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Stjernbetäckning (occultation).
Handböcker i Nautisk astronomi, utgifna på engelska,
tyska m. fL språk, innehålla numera vanligen metoden att
genom observerad stjernbetäclmi ng bestämma longituelen; men
då, så viclt vi hafva oss bekant, ingen afhandling på svenska
finnes i detta ämne, torde följande korta framställning lämpa
sig till införande i tidskriften.
Till följd af månens egen rörelse i sin bana omkring jormåste den förra himmelskropp en successivt bortskymma
eller betäcka alla de stjernor, som befinna sig i hans väg. Alla
från en fixstjerna utgående ljusstrålar kunna, i anseende till
stjernans ofantligt stora afståncl, anses vara sinsemellan parallela; om man derföre tänker sig en cylinder, hvars axel sammanfaller med räta linien genom stjernans och månens medelpunkter och hvars bugtiga yta tangerar månkroppen, så afskär
denna cylincle1·, utdragen, på jordytan det område, inom hvilket stjernan vid ifrågavarande tillfälle bortskymmes af månen.
Och emedan månens rörelse sker från Vester till Öster, så
måste stjernan försvinna vid hans östra rand, hvilket kallas
immersion, samt åter framträda vid elen vestra randen, emersiou.
I N autical Almanach finnes under rubriken "elements of
occultations" (sid. 403-439 i N. A. för 1887) för hvarje dag
af året, med undantag af clagarne närmast nymåne, upptagna
de stjernor, som bortskymmas af månen och clerjemte lämpa
1
sig för observation; inga mindre stjernor, än af storleken 6 /~,
äro upptagna i förteckningen. I sista kolumnen angifves de
båda latituder på jorden, som utgöra de gränser, inom hvilka
fenom enet är synligt.
Sjelfva observationen består endast deruti, att man iakttager det ögonblick då stj ernan försvinner bakom månranden
eller då hon åter framträder. Under dagarue närma10t omkring
cl~n,
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elen, vid hvilken månen befinner sig i första qvarteret och sålunda väneler elen mörka randen åt de stjernor, som befinna
sig i hans väg, kan immersion en med mycken skärpa observ eras; likaså kan emersionen, uneler clagarne omkring sista
qvarteret med stor noggrannhet iakttagas. Tubens styrka har
då icke särdeles stort inflytande på observationens noggranhet.
Ar det deremot nära fullmåne, så måste man vid iakttagandet
af inträdet på eller utträdet från den upplysta månranden begagna en kraftig tub (Sawitsch, praktisk astronomi). Detta
blir naturligtvis i allmänhet fallet om stjernan, vare sig vid
immersion eller emersion, observeras vid den upplysta randen.
Det fördelaktigaste inböreles läget emellan månen och
stjernan är det, då den senare inträder i närheten af en med
månbanan paraHel måncliameter, emedan måntabellernas osäkerhet då har minsta inflytandet. Man antager att värdet af
en observerad stjembetäclming är proportionelt emot längelen
af elen korda, som . betecknar stjernans väg bakom månskifvan.
B eträffande metodens användbarhet för navigatören, yttrar
Raper i Practice of navigation :
"Denna observation lemnar vid gynsamma observationsförhållanden ytterst tillförlitligt resultat, emedan den icke
allenast är ögonblicklig, utan äfven oberoende af instrumentfeL
Ombord hindrar skeppets rörelse att stadigt rikta tuben på
månen, hvilket dock nästan alltid är nödvändigt; till följd
häraf användes metoden sällan ombord. Men det noggranna
(observations) ögonblicket är icke under alla förhållanden nödvändigt; det är tillräckligt om observatorn är säker på, att
han i ett visst ögonblick sett stjernan, och att denna i det nästa
blifvit bortskymd af månen. Hela felet i observationstiden
och således äfven i sjelfva longituden kan nemligen icke öfverstiga tidsdifferensen emellan dessa båda ögonblick."
Lika väl, som man genom en observerad måndistans kan
finna Greenwich' s medeltid och observationsställets longitud,
kan man äfven, och derjemte med större precision, finna dessa
qva,ntiteter genom observation af en stjernbetäckning eller s. k.
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occultation. Båda ::;ätten äro så till vida beslägt~tde att de,
hvar för sig, äro grundade på månens hastiga rörelse. Jag
::;kall nu söka framställa sjelfva problemet.
För att kunna beräkna medeltid i Greenwich, måste man
naturligtvis känna urets stånd till medeltid på observationsstället, grundadt på en nyligen gjord ticlsbestämmelse, latituden samt longituden ungefärligen. Åtskilliga metoder finnat>
anförda, och bland dessa väljer jag elen af Merrifielcl, nautical astronomy, framstälcl a, såsom varande den i mitt tycke
enklaste.

Att finna me(lelti(l i Greenwich vill en observeratl
stjerubetäclmiug.

E

\

/~
Q

På figuren föreställer P verldspolen, Z 1 geocentriska zenit
och s stjernans ställe (rättadt för refraktion) på randen af
månen M\ vid observationsögonbl icket. Då är s stjernans
sanna ställe på himmelssferen, Till följd af månens höjd-
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parallax, som på fig. angifves af bågen ss 1, skulle likväl den
punkt s af månranden, der occnltationen inträffade, från jorL1ens medelpunkt visa sig i s 1, och M angifver månens medelpunkts sanna ställe.
Emot Greenwich's ungefärligen kända medeltid uttages
från N. A. stjernans ase. recta och declinahon = o*, båda
angifna under rubriken "elements of occultations", samt dessutom

månens declinatian = o :. p = 90° - O'
half diamet. = D, på fig. s 1M,
eqvat. horiz. par. = P,
af hvilken senare, rättad för jordafplattningen, man erhåller
lokal horiz. parallax = P 1•
Om nu r betecknar vårdagsjemningspu nktens ställe på
eqvinoctialen EQ och man på vanligt sätt beräknar stjernans
timvinkel sPZ 11 som jag sätter o= t*, nemligen
t* = stjerntiden - ase. recta,
så känner man i sferiska triangeln PZ 1s sidorna PZ 1 = 90°
1
'f' = 'P, Ps = 90° - ö* = p,,, och vinkeln t*, då vinklarue
1
Z och s samt sidan Z 1s kunna beräknas medelst formlerna:
tng

1
/2

tng

1
/2

(s + Z
(s -

1
c os h ( lf' - p*)
. 1/ ('P+ ) cot
p*
cos 2
(<p - p J
z'-' l) -- sin. 11/.2 ('P
cot
p*
sm ; 2
sin 'P sin
••
.
sm Z 1s =
l)

-

-

+ )-

Slll S

l

l

/ 2 t* r
\ ........ (1).
~/
l
/ 2 t*
t".

·· ............ (2).

Derefter beräknas höjdparallaxen ss 1 medelst formeln
ss 1 = P 1 sin Z 1s ................. ...... (3).
Vidare är Z 1s 1 = Z's- ss'.

U r triangeln PZ 1s 1; der 'P, Z 1 och Z 's 1 nu äro bekanta,
finner man Z 'Ps 1 = t 1 och Z 's 1 P = s 1 ur formeln:
(
cos 1/ 2 ( 1P' -- Z 1s- ')
- cot 1/ . Z '
•
tn ()' 'j., (s ' -t- t') =
2
cos '/ 2 (lf' + Z's ')
b
........ (4).
1 1
1
/ 2 (lf'-Z s )
1
1
Z
/.,
cot
·
t n()' 1/2 ( s 1 - t') = sin
-c- -""
sm 1/ 2 ('P+ Z 's ')
b
'

Bågen aa 1 af eqvinoctialen är mått för vinkeln s Ps 1 och
är lika med skilnaden t* - t 1 emellan de båda timvinklarne.
Denna båge aa 1 kallas pamltax i ase. recta; tecknet för densamma måste iakttagas.
Ur formeln
sm lf' sin Z 1
................. (5) .
sin p 1 sin s 1
beräknas Ps 1 = p 1•
I triangeln Ps 1 M äro nu alla tre sidorna bekanta och man
11
beräknar vinkeln s 1 PM, som mätes af bågen a 'a , ur formeln:
sin2 t;., s i PM= sin t;2 (D + p -:- p') s.in t;z (D+ PI- p)_
'
sm p sm p 1
1
1
1
men s P:l\f, D+ p-- p och ·D+ p - p äro likväl så små,
att man i stället för sinus för bågarue kan få begagna sjelfva
bågarne, som uttryckas i sekunder; man har då approximativt:
1
1
· ")2 - 1/2(D+p - p 1)8in1" . / 2 (D+p - p)sinl''
l
1pM
1
·
·
( /., S
Sln 1
sm p sm p
·eller
(s1PM)2 = (ala11)2 = (D + p~ p_l_\D + 1_Pt -:__l~ .•.... (G).
sm p s m p
1
11
Qvantiteten a a kallas halfdictJneter i ase. recta.
Äfven här måste tecknet för denna qvantitet iakttagas;
af figuren finner man lätt, att tecknet plus eller minus skall
användas, allt efter som en emersion eller en immersion blifvit
observerad.
Slutligen finner man att
a 1a 11 eller
aa 1
Ta 11 = Ta
Månens ase. recta = stjernans ase. recta +parallax i ase. recta
halfcliameter i ase. recta.
Då nu månens ase. r ecta vid observationsögonbl icket är
bekant, så uttager man från N. A. ase. recta för de båda närmaste timtalen och genom interpolation, i vanligaste fall genom enkel proportionering, finner nmn medeltid i Greenwich ,
svarande emot den genom obser vation funna ase. recta. Af
Greenwich's medeltid och medeltid på observationsstället finnes
longituden på vanligt sätt.

+
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Skulle den funna medeltiden i Greenwich befinnas vara
mycket felaktig, så bör en del af räkningen återtagas; det är
dock endast månens declinatian tl', som kan röna något betydligare inflytande af Llen felaktiga medeltiden i Greenwich.
Sedan man funnit ett förb ättradt värde på ä, förnyas beräkningen från och med formeln (6).

Form. (1).
'f 2 ('P_ p*)= 11° 34' 46" log. cos .. 9,991070 log. sin .. 9,302604
' /~ ( 1p + po;J = 73 43 33 log. see .. 0,552479 log. cosec .. 0,017759
','"t"' = 11 3 57,ö log. cot . . 0,708685
0,708685
'/
(s + Z')= 86°47' 52"log.tng .. 11,252234
2
'h (s - Z 1) = 46 54 53 ........... ...... log. tng .. 10,029048
s= 133° 42' 45"
z l = 39" 52' 59".

För att nu v1sa metodens tillämpning , anföres tvenne
exempel.

Forml. (2) och (3).
lfl = 85° 18' 19" log. sin .. 9,998541 P 1 = 3440",5 log . . 3,536621
t. = 22 7 55 log. sin .. 9,576043
Z 's log. sin .. 9,715556
s = 133 42 45 log. cosec .. 0,140972 ss 1 = 1787",2log .. 3,252177
Z's =31°17' 47" log. sin .. 9,715556 ell. ss' = 29' 47",2 :.
z 's 1 =z 's-· ss 1 = 31 o 17' 47" - 29' 47" = 30° 48' 0".

Ar

1874 Aug. d. 23, i Lat. = S. 4° 43',r;, Long. = V. 7" 50'

enli.c;t besticket, obseroeracles stjernan
medeltid = 10t 19"' 2G 8 ,'i,

<r;

Sagittarii immersion vid

Medeltid i obs.-orten Aug. el. 23 = lOt 19111 25S,s Lat.'/' = 4' 1 43' 36"
ticlskilnad = + 31 20,o '/' - '/' 1 = - l 55
ungef. medel t. i Green w. = 10 50 45,s
'/' 1 = 4 41 41
tp = 90° - 'l' l = 85' 1 18' 19"
N . A. sid. 457.
Stjernans ase. recta = 181 59m 7",2s, decl. = S 27° 51' 12",7
Vidare uttages :
p* =
62 8 47,3
Månens declinatian
O' = S 27° 41' 16'' :. p = 62" 18' 44"
half diam.
D=
15 39,1
eqv. horiz. par.
P=
57 20,;;
rättelse för jord. afplattn. =
O,o
lokal horiz. par.
P1=
57' 20",;, = 3440'' ,;;
stjerntid vid med.-midd.
medeltid i Greenw.
stjerntidens accellerat.

= 101 61ll 26",2~
= 10 50 45,8
l 46,oo

20 58
tidskiln. med omb. tecken
31
stjernticl vid obsm·veration = 20 27
stjernans ase. recta
18 59
timvink. åt V
t* = l t 28'"

58,o4
20,oo
38, o~

7,28
31 8 ,G6 =22° 7' 55"

.~

Form. t4).
'/
( lfl _z 's 1) = 27° 15' 9'',5log. cos .. 9,948900 log. sin .. 9,660785
2
'; (lfl +z 's 1) =58
3 9,5 log. see . . 0,276429log.cosec.0,071333
2
1
'/
z
=
19
56
29,;, log. cot .. 0,440315
0,440315
2

'h (s 1 +t 1)

= 77° 48' 50" log. tng .. 10,665644
=56 5 13 ........... ..... log. tng .. 10,172433
2
s l= 133° 54' 3"
t 1 = 21° 43' 37"
parallax i ase. r ecta = aa 1 = t* - t 1 = 22 ° 7' b-5" - 21° 43' 3~
(
= 24' 18" = ru 375 ,20.
Form. (5).
•/f = 85' 18' 19" log. sin .. 9,998541
z 1 = 39 52 59 . log. sin .. 9,807008
s 1 = 133 54 3 log. cosec .. 0,142341
p' = 62° 29' 25" log. sin .. 9,947890
1;

(s ' - t')

+

Form. (6) .

D +p - p 1 =
298",1
log.
D + p' - p =
1580,1
log.
p = 62° 18' 44" log. cosec
p 1 = 62 29 25 log. cosec
(a 'a 11 )2. . . . . . . . . . .. . . log.

. . 2,474362
. . 3,198684
.. 0,052815
.. 0,052110
. . 5, 777971
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161 4m 58s,37
10 53 11,7
1_ 47,30
___
2 59 57,37
6,n
12
tidskiln. med omb. tecken
2 47 50,47
stj erntid vid observeration =
4 28 18,4n
stjernans ase. "recta
timvink. åt O
t*=- 11 40m 288 = -25°7'0"

stjerntid vid mecl.-midcl.
medeltid i Greenw.
stjerntidens accellerat.

. . 2,888985
log.
half cliam. i ase. rectet = a 1a 11 = - 774",4+
= - 5l',G3j tages med tecknet minus, emedan immersion blifvit observerad.
Månens ase. recta = stjernans ase. recta +parallax i ase. recta
+ half diam. i ase. recta.
1
= 18 59m T,2s + 1 37",20- 5l',G3 = 181 59m 52S,sö.
"
Fran N. A.
Månens ase. recta vid lOt = 181 57m 45s,u
vid observat. = 18 59 52,sr,
111

vid 11

=

19

O 15,27
2 29 153 =
2 7,u =

149s153
127,u

127,u
1-4-9 ,53 = Ot.,söooa = Ot 5lm Os ' 2
10
medeltid i Greenw. vid observ. = 10 51 0,2
,
i obs.-orten
10 19 25,s
31 34,4
tidskilnad =

+

•

•

Observerad Longitud = V 7" 53' 36".
N. 53° 28' 24" Long.= v:
a 1'mwi ( Aldebar~rns) emersion

_.~11· 18GG Nov. d. 22, i Lat. =

8" 1' 44" obse1·veracles s~ientan
vid ·medeltid = Hi 41m 48 /?.

