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Torpeden och minan
i sin historislm utveclding intill nyaste tiden.
(Forts.)
H et·reshoff'ska torpedbåten. Den engelska regeringen har hos fit·man Herreshoff i Förenta statema, Bristol, R hode I slanrl, låtit bygga en t orpeclbåt, som i många
fall t yckes öfverträ ffa de fl esta af sina föregångare.
Båten är G9 fot G tum lång och 7 fot 6 tum bred samt
bar en höjd af 5 fot G tum ; fr ån kölen till elen belastade
vattenlinien är det blott l fot 3 tum, men djupgåendet måst e do ck beräknas till 4 fot 6 tum, emedan så
väl roder som propeller befinna sig umler kölen. Vid
båtens konstruktion lir att anmärka, det unelervattenskroppen har träborclläggning, men öfver vattenlinien
är skl·ofvet bP.klädt mecl 11! 6 tums homogen stålplåt.
Dessutom finn es ytterligare en stålöfverbyggnad till
skydd för manskap och maskin. Det ofvan antydda
byggnadsstittet har blifvit använd t, emedan träbordläggning an set s så väl lättare att unelerhålla som ock att
kunn a jemnare tillverkas. I händelse man velat använda
stålplåt äfven till bottnen, hade denna måst göras allt
för tunn. Man har föreslagit att bekläda bottnen mecl
koppar eller M1intzmetall. Båt en är afspetsacl mot
ändarue och dess linier äro niistan lika för och akter.
Masl,inen iir placerad i främre hälften å fartyget och
propelleraxlen utgår i sned riktning genom fartygets
botten , så att propellern komm er under kölen på cless
aktre tredj edel. För att motverka axelns sneda riktning är elen böjd i en ktufva på hela sin längd så att
dess aktra ända är nästan horisontel. Axeln af stål
20
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iir inneslutm1 i en metallhylsa, beståentle af ett stort
antal bredvid hvarandra sU\eml c lager. Detta P:itt att
a.nv~iml a .on höjtl propl)llnraxel ilr ett t1jcrft och f dm
föregåentle idC:er a.fviJ,amle företag , men som dock
fullkomli gt svarar mot sitt ~imlam ål , utan att friktionen
blir allt för stor. Axeln mecl sin l1y lsa är s~k c rt fästad
uti ett koppanum, som utskjuter und er fartyg sbottnen och tj enar såy~ll till stöd för axeln, som lösköl
och ytkonclensor. Rodret är liksom propellern placeraclt på ett egenJomligt vis, nemligen und er kölen
tätt intill akterstiifven; det är balanceradt a. v. s. har
sin vridaxel icke på ena sidan utan nitstan i mitlte11.
Uppmilrksamhet förtj onar vidare ångpannan, eller riittare sagdt ånggencratom, som är konstruerad efter
den af firman Bell evili e & komp. infönla prin cipen,
ehuru med vä semltliga förilndri ngar. Generatorn best år
af ett, två tum i diamet er hållande, 300 fot lång t rör,
som är limlat omkring ytan af en cylinder; rosten befinna sig viLl nedre basen af denna cylincler och erhålla luft genom en luftcentrifugalpump, som drifves
af en siirshild masl;:in. Vattnet cirlmlerar i detta rör
med stor hastighet och går såsom f'tnga , med ringa
vattenhalt, in uti en s~irsh.ildt ångtorkningsapparat, så
att maskinen matas med lindrigt öfverhettad å11ga.
Denna generators föm~ims ta företräde består deri att
den hastigt bilclar ånga; fem minnter efter p:"teldningen har man redan ett tryck af GO((. per qvadrattum ,
så att båten på kort t iLl kan göras klar t ill strid om
den också tir alldeles oförberedd. Dessutom ta ger denna generator föga plats och måst e tillgo clogörandet af
bränsle vara utomordentligt förmånligt. Generatorn
har äfven användts att drifva ångsprutor; pR rost en
befinna sig alltill ved och ett kiirl med pet1·oleum, som
vid be h of kan hällas på veden och antiimlas h varigenom
en kraftig vattenstråle blir disponiL el på f å minut er.

