order och befallnin gar. En r edogörelse iifver marin ens s. k. me ritka~s a. Ryska
Sji,krigsskolomas verksamhet
krigsfartyg i friimmande farvatten.
Utdrag ur kaptenh>jtnaut Rykatjeff's rapunder Us:'\ret 18713-77.
port om Pariser- utsUillnin gen. Riitt egångsviisend et ombord å krigsfartyg. Om fiirghlindhet. Italien ska handel sflottan. Om m ekaniska
och öfriga egen skaper hos j ern och mjukt stftl. KanonsprHngningen
ombord å e ngc l,;kt pallSarfartyget «Th e Thund Pren> . Bibliografi.
Maritim krönika: uppg ift e r om segelkli pp ern «Gaidamab . Friimmand e Hinder~ <jukrigsvHse ncl e.
D; o , 3:e häftet. Offi ciela medd e la nden. Ryslm krigsfartyg i
främm a nd e fanatt e n. J'llarinob servatori et i I<rou slnclt: besUimmande t af geog raf i~ lm p osit io ne r. Ytterl igare om lmnonspriin grringen it
«Tlru ud crer .'> . ga pp orler fr olll rrlevararrd e klipp e rfartygen «Vsadniki>,
«Gaiclanrak» och '' Aoia " san1t iing"re n «Niehn i Novgorod », :Minvii se rr dc t ho s fr limrnancle marin er: l~ u g l a n d. H erreshofl'slm minbi't ten ; noggran nhe ten vid tillv e rkninge n at d ess panna och maskin;
und ersi>kuing r·ururrd e pann a ns sprli ng ning 11 minb[tleu H erreshoff';
Wrdelning aJ' miub:har i d e siirsk ilda t~ r! ogsha mn a rn e och d e t i sarnma n ha ng d errn ecl stft end e förvalt niugs väsendeL H o 11 a u d. J emfö relse me llan holliin cl ska minbåtar och d e af andra typ erj fursök i
linriam å l aft ulrurm saunolikhelen föt· alt minb å tar kunna lrliff'as af
srntbbsl<jutande nrt ill eri. Frankrike. J'l1inbåtsBtablissement et «F'o rge s
et Chrtutiers de b l\fediterrauniee».

Englancl.
Enrrinee1·iny, 20 D ec. 1878. Torped er under sis ta ryskturki ska kriget.
Bid rag till
" Holchkisf» revolver -kanon.
D: o , 3 J a n. 1879.
skrufpropellems hi storia.
D: o 10 Jan. D e n flytand e do ckan i Nicolai e ff, Kanon spriingnin gen ombord i «t he Thunderer>>. Herre shoff 'ö torpedb å t. Stål
som skeppsbyggnad smateri eL
D:o, 17 Jan. Vidare om kanon sprängninge n i «Thnnd erer ».
lJ:o , 31 J a n . Upptaga nd e t af sjunkna far tyg.
D: o, 7 F ebr. Ångpann a n i H erreshofl"s torpedbåt.
D:o , 21 F e br. Om t villing -skrnfvar.
D:o , 21 F eb r. Torpedkrigförin ge n .
D:o , 28 F ebr. Vidare om tvilling-skrufvar.
D:·o , 14 Mars. En ny t eori för jordmagnetiska fenomenet.
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'1'1•ansactions of the institution of Naval A1·chitects,
1878. Om anvHnclanclet af stål till skeppsbyggnad. Den kompara tiva effekten af en och två propellrar hos djupgående fartyg. Om
det elementHra förhålbudet mellan glidningen och den framdrifvande
kraften. Vftgteorien. Om i'tngfartygs la stl inie. Tilliimpuingen af decimalsystemet i el en praktiska skeppsbyggnaclskonsten. Den flytande dockan i Nicolaicff. Kong!. Sjiialmclemien och hanclelsmarincn. F(irdelarne af ökad breeld och minslmdt djupgående hos lastdragande ångfar tyg. Bn ny princip för konstruerandet af krigö- o~h handelsfartyg
öatnt and m j ernbyggnader. ]{onstrukt ion en af yachter. Om konstrue ramlet af co mpo sit<t yachter. Bruket af stål för sjöångpannor och några
nya förbHltringar i deras konstruktion. En Hitt och iindamålscnlig
metod f(ir ntrönanclet af rorets kraft hos ångfartyg.