.Medeltid i obs.-orten Nov. d. 22 = 10t 41 111 4s,s Lat. 'l = 53° 28' 24"
tidskilnad = + 12 6,n ' l - '1 1 = - 11 12
,1 1 =53 17 12
medeltid i Greenw. = 10 53 11,7
'P = 90° - 'l·1 = 36° 42' 48"
N. A. sid. 448.
decl. =N 16° 14' 14" n
Stjernans ase. rect.a = 41 28m 18',4a
73 45 45,1
p,1, =
Vidare uttages:
72 57 12,~
p=
:.
47",7
2'
17°
N
å=
Månens declinatian
16 46,G
D=
half cliam.
61 28,1
eqvat. horiz. par. P=
rättelse för jord. afplattn.-=-~
61' 20",1 = 3680",1.
lokal horiz. par. P 1 =
)

Form. (1).
1
12 (p*- P)= 18° 31' 29" log. cos .. 9,976894 log. sin .. 9,502036
1
1P) =55 14 17 log. see .. 0,243997 log. cosec .. 0,085378
/ 2 (p* +
1
0,652157
/ 2 t* = 12 33 30 log. cot .. 0,652157
1
1
/ 2 (Z + s) = 82 22 14 log. tng .. 10,873048
1
1
s) = 60 3 28 ................. log. tng .. 10,239571
/ 2 (Z
s= 22° 18' 46".
z l= 142° 25' 42"
Forml. (2) och (3).
'P = 36° 42' 48" log. sin .. 9,776564 P 1 = 3680",1 log .. 3,565860
Z 1s log. sin .. 9,825006
t* = 25 7 O log. sin .. 9,627840
1
s = 22 18 46 log. cosec .. 0,420602 ss = 2459",a log .. 3,390366
Z 1s = 41° 56' 25" log. sin .. 9,825006 ell. ss 1 = 40' 59'',a :.
Z 1s 1 =Z 1s - · ss 1 = 41° 56' 25" - 40' 59",a = 41° 15' 25".
Form. (4).
1 1
1/
P)= 2° 16' 18",5log. cos .. 9,999659 log. sin .. 8,598135
2 (Z s - 1 1
1/
tp) = 38 59 6,5 log. see .. 0,109406log.cosec.0,201267
+
s
(Z
2
1hZ 1
9,531673
= 71 12 51 log. cot .. 9,531673
1
1/
= 23 37 4 log. tng .. 9,640738
2 (t' + s )
1
1/
l 13 40 .................. log. tng .. 8,33l075
=
)
s
(t'2
s l = 22° 23' 24"
v= - 24" 50' 44"
z)((,mllax

i ase. reetet = aa 1 = t* - t 1 = - 25" 7' O"
= - 16' 16" = - 1111 58 ,07.

+ 24° 50' 44"
20
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Form. (5).
=

l(J'

Z1
S

1

P

1

-

Form. (6).

36n 42' 48" log. sin .. 9,776564
142 25 42 log. sin .. 9,785154
22 23 24log.cose c .. 0,419179
73 7 49 log. sin .. 9,980897

+p -

369",o
I) 1 =
. . 2,568084
log.
. . 3,215717
log.
1643,3
p - p=
11
P = 72 57' 12",a log. cosec .. 0,019512
1
P = 73 7 49 log. cosec .. 0,019103
1
. . 5,822416
(a a ) ~ • · • • • • • · · • • • · log.
.
, .
1 11
') 911208
olo
on
815"
half dwm. z asr. 1·ecta = a a = -L
.. ~,
o·
'
r
54",a4; tages med tecknet plus,
=
emedan emersion blifvit observerad.
D
D

+

1

11

+

+

Månens ase. recta = stjernans ase. recta
parallax i aroc. recta
recta.
ase.
i
half diam.
""
54' ' 34 = 4t 28m 7s,lo.
= 4t 28m 18',49 - l m 5", ' 07

+

+ .

Från N. A.
Månens ase. recta vid 1Qt = 41 25m 46",uo
vid observat. = 4 28 7,7(i
vid 11
4 28 25,G2

141,11

l58,!l7

Emedan man med blotta ögat kan se stjernor af ända till
och med 6:te storleken, ehuru dessa senare endast med möda
kunna skönjas, så bör man likväl med tillhjelp af en vanlig
skeppskikar e tydligt kunna observera de i N. A. för ifrågavarande ändamål upptagna stjernor. Metoden synes förtjena
större uppmärksam het än man hittills egnat densamma, och
det vore derföre önskligt att sådana observation er anställdes
under sjöexpeditio ner för att, jemte observation ens egentliga
ändamål, nemligen longitudsbe stämning, utröna om möjligheten att verkställa en sådan observation ombord möter för
stora praktiska svårigheter och i så fall, för att söka finna
något lämpligt sätt att öfvervinna dessa.
• • 2 ..

+

10
53 15,;,
10
=
observ.
vid
medeltid i Greenw.
10 41 4,s
i obs.-orten
,
tidskilnad
12m 10', 7
V 3° 2' 40".

Vid t:ti:älmingen af exemplen har jag begagnat 4:o upplagan af h..hnts tabeller; men emedan qvantiteten ,1 - - 'l', eller

= 0,007048 - L

b'

-o tnn· '/' be= an
20CJ,2G l\Lm finner
b
..
o
l
.J._ , sa ar -;! = 20..J.,W'
20 26

*) Det iir ticssittom myekct lätt att ur formoln tng

hlirilf loQ·. 11;
" a·

5

=

skilnaden emellan geografisk och geocentrisk latitud, icke är
upptagen i dessa, har jag tagit denna qvantitet från 3:e upplagan sid. 81.*)

·
· l ·J
t
1
rii lma 'l' ; an :~ges .JOI'l nlp ;tttn1ngcn ~

2 38,97 = 158•,!!7
2 21,u = 14l,u
1
0 ,SS7G3 = Ot 53m 15 ,5

Observerad Longitud
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Franska eskadermanöver 1886.
(Mod en plansch.)

De samfäl da rnanäv erna i fransk a marine n forlide t år afsåga hufvud saklige n att studer a torped vapnet s verklig a värde
för striden .
Den fransk a öfnings eskacle rn låg i början af sistlidn e
Maj månad stridsf ärdig i Tonlon s hamn. Pansar eskade rn under befäl af viceam iral Lafont var delad i två divisio ner.
Till första divisio nen hörde: slagske ppen "Colbe rt", med viceamiral ens flagg, "Amir al Duperr e", "FriecU and" och "Maren go",
kryssa ren af 2 kl. "Milan " samt torped båtaru e n:o 74 och 70,
represe nteran de vid rnanäv erna t01·peclbåtsjagare.
Andra divisio nen, uneler befäl af kontre amiral Rallier ,
bestod af: slagske ppen "Deva station ", "Redo utable" och "Suffren·', pansar kryssa ren "Vaub an". kryssa ren af 2 kl. "Hiron
d<:llle", samt torped båten n: o 71 represe nteran de tO?peclbåtsjagare.
Torped båtsdiv isionen , som under rnanäv erna skulle utföra
motstå ndaren s röle, var stälcl under befäl af kontre amiral Brown
och utgjord es af: kryssa me af 2 kl. "Desai x", af l kl. "Arethuse", af 2 kl. "Du Petit Thoua rs", bepansr ade kustfö rsvarsfartyge t "Fulm inant" samt 17 torped båtar af l:a och 2:a klass.
Manöv erna omfatt ade tre särskil da öfning ar, nemlig en öfningar ne vid Toulon , öfning arne vid och utanfö r Corsica och
öfning arne vid Balear iska öarne.
Följan de allmän na bestäm melser hade utfärda ts:
l:o. Eskade rns samtlig a fartyg, torped båtsjag arue inräknade, föra under natten sina positio nslante rnor; men de anfalland e torped båtarn e utsätta icke sina lantern or.
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H varje ur strid försatt fartyg his::;ar under clageu
riittningsjLa.r;.r;an på krysstoppen eller akterligaste flaggspel, under natten sitt igenkänningsteck en; dessa tl'lcken förblifva blåsande intill slutet af pågående stridsöfning .
3:o. Ett pansartartyg betraktas såsom ostridbart när emot
detsamma, utan att det har sina nät ute, blifvit afskjutna två
torpeder på mindre än 400 meter och båten dervid haft god
ställning .
4:o. Ett pansarfartyg med skydelsnät anses icke kunna
skadas af torpeder annat än för och akter; förifrån under
enahanda bötingelser, som gälla för ett pansarfartyg utan nät,
och akterifrån endast om torpeden afskjutes tätt inpå det.
5:o. En kryssar e anses tagen, om elen i en timme har
varit utsatt för ett pansarfartygs eld innanför 2000 meter eller
när den är jagad af en så öfverlägsen fiende, att denna upphinner honom minst en timma före nattens inbrott.
G:o. En torpedbåt anses vara försatt ur strid, för det första om den under ett tidsförlopp af 5 minuter är utsatt för
elden af en Hotchkiss revolverkanon utan att hafva kommit
på säkert tvrp edskjutningsafstånd , för det andra om den utsättes för ett enda skott från någon annan pjes på 500 meters
afstånd , förutsatt att torp edbåten varit i sigte på detta afstånd
och säkert befunnit sig i visirlinien till den i förväg färdigriktade pjesen.
7:o. H varje fiendtlig torpedbåt, som dag eller natt öfverrumplas af något af eskaderns fartyg, anses såsom tagen och
tillbakaskickas till Toulon, försedd med tecken att den är försatt ur striden .
2:o.

Manövarna utanför Toulon.

F örsta problemet för dessa manöver var följande:
Tonlon tir, utom genom befästningcwne, iifoen jö1·svarad m ed
en minlinie. En torpedbåtsflottilj slcatl sölca tillbakaslå ett an.c;repp
af eskadern. Skalt eskadern kunna beskjutet Toulon, utan stor
fara för si_c; sjelf?
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Amiral Lafont kryssar med eskadern utanför Toulon.
Amiral Brown ligger med sin torpedbåtsflottilj på 'roulou::;
yttre redd bakom vågbrytaren.
Under den 10, 11 och 12 Maj utföras endast låtsade anfall. Eskadern tillbringar nätterna på Hyeres redcl. Åtta
af fiendtliga divisionens torpedbåtar bevaka eskadern alla nätter intill dagbräckningen. Under denna bevakning inträffade
på natten den 10 en så våldsam ombordläggning emellan två
af de pfttrullerancle torpedbåtftrne, att båda ur stridbart skick
måste återskickas till Toulon. En tredje af flottiljens torpedbåtar fick samma nfttt någon skada, som nödgade till äfven
dennes återsändande till Tonlon. Kollisionen emellan de två
torpedbåtarue förklaras lätt af förbudet för dem att föra
några ljus.
På förmiddagen den 13 Maj, sedan eskadern lenmat sin
ankarplats vid Hyeriska öarne, framskickade amiralen kryssame "Hirondelle" och "Milan" samt de tre torpedbåtsjagarne
för att speja vid kusten utanför Toulon, och det lyckades
också dessa rekognosörer att upptäcka två af de fiendtliga
torpedbåtarne, hvilka blefvo lifligt besh:jntna med "lVlilans"
revolverk~moner. Under skj utningen kom pansarfartyget "Fulminant" torpedbåtarue till hjelp, hvarpå eskaderns rekognosörer drogo sig tillbaka. Efter all sannolikhet blefvo båda
torpedbåtarne förstörda af "Milans" eld, men å andra sidan
måste man antaga, att under verklig affär lanclbefä::;tningarnes
eld icke skulle h afva tillåtit "lVIilan" u alkas så nära som
:::;kedde.
Några minuter efter middag framgick amiral L afont till
anfall med eskadern. D et blåste så friskt SO., att sjön slog
öfver vågbrytaren. 1:a divisionen, "Colbert", "Duperre", "Friedlancl", "Marengo" och ".Milan" höllo in mot Tonlons redd,
under det att 2:a divisionen hade befallning att i Giensgolfen
afvakta vidare order. P å 3 mils afståncl öppnade l:a divisionen elden. Fiendtliga minbåtsdivisionen syntes hafva blifvit öfverraskacl, ty det dröjde öfver 20 minuter efter första
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::;kottet innan elen gjorde någon rörelse. "Fulminant" och 9
torpedbåtar gå nu ut till anfall, men utsättas vid utgången
för en mördande artillerield från eskaderns första di vision.
Torpedbåtarne kasta sig emot denna, men angreppet måste
straxt nppgifvas. Under tiden hade amiral Brown från flottiljens hufvudstyrka afsändt fem andra torpedbåtar mot eskaderns 2:a division. Dessa båtars anfall förstärktes genom de
från l :a elivisionen afslagna torpedbåtarne. Pansareskadern
lät sig likväl icke heidas i sina operationer, utan inlöpte på
Tonlons yttre redd och beskjöt staden med groft artilleri, samtidigt hållande torpedbåtarue från lifvet på sig medelst sina
revolverkanoner. Efter slutad skjutning återvände eskadern
till sjös, umler det "Fulminant" och torpedbåtarne drogo sig
in till Toulon.
Torpedb:'ttsanfallet måste anses såsom helt och hållet misslyckadt. Torpedbåtsflottilien var nemligen från det ögonblick
den satte sig i rörelse ständigt i sigte för motståndarne, och
dennes artilleri skulle hafva varit ytterligt svagt för att icke
hafva totalt förstört alla torpedbåtarue långt innan dessa hunnit på gynsamt torpedskjutningsafs tånd. Dessutom gick sjön
så hög, att det skulle varit högst farligt för torpedbåtarne att
öppna sina utskjutningstuber. Det torpedangrepp på aL.clra
divisionen, som från sidan utfördes af de från första divisionen
afslagna torpedb åLarne, ansågs ogiltigt, enär dessa båtar redan
af första divisionen hlifvit försatta ur striden. Af allt framgick, att amiral Lafont valt synnerligen gynsamma förhållanden för Tonlons beskjutande.
Man måste likväl erkänna, att de försvarande torpedbåtarue funno bakom "Fulminant" en förträfflig betäckning,
äfvensom att de clrogo stor fördel af såvål den täta krutröken
:::;om skorstensröken.
Om resultatet af denna öfning fans emellertid endast en
åsigt, nemligen:
En lwmn, hvillcen an_q1·ipes af en pansm:flotta, lilcnancle den hii1·
anvlincla, kan enelast i ringa mån skyeldas genom ensa.mt t01pedbåtar.
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Andra problemet för manöverna vid Tonlon var:
Toulon, i hvrtrs ltamn ligga en torpeclbätsfiottilj, tre kry:osare
och ett uepansmclt kustjörsvar~fcl1't?J.c;, blockems af en ZJCtnscweskrtdCI·;
Skalt denna seclnctre lcunna hind m blockadens uJ·ytande?
För utförande af blockaden vidtog amiral Lafont först
den synnerligen kloka åtgärden att låta fördela fartygsbesättningarrres manskap på tre qvarter, så att hvarje man i fartyget förunnades åtta timmar oafbruten hvila.
En sådan fördelning ansåg han vara alldeles nödvändig,
för att försäkra sig om en oaflåtlig vaksamhet af eskadern:;
bemanning uneler en längre tid. Vidare lät amiralen torpedbåtarue och kryssame under dagarue ligga till ankars på
Hyeres redd, för att gifva besättningarne h vila; om nättema
bestredo två af torpedbåtarue i tur förposttjenst och den tredje
qvarblef i hamn. Eskadern var under dagen fo rmerad i kÖlvattensordning; under natten omgaf den Tonlon i tre cirkelbågar. Den första (innersta) cirkelbågen bildades r.f "l'lfilan"
med en torpedbåtsjagare under Cap Oepet och "Hirondelle"
med en annan torpedbåtsjagare vid kusten på norra sidan.
Till andra cirkelbågen hörde fem med skyddsnät försedda
pansarfartyg. Dessa placerades med 2 mils afstånd från hvarandra och h vart och ett af fartygen skulle på sin anvisade
post beskrifva cirklar af 1200 till 1500 m. diameter. Cirklarue beskrefvos hvarannan natt åt ena och hvarannan natt
åt andra hållet. Åt denna andra linie var uppdraget bevakningen af området emellan Cap Sicie och les Fourmigues. Tre
de mest snabbgående pansarskepp en utan skyddsnät bildade
tredje bågen. Dessas uppgift var att jaga och förstöra hvarje
bl ockadbrytar e.
Chefen för de blockerade, amiral Brown, hade uppgjort
följande plan: Med pansarfartyget "Fulminant" och sex torpedbåtar skulle han angripa den under Cap Sicie posterade
del af eskadern, för att und er detta skenanfall i vester bryta
blockaden i öster. Under natten den 17 .Maj i fullkomlig vindstilla och klart månsken sattes denna plan i verkställighet.
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"Fulminant" och cle sex torpedbåtarne angripa andra liniens
vestligaste fartyg, men anfallet misslyckas. På östra sidan
deremot tillbakaträngdes "Hirondelle" och torpedbåtsjagaren
at "Arethuse". "Du Petit Thouars" hade order att utföra
blockadbrytningen. För att möjliggöra detta, söker "Aret huse"
genom att styra än mot det ena, än mot det andra af andra
liniens fartyg draga uppmärksamheten på sig, hvilket också
fullständigt lyckas. Häraf begagnar sig "Du Petit Thouars"
för att obemärkt smyga sig fram långs norra stranden och
ett stycke in i Giensbugten. Samtidigt angripa sex torpedbåtar "Marengo", men blifva mottagna med ett förfärligt kulregn. Tillbakaslagna från "Marengo" vända de sig emot "Su:ffren", men kraftigt afvisade äfven här, störta de sig mot "Recloutable" i tredje linien. Detta fartyg, som nu måste afvärja
torpedanfallet, försummar dervid chancen att fullgöra sin upp "Du Petit Thouars" ' som uneler tiden satt kurs
gift att 'J·ao·a
b
från Giensbugten och med full fart styrde sydvart, för att gå
emellan les Fonnnignes och halfön Giens. (Punkten O på
planschen utvisar den plats der "Redoutable" befann sig, då
"Du Petit 'l'houars" genombröt.) Genom sin cljerfva manöver
lyckas blockaelbrytaren komma ut emellan les Fourmigues och
Giens, men just hunnen elit upptäckes elen plötsligt med "Marengos" elektriska ljus. I denna farliga belägenhet och bländad af elen elektriska ljusknippan håller "Dn Petit Thouars"
i första ögon blieket till sjös SV hän, härigenom närmande sig
"Su:ffren" och de blockerandes andra fartyg, men rättar snart
sitt misstag och styr vester h än, för att på samma gång aflägsna
sig från fienden och vinna sitt mål - att komma till Hyeres
reclcl. Den prickade linien BB t utvisar "Du Petit Thouars'"
kursar vid blockad brytningen. ''Dn Petit Thouars" blef härvid
uneler circa l minuts tic1 beskjuten af allt "Marengos" artil leri. Enligt de allmänna bestämmelserna, som bland annat
innehöllo, att en kryssare skulle anses tagen, endast i de fall
att elen under minst en timme blifvit beskjuten inom 2000
meters afståncl eller blifvit jagad af en så öfverlägsen fiende,
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att denne upphinner honom minst en timme före nattens in
brott, h ade "Du Petit Thouars" utan gensägelse lyckats att.
bryta blockaden, men då af de 22 mot kryssaren afskjutna
skott med all säkerhet 6 och antagligen 8 hade träffat den,
så det är dock mycket tvifvelaktigt, om genombrytningen i
verkligheten skulle lyckats. Särskildt måste bemärlms, att, då
"Marengos" elektriska ljus bländade "Du Petit Thouars" chefen å "Marengo", befarand e att någon olycka häraf ;kulle
vållas, straxt gaf ljusknippan en annan riktning. Hade detta
ick e skett - sålunda under verkliga krigsförhållanden skulle "Du Petit Thouars" icke kunnat med full fart styra
sin vestliga kurs, utan hade för sin egen säkerhet varit nödsakad stoppa eller åtminstone betydligt minska farten, hvarigenom sannolikheten för att elen dukat under för fiendens
artilleri blifvit än större; och äfven under antagande, att "Du
Petit Thouars" verkligen brutit blockaden, så skulle den sannolikt dervid erhållit så svåra skador, att den nödgats söka
närmaste hamn i redlöst tillstånd.
Manöverna utanför Corsica och i Ajaccios hamn.

Den första af manöverna skedde ute till sjös.
för denna var :

Problemet

En på lcusten rtf Provenr;e fömnkmcl pansareskader lw1· befallnin,r; att dubblera Cap Cors e inom 20 mils c~;fståncl; eu .fiencltli_r; torpedbåt~flotta;~ understödd Cff ett bepansmdt kusf:försvw ·sfartyg och flera kryssare, skall uppelz c/lla pansrrreskadern odt 0111
möjligt (ö1jof.ja och förstöm den.

Denna öfning afsåg tydligtvis i hnfvudsak att med disponibla stridskrafter under längre tid utföra effektiv bevaknino·
till sjös, och de1~jemte att pröfva torpedbåtars stridsvärde
öppen sjö. stridskrafterna hade på båda sidor undergått någon ändring seelan manövern vid Tonlon. I eskadern hade
en torpedbåt blifvit ersatt med torpedavison "Couleuvrine",
som bättre motsvarade en torpedbåtsjagare. Detta fartyg mäter
320 t., för 2 lätta kanoner, och 3 r evolverkanoner , har 2 min
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tuber och gör 18 knops fart. E skadern bestod sålunda af åtta
slagskepp, t,-å kryssare, "Coulenvrine" och två torpedbåtar
r epresenterande torpedbåtsjagare. Torpedflottiljen uneler amiral Brown hade ökats med två 2:a kl. t orpedbåt ar, och då
alla de torp edbåtar, som behöft undergå r eparation, nu voro
återkomna, utgjordes divisionen i sin helhet af ett pansarfarty g, tre kryssare och 20 torpedbåtar af l: a och 2:a klass.
Då krigstillståndet inträdde, befann sig amiral Lafont
med eskadern i Golf de Juan. Enligt programmet skulle han
inom 72 timmar derefter med sin styrka dubblera Cap Corse,
gå öster om Corsica och genom Bonifaciosundet uppsöka Ajaccios hamn. Amiral Brown var den 30 Maj med sin division
afgången från Tonlon till Villafranya, lemnande en torped~åts 
afdelning vid Antibes.
Sedan befallning ingått om manövernas början, sa mlade
han h ela sin styrka i Villafranya och begaf sig derefter till
närheten af Cap Corse, för att der vidtaga sina dispositioner.
De u 5 Juni kl. 5 på morgonen lättade pansareskadern
och styrde från Golf de Juan söderut. Då eskadern utkommit
till sjös, kunde från densam ma inget fiendtligt fartyg upptäckas och amiralen kunde sålunda tro sig vara oobserverad,
'
men erfor snart, att han h äri misstagit sig, ty redan kl. 7
f.m. upptäckte man "Du Petit Thouars" med fyra torpedbåtar, som tydligen öfvervakade eskaderns rörelser. Utkommen 30 mil från land ändrade amiral Lafont plötsligt eskaderns kurs och styrde SV. "Du Petit Thouars" och dess torpedbåtar försvunno nu snart i öster, men sigtades dock åter
på aftonen emellan kl. 9 och 11. Det var att antaga, att
amiral Brown h ade detacherat sina snabbaste kryssare för
att städse h ålla sig underrättad om eskaderns rörelser. E skadern fortsatte under natten att styra SV; alltjemt förföljd af
"D u P etit Thouars" och dess torpedbåtsgrupp, som på detta
sätt alltmera aflägsnades från sin hufvudstyrka, men då eskadern kommit på höjden af S:t Florencegolfen, lät amiralen
vända och taga upp högsta ångtryck, samt gaf kl. 10 f.m .
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"Amiral Dnperre " order att göra jagt på "Du Petit Thouar,;".
Förfölja ndet började, och redan efter en half timma märkte
chefen på "Amiral Duperre ", att han med 14 knops fart vann
1
/ 2
mil i timmen. På 2200 meter från "Dn Petit Thouars "
- klockan var clå 6 e.m. - öppnade "Dnperr e" elden från
sina tornkano ner, gaf derefter på 1200 meters afstånd ett lag
med hela styrbord ssidan och afiägsnacle sig åter då amiral
Brown med "Desaix" , "Arethus e" och ett stort antal torpedbåtar kom "Du Petit Thouars " till hjelp. Chefen å "Amiral
Dnperre " upptog icke strid mot de ankomm ande fartygen ,
utan nöjde sig med att öfversåll a de sig närmand e torpedhåtame med ett kulregn från sina hotchki:osare. "Du Petit
Thouars " skulle efter de gifna bestämm elserna anses försatt
ur strid. "Amil"al Duperre " styrde nu nordvart för att förena
sig med eskadern .
Denna hade uneler tiden närmat sig Cap Corse, och amiralen beslöt att gå rund udden. Efter midnatt skedde också
detta och eskadern styrde derefter med 10 knops fart söderhän .
Amiral Lafont antog, att amiral Brown, som egde kännedom om att eskadern hade skyldigh et att passera inom ett
af.stånd af 20 mil från Cap Corse, hade här fördelat sina torpedbåtar , så att på hvar fjerde mil från kusten en grupp af
fem torpedbå tar posterats , och efter detta antagand e väntade
eskadern sig angrepp af minst 2 grupper. Emell ertid blef
eskadern enelast angripen af en grupp af tre båtar. Dessa
upptäckt es i tid, beskjöto s lifiigt från "Couleuv rine" iagades
•
' u
emot torpedja garen 71 och måste förklara sig tagna. "Couleuvrine " lärer vid detta tillfälle synnerli gen åJagalag t sin
ändamål senlighe t och sin förträffli ga manöver förmåga . De
båda andra torpedbå tames anfall blef fullkoml igt afslaget.
Efter denna resultatl ösa attack uppgåfv o torpedbå tarne
all vidare strid ; eskadern fortsatte sin väg sydvart, passerad e
Bonifaci osundet och ingick på Ajaccios redd, utan att ·vidare
hafva sett någon motstånd are.
Att amiral Lafont vid denna passage icke förlorade ett

enda af sina fartyg, torde icke ensamt få tillskrifv as tur, utan
i ganska väsendtl ig mån hans goda dispositi oner. För att
vilseleda :fienden hade begagna ts åtskillig a krigslme p. Då
"Duperr e" norr om Cap Corse och styrande ostvart ständigt
förföljde s af några torpedbå tar samt, trots afgifvan de af fier_a
. t ogos "D uperres
lag på dessa, hela natten oroad es, m
' " posltionslant ernor, och snart derefter voro torpeclbå tarne ur sigte.
Häraf framgår hvilken olägenhe t, som vållades eskadern s fartyg genom att de förde sina lanterno r. "Hirond elle", som
hade order att urfder natten kryssa i närheten af ön Giraglia ,
blef upptäck t af torpedbå tarue och angrip_en, dock utan resultat. "Milan" hade order att i S:t F loreneeg alfen för::;öka
att med sitt elektrisk a ljus draga :fiendens uppmärk samhet på
sig. "Hironcl elle" dubblera de Cap Corse efter den öfriga eskadern, förvissad e sig om att inga torpedbå tar lågo i Bastia och
fortsatte derefter med full fart, för att fö rena sig med hufvud styrkan.
Men - frågar man sig - hvad gjorde då hela Browns
division då ino·et allvarlig t anfall skedde på :fienden?
'
b
.
Först inträffad e utanför Mucinag,c;io icke långt från Cap
Corse en olyckshä ndelse inom divisione n, som kunde haft
'
allvarsam
ma följder: två torpedbå tar n:o 64 och n:o 66 l'ago
vid h var sin sida af "Desaix" . Den ena båten erhöll en order
af amiralen, och, för att utföra denna så hastigt som möjligt,
lemnar den fallrepet med högsta fart. Samtidig t lemnar äfven
elen lJå andra sidan liggande båten; båtarne styrde, utan att
kunna se hvarand ra, sD.clana kurser, att dessa skuro hvarand ra
tätt för om "Desaix" , hvarvid n:o 66 rammad e n:o 64 för om
maskins kottet. Det träffade kompart imentet fyldes ögonblic klio·en och båten hann nätt och jemnt att rädda sig in till
b
.
:Mucinaggio, der den kantrade och SJönk på 4 m. v~tten.
Oroad genom denna händelse , oviss om eskadern s afs1gter,
försvaaa d o·enom förlusten af "Du Petit Thouars " och medveten b om ""'att besättnin garne på flera af torpedbå tarue iföljd
af. två nätters ansträng ningar voro hårdt uttröttad e, såg ami-
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ral Brown sig icke i stånd att i rätt tid samla så stor styrka
som varit erforderlig, för att allvarligt oroa fienden. För
öfrigt var hans uppgift gan~lm svår och hade tydligtvis varit
alldeles omöjlig att utföra, om det hårda väder, som kort
efter egcle rum, hade börjat några dagar tidigare.
Andra problemet var:
En pansa1·eskader sökeT skydel på en .fienden tillhö1'"i.CJ öppen
redd, vcwe sig för att iståndsätta lidna skador elle1· för· att tillstäc~:ia ltvila åt bemanningen. Den skall här vidta.r;a alla mdtt
och ste,q . för att a:fslå fiencltliga torpedanfall.
Öfningen skupe ske i Ajaccios hamn. I afseende å denna
plats bör bemärkas, att emellan den cirka 1500 m. från Cap
Aspretto liggande ön Scoglietti och nämnda cap finnes en
genomfart med 2 meters djup, hvilken dock är så trång, att
det erfordras mycket säker lotsning och fullkomlig stiltje för
att våga sig igenom densamma. Nattetid är denna passage
nästan absolut omöjlig. Det var öfverenskomrnet, att amiral
Browns större fartyg icke skulle aktift ingripa, men likväl
kunna lemna torpedbåtarue allt möjligt skydd. Vidare var
bestämdt, att krigstillståndet skulle inträda Onsdagen den 9
Juni kl. 4 e. m. och upphöra Lördagen elen 12 vid samma tid.
På Onsdagen anbringade eskadern från Scoglietti till 400
m. nära vågbryt.aren ett dubbelt stängsel af tåg uppburet af
båtar (SO R). Dessa stängsel behängdes med segelduk, enär
försök gifvit vid handen, att detta var fullkomligt tillräckligt
för att åstadkomma torpeders sprängning. Framför detta stängsel förankrades såsom ett andra hinder ett stängsel af tågverksnät (AB) i afsigt att en angripande torpedbåts skrufvar
skulle fångas i nätet. Trafiken till hamnen kunde dock icke
helt och hållet afstängas. Kl. 3 e.m. samma dag gaf amiral
Lafont order om skyddsnätens utsättande; då fartygen emellertid icke voro försedda med Bullivants-nät hade tillfälliga
nät blifvit anordnade och på så sätt fästade till bommar, att
afståndet emellan fartygssidan och nätet var 6 till 7 meter.
Samtidigt ordnades förposttjenst, ~å att hamnen och utloppet
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hela natten igenom voro bevakade af ett snabbgående fartyg,
en torpedbåt och en ångbarlmss. Uneler första och tredje
natten var bevakningen anförtrodel åt "Couleuvrine", uneler
elen andra åt "Hironclelle". Hela hamninloppet var belyst af
elektriskt ljus. Ljusknippan från "Milan", som låg förtöjd
bakom vågbrytaren, föll vinkelrätt mot de andra fartygens
ljusknippor.
Amiral Brown hade på eftermiddagen samma dag med
sina stridskrafter lenmat Bastia. I följd af distansen till Ajaccio var ett anfall under första natten omöjligt. Till amiral
Lafonts kännedom kom, att amiral Brown på Thorselagsmorgonen hade ankrat i Sagone och derifrån sändt en ofTI.cer
öfver land till Ajaccio för att utforska fiendens ställning. I
eskadern trodde man, att amiral Brown lnde minst 19 torpedbåtar med sig och fruktade derföre en fullkomlig öfverrumpling. Stor blef då förvåningen, när man erfor att endast 6
torpedbåtar hade dubblerat Cap Corse. Visserligen hade under
si~ta dagen blåst frisk vestlig Yind, som upprört sjön, men
postångarne hade dock hittills punktligt inträffat på bestämda
tider. För torpedbåtarne, hvars besättningar nästan allmänt
liclit af sjösjuka, hade likväl öfverfärden varit högst ansträngancle. Båtarne hade arbetat hårdt i sjön och några hade
skeppat vatten på ett verkligen farligt sätt. Faktum var
också, att af de den 30 Maj från Tonlon för öfningarne utgångna torpedbåtar endast 6 uppnådde Ajaccio och endast 5
voro i stridsfärdigt skick.
Andra natten förflöt äfven utan att anfall kunde ske, så
att amiral Brown, som ju icke ville låta sig anses besegrad,
utan att hafva gjort något försök emot fienden, måste angripa
sista natten. Detta skedde också. Då månen omkring kl. 1,15
efter midnatt gick ned och dagen redan grydde kl. 3 på morgonen, var det lätt att förutse, att angreppet skulle ega rum
emellan dessa tider. Amiral Brown hade under natten ankrat
lJå redden vid Parata. Vid midnatt signalerades från "Coulenvrine", att fienden åter lättat och närmade sig. Alla elek-