Amerika.
Sci.ent-ific Amm·icnn. Elektriska ljuset. Svenska arktiskexpeditionen. Eyck's minbåt. Wallace Farmers elektriska bmpa.
Nytt hand-skjut vapen. Minfartyget <' Destroyers» maskin. Verksam heten vid Förenta staternas min-station, NewporL Ångfartyget «General Werders" vetenskapliga expedition. För- akterskepp och to r
peclutskjutare å «Destroyer». Intemationela fiskeri-utställningen i
Berlin år 18SO. Eld- och vattentelegraf. Edisons elektriska ljus.
Elektrisk telegrafering ntan tråd. UneleJjordiska telegrafledningar i
Tyskland . Kreosot som skydd smed el mot triis angrip t nde af vatteninsekter. Mort cnso n's nya minb>tt. Don elektriska pennan . Om mittaneJet af projektilers hastighet. Om ångpannor. Verldens minsta
ångslup. Lifriiddningsmadrasscr. Dode's metod att bevara jern mot
föno stni ng. Nikolaie fi"s flytande docka. Metallers vällning vid låg
temperatur. Skripennan so m linial. Lifriiddnings-gevliret. Såg med
sabelklinga. Praktisk fotogenkanna.

Frankrike.
Revtw J.l 'Iw•itime et Colonictle, Okt.-De c. 1S78. Tyska
pansarkorvetten Baiern . Englands marinbudge t för finansåret 1878
- 79. Tysklanels cl:o fiir samma år. Amerikanska torpedfartyget
« Dest1·oyer».
Telefonen i minvapnets tj cnst. Gorett's minbi'tt. Ny
rysk minbåt. Dansim pansarfartyget «Helgolancl. Hyska minbåten
«Tchif:ilo>. Engelska marinens ståndpunkt 187S. Nautilus Några
erfarenheter rt>rancle konstruktionen af ångpannor å fartyg.
D:o, Jau. 1879. Fmnkrikes marinbudget för år 1879. Franska
marinen s materiel och ac ministmtion. Maritim krönika: E n g! a n el.
Handelsångaren «H ecla>> förva ndlad till lnigsfartyg. Korvetten «Gomus» prof- och besigtningsresa. Fortsatta försök med «the Inflexible »
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Rys s land. Mariobud geten flir i\r 1879. Flottans tillstånd vie\ slutet
af år 1878. Den ryska s. k. frivilliga flo tta n. Italien. Italiens marinhudget fö!' innevarande år.
Mallory's propeller. Apparat att
alverföra ord er till rormannan. ~n ny i'tng-styrningsapparat. Nödroder med ånga som clrifkraft. Arsrapport angående engelska sjöHtilleriet. Skjutfön;1ik Yicl Shoebnryness. F1irsiik med «Dreaclnought's»
bestyckning. «lnf1exible's» kanoner. Smith 's apparat för laddning
af grofva kanoner. 'l'iincl- och perkussiousrör. Krupps 35- och 40
c.m. kanoner. Ett nytt slags krut (Vigorite). l\Iiuförsök i Porlsreonth.
Whit ehoads torp ecl. Två nya engelska minbåtar. Försök med en·
gelska minbåtar. Hyska minb åtar. Engelska korv ette n «Enruclices »
förolyckand e. Jemförclscförsök med lifriidclniilgsapparater. Signalväsendet. Nattsignaler pii krigsfartyg. Irliindska «Sirenen ». Hanclelsmarincn. Amerikansk nordpolsexpedition.
D:o Febr. Indikators syste met. Hafvets temperatnr. Ci vilstatens organisat ion. Spriingiimnen. Engelska erfarenheter rörande
stål som byggnadsmateriel för fartyg och ftngpan~or. Svensim arktiska expe ditionen år 1 S7 S, Maritim krönika: In flexible, de ss torn
och talding. Östenikiska marinbudge te n t\>r år 1878. Tillståndet af
Förenta state rna s marin vid böJjan af år 1S7\J. Engelska korvetten
dris» propeller.
Seclnaste artillerisliska erfarenheter i England .
SO -tons kanonen. Ny engelsk min båt. A morikanska torped-fartyget
« Destroyen> .
D:o i\Iam. ~I arine n s polisviiscnclo Silhers skeppslanterna. Om
hafsv i't gorna. Bidrag till orkan em as hi storia. E n ny teori angående
flytan de kroppars jcmvigt. :Maritim kriinika: Tillståmlet af engelska marinens fartyg. Engelsk lavett till groft artilleri. Hamubyggm,clen i K iel. Om fartygs tontal. Föreslagen engelsk nordpolsexpedition . Om den i W oolwich uppsatta svarfven och kranen fiir
tillverkandet af 100-tons kanoner. Minbåten Herreshoff. Olyckshlinclelser med ryska minbåtar.
Revue el' A1·tUle1·ie, Okt. 1878. Spetsprojektilers rörelse i
luften. Nya erfarenheter rörande Krupps grofva kanoner. Utstiillningen af mitrailenser vid Parisercxpositiouen. Tillverkning i Span ien af bronskanoner. Maskiner för pfLsiittning af s. k. gördlar 1'1
projektiler. Försökskjut ningar i Hyssland vid Krassnaje Zelo.
D :o, Nov. Ny modell för bcliigringskano ner. Utstiillning af artilleri-materiel å Pariser-expositionen. Nytt ryskt handgeviirskrut.
Tyska 12 c.m . bwuskano nen. J e mfurelsesl;jutning i Ryssland mellan
bro ns- och stålkanoner.
D:o, Dec. Erfarenhet i Ryssland rörand e kanoner af stor kaliher. Den nya spanska 9 c m. bronslmnonen. Om Krupps kanoner .
Engelska SO-tons kanonen. Apparat för att ladda kanoner af stor
kalib er. SkydclspE1t af stål för fältartill eriet.
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D:o, Jan . 187\l. Ett nytt sp rHngiimn o. Försök med Wndrör
Yid itali enska artilleri et. Svenska fiiltarlill eriet. Anteckningar angående organi sationen af bel>igringsarlilleri. St. Chamas krutfabrik.
J emföre lsefö rRök med Krupps och Armstron gs 15 c. m. kanon. S kju tförsöker; vid E sse n. «Dread noughts• 80-tons kanoner. Skjutförsök
i Öste rrike .