- :nu-triska ljus riktades mot infarten. Det var eskadern medgifvet
att besätta två utkiksstationer på land, den ena vid ändan af
stängsellinien, en andra inom eldkretsen för eget artilleri. Till
platser för dessa stationer hade amiralen valt plattformen på
fyrtornet å citadellet samt toppen på Aspretto. Kl. 1,15 gjordes angrepp i riktning mot citadellet; en fiendtlig torpedbåt
beskjöts från en ängbarkass och en torpedbåt, men fortsatte
sin färd det oaktaclt. Nu följa efter hvarandra tre angrepp
af tre torpedbåtar. Torpederna blefvo dock afskjutna på 600
till 700 m. afstånd. Samtidigt såg man två båtar glida långs
sidan af "Fulminant" och långsamt nalkas stängslen; de öfversållades med ett kulregn. Efter hvad man sednare erfor, var
det "Fulminants" afsigt att fästa en kabel på stängslet och
med andra kabelsladden fast ombord söka släpa undan eller
förstöra detsamma. Kl. 2 är anfallet allmänt, man hör icke
annat än smattrandet från revolverkmwnerna. D et grofva artilleriet är alldeles tyst. D et lyckas chefen å torpedbåten n:o
62 att obemärkt smyga sig fram; tätt invid stängslet afskjuter
han en torped, samt vänder straxt tillbaka. Han fick dervid
endast några få skott från en Hotchkisskanon, men det är
dock tvifvelaktigt, om torpeden träffade, enär man skall hafva
sett båtens bog ligga i riktning emellan "Hirondelle" och
"Milan". I hvarj e fall var torpedbåtens manöver mycket vack er. Slutligen afgifver "Fulminant" ett sisLa lag ur sina revolverkanoner och vänder derpå till sjös. Elden upphör snart
öfverallt, morgonen inbryter och striden slutas, hvarpå amiral
Brown vänder tillbaka till sin ankarplats.
Om man också antager, att anfallet med båten n:o 62 lyckats så hade Brown's division utan tvifvel för~orat alla fem
'
torpedbåtarue och detta för att skada en liten kryssare. Af
pansarfartygen blef inget träffaclt, enär torpedskjutningen
skedde på för stort afstånd.
Seclan eskadern blifvit ytterligare förstärkt med pansarskeppet "Richelieu", som var förseclt med Bullivantsnät, begaf
elen sig till Onm. Amiral Brown med sin di vision afgick till
Toulon.
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Manöverna vid Baleariska öarne.
För dessa manöver var programmet följ ande :
En från Gibmlta1' kommande eskader måste, för att ctngripa
Toulon , pctssem Baleariska öame och cle1'vicl hålla sig inom ett
rmg 1j vet län,qclomräcle af 28 mils bredd, so m lecle·r emellan öctme
Ibiza och MaltOI"ca och berÖ7' ön Dragonera. Lyckas eskadern
att leonuna ji·an~:;ka kusten 15 mil nära, så skall den anses såsom
säker för hvwje anfall. En to·Jp edbåtsdivision hm· till upzJgij~ att
an,q1·ipa eskade1'1't under ,qenomfa'!'ten.
.

l
)

stridskrafterna voro nu så till vida ändrade, att amiral
Brown enc1ast hade de tolf torpedbåtarue af första klass och
andra klassens båtar, såsom föga lämpliga för de nu förestående manöverna, hade qvarlemnats i Toulon. Den 25 Juni
lenmade amiral Lafont Oran. Eskadern gick med en fart af
6 2 knop. "Couleuvrine" och båda torpedjagarue bogserades.
Vädret var utmärkt vackert med fullkomlig vindstilla. Två
da o· ar senare upptäcktes "Arethuse", som bevakad0 eskaderns
rö;elser, men städse höll sig på omkring 16 mils afstånd.
Amiralen ger befallning att elda alla pannor och om 10,5
mils fart. Torpedjagarne förses med kol och vatten och släpt ågen kastas loss. Oaktadt stiltjen och nattens mörker och
fastän upptäckt af en fiendtlig kryssare, beslöt amiral Lafont
att försöka passagen. Browns division, delad ·j fyra grupper
med "Arethuse" och tre torpedbåtar på venstra flygeln, "Du
P etit Thouars" och "D esaix" med hvardera tre torpedbåtar i
centern och "Fulminant" med likalecles tre torpedbåtar på
h öoTa flygeln, gick samma dag till höjden af Dragonera, vände
de; omkring kl. 8 på aftonen och styrde formerad i frontlinie
sydvart, för att söka fienden, angripa honom under passagen
och räknande på sin supponerade större fart förfölja honom.
Eskadern befinner sig kl. 9 på aftonen på höjden af Formentera, i samma ordning som ofvan nämnts men med ·'Couleuvrine" och de två torpedbåtsjagarue i frontlinie 800 m. framför hufvudstyrkan. Positionslanternorna indrogos och genomfarten börjac1e. D å man käm1e fiendens ställning, så var man
Tid, kr. i Sp)c. 1887.

:21

l
-

~78 -

säker om att eskadern måste möta tv{L torpeclbåtsgrupper. D{L
de fyra torpedbåtsgrupperna hade för afsigt att i anfallsögonblicket concentrera sig, så voro kryssarue - för att inbördes
städse hålla hvarandra i sigte och igenkänna hvarandra nödgade att föra sina positionsljus. Så gj orde ock torpedbåtarue för att förekomma ömsesidig ombordläggning. Ljusens förande hade allaredan i praktiken visat sig nödvändigt;
men härigenom skulle båtarue blifvit säkra mål för torpedbåtjagames angrepp, om eskadern hade medfört tillräckligt
antal sådana.
Mot kl. 1 upptäckes eskadern af "Arethuse". Detta fartyg kastar sig med sin grupp mot eskadern och så snart det
tror sig nog nära densamma, indrager det sina ljus och framskickar torpedbåtarue t ill anfall. En af båtarne, (n:o 72) finnande att pansarskeppen i teten äro väl beskyddade af dess
egna torpedbåtar, styr straxt mot "Redoutable" i queuen.
Båten förblifver under tre minuter belyst och beskjuten från
"Snffren" och "Redoutable", men af.c;kjuter dock på rätt af.'3tånc1
en torped mot den senare. De båda andra båtarue voro
mindre lyckliga; den ene sköt sin torped mot en förbipasserande handelsångare och den andra mot eget moderfartyg.
Af "Thouars" grupp blef eskadern först upptäckt och på alarmsignal från detta fartyg ila torpedbåtarue till anfall. Ett egendomligt olycksöde hvilade dock öfver dessa båtar, ty en förirrade sig, från den andre utslog en l m. hög eldkärfve ur
skorstenen och den tredj e kom icke fram i tid för att ens
kunna anfalla queuen af eskadern, fastän denna senares hastighet var mindre än tolf knop. Med en fart af 11,;; mil lemnade eskadern amiral Browns division efter sig. Under någon
tid såg man ännu ljusen från den tydligen efter eskadern gående torpedbåtsdivisionen, men vid dagens inbrott var den
helt och hållet ur sigte. Eskadern fortsatte sin väg utan att
vidare oroas och inlopp den 29 Juni till Toulon. Amiral
Brown behöfde 18 timmar för att hopsamla sin flottilj, enär
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man från torpedbåtarna om dagen har en mycket inskränkt
och om natten alls ingen synvidcl.
Om man antager, att hvarje torped som träffade äfven verkade förstörande, så skulle de vid Baleariska öarne vunna resultat så kunna sammanfattas: På torpedbåtsdivisionens sida:
''Arethuse" sänkt, dessutom en neutral handelsångare af misstag sänkt; å pansareskaderns sida: den med stålpansar och talrika vattentäta celler försedda "Redoutable" träffad och skarlacl.
Förvånande är att torpedbåtarne, oaktadt deras theoretiska
fart af 20 mil, efter fjerde dagens ångande icke mera voro i
stånd att förfölja den med elfva knop ångande eskadern.
Med anfallet vid Balearerna voro rnanäverna slutade och
fartygen afgingo till sina stationer för att uppläggas.
Kort tid efter manöverna hölls i Paris under marinministerns presidium en öfverläggning i närvaro af de båda
amiralerna Lafont och Brown.
Efter flera fransyska tidningars uppgift skulle dervid på
grund af erfarenheterna från rnanäverna fattats följande beslut:
1:o. De under byggnad varande bepansrade slagskeppen
skola färdigbyggas;
2:o. Fransyska flottan bör ökas genom byggande af stora
osh moderna kryssare;
3:o. Torpedbåtar, föga lämpliga till sjelfständigt uppträelande och för operationer som räcka längre tid, äro förträff. ligt egnade till kustförsvar. 33 till 35 meters torpedbåtar äro
dock härtill alltför små, och sådana böra icke byggas, utan
båtar af betydligt större tontal.
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Skjutförsök med Nordenfalts 47 mm. fältkanon,
utförda den 27, 28, 29 och 31 Jan. 1887 på skjutfältet
vid Felixdorf nära Wiener-Neustadt i Österrike.

lVIekanismen på det vid dessa försök använda vapen var
fullkomligt lik mekanismen på det, med hvilket skjutförsök
företagits å lVIarma skjutfält.
Kanonen sköttes uneler alla skjutningarne af 2 man, båda
sittande på lavetten; elen ene rigtacle samt affyrade i alla
serier med långsam eld, elen andre laddade och skötte mekanismen samt afsköt skotten automatiskt i alla serier med
snabbeld.

Skjutningen den 27 Jan.
l:o. 5 blindladelade granater afskötos för att visa huru
mekanismen arbetade, huru laddning och affyrning m. m.
verkstäides samt huru mycket kanonen rekylerade.
Som marken var hårclt tillfrusen var rekylen 15-20 cm.
2:o. Serie af 20 blincllaclclacle granater på 1000 'In. ajstånd
med långsam eld och noggrann 1·igtning. Mälet var en försökstafia 5,4 m. hög och 12 m. bred med rigtpunkt i midten.
Fem skott an vändes för inskjutning, derefter skötos ytterligare 5, hvaraf resultatet blef ett meclelafståncl från centrum af
0,32 m. uneler och O,oe m. till venster. Slutligen sköts 10 skott
med en meclelträtfznmkt O,o9 m. under och 0,11 till höger om
rigtpunkten; största cifståndet från medelträffpunkten l,(a m.
i höjd och l,4G m. i ::;idlecl.
3:o. Serie af 15 blincllacldacle gmnate1· med snabbeld, samma af~tånd och samma mål som 2.
Använd tid: 2 m. 19 see. 24 t., h vars längd berodde dels
på markens hårda beskaffenhet, hvilket nödvändiggjorde en
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omläggning af svansen, då kanonen kom utom elen vinkel
sorn kunde korrigeras med rigtskrufven, dels på den rådande
vindstillan, hvilken gjorde att röken hängde qvar öfver kanonen och hindrade rigtningen. ~1edelträtfjnmkt 0,7s m. under
och 0,21 111. till höger; stö1·sta ajståuclet från medelträffpunkten
1,5• m. i höjd och 2,oa m. i sidled.
4:o. Serie af 20 blincllaclclade grctnater på 2000 m. cifstånd,
långsam eld, målet detsamma som förut; 5 skott för insl~jntilin,c;,
derefter 15 skott, hvaraf 7 rlirekfct triif/'ar, och medelnedslac;soch O,•u m. till höger; största cifståndet från
ptmlct 11,;; m.
medelnedslagspunkten 90 m. i längd och l,2o m. i sidled.
5:o. Serie af 15 blindladdade .rtmnater; snabbeld; af'stånd
och mål samma som förut.
Resultat: .9 elireläa trä !far.
ft!Iaximwn variation: 100 m.
Använd tid: l m. 26 s. 33 t .; af denna tid åtgick 26 8 .
för att mellan 2 skott rigta om kanonen med svansen, då den
i följ d af markens hårdhet vridit sig mer ur sigtplanet än som
kunde korrigeras med sidorigtskrufven; för sjelfva skjutningen
åtgick sålunda blott 1 ininut.

+

Skjutuingen {leu 28 Jan.
~1ål: 3 st. på 20 m. afstånd bakom hvarandra stående
2,7 m. höga och 36 m. breda taflor.
l:o. Serie af 25 skarplaclclacle .c;mnater, afgifna på 1000 m.
under långsam elcl, gaf 24.9 träf/är i 72 roteplan.
Ett skott, särskildt markeradt, gaf 39 träffar i 20 roteplan.
2:o. Serie af 10 ,c;ranatlmrtesrher af hvilka 5 kreverade
framför målet; inalles räknades på de 3 taflorna 425 trälfar,
af hvilka 198 ansågos kraftiga nog att ::;ätta en karl eller häst
ur stridbart skick. S~jutticl : 2 s. 33 t.
3:o. Serie af 10 kartescher på 200 m. ajståncl med snabbeld;
använd ticl: 35 se k.; 488 träf/ar i 10.9 1·oteplan; )1älften af
träffarue kraftiga nog att sätta karl eller häst ur stridbart
skick.
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4:o. Serie af 5 grctnatlcartescher temperade för nedslag; afstånd 10UU m.
Resultat: i medeltal från hvarje projektil 35 träffar i 15
'l ·oteplan.

Skjntningeu <len 29 Jan.
Afståncl 2000 m.
J.l1ål samma som föregående dag.
l:o. Serie af 25 skarpladelade granater, h vara f 5 för in!Sl~jutningen. De öfriga 20 gåfvo 41'7 träffar, deraf 1'77 dödande.
2:o. Serie af 15 granatkartesche1· afgifven med snabbeld
på 1 11u:nut.
Resultat: 51.5 träflar, deraf 191 dödande. I medeltal erhöllos af h varje projektil i denna serie 20,1 triif/ar af blylcttlor
och 2,·1 af sprängbitw· från tidröret och sjelfva projektilen.

Granatkarteschen innehåller 42 kulor.
Äfven på detta afstånd voro krevaderna tydligt synbara
för blotta ögat. Hökmolnen från 6-7 krevader kunde iakttagas samtidigt.
3:o. Serie a± 21 skarpladdade granater med ungefär samma träffar och samma tid för hvarje skott. Under denna dags
skjutning höll kanonen sig hela tiden inom gränserna för den
rättning i sidorigtning, som skrufven tillät.

Skjutuingen den 31 Jan.
l:o. Serie af 12 skarplaclclacle rin,r;granater. Ajståndet:
m. Resultatet af l granat, som träffade 2 m. framför l:sta
taflan ' var 77 träffar
deraf 38 clöcl(tnde, samt af 7 st. som kre•
l
verade i medeltal 50 m. framför l:sta taflan, 5S träffar.
2:o. Vid observation af projektilernas hastighet, iakttogs
densamma vara 464/!!j m. 35 m. från mynningen.
Under hela försöksskjutningen förekom intet störande;
kanon, mekanism ooh lavett arbetade alla fullkomligt tillfredsställande.
1000

Det stora sjökriget 1887.
(Forts.)
"Warspites" kryssning.
Efter aJgången af amiral Thornbeighs flotta fick landet
full erfarenhet af krigets olyckor. J:i'onderna föllo dag efter
dag; priset på lif.sförnödenheter höjdes i samma mån. Från
alla håll meddelades stora fallissementer och nöd; tre transatlantiska ångare, som väntats den 20 till Queenstown, hade
icke anlänclt; talrika handelsfartyg hade blifvit tagna af franska kryssare, nästan inom sigte af de engelska hamnarue; alla
de öppna städerna på sydkusten voro i förskräckelse; "Glatton", "Cyclops", "Gorgon", "Hecate" och "Hydra" med bevärade bogserbåtar och torpedbåtar hade posterats vid de mest
utsatta punkterna, men antalet disponibla kustbevakningsfartyg
var . otillräckligt för att ens gifva ett skenbart skyeld åt mer
än en tredjedel af de talrika kustplatserna emellan Landsend
och Sheerness. Med anledning häraf hopsamlade många af
innevånarne i Brighton, Hastings, Estbourne, Ventnor och
Torquay sin egendom, färdiga att vid första varning taga sin
tillflykt till landets inre. Deras förskräckelse var icke helt
och hållet ogrundad ; franska marinministern hade förlidet år
öppet förklarat, att han, i händelse af krig med Storbritanien,
utan tvekan skulle befalla de försvarslösa städernas bombardering. En särskild eskader, var, efter hvad det sades, rustad
för detta mördande förstörelseverk.
Uneler dessa omständigheter beslöt amiralitetet att skicka
en liten flotta af si1abbgående fartyg att kryssa i kanalen för
att om möjligt afvärja faran ,
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J ag har redan nämn t att "P en elopes" officerare och bemanning hade i Chatham öfverflyttats till det nya bepansrade
barbettskeppet "\Varspite"; olyckligtvis var captain Speede på
"Ponelope" så sj uk, att han icke kunde fortsätta aktiv tjenst.
Lord Charles Applesforcl, som utmärkt sig i Egypten
och som f. n. var tjenstgörande i amiralitetet, begärde att få
ersätta h onom i befälet och man biföll med nöje hans begäran.
Månelagen elen 21 Mars hissade han sin standert på "\Varspite"
och erhöll order att utgå på krys:oning med "Amphion" och
"Arethusa" . Han fick fria händer att handla efter omständigheterna; till afdelningen hörde också två torpedbåtar a{ 1:a
klass (38 m. långa, 19 knop), förande, utom sina torpeder, tre
snabbskjutande 3 p. k~moner och tre tvåpipiga N orclenfelts
kulsprutor. Följande anteckningar om denna lilla afclelnings
operationer gjordes af en korrespondent till Times, som medföljde på "W arspite":
"Den 2 L på eftermiddagen afgingo de fem fartygen och
höllo sig ganska nära engelska kusten; de passerade Dower,
New Haven och Brighton och ankrade derefter på Spithead .
L ord Charles hade nemligen per telegraf begärt åtskilliga förnödenheter från Portsmouth. Han ombordtog dessa skyndsamt, och så snart lastbåtarna blifvit återsända till arsenalen,
förbjöds all k ommunikation med land. Spithead var numera
icke i det tillstånd fransmännen funnit det några dagar fö rut.
Befästningarne voro armerade, stängsel och minor voro utlagda och båtar bevakade båda loppen mellan Hampshire och
ön Wight.
Under Tisdagen rörde :oig icke eskadern; men temligen
sent på eftermiddagen gafs order att upptaga ångtryck för 13
knop; i mä rlmingen uppsteg en ltttt dimma; fartygen gingo
h elt tysta nedåt Solent u1tder fullkomlig stiltje, rundade N eeclles och styrde sydvart.
Man måste öfverallt misstänka franska spioner, hvarföre
ingen, icke en gång auktoriteterna, kände lord Charles' afsigter.
De stora fartygen voro, med alla ljus släckta och klara till
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drabbning, formerade i frontlinie, torpedbåtarue voro fram skjutna och spriclda, för att bevaka så vidsträckt som möjligt,
men man såg icke till något större fartyg. Mot kl. 10, då
eskadern var 18 a 20 mil norr om Ch erbourg, r eglerade man
farten till 3 knop, fartygen formerades i kölvattensordning
och kurs sattes v est hän. Natten var vacker men mörk; man
såg med obeväpnadt öga eldarna på de högre punkterna öfver
Cherbourgs krigshamn. Eskadern stoppade framför La Hogue;
en af torpedbåtarue gick långs sidan af "vV arspite"; derefter
gid:. lord Charles cnnbord i båten, som begaf sig i väg mot
Cherbourg, sedan man i båten först uppsatt en signalm ast af
en nästan farlig höjd samt ombordtagit och tillredt en del
bojar med ankare.
På fem till sex mil från vågbrytar en gaf lord Charles
order att gå så sakta som möjligt. Sedan han derefter intagit
sin observationsp lats -· toppen af den improviserade signalmasten - öfvertog han sjelf ledningen af båten och var kort
derefter så nära land, att vågbrytaren, fäste t Chavagnac och
fästet Querqueville kunde ses i mörkret.
Tid efter annan såg man rundbåtar som cirkulerade utanför vestra loppet, men deras bevakning kunde icke sträckas
långt utåt, och af många förhållanden märkte man , att ett anfall var det so m man minst väntade sig. Flera platser i krigshamnen voro lifligt upplysta med elektriskt ljus, som anbrin gats på höga master - arbetena pågingo tydligtvis med stor
ifver. De elektriska ljusen tilläta lord Charles att noga iakttaga positionen af tre eller fyra fartyg, so m voro ankrade på
redelen och att förvissa sig om att der icke fanns någon stor
kryssare utanför vågbrytaren. Sedan allt blifvit noga undersökt, nedgick lord Charles från sin observationsplats och med
sin anteckningsbok i h anelen öfvervakade han utläggarrdet af
en rad bojar, som han lät förankra paralelit med och på en
mils afstånd från vestliga ändan af vågbrytar en.
Seclan detta gjorts, åt ervände han utan hinder till eskadern. Under hans frånvaro hade man gjort i ordning och
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satt i vattnet ett halft dussin brännare efter hans invention.
Dessa togos nu på släp af torpedbåtarne och ankrades vicl
bojarne. Allt var så väl hopstäldt, att hela operationen skedde
på mindre än två timmar. Under det torpedbåtarne utförde
sitt arbete, ombordtog man i "W arspites" ångslup en projektor för 10000 ljus och lät apparaten vara i förening med fartygets maskin medelst en lång kabel. Seclan löj tnanten, som
skulle kommendera ångslupen, fått sina instruktioner, satte
eskdern sig i gång, för att intaga plats bakom brännarne; en
lätt bris flägtacle mot land, och det var ett mirakel att fransmännen icke upptäckte dem.
Något före klockan 2 var allt färdigt ; brännarue helt nära
vågbrytaren och fartygen utanför dem. Lord Charles gick nu
åter ombord på sin torpedbåt och styrde med full fart mot
brännarelinien. Passerande tätt invid denna, kastade han på
h var och en af brännarue en bit tänd lunta; på mindre än
fem minuter bildade hela linien en tjock rökvägg. De tre
fartygen öppnade omedelbart elden, och lord Charles var hunnen halfvägs från "\Varspite" till fästningarne då dessa kommo
till besinning och bö1~jacle svara.
Fienden måste erfarit en ganska obehaglig öfverraslming;
röken från de utlagda brännarue clref helt långsamt mot vågbrytaren och betog fästningarnes elektriska ljus nästan hela
dess effekt. Våra fartyg voro i ständig rörelse så att de, om
man också kunnat väl se dem, enelast erbjödo mål svåra att
träffa; vidare vilseledde det elektriska ljuset på "\Varspites"
ångslup fästningarne i afseende å fartygens läge, på samma
gång det för fartygen fullt belyste fästningslinierna. Oaktadt
röken från batterier och brännare, var den engelska granatelden
förträfflig, enär säkra märken tagits före stridens början.
Affären hade knäppt räckt 20 minuter clå krutmagasinet
i bastionen närmast intill fästet I-Iomet sprängdes i luften,
dervid antändande bakom liggande byggnader. Nästan sam
tidigt härmed utgingo sex franska torpedbåtar, som legat i
skydd inom vågbrytaren, och kastade sig genom östra loppet
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rnot eskadern. "Warspite", som hade sina skyddsnät ute och
ångade med s~kta fart, var då vid liniens östra ända och emottog anfallet. Pansarskeppet öppnade en liflig eld med sina
rnaskinkanoner och sänkte åtminstone en af båtarne, men torpederna från två andra sprängdes mot dess nät. Fartyget
skakades dervid vålcls:=t,mt, men led ingen skada. Torpedbätame fortsatte mot kryssame uneler det "W arspite" följde
efter och beskjöt dem. En torpedbåt sjönk micltför centralfästet och de öfriga flydde svårt skadade och sökte skyeld i
vestra lopp et. En af dem hade dock dessförinnan lyckats
träffa "Arethusa" och tillfogat henne ett stort hål i förskeppet.
Allt detta tilldrog sig inom loppet af några minuter. JVlan
varsnade nu flera pansarfartyg utkommande från hamnen,
och då ett af de engelska fartygen var ur stridbart skick, gaf
lord Charles order att styra till sjös. Men innan elden upphörde låt ännu en explosion höra sig. Genom en lycklig
slump sprängdes sista skottet från en af "\Varspites" grofva
kanoner ini fort Chavagnacs krutmagasin och antagligen räddade denna händelse engelska eskadern från större förluster.
De franska fartygen, som utkommo genom vestra passet, minskade farten då explosionen skedde och antagligen befarande
nya explosioner, syntes de bestämma sig för att icke gå vidare.
Lord Charles begagnade detta uppehåll för en skyndsam reträtt, och fastän han icke forlorat något af sina fartyg, måste
han återvända till Portsmouth för att reparera afdelningens
skador. Vid dagens inbrott var han på god väg till Spitheacl.
Två af ''\Varspites" kanoner hade uneler bombareleringen sprungit och fartygets totalförluster, vare sig genom dessa olyckshändelser eller genom fiendens eld, v oro 8) dödade eller sårade;
"Arethusas" förluster voro ungefär lika stora, ·och man kunde
knappast hålla henne flytande uneler öfverfärclen; "Amphion"
hade enelast fått ett dussin man ostridbara; kortligen, man
hade icke synnerligen dyrt betalt elen slmcla man gjort fienden; första explosionen hade förstört alla hus och etablisse-
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ment på norra sidan och efter hvad man berättar, orsakat
skada för 25 millioner francs.
Nyheten om denna lyckade vapenbragd hade i Englan~
blifvit emottagen med än större förtjmming, om man icke
varit öfverväldigacl af oro med afseende å den öfriga sjöstyrkan.
'r vå dagar efter det elen olyckscligra ordren blifvit lemnad amiral Thornbeigh ångrade amintlitetet elen. En fattig
fiskare från Stornway (Skottland), knappt talande engelska,
inberättade att han tio timmar förut under tjocka utanför
Point Lewis (Hebridernas vestligaste udde) sett en enorm
flotta styrande nordvest. styrelsen bemödade sig att misstro
detta meddelande, men dagen clerpå bringade telegrafen från
Kirkwall samma underrättelse. Regeringen kunde då icke
längre betvifta dess sanning och förstod, att den franska avison, då den lät taga sig med clokumenterna, endast hade utfört en krigslist, ty franska flottans destination var icke Halifax, men väl östra kust~n af Skottland eller kanske sjelfva
engelska kusten.
Amiralitetets misstag blef snart kändt, och man erfor, att
sir Humphrey Thornbeigh med Englands bästa flotta var på
jagt efter en chimere.
Detta framkallade ny panik. "Om vi hade byggt flera
snabbgående kryssare skulle detta icke händt" sade man öfverallt. Den andra flottan var ännu icke färdig. Penningar tillströmm ade från alla håll, men man saknade dugligt folk till
fartygens bemanning, då reserverna på långt när icke lem- ·
nade hvad man påräknat. Förskräckelsen ökades för hvarje
timme. Man bestormade ministererna och belägrade telegrafbyrårna för att få underrättelser; affärerna hade afstam1at och
man sof icke om nätterna.
Genast efter krigsförklaringen hade amiralitetet skickat
äldre erfarna sjöofficerare till handelshamnarna för att ordna
försvaret der. Men i de flesta fall hade dessa officerare funnit
att det var omöjligt att utföra något af värde; der h varest
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funnos kanoner, fanns ingen ammunition; der man hade bomullskrut funnos inga minor, och fastän man arbetade med den
största patriotism, vunnos inga resultat.