ÖsteTrike.
11Iitthe-ilu.1t(Jen aus dent Geb-iete des See-wesens, Vol.
VII, N:o 1, 1879. Bidrag till l<rono111 elers tudi et. Ve m ed kanon b>tten Gemse an siiiida sty rniu gsf'örsukeu. Ni'tgra rikti ga grund s>:>tser
rörande de intemationel a ht garn e för undvikande af otnLordhi rg
1~ in gar.
D en fran ska marin ens n:irvaranclo orga ui sa t.ion och f.,rval:uin g. Norchtnt e rilwn slm nuuin en o ~h dess budget fö r i'n·e n 187\l- 81'.
Sl<jutförsi;keu i Engl:wd mot pau sarpl [tt och ont fartygsbygg nad e r
för enge lska mariucn 1878. K ostnade n af de p ermanenta lJ efi.istnin garne af Englands flim>ims ta hamnar oc h arscll,ller under dc senas te
18 i'n·en.
Profes sor Nordeusl<jolds expeditio n för uppliickauclet af
viigarne ge uoru Behringssunclel lilugs Sib iri ens ku st. H cad iou s-otl'e nsiv torped. De Cunarcl-liui en lillhu!·<.rnd c nyare slom :"rngfarlygen . Från
engelska rnariuen. Tr>iutlursc ln fn1n Brittiska Haneluras iir 1878.
Skjult'lirsöke n vi d Krupps gjutstrr\sfabrik i'r sl<jutplat sc n Yid Meppen
meJ 4 l<alibers lfrng<r 15 c.m. granater. l:tikkers ft11 gpa nna . Ilalienska nHt!·inens budget. f';yhygguadcr fur e ugeblm marinen . Btt bidrag ti ll propellerus h istoria. Hyska flottan s bud get för i'tr 187\l.
Litteratm.
D:o cl:o , Vol. VII, N:o 2. D e n nau tiska astronomiens nyare
metoclf! r.
Kon snlatv>i se nclets utve ck l in gs hi~tor ia. Frauska m arin e ns
n lir vara nd e organi sat ion och fiirvaltning
Ballistikens principer. Nyt L
system för anbringanclct af positionslanternor fr fartyg. En lysa nd e
boj.
Nyaste konstruktionen af Krupp sim 24 c.m. kanonen. s tyrsignal er. PE1tenterad kontroll-apparat för belys nin g af !)•rar. Kort
ijfversigt af de me ra betydande, uuc\er Ct r 1il78 ulfcirda och fur lir
1879 fore slagna, ex peditioner, ti ll de uorc\ liga polarhafven. Om in flyt andet af vi bratio ne r på stå l. De interoatione la s tyrningsr~glorn ft
till sjUs.
Maskin erna å den e nge lsk:t oceankryssaren «<ris» . H ereshoffsim torp edb åte n.
De n cyldoidala skrufven . Nya torp edbåtar
för Iranska marinen. Farlen i't Su ez kan ~ l e n uud er å r 187 8 . Sveriges örlogsmarin 1878. T e lefonen i minvilse nd els tjenst. E xplosio nen ombord i «Th uncl e rer». En ny Yarrowsk lorpedbi'tt. Bib liografi.
D:o d:o, Vol. VII, N:o 3. Fysikaliska underfi•kningar af Adriatiska ha f vet framsUilcla i fyra berätt elser. I van A!exandrowsky 's
undervattensbåt och de hufvuclsakliga egenskaperm1 hos dylika far-