Edinbourgs förstörande.
I största hast hade aL-skickats en stor mängd krigsmateriel till Aberdeen, Dundee och Forth; men Måndagen den
28 Mars innan denna materiel framkommit till de hotade platserna, hade fienden utdelat det första af en serie förfärliga
slag. I dagningen syntes en afdelning af franska flottan under amiral Grasse's personliga befäl framför Leith. Denna
afdelning bestod af pansarfartygen "Indomptable", "Furieux" ,
"Bayard", "Fulminant", "1\farengo" och "Snffren", samt småfartyg och torp edbåtar. Inom mindre än en halftimma tystade pansarfartygens svåra artilleri de fyra 18-tons kanonerna
på Inchkeith' s befästningar; man sände telegram efter telegram till London, men det enda svar man erhöll var dett.a:
"Uppehåll fienden så länge ni kunna; på detta sätt skolen I
rädda de östra hamnarna. 'rrupper, kanoner och förnödenheter äro på väg."
Under förhandenv:?orande omständigheter liknade detta svar
bra mycket ett skämt. Emellertid, tänkte man, äfven efter
telegramets emottagande, hvarken i Leith eller Edinbourg på
att gifva sig. Högstkommenderande befälhafvarne öfver försvarskrafterna till lanels och sjös och lordmajorn gingo tillsammans och höllo krigsråd. Man förberedde de båda städernas innevånare på att de skulle nödgas öfvergifva sina
bostäder och söka sin tillflykt i källame; och när allt motstånd syntes hopplöst, beredde man sig med resignation till
detta offer. Slmttarnes mod var i sanning beundransvärdt.
Man vidtog alla möjliga försigtighetsmått mot eldsvåda: plundring m. m. Med det ringa antal krigsfolk, h varöfver man
förfogade - hela Skottland hade nemligen blif\rit nästan alldeles beröfvadt sina försvarskrafter till fördel för kusterna
vi1l kanalen - besatte man verken och improviserade ett för-
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svar. Och då en båt anlände från fienden, fordrande före kl.
9 utbetalandet af en brandskatt af 625 millioner francs och
hotande att i händelse af vägran bränna Leith och Eclinbourg,
förmärkte den officer, som frambar detta ultimatum inga sådana tecken till modlöshet som han väntat sig. För att vinna
tid svarade man icke straxt. Budbäraren vände tillbaka säker
'
om att man skulle taga den fi·amstälda fordran i ompröfning;
man bet.jenade sig då af de några timmars rådrum som erbjöd sig, för att utrymma hospitalen och fängelserna, undanskaffa disponibla varutor och konstsaker, förstärka jordverken
m. m.
Precis kl. 9 återkom båten. En omätlig menniskomassa
var samlad på kajerna, men parlamentairen steg icke i land,
ty han förstod straxt att man icke ernad.e unelerkasta sig.
För fonnens skull öfverlemnade han emellertid ett bref till
lordmajorn, som efter att hafva tagit del af detsamma, tillstäide honom ett svar, som förut var färdigt. Detta innehöll
"att Eclinbourg och Leith skulle brista i sina pligter emot
drottningen genom att med en enda penny hjelpa Hennes
Majestäts fiender." Båten återvände till redelen; folkmassan
lemnade kajerna och satte sig i skyclcl.
Solen hade knappast trängt igenom dimman som hängde
öfver landet i öster, då bombarderingen började. Vi lemna
härom en beskrifning af korrespondenten till en Londontidning, som var närvarande på Calt on Hill:
"J ag iakttog med lätthet elen franska liniens ställning
kort innan eldfln öppnades; fartyget närmast Inchkeith var
ett bepansraclt barbettfartyg, "Inclomptable" med två militärmaster, näst detta kom ett fartyg med ett torn och ·en mast,
"Le Furieux", så ett annat barbettfartyg, "Le Bayard", längre
mot öster låg "Fulminant" och fulltacklade tornfartygen "Marengo " och "Suffren". Alla hade sina skyddsnät utsatta och
ångade helt sakta. Flera fartyg af mindre tontal höllo sig
till sjös utanför pansarfartygen. En båt från "Indomptable"
landade kl. 9; några ögonblick senare återvände han till ami-
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ralskeppet. J ag kände det svar man uppsatt och väntade mi a
5
få se "Indomptable" öppna elden så snart båten lagt ombord.
Men det blef ännu ett kort uppehåll; "Indomptable" gjorde
signaler till elen öfriga flottan, som ännu var utanför May I sland; den franske amiralen syntes icke hafva gjort sig brådtom att utföra det obarmhertiga värf, som var honom upp_
draget.
På Calton Hill voro vi i en sådan nervspänning, att minuterna voro såsom timmar. Kl. 9t 50m formerade sig de
fartyg, som voro i två kolonner under May Island, i enkel
kölvattenordning och "Indomptable" började bombareleringen
med att skjuta på Leiths befästningar med sina maskinkan oner.
Detta var signalen; och nu gingo de andra fartygen till sitt
verk.
En lätt bris flägtade från söder och förde röken till lmsten af Fifeshire; jag kunde dock följa alla fiendens rörelser·
fästnin garne och batterierna svarade, jag såg clera3 projektiler'
slå i vattnet tätt framför fartygen. Uneler tio eller tolf minuter skjöto maskinkanonerna utan afbrott på jordverken, och
man svarade allt mera sällan. Detta var icke heller underligt.
Projektilregnet gjorde det omöjligt att stanna der; kanonbetjeningarne bortsopades af en orkan af jern, som inträngde
genom embrasyrerna, och utan hjeltemodet hos volontärerna
hade flera batterier alls icke kunnat skjuta.
Snart började fiendens grofva kanoner deltaga i striden,
några skj utand e på dockorna och fartygen i Leith, andra på
den gamla öfvergifna och försvarslösa staelen Eclinbourg.
"Indomptable" och "Furieux" anföllo förnämligast slottet och
elen nya staden, men den gamla staden erhöll också många
af dess bomber som blifvit af::>kjutna för högt. "Marengv"
och "Suffren" vid liniens andra ända beskjöto isynnerhet
Leith. H vad de båda fartygen i centnern beträffar, skjöto
de i alla direktioner, och man märkte snart att de kastade
nitroglycerinprojektiler, hvarom man så mycket talat. Eld
n t bröt i alla gvarter. S: t Giles katedral blef ett ögonblick
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inhöljd i rök och då denna af vinden fördes undan, var tornet i ruiner och det stolta monumente t insvept i lågor. Kl.
lQL 15m förstörde två eldsvådor Holyroad. Fartygen skjöto
långsamt. Kanondåne t träffade våra öron med regnliera mellanrum af i medeltal 7 a 8 sekunder, men nästan hvarje projektil syntes träffa sitt mål, och mot klockan half elfva såg
man ett tjogtal eldsvådor. I det ögonblick fienden började
beskjuta Calton Hill, begaf jag mig mc>t slottet, och under
vägen dit mötte mig sönderslitan de scener.
I denna del af staden sågos få döda, men förskräcklig a
högar af ruiner. En del gator voro helt och hållet stängda
af rasade byggnader och grus, andra voro otillgänglig a i följd
af eldmassorna ; staden var nästan öde.
Då jag närmade mig slottet, aftog skjutningen och jag
erfor att anledningen härtill var att fienden försökte utföra
landstignin g, men blef, efter hvad jag senare fick veta, tillbakaslagen med förlust af flera båtar lastade med manskap.
En half timme senare återtogs bombarderi ngen med förnyadt
raseri, och då jag lJå en mängd omvägar återkom till min
observation splats och åter fick se staden, fann jag att antalet
eldsvådor der hade ökats enormt. Klockan var då en half
timma efter middag. Våra jordbatterie r voro längeseelan bragta
till tystnad; de v oro nu icke annat än en hop ruiner, och likväl fortgick alltjemnt förstörelsev erket. Motstånd var omöjligt; också uppstod nu tanke på att gifva sig, och att l åta
fransmänne n lanelstiga och taga hvad de ville, men lordmayorn satte sig envist häremot: "De skola icke, sade han,
komma i land så länge vi kunna hindra dem; vi hafva order
att uppehålla dem för att rädda hamnarne i öster, och det
är bättre att låta dem bombardera våra ruiner än att lemna
dem i frihet att förstöra andra städer".
Omöjligt att uppskatta våra förluster. De äro enorma.
Nästan alla handelsfart yg äro sänkta eller brända och i detta
ögonblick . kastar fiend en bomber på slottet och ända in i
Portsburgh. "

Denna telegram publicerade s i London något efter kl. 2
och orsakade en fullständig bestörtning. Kl. 4 visste man,
att fransmännen hade lanelstigit och plundrade staden .
Då man på Englands nordkust fick kännedom om att
kriget var förklaradt, höllo auktoriteter na i städerna vid Tyne
en sammankom st, för att öfverenskom ma om de mått och steo·
man borde taga i händelse af ett anfall af de fiendtliga krys~
sarne. Man had.e nästan ingenting gjort under fredens dagar
för att skydda s1g mot denna fara. Regeringen hade sagt, att
hvarje stad hade att sjelf sörja för sin säkerhet; landet hade
svarat, att d. etta tillkom regeringen; men den hade icke velat
lemna nödiga penningeme clel till försvarets ordnande. Till
följd af öfverläggni ngarne emellan auktoriteter na vid Tyne
tillsatte man en komite, för att eliskutera försvarsplan en mecl
de officerare af armen och flottan, som ditsändts af amiralite~et och krigsclepart ementet. Här såg man åter följderna af
bnst på materiel och krigsbilclad t folk. Allt fattades. Man
anskaffade från Elswick kanoner för det stora batteriet som
var färcligbygdt , men utan all armering, och hvilket, jem~e det
med 64 p. kanoner bestyckade batteriet, hade att försvara
T va sma mörsare b atterier blefvo inprovi·
Tyne's my nmng.
se~ade nära Trowk!ippo rna på södra stranden, och man uppstaide flera snabbskjuta nde kanoner på ändan af vågbrytaren .
Man anordnade tillfälliga krntmagasin , härtill begagnande uppo_ch nedvända pråmar som kläddes med stålplåt. Man stängde
bll 300 meters bredd inloppet till floden medelst pålverk och
stängselflot tor; man utlade elektriska minor utanför dessa
stängsel och man gjorde nödiga förberedelse r rör att vid första varning utlägga automatiska stötminor.
Detta beträffande det fasta försvaret. Det rörliga försvaret förfogade öfver ett dussin stora och kraftiga bogserbåtar
skyddade med stålplåt och kol och bestyckade med 6 och 3 p.
kanoner samt jemväl försedela med stångtorped er. JYien då
man salmade ttlla elektriska apparater, kunde torpederna eno
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c1ast sprängas genom stöten. Under det man ordnade denna
materiel, lät man till sjös bevaka 20 mil ut från kusten med
fyra stora och snabbgående kustångare, och för bevakning i
floden och af minlinierna armerade man ångpråmar, som man
eventuelt afsåg att förse med torpeder, för att dermed anfalla
fienden och tillbakaslå hans kontraminörer. Såsom personal
hade man rekryterat fiskare och kustfartygens sjöfolk och fördelat dem till en kader af några kustbevakningsmän och några
af örlogsmarinens pensionärer. På "Myra", en snabbgående
kolångare, förde pensionerade captain Barlow sin standert såsom betälhafvare öfver flottiljen, och detta fartyg jemte "The
Pride of Thyne", som kommenderades af löjtnanten vid kustbevakningen Mableson, voro de enda fartyg å hvilka fmmos
befäl ur örlogsmarinens reserv eller det nyorganiserade frivilliga marinartilleriet.
Det var Måndagen den 28 Mars, som man erhöll underrättelse om fransmännens ankomst till skottlands kust; men
enär denna underrättelse följdes af ett telegram från London
säO"ande
att fienden skulle blifva uppehållen vid inloppet till
b
Forth tillräckligt länge, för att engelska eskadern skulle hinna
honom innan han kunde gå sydligare, återvann man sådan
tillförsigt, att de af innevånarne, som beredde sig på att fly
undan förlöjligades. En folksamling bildade sig utanför ett
hus bebodt af en medlem af mnnicipalrådet, hvilken hade vid
ett sammanträde föreslagit att föra qvinnor och barn i säkerhet
inåt landet, och man sönderslog husets fönster under sjungandet af "Rule Britannia". Fråga hade väckts om att sänka
några fartyg i floden, men detta förslag förkastades såsom
onödigt, och då bevakningsfartygen signalerade franska flottan,
voro de armens och flottans officerare, som tillhörde försvarskommissionen, i Sunderland, hvarest de öfverlade med mairen
angående försvaret af The W ear.
I Elswick pågingo oafbrutet arbeten för utförande af
amiralitetets beställningar af artilleri och krigsm~tteriel.
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Captain Barlow kunde icke göra något allvarsamt motstånd; de fiendtliga pansarfartygen åtföljdes af en flottilj af
småfartyg, hvilka inom några ögonblick förjagade de krigsfartyg man improviserat. Matroserna och soldaterna gjorde
allt för att hindra de anfallande, men Tyne's strandbyggare
hade sorgen bevittna att elen flotta, som de utrustat var bragt
till tystnad utan stor ansträngning från fiendens sida.
Lieutenant Mableson, seende elen vändning sakerna togo
och huru alla hans följeslagare voro mer eller mindre astridbara, drog sig tillbaka i hamnen, förföljd af franska torpedbåtar och flera större fartyg som kastade granater ända innanför vågbrytarne. Ända hittills hade landbatterierna icke gifvit eld, och fransmännen erforo ett ögonblicks öfverraslming;
de visste att det före fiendtligheternas öppnande icke fanns
något batteri i dessa trakter. Granaterna från 20 cm. kanonerna i de norra verken föranledde dem nu att tro försvarsanstalterna här vara af mycket allvarligare beskaffenhet än
de i verkligheten voro. Fiendens största fartyg drogo sig
sakta tillbaka, och härigenom lyckades det "The Pride of
The Tyne" att komma in till den inre ankarplatsen.
En af de franska torpedbåtarue följde honom likväl, antagligen i afsigt att spränga stängslet, om båten skulle lyckas
rädda sig. I det ögonblick då den närmade sig södra hamnarmens hufvucl, demaskerades våra snabbskjutande kanoner
och öfversållade den med ett hagel af små granater. Hans
ångpanna exploderade och båten började taga in vatten, men
innan den sjönk hade han tid att afskjuta en sjelfgående torped från en tub på däcket. Torpeden var riktad mot vågbrytaren och träffade den pråm, hvaruti man hade ammunitionen
och i hvars närhet befunno sig de båtar man lastat med stötminor, som voro afsedela att .f örankras utanför stängslet. Vid
explosionen uppkastades en väldig vattenpelare som skymde
all utsigt, och när man åter kunde klart urskilja hvad som
försiggick, förnam man, att ett stort stycke af vågbrytaren
sjunkit.
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DBtta var dock icke den värsta skada, som denna olyck::;digra torped gjorde. Dess förstörande sprängningsområde hade
varit så vidsträckt, att ett stort antal af de fasta minorna i
granskapet af vågbrytaren hade exploderat och stängslet var
allvarsamt skadadt. Då det icke fanns några elektriska appamter i reserv, blef således förnämsta delen af försvarsplanen
outförbar.
Förfärade af denna katastrof och önskande att vinna tid,
sände de lokala auktoriteterna lienterrant Mableson med parlamentärflagg att fråga fransmännen om deras afsigter. Såsom
svar härå formerade sig de fiendtliga pansarfartygen, åtta till
antalet, samt de öfriga fartygen på två linier framför inloppet
till floden och öppnade granateld mot Tynemouth och N orth
Shielcls på 3600 meters afstånd.
I land tog man emellertid förhållandena något lugnare.
Mycket folk hade samlats på den lilla höjden, som ligger intill marinasylet, för att följa striden. I Tynemouth försökte
några mera förutseende menniskor att skicka undan sina fa ·
miljer, vare sig pÅ. jernväg eller med de ångare som trafikera
floden. Men på jernvägsstationen blef all rörelse hastigt afbruten i och för utförande af en order, som föreskref, att all
disponibel rullande materiel skulle skickas till Newcastle för
att transportera trupper, som skulle sammandragas till hindrande af fiendens landstigning. På floelen var en sådan
villervalla, att man för att åshtclkornma stängsel sänkte två
stora ångare, hvars laster ensamt voro värda sju till åtta millioner francs. Det var i öfrigt alldeles omöjligt att med de
sänkta fartygen stänga passagen, enär denna härföre var alltför bred.
Omöjligt att beskrifva den scen som framstod då granatregnet började falla öfver städerna. Män, qvinnor och barn
flydde för att söka skydel mot projektilerna och de nedrasande
husen; vagnar af alla slag trängdes på gatorna, några lastade
med möbler ) anc1ra med förskrämda menniskor. Men det fanns

-
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föga utsigt till räddning på de ställen af N orth Shields, som
lågo närmast hafvet och Tynemouth. Gatorna voro blockerade af ruinerna af kullstörtade hus, och till råga på förskräckelsen, härjade eldsvådor i flera qvarter . . I N orth Shields på
Dockwraysquare, hvarest en talrik volontärtrupp samlats, räknade man icke -längre de döda, och förhållandet var icke bättre
på .angränsande gator.. Man skulle kunna skrifva volymer om
volontärernas osvikliga disciplin; i galenskap eller i oförldar lig glömska dömde man detta pligttrogna folk att till ingen
nytta låta döda sig, och .ingen höjde sin röst till khgan. Det
är svåTt att säga hvem s_om .vid detta tillfälle hade befälet
Den · äldste ingeniöroffi.ceren och lieutenant Mableson vid marinen, åt hvilka hamnens försvar var anfö.rtrodt, hade stupat.
Det är också ändamålslöst P.tt efterforska hvem som · var ansvarig för det blodbad, som räckte hela eftermiddagen. Uneler
circa två timmar minskades icke häftigheten i fransmännens
eld. På 2000 meter hade "Amiral Baudins" 75 tons kanoner
förstört batterierna på norra sidan och "Devastation's" kanoner hade fullständigt raserat mörsarebatterierna. Folket tränO"o
tade efter nattens ankomst, som kunde gifva dem något rådrum.
.Mot kl. 3, erfor man i N orth Shields; att fransmännen
hade landsatt en brigacle vid Tynemouth; bombarderingen, som
sedan en kort stund något saktat af, upphörde. nu alldeles;
och ehuru mer än halfva N orth Shielcls var i . ruiner, fattade
auktoriteterna nu något mod. Samtidigt anlände en general
från Newcastle , med trupper, tog befälet och började få lite
ordning i staden. Han skickade tiraljörer till Tynemot1th för
att bevaka l~mdstigningsstyrkans rörelser och lät utrymma
staden, hvarest såsom en raket löpte ryktet: "Fransmännen
hafva landstigit! fransmännen äro öfver oss!'' Och nyheten
var sann, ty några tåg voro knappt af.sända, förrän man förnam gevärsskott på gatorna; å andra sidan omtalade kanonskotten ljucleligt, att fiend~ns fartyg hade forcerat in i hamnen.
l

•
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Man hörde tid efter annan minexplosio ner, men allt var mycket snart slut; bombarderi ngen hade gjort allt försvar v.anmägtigt. Ställningen p:'t norra stranden var icke mera hållbar; dB engelska i,rnpperna blefvo på ~lla håll tillbakaslag na
och fienden besatte batterierna. Man öppnade nu: eld på nära
håll mot South Shields, och när natten inträdde var fienden
herre öfver hela den sträcka af stränderna, som låg inom håll
för hans eld. Alla fartygen som befunno sig i Tyne's dockor
hade blifvit brända.
Förstörelse verket fortsattes: magasin, försäljnings - och boningslokale r, allt förstördes; man sprängde kajerna, jernvägsstatidnerna och all mate~·iel af värde medelst dynamit. ·Och
midt under denna tröstlösa scen jublade de franska matroserna
och soldaterna och sönderslogo i glädjen allt hvad som kom
för deras fötter.
Då dagen bröt in, märkte de engelska trupperna, som
hade förskansat sig i Low Walker, att en flottilj af kanonbåtar hade forcerat den andra stängsellini en och undanröjt
undervatten sminorna samt att den framträngt ända till Palmers etablisseme nt.
Kort efter gick den vidare uppför floden, öfversålland e
med projektiler skeppsvarfv en, maskinverk städerna, koldepöterna,· gjuteriet och alla verkstädern a på båda stränderna.
Ett tredje stängsel och batterier hade blifvit anordnade
framför mm. Leslie et Comp:s docka, men batterierna voro
icke armerade. och om de också varit det, hade väl kanonbetjeningar ne ,kunnat hålla stånd mot revolverkan onerna i
kanonbåtam es märsar?
Den fr.auska divisionen bestod af åtta fartyg och en flottilj torpedbåtar ; besättninga rne på dessa sednare hade i uppdrag att bränna de fartyg, som voro förtöjda i dockorna och
långs kajerna. Två kanonbåta!l· gingo i teten, två fartyg af
större tontal följde efter dem och öfriga i samma ordning.
Alla hade framför sig en förtrupp af torpedbåtar och ång-

slupar, som förstörde och brände på ömse sidor. En tät rökmassa och kanondundr et angåfvo för innevånarne i N e w castle
fiendens frammarsch .
Det var alldeles tydligt att m:HBt för anfallet var Newcastle 0ch Elswick. Elswick, d'enRa Englands andra arsenal
'
.
me d sma enorma verkstäder och sina stora förråder af kanoner och krigsmateri el. N ew castle med sina gamla minnesmärken, sina stolta kyrkor, sina stora penningean stalter m. m.
~ch h vad kunde man väl göra fö1· att afvärja olyckan?
En hten vacker kanonbåt, byggd för Japan låg der ännu
icke afslutad, men färdig att göra proftur. ~Ian omb~rdtoO'
skyndsamt dess kanoner och captain Marnier tog befälet p~
den. Då han fått full ånga, kanonerna blifvit laddade och
~esättningen kommit på sina poster för drabbning, kastade det
hlla fartyget loss under massans handklappn ingar och gick
utför floden. Några minuter senare fick han fransmänne n i
sigte. Styrande r ätt på fartyget i teten lade han ombord med
detta vid babords kranbalk. Ett kraftigt hurrarop framträngde ur de engelska brösten. Det lilla fartyget - "Oorabi-Ka n"
hette det - frigjorde sig och styrde mot en annan fransman
som det på samma sätt lade ombord med, men dermed va;
dess korta uppträdand e slutadt. Förgäfves kastade det maskinerna back; det kunde icke komma loss. De två fartygen
f~lldes alltmera med vatten, kanhända skulle de sjunka i
S.Jelfva passagen, och då skulle Newcastle vara räddad t. En
stunds ängslig väntan uppstod. Olyckligtvi s gynnade strömmen fienden, de båda fartygen drefvo mot södra stranden.
::oora~i-Kan's" kano.ner afskjöto ett eller två skott. Några
~gonbhck derefter SJönk fransmanne n, dragande med sig den
hlla kanonbåten och dess tappra besättning. Newcastle var
förlorad t! - Vi skola icke vidare fortsätta denna beskrifning · det är
til:räckligt att säga, att broarue blefvo förstörda, varfven beskJutna och förstörelsev erket fortsattes. När detta afslutats
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vände fienden och gingo utför floden. Tusendetals voro de
rueuniskor som voro i saknad af tak öfver hufvudet; förlusterna kunde rälmas i millioner pund sterling; Englands andra
ansenal låg i ruiner. Allt detta tillföljd af brist på förutseende och förberedelse, och dock var kriget ännu icke slut.

Om Nautiska observatorier,

(Forts.)

metl särskildt a.fscmule Ilå kronometrars pröfning och reglering.

II.
J{ronometer-obsenatoriernas verksamhet och arbetsordning.
(Forts. fr. pag. 209.)

För bestämmande cif temperaturens inverkan på lfr onom.etrarnes gång användes i hnfvuclsak samma förfarande vid alla de
nämnda anstalterna. Medledning af dragningstabeller, ordnade
efter temperatur (se Tab. II och V), beräknas nemligen för
hvarje kronometer en dragningsformel, hvilken sedan anger
den ifrågavarande kronometerns dragning för hvarje särskildt
observerad medeltemperatur för dygnet och lätt kan tabelleras.
I tyska örlogsmarinen användes härför en förkortning af
Villarceau's dragningsformel med följande utseende:

el

=

du

+

rt

(t 0

-

15°)

+ b (t

0

-

15°)2

der el betecknar dagliga dragningen vid den observerade medeltemperaturen t'' för dygnet, sådan den erhållits i kronometerlådan, du dagliga dragningen vid
15° C., samt a och b de
s. k. tempemtw·-koejficienterna.
Beräkningen af dessa 3 konstanter utföres för hvarje undersökt kronometer efter pröfningens slut och föregår städse
en kronometers utlemning till begagnande. På grund af de
förändringar, som kronometerm ekanismen helt naturligt småningom undergår, förändras dessa konstanter med tiden, men
erfarenheten har visat, att a och b bibehålla sig nästan konstanta under n ågot år, men deremot m åste cl0 ånyo bestämmas

+

Tids kr. i Sjöc. 1887 .
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vid hvarje kronometerreglering.*) Det tillvägagående, som vid
··
l e b era"ln11n
· g fo"lJ·es , torde inses af följande redogörelse.
namne
.
Vid kronometerpröfningen erhålles en tabell för clragnmo·ar svarande mot resp. temperaturer. Kallas nu dessa obser-

Huru man dervid i föreliggande fall förfar, inses omedelbart
genom betraktande af de här nedanstående normalegvationerna, h vilka erhållas ur de 6 vilkorse; vationerna, då ju, såsom r edan förut påpekats, kronometrarna vid pröfningen undersökts för 6 olika temperaturer:

b

)

verade dragningar
d 1 , d 2 , d3, d,, d 5 och cl5,

de deremot svarande temperaturernas afvikelse från
Q

'-'l l'

sa, att Q~~ -_ t1 o
ob servera de u~z l)
cl1
cl 2 =
cl3
el• =
d5 =
cl6 =

_

~z

c• 2)

cl0
cl0
clo
clo
d0

0 z, 0 3' 0 -~:, 0" och 0 5
Q

+

+

+
+
+
cl0 +

a0 1
a0 2
a03
a0,
a0 5.
a0ö

+

+
+
+

b01 2
2
b02
b0J2 .
b0,z
2
b05

+
+ b(;;;ti

(I)

2

uneler antagande att cl 0 , a och b äro rätt beräknade och att
inga oregelbundenheter förefinnas i observationerna. Det.ta
senare är emellertid alltid fallet, och inga värden, som satisfiera alla de ofvanstående eqvationerna, kunna beräknas för
cl0 , a och b. Man har derföre att uppsöka de sannolikaste och
dessa erhåller man med användande af den räknemetod, som
benämnes "minsta qvadratmetoden", derföre att den grundar sig
på satsen, att "de värden äro de sannolikaste, som göra summan af de öfverblifna felens (skilnaderna emellan de beräknade och observerade värdena) qvaclrater till ett minimum."
Denna kalkyls väsendtligaste del består i att af ofvanståencle
s. k. "vilkors-equationer" bilda de tre "nonncd- eqvationerna", ur
hvilka genom vanlig elimination cl0 , a och b kunna beräknas.
*) Hnrn normal-rlrag-ningon do vid återkotnm;mdo reglering-ar . tmdcr pilg<lcnrlo sjijrcsa bcrciknas, skall i en komm;mtlc af'hanrlling om ln·onomrtrurs regl erin g, slditscl orh vilnl 0mhnrd 0mhtl:ls.

1y
P

·

1r:Jo
0 2 = t.2o - 15° o. s. . v., så skola ju de
• ,
dJ etc • återges genom fölJande
uttryck:
•

=

cl 0 n
[cl0] = clu[0]

=

[!U~ ] =

il[ =

+ 15° C. för

[ d ] =
2

cl0 [0

2

]

+ d[ 0 J + b[ 0
+ a[0 + u[0
2

+

]

a[0 3]

+

2
]
3

]

(II)

b[B•J

De här använda b eteckningarne hafva elen i "minsta qvaclratmetoclen" sed vanliga betydelsen:

[el] beteclm. summan:
[e J
,
[02]
"
"
[e:JJ
,
,
[01]
"
"
[rZ&J
[cl0

n

,

,

"

"

2
]

+
+
e~ z+
013 +
cl1

el

cl2 + cl3 + el, + cl5 +
02 + 03 + e. + 05
022 + 032 + e.2 + e5z +
023 + 033 + 04:J + 053 +

+

d6

05

etiz
063

e~~+ez•+e3~+e4•+e54+0ul

cl1e1 +dzez +ct3e3 +rZ,e. +ct5e5 +ct"B6
cll01 2 +cl202 2 +cl303 2 +cl,0/+cl;;05 2 +cl606 2

vilkors-eqvationernas antal, här således 6.

"

Af de qvantiteter, som ingå i normaleqvationerna, äro
tydligen enelast M, N och P olika för olika kronometrar,
meLlan derem ot [0 ], [0 2], [tP], [.0•] och n äro desamma för alla
samma pröfning clelta.gande.
Löses detta system således i afseende på cl0 , a och b, så
måste dessa kunna erhållas under formen

+ kN + lP
mM + pN + qP
rM + sN + tP

cl0 = iJ.l1

a
b =
~ cler i, k, 7, m,

(III)

p, q, r, s och t äro koustanter, som kunna uttryckas i endast [0], [0 2 ] , [EP], [0 1 ], och n. Utföres denna
räkning finner man, att tre af dessa kon,;tanter äro lika mecl
tre af c1e andra, och att nmn sZdeclos mHb.st behiifver 6 af tlem ,
h varvid lösningen får formen :
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d0 = aM
et = {J.ilf

b = y NI

Anm.

+ ~N + YP
+

+

<t,

N

+

(1, y, ä, c och ~ erhålles ur uttrycke u:

(IV)

oN+ eP
E

1

a=- -

,P.

n

Ett enk elt sätt att h ärleda uttrycke n för dessa 1:, li:, l,
m, p, q, r, s och t är följa~de.: ~ilcla genom eqvatio~
nernas i system (IV) mult1ph katwn, elen första med z,
den andra med le och den tredje med l, ·samt clerpå
följande addition , ett utt ryck för summan
iU +le V +ZVV
så fås
1 iU /
f 7:(0 23Jl
i[0))
in
2
+le[0J d0 + + 7c[0 3] a + 1+ k[0 1J~b =' +leV?
{ Z[~PJf
ZW J
L+ l[0
Z[0 JJ
venstra
i
måste
således
el,,,
=
m
Nu är högra membru
membru m k oefficien terna för a och b vara = O, och
k oefficien ten för d0 vara = l. Man erhåller således
vilkorse qvatione rna:
l[(~.F] = l
le[ 0 J
in
1
i[0J + k[0 2J + l[0 1J =o
3
2
7c[0 J + l[0 J = O.
i[0 J
Samma r esonnem ang, endast med elen skilnaclen,
att der a:s koefficie nt måste vara = l och de båda andras = O, ger vilkorse qvatione rna för m, p och q:
2
mn + p[0J + q[0 ] = O
2
p[0 J + q[0 3J = l
m[(-) J
q[0 1] = O
p[0 3J
m[r.:.)2J
och analogt för r, s och t:
t[0 2 ] = O
s[0J
m
2
t[0 3] = O
1·[ 0 J + s[0 J
3
2
= l.
t[0{J
J
s[0
J
r[0
man nu att
finner
Löses dessa tre system,
m=le
r= l
s= q
konstan terna kunna ber äknas på
öfriga
sex
de
och att
n edanståe nde sätt.

fl=
y =

[0 2 J y
[0J
- {J- -

+

]l

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

l+

J =

~

1 --

f

(V)

E

j'

g (

-

E=

'=

n

n

[0 2J r
[0J .
- - el- n
n
2
JC
[0J E - [0
n ·
n

f

{

1
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1

l.t -

79

· .CJ

D e fhr lösninge n af dessa eqvation er erforderl iga qvantiteterna .1; g och lt fås genom formlern a:

f=

[0 2J

-

0
n

[ J[0]
(VI )

Sedan konstant erna i (V) äro beräknad e har man således
enelast att i uttrycken (IV) insätta de resp. kronome trarnes
JJ1, N och P, för att erhålla de sökta d0 , a och b.
Till förtydlig ande af det anförda utföres här såsom exempel beräknin gen af tempera turforml erna för de i T ab. V upptagna kronome trarna.

Beräkning af d0, a och b.
Den vid kronometerprö fningen erhållna (Tab. V) omordnas för det ändamålet på följande sätt.

~pcratnr.

l Eppncr lir:o HO. l Knoblir·h N:o 193ö.\

_Tab. V. l IIIerl inm. \Tab. V. l.i\Icrl inm.

5

+ ~~,~~, + 29',s
27 ,3o
24-,GO
21,r,o
l!.l,oo
16,75
13,00
12,45
9,20
9,1'>
!.l,70

ns) - ~~~:

1- ~~~~o l

1

2G,o

22,27

20,~

24,42
2-1,68

23,57

13,a

25,2\)

:24-,99

lO,n

2!5.87
2ti,73
2G,o6

:2G.3o
l

-

l ',2o

5,;:.()

0,'''
O,ö1

o,r,:J

:5,11

4,96
4,81
4.!12

l
:2(),48

:::

0,G7

Ö,2:J

J ,S7

f = + 416,5
g = + 4477,7
h= + 64688,4

3

5,77

5 ,ft1

5,-13

l l\Icrlium.

1,oa
1,03
0,79
0,,,-1

1

:J,s1
5,so
5,73
5,GS

2l ,Gö

2ö , ~o

9.4

-

5,~•

21,o<
2~,72

~~

:)',2~ ~ - ~

7

Med användande af dessa data erhålles alltså medledning
af system (V) :

Ehrlich N:o 300.

V. l .~cdinm. l ~V.

i Ta b.
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+ O,ooo103ö
'=
E= O,oooo11o

l ,03

0,5'>
O,;;:,
0,47
0,:,[

o=
y
(3
a

O,;,;j

-

+ 0,3ö18G

0,-lO

+

+
+

+
+
+

e
--·-

+ 14',s
+ ll ,o
+ 5,3
+ 0,3

20°,8
2G,o
20,3
l i5,3
10,9
0,4

l

l

-

4,1

-

:3 ,6

[(;!J

[] = l + 21,7
1,:13Gö

e'

l

l

-·

l

+ 219°,1
+ 121,0
_L
l

l

l

+
+
+

28,1
0,1
16,8
'll ,4

[0'J

+ ,[lli,5

Log. [] =
Log. G =

0,7782

0,7782

Log-. [ l -

O,r,c,s~

] ,SH-1

[n]
n

=l

l

2.01\)(i

l

--

+ 3:242°,3
+ 1331 ,o
l

l

+
-

-

1+8,9
O,o
68,o
l7i),G

l

[ e"j

l

+ J-l77,7

l

l

Eppnor N:o 14!.l.