297 koster . Vi gtuppgifter rörand e fartygskroppars belliggande med cement . B eskjutbarheten n f högt betigna ku stu·nkte r af fnrtygsarti ll eri.
" De Ba y 's, propell er. Tran sportabla borrma skiner. En ny torpedbåt.
Skjutför.; ök i England. J . Ericsons besln-ifniu g öfv e r sin torpedbåt
" Destroyer ». Torpedbåten " Destroyer». H erreshoffska å ngpannan.
Litteratur . Bibli ogmft.

lli-itthe-ilun(Jen 'iibe1· Geyenstiinfle (les A1•t'ill e1·ienncl (}enie-Jres ens, 1:n häftet 187\J. In fanterielde ns användande
vid fiistning;;kri gct . Militiir bntografi på verld sn tstiillningen i Paris
1878. Professor J enny 's pröfning af materi al iers sty rka och om de
dervid anYiinda m:1skinerna. Jemfu relse mellan fiiltkanoner af stål
och ryska bronskanoner. Bidrag t.i\1 eldhandvapnens ba lli stik. Bok anm>ilan.

Tyskland .
Fiandbu.ch fler Navi(Jation mi t besonderer B eriicksich t.ignng vo n K ompass und Chronomet.er, sow ic der neu estc n Methoclen
der astronomi se lt en Ortsbeslimmung. J(aiserli che AdrnimliUit , Hyclrographi sches l3llt'cau. Berlin 187\J. Ernst Si egfried Mittler & Sohn.
Kochstrasse G9. 70.
Gezei.ten- 1'afeln flir d'ie deutschc N orcl see-Knsle anf das
Jahr 1879 Hcmusgegeben vom hydrograp hi ~c h e n Bu rea u d er Kaiserlichen Aclmiralitiit. 1878 . Emst Ricgfried Mittl e r und Sol1n in
Berlin, Ko chstrasse G9, 70
Hos s amma bokhnndelsfmna finna s :
In.~t·rn l.' t i on l'iit· die ll cn tsch e Scewarte. 1872.
h;st·ntktion !'lir· 1\wcher. 1872.
Seyel-Anleituny flir die d eutsche kliste d es mittieren The iles
d er Ostsee .
Seyel- A nle'itnn(J fiir die Mu ndun ge n der Jade, W eser und EllJe.
'l'ctfeln zur Erleichterung der Anw en drmg det· Su<nner'schen
Me t h ode flir d e n Seegeb ranch . Mit Erliiuternnge n von Professor
Sir William Thomson. 1877 ·
JJflt1'"'ine- Ve1'0'Nlnwnys- Bl att.
Annalen der Hydrographie und Marir imen Meteorologie.
Nacht"ichten flir Seefa hrer.
Ran,y - und Qnlwtier-, Sow'ie Anciennetii.ts- Liste
der Kaiserli chen Marine flir d as J a hr 1879.
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-- 299 F eb r. d . 13.

Sammmulrag· af lw ng-1. href, g·euemlord er 111. m.
utgåugna från kong-L ~öförsra rsde p artemc ntet
mHlcr .F ehruari och lUar R månader 18'7!).
Hongl. b?'Cf.
Bifall till ch e fe n ~ fu:· 11olt:m ~ m ilit.ii r prrsonctl unclucll\n iga h e mst:ill a n an giiencle npphrin gnnd e :tf uncl erofficern rn Ps :wtnl 1·id Btock holn: s sta t ion till GO öl.
(( 20. l\o ~ ln ad enm f'ii r po ,; tfö r si imh>ls<~r fiir fl olia ns uu d c rbrel';il
oe h man sk ap uml er la:.ulko rum e n<l eri ng sknll fr itn och
med år 1880 utgi\ från d P- t
5 :c hnl\·ll(ltiteln uppfcirda
rtnsln g till « Di vr r~ c b eho f'».
(( 28; Angåend e föm yacl nta!Toncl eri ng ]'å hiig~ t 10
u f Lyckeby kro noqnrn1.
Mars d. 14.. Angående rnrtjo rc n E. W. 1\L Sn ssc boviljndt rmd erstöd
af an slaget ti ll bl cssera<lc ufY er- och nml erofG ce ra:·c .
((
Angi'te n rl c b eslrid::n rl e fi.i rsk ottsv is af ko st nad e l'l1n för
a nordu a nd e af l\a!'antiinsinriitt nin ge n fL 1\. i.in si_i.
((
A ngi'te ndc h yggaud e af e n sjii: niiln iu gsbå t fursed tl med
Colibrimaskin .
((
«
Angåen d e ett unclc roffi cersbostiill es ntauf'ör Drottn in gskä rs kastell uppl:'tl el se till bost a d å t pastor i f.,reslagc n
ny fursa mlin g.
F eb r. d. 7.

r,

r,,.

((

Genc1·alo1'dc1",
F ebr. d. 3 .

«

Ko mm eu diirknp t en en , g re f'vc A. 'l'. P . C ronhielm skall
fdn o ch m e L! Ll<m l 1\ pr il l SHl vara c hef fii r ekipaged eparteme ntet vid Stockh olms station efte r kommendurlmpte u e n A. C. Sehö nm cy r.
«
D e ak trn min st iin ge rna sko ln t. v. bortlagas på minb å tam e
n: o 2 och n:o 3 samt h elt och h;',ll ct ute lemuns på de
(y ra ilte l'sti'te n d e till byggnad anb e fa!Ll:t m inhåtarn e .
12. Aug{t end e ko m mend ering af en office r af d c vid sjökart everk et lje nstgömnde j emte en unrleroffi ce r och 2 mrtu
i och för u ppmlitning rtf b as er till fullstiinrl ig a urlet nf
lodningskartorna öfver minpositionerna vid S i a ri5, Grin d a ,
W axholm och Oscar Fredriksborg.