(:)'

(-') '

-

2,ö270.
3,4730.
4,öu3U.

Log.
Log.
Log.

10.
10 (n)
10.
10 (n)
10.
10.

-

l

l

=

6,o1G4
Log.
Log. - 6,no9ö
8,0401
Log.
Log. = 7,:;noo
Log. - 8,3722
Log. - 9,5493

+ O,o1ooas
O,ooasnr;
+ O,o23:;a

+ 338,o.
+ 2971,1.
+ 35778,4.

Härmed är elen för alla kronometrarna gemensamma delen
af räkningen afslutad, och de resp. kronometrarnes konstanter
cl 0 , a och b beräknas derefter med hj elp af de härledda resultaten enligt system (IV).
Dervid erforderliga uppgifter fås ur nedanstående tabell:

3
Derur heraknas först qvantiteterna [0], [0 2], [0 ] och [0'J
fl, y, o, E
a,
samt
h
g,
j,
konstanterna
samt de deraf harledda
och C, hvilket lättast sker genom U}1pställande af ett tabellariskt rälme-schema, analogt med det följande:

t'

3,G2 x 21,7
3,G2 x 416,u
69,41 x 416,5

Elulich N:o 390.

Knoblich N:o 1936.

Q

+ J7092°,o
-\- 14GU ,o
789,:3
O,o
28:2,u
983,;;

l+

+
+
+
l W' l
' + (jJö88,< *)

GO,u

*) I denna oeh !Oljande beriikning;tr iiro amiimta (yrstiilliga logaritmer.
Decimalonm i e 3 odt 0 ' sakn<t all betydelse. lhl osiikcrhcten i 0 är ungefär
0°,1, men iiro dod\ mcdtagmt för symmetriens skull.

l de l
+ w)l- 10')- 200,1 + ll ,o - 21,7 - 238,7 d

+
+
-

5,3 - 2~,6 0,3 - :2~,0 4,1
·5,6 - -Ö ,5 1

d0'

l
l

4204,o 1262:5,8 125,1 ~ -- 663,0 2,3~ ,5 1
442,o l_

lOo',~ 1-~~,3 /++ 14S,o

831,o -- ~-

[el]
III

el

[dC:!]

N

[d0')
p

-

el e

l

5s,21- 77,0 61,6 -

~,G 1-

!),8

1-

5,6 -

5,1
4,9
-·-

[d]
III

+

+

1130,2 11
67'7,6
30,71- 162,9
0,5
1,7 85,7
20,8 153,7
27,~ -

[de ]

[rl0 ' J
p

N

[ J - 1-±2,7 -- 40:5,1 - 8838,1 - 32,2 - 1:22,7
2,1,>-14

l

d(:)

l ·' >"o 1,o - 0,7 -0,5 - 0,6

17,8
ll,o

-

-

O,r,

l

d& '

l
-

3,2 l O,a 2,G 2,8 -

+
+

[rle]

[el]
III

2ö3,4
121,0
17,o
0,1
10,3
13,7
[de']
p

N

-

- --

!Log. [J

el

deJ'

l

2,6076

:3,9,\n

1 ,507!)

2,0889

-

2219,u -4-,5
0,61\32
3,~46~

-

26,9
] ,4298

-

427,r,
2,630g

l
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Konstantemct för de 3 kronometra rna blifva tU:
do

-

(t

b

149.
8858,1 y =
8858,1 c
8858,1
-

'

Knoblich N:o 1936.
122,7 p - 2219,o y 32,2 a
122,7 r}' - 2219,a c=
32,2 {/
2219,o
122,7 c
32,2 r

du
(t

'

b
do

-

a

-

b

Eppner N:o
142,7 a - 405,1 p
142,7 p - 405,1 ä
142,7 r - 405,1 c -

4,;, a
4,5 p
4,5 r

Ehrlich N:o 390.
427,;, y
26,u p
427,;, c
26,9 o
427,5
26,u c -

'

25',~5

+
+

0 12G3
O,oon.

-

5",67

+ 0 12D
+ O,oon.
1

-

--

-

O', r,;,
O,o12
O,oo23

och således el eras clmgningsfo1'1nler följande:
Eppner N:o 149:
15")".
0',0073 (t 0
OS,2G3 (t 0 - 15°)
25",~5
dKnoblich N:o 1936:
Os,oon (t0
9',12n (t 0 - 15")
57
d
5' 1
Ehrlich N:o 390:
d=

+

+

+

+

Uppställes, såsom ock vanligen sker, summan af de båda
b (t" - 15"Y, i form af en
sista termerna, a (t 0 - 15°)
tabell, hvilken, enligt hvad förut påpekats, gäller för hela
expeditione n, så erhålles nedanståend e korrektione r, hvilka,
för utrymmets skull, här blifvit beräknade endast för hvar
femte grad, i st. f. för hvarje grad, hvilket senare torde vara
lämpligare och beqyämare vid tabellens användande .

+

Temp. C. Il
1

t'

+

-

T emperatur-korrekti onen: a (t"

+

5.
10'

+ 15°
+ 20°
+ 25°
+ 30'
l + 35'

E ppncr N:o 149.

_ _

l Knoblirh

l

.Kon·cktion.[cliffp;'\ O',t.J\ Korrekti on.

1

il

l",oo
1,13

+

O,oo

+ l,iiO
+ 3,36
+ 5,sn
+ 8,18

+ O,o12
+ 0,019
+ 0.026
+ 0,033
+ O,oc~o
+ O,o.n
+ 0,054

-

+

Os,r,6
0,46
o,oo
0,82
2,o2
3,58

+
+
+
+ 5,ii0

15")

-

~:o 193G.

+b (t"

-

15"Y

Ehrlieh ~:o 390.

l

~diff. på 0',1. Korrektion .\diff. på 0',1.
•
1

-

+
+
+
+
+
+

0,001
0,006
0,013
0,020
0.027
0,03·1
O,oll

+ O,oo

+ O,ooa
+ 0,001

0,12
0,35
0,7J
1,16

- O,oo1
- O,ooa
- 0,005
- O,oos
- 0,010

-

0',11

+ O,oo

--

Till elen ur en dylik tabell tagna temperaturk orrektion,
som motsvarar det gångna dygnets observerade medeltempe ratur, lägges elen vid sista kronometer -regleringen ·erhållna
normaldrag ningen d0 (vid 15°), och p å detta sätt kan navigatören - oaktadt temperature ns förändring - erhålla en
gcwska korrekt bestämning af sina kronometra rs dragning
för hvarj e dag. D en erfarenhet man vid användning af ett
dylikt tillvägagåen de vunnit på ett stort antal såväl örlogssom handelsfart yg, visar att de stånd, man på detta sätt dagligen erhåller för sina kronometra r, äro vida tillförlitliga re
än de man med användning af en på vanligt sätt beräknad
medeldragn ing får. För att närmare visa clet.tft må här anföras
ett par exempel:
Antag att ett fartyg utgår från en hamn i engelska kanalen, hvarest de nyssnämnd a tre kronametra rue blifvit genom
15" C. samt
tidkula reglerade vid en medeltempe ratur af
vara som
befunnits
dragningar
att kronametra mes dagliga
ofvan: - 25',2o, - 5",'>7 och - 0',55. Efter någon veckas segling
25°. Med känner i Atlanten har temp eraturen stigit till
få s
efficienterna
o
temperaturk
beräknade
nyss
nedom af de
dragningar:
enligt ofvanståend e tabell i stället följande

+

+
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N:o 149.
Mot 25° fås i tab. korr.
i Engelska kan. dragn.

N:o 1936.
2' ,oz
5 ,57

+

+

N:o 390.

3',3G
- 25 ,2:;
O ,%
i Atlanten
,
- 21 ',sn
- 3',o5
- O',oo.
Vid konkurrenspröfnin gen i \Vilhelmshaven 1883-84 }Jåträffades ganska stora t emperatur-koefficienter för en del af
kronometrarne. För tre af dessa erhöllos nemligen följ ande
dragningsformler :
Tiecle N:o 192:
d =
4',41
0',G7G (t -- 15 °)
0',0487 (t
Tiede N:o 207:
rl=
2',;;7
0',617 (t - 15°)
O' ,oo32 (t
Mierendorf N:o 43:
d =
3s,:;-l
0',166 (t - 15") + 0 ',0158 (t
15°)2.
Beräknas deras dragningar uneler samma förhållanden
som för ofvanstående kronometrar, så erhålles:
N:o 192.
N:o 43.
N:o 207.
Vid 25° korr. i tab.
- l ',sn
6',49
+ 9',2-l
i Eng. kan. dragn.
4 ,41
-- 2 ,57
3 ,;;4
i Atlanten
,
2S,r>2
- 3S,n
5",7o.
Vore temperatur-skilnac1 en större, skulle förändringen i
den dagliga dragningen för kronometrarne blifva ännu större
än i förestående exempel. Man ser häraf hvilket betydligt
infly tande temperaturen har på den dagliga dragningen.
Kände man nu ej temperatnr-koeffici enternas storlek, vore
man således alldeles omedveten om dragningens förändring
och skulle icke ens kunna gissa åt hvilket håll denna ginge.
Fartygets longitud, enligt kron . .AJ. 43, skulle härigenom, redan efter 10 dagars segling i det heta klimatet, vara felaktigt
nära 1/ 2 grad, oafsedt det longitudsfel, som kunnat uppstå af
andra möjliga brister hos kronometern.
För att kunna bilda sig ett omdöme om temperaturkoefficienternas vanliga storlek och förhållande till kompensationsfelets norm A. (i klassificerings-talet A
2B), anföras

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

dragningsformlerna för i tab ellen III upptagna kronometrar,
h vilka blifvit på analogt sätt beräknade:

+

Ehrlich N :o 460, el = - O' ,s2 - O',o2a W - 15")
OS,ool5
Bröclring, 1102, d= - 3,23
O,oo2 (t 0 - 15°) - O,ooos
1108 el = - l 56
O.o3s W- 15") - O,oo21
, 1070, el = + O,o4
O,o14 (t'' - 15") - O,oo17
Ehrlich , 4Gl, el = + O,as - O,oG3 W -- 15° ) O,oo22
Bröclring , 1105, d = - l,2o - O,oo2 W - 15") O,oo39
"

"

'

'

+
+
+

l

+
+

W-

15")2

(~ " -15° )
(t " - 15")2
2

2

(t" - 15° )
2
(t"- 15")
W -15?

Af pröfningstabellen .;W III har vid beräkningen af temperatur-koefficiente rna endast elen del begagnats, som o~fattar
sjelfva pröfnings1}erioden eller tiden från den 10 Nov. t1ll den
10 Mars.
En ungefärlig för eställning om dessa koefficienters för1
ändringar från ett år till ett annat lenmar n edanstående tabell,
hvari sammanstälts en serie värden på a och b för kronometrar, hvilkas temperatnr-ko efficienter bestämts och publicerats
flera år efter hvarandra. Uppgifterna hi.i,rröra allesammans
från Wilhelmshaven.
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Ehuru navigatören - seelan han till normaldragningen
fogat temperaturkorrektionen - i allmänhet gjort sig oberoe:!".de af de oregelbundenheter i dragningen, som hänöra af
temperaturens föränderlighet, bör det dock anmärkas, att
temperatur-koefficienternas storlek härvid icke är likgiltig.
Medel-temperaturen för dygnet i kronometer-lådan kan nemEgen af praktiska skäl icke bestämmas med någon hög grad
af noggrannhet. Det vanligaste och beqvämaste sättet derför
är att observera en i kronometer-skåpet inlagd max.- och min.termometer och betrakta mediet af dess angifvelser såsom dygnets medel-temperatur. Under icke alltför vexlande temperaturförhållanden, hvilka - äfveu för deras skadliga inverkan på
kronometer-mekanismen - böra undvikas, torde denna metod
också lemna resultat af - för praktiken - erforderlig noggrannhet. Man torde emellertid - såsom en gräns för kompensations-felets storlek - böra uppställa den fordran på sin
kronometer, att ett fel i bestämningen af dygnets medeltemperatur på 1° C. icke må få förändra den beräknade dragningen med mera än 1/ 2 sekund.
Genom differentiering af dragningsformeln finnes uttrycket del för dragningens förändring för en viss temperatnrskilnad Lit" vara:

[as

del• =

+ 2b

5

(t 0

-

15°)j Lit" ... . ..... (VII)

För gränsfallet, då d el" = ± 0",5 och dt 0 = l 0 , blir således:

±
t
"§
-

~

-

----o---=
" ' -11- - -

+ +

+

os,s =
=

±

+

a"
2b" {t0 - 15°) eller
O" ,- - a"
';b"
15° ............... (VIII)

+

hvilken formel, efter insättande af vä.rdena för a OC'h b, anger
de temperatur-gränser, utanför hvilka man - på grund af
ofvanstående resonnemaug - icke bör lita på kronometern.
Utföres denna beräkning för här anförda kronometrar,
finner man, att de temperaturer, mellan hvilka deras angifvelser efter temperatur-korrektionernas anbringande kunna anses tillförlitliga, äro följande:

-
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Eppn=-~~:o 140
Knnblieh
Ehrlich

, 193G
, 390

Ticdo

,

,'

Mioroml orf,
Elulieh
Bröcking

192 .
207 .
43 .
460
1109_
1108
1070 .

E hrli ch
Bröel<ing

461 . .
1105 . .

l + 33•
l+ 0:,263 j+ 0',00731 + 67 °
10 + 24
~~- 0,129 ~~+ O,oon + 58
91 + 17,r,
- Oo12 - O,oo2a + 126
17 + 22
+
27
+
0,0487
l+
- 0:670
- 78,G
160
3
0,0032
+
+ 0,617
D
25
7
+ 0,766 l+ 0,0158 +
+ 0,0015 + 190 - 1-!3 + 23,G
O
·l + O,oo2 O,ooos + 326 - 290 ++ 13-_.,5
6
+ 0,038 - 0 ,002~ + 125 113
i+ 0,014 1- 0,0011 + 158 - 136 + 11
841 + 29 ,''
O,Ob3 + 0,002'2 + 143 O,oo2 j+ 0,0039 + 79 j - 40 + 15
0

-

,
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De rent imagin ära temperatu~·gräns.erna fö:· Tiede ~:~
207 och 1\'lierendorf N:o 43 v1sa ofortyd bart dessa .klo
nometr ars olämpli ghet för praktis kt bruk, synnerh gast
vid vexland e tempera turer.
Formel n (VII) lemnar äfveu anvisni ng på, huru den s. k.
11
e•
Med en h·onom
'c •
•
tempera ture?t k ~tn b er.:·ak n as
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atur,
temper
elen
man
enar
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ters kompen sationst empera tur
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Anm.

meln (VII) synes, n är
2b (t 0 n

::l1 i5

+

15°) =

to = 1o"'O -

a ....... . 2b

o,
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so m således är värdet på kompens ations-te mpenrtu ren.
Är detta vilkor uppfyld t eller - annorlu nda uttryck t håller man sig i närhete n af denna kompen sations- temp eratur,
beh öfves n emligen en myck et stor temper aturshl nad f?r at t
framka lla en i j emförel se dermed liten olikhet i .dragm ngen.
Kompen ::;ations tempera turen ligger -- sås01~ man 1~ser genom
jemförelse mellan formler na (VII) oeh (IX) - m1clt emell.an
cle ofvan anförda "temperaturgr änserna för kronom eterns b ll(Forts.)
förlitlig het".
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