Uppl1Hh-ancl e gen eralordern n: o 2G l d en 7 Juni 1879
anb e fall es att a rbc tcnn å d e vid va rfvet i Crtrlskroun
nud Pt" J,ygg nad vam n cl e l>:>nonb :"tlan: e skola vara afsln tad c så nU <l e k nnnn nt gå p å ex pediti on den l Maj 1880.
14. l'llecl fa stst;il lelse å 11 y modell t ill kliid siick för man skap
((
ti llhiir an<lc kou g;l . flottan s sj \i ma nsld r.
22. Faststiillelse
ny lws:ittn ingsli str. f'ur k orY c llrn Sn gn.
"
D et 1·id B Prgsnnd s m ck:mi slm Yerl>sta cl nnder bygg ((
u nd varand e sjöm iit niugsångfartyget skall erh ålla namn et SYalan .
((
R ustningso rd er för kor vc Lt cmn Snga., Norrk upi ng och
((
Gn ge ni e, hri ggarn:1 F,tlk en , S nnppopp, Ski rn er och af
\Virsc· n , i\ ngfa.rty grn Vnlkyrinn , J\mc oc·h Sk öldmun ,
min f:ll'l ygct H-an , kn nonh!ham e Aslög, Astrid , I ngege rd,
S igrid, Onnhi ld och Cnrhm n<l , kon ·ct ten af Chapman
~n.1nt :l ngkt·n,nprflm e n n: o 2.
K o mm etHl ci rk rtp tc ncn .T. Ostc rmnn sknll \"am a f,lt•ln ings «
«
cl: cf fu r dc t ill skepp sga ssa m es iifning nl"n 1slade L.tr t.yg
och kom nH•ml urknpten cn O. Öhrströ m nftlel ningsche f
för den till mini,fnin gnr i eartskrona anb efahla. afrlelning.
((
24. l(j extm kadc!tt•r mft p [L egen lw st i'ttfulja kor ve tten
No r:·k.1p ing under ll ess förrst[tend e expe diti o n.
((
27 . H,usln ingsonl er fcir sj öm ii l nings fartygen Gn st rtf n f Klin t
oeh F r. lke n srtmt 4 st. sjci miil nin gs håtnr, dernf 2 vid
Cn rlskronn. st ntion .
Mars d . 6. Till ch efer och s10kondcr i\ n cda nn iimndc fa r tyg lwmm en d errts : på l>o rvette n Saga: c hef ko m.-knpt Pnen M. P. vo n
Kn:se ns \i fmm, sPko nd kapt <'n en A. P. L ill ie hiiök ; p tl korvette n No rrkiip in g: clwf ko m. -kap t r nr n O. Lagerberg, sekond kaptene n A . G. Eri cso n; på k orvetten Enge nie : ch ef
l; om.-kap ton e n A. L. Broh erg, seko nd krtpt.e ne n A . F .
H. Klin tb erg; pit hriggrn S nappopp: ch e f' kapten e n N.
;r. M. Hatlst rijm:, pf• brigge n Ski rn c:·: ch ef bptcn e n L.
L . von H o m ; p å !\ngf'a rtygct 'V nll>yrinn: ch e f kapt e u en
G. B. L illi eh ii ök; pil kanonbåte n Ca rl snn d ch ef kaptenen
A . Molamler; pit mi n farty get R rtn: chef kont.-kaptenen
~ . A. Fi chc rslri•m , sek o nd ];nptc uen J. D. Bm·clay; p it
kanonb åte n Asllig: chef kapten en C. O. F . Ljnngqvist;
pi\ k a n onbåte n Ast rid: ch e f kapten e n, gr e fve C. E. O. F.
Cronhi el:n ; på lmnonb i't t en In gege t cl : ehe f k aptenen A.
E. R. Carlheim Gvll enskiilcl; p å kanonbåt e n Sigrid: ch ef
kap t en en L . M. T~mgren;
kanonbliten Gunhil d : kap t e ne n C . L u ndgre n.

r,

på

-300Cheferna på k ornttema Saga, Norrköping och E ugeni e
samt på skepp sgossebri ggam e skoh den l Maj taga
befattnin g med utrustningen; Snga, Norrköping och E ngenie skola iumiiastrus elen 17 Maj och skeppsgosse.
bri ggam e den 8 samnm mån ad; afd elningschefcn kom .knptenen Öhrström skall hiss a sitt bcf>ilstecken p å korvetten af Chapman den 3 J u ni och afdelningens farty g
inm önst ra s den 30 Juni.
12. K apte nen Y . N. Christierson må kommenderas såsom
informationsoffice r >• el en till min ufningars utföra nd e
und er instundand e sommar anbcfnlda afcl clning.
15. Kom. -kapt enerna A. F. IL Lind nf Hageby och A. C.
Schönm ey r skola fr i\u el en l i\Iaj och u nd er de ordi nari e
chefernas sjökomme ndering fi'•rcstå chefsskapet för sj<i trupp erua vid Oo ttau s station er, el en furre i Cnrlskrona
och den se nm·e i Stocl,holm.
19. Sjömiitniugsfar tygen Gu staf af Klint och Falken skoh
ntfcira målningar vid Siarö, Grin da , W axholm och Oscnr

Mars d. 6.

~

«

«

«

«

Fredriksborg.
Kanonb åten Alfhilcl skall, fri'tu och med elen l April och
tillsvidare, sUillas 1ill K. M:t s befnllningshafm ncl es i Guteborgs och Bohns liiu förfo gand e i och fc\r kamnliin sb evakning vid K:insö; kanonbåtens besättningslista skall
för detta i nclami\1 <lkas med 7 nHttt och skall mntkiirl
och siin gservis fur detta m a nskap medfuras från sta ti onen.
31. Ingo niören H. A. Grahm sknll bestritia chef.~ b e fattnin gen
för ingeniördepnrte mentet vid flo t L:ot us stal ion i Carlskro m; unel er el en tid direktMen G. W. Svenss on , i följd
af a nl.J efald resa till utland et, iit· från sta tion en fr ån -

29.

varande.

Rättelse:
I 42~a årgången af tidskriften l :a och 2:a hiiftena för i. å., sid.
49 r. 15 uppifr. står l st. d:o läs l st. 4,1 tums.
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