Vill de af engelska amirn litetet med denna bi\t anstiilda prof uppgir k u ~.h~ n s ha;-;tighet til L l G b 10p och
ådagahdes tlervid s;h·ill nnsl,in(ms som rodrets ut märkta l\onstru ktion.
Ant in gen gående framilt ell er bark lmn båten viindas J1å en eirkel nwd en diameter af omkring tre gå nger dess liingd eller 180 fot, och fril n full fart kan
den stoppas på trefj erdeclelar af sin l:ingd.
I det föregående har blifvit antyd t, att god manöverförmåga , stor fart och man skapets samt nutskin ens
skyddande mot handgevärsela ilro <l e v ~iscn<ltl iga ste
fordringar man bör stlilla på en t orpedbåt. Tager man
nu i betrakt::tnde att <len ofvan beskrifna båten besitter
dessa egenskaper i så hög grad som man för närvarande rimligtvis kan fordra, samt att den dessutom mycket hasti gt kan klargöras och bespara bränsle, lägger man
clertill att den, tillfölj e af sin gröna fiirg, i det längsta
förbli fver osynlig för fie nclen, så kan det med skäl ifrågaslittas huruvida ännu något i denna vllg blifvit frambragdt som kan mäta sig med den Herreshoffska båten.
Vår ryktbare landsman Jolm Ericsson, monitorsystemets uppfinnare, har ny ligen vid Delamater IronW orks i New-York låtit bygga ett torpedfartyg, lika
genialiskt till sin konstruktion som många af hans föregående uppfinningar inom sjökrigsmaterielens områlle.
Fartyget har fått namnet "Destroyer" och är 130 fot
långt öfver stlif och 12 fot breclt; cle sista 12 foten af
aktern tillspetsas från 2 fot till någ ra tums bredd. D j upgåendet är 10 fot. F arkost en har ungefär formen af en
haj , och som han är försedd. med en alldeles ovanligt stark
maskin, uppgående ända till 1000 hästkrafter , genomskär
den vattnet med en utomordentligt stor hastighet ; det
påstås timla till 21 1/ 2 knop. Ett vattent ät t öfvercläck af
jern är flackt anbragt upptill och deruneler befinner sig
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hufvnclcläcket. N~ir fartyget skall Hargöras för stricl
tillstängas luckorna bYarefter rumm et ~~r fullkomligt
vattentiitt. Rumm et mellan j l'rmHick et och lmfvud(Uicket
fylles derefter med vatten , hvarigenom farlw~ten nedtryckes så mycket att vattnet går öfver hnfvuddäcket
så att endast en del af bogen, hvilken är skyddad
med 8 tums plåtar, blir synlig; skor3tenen och officerskajutan sticka derjemte upp öfver vattnet. Farkosten är sålunda fullkomligt skyddad , så att don svåraste ka.noneld som de fienc1tliga fartygen rikta mot
"Destroyer " icke kan göra hono m någon annan skada
än möjligen bortskjuta skorstenen eller geno mborra
hyttorna, men hela besiittningen befinner sig i fn1lkomlig säkerhet i det djupt um1er vattenli.ni en liggande undra rummet. Om en svår projektil trii:ffar bogen
så mf.ste den, tillfölj e af pansarplåtarnos sneda ställning, rikoschett era bort öfver fartyget. Destroyers fö r måga att fly ta är lika stor som den hos en räddningsbåt, och om han också Yid sYår sjögång k an komm a
att rulla betydligt, så skall han do ck uneler strid, då
han är nedsiinkt under vattnet, ila fram tillräckligt
stadigt för sitt ända mål. Ericsson yttrar i ett bref till
tidningen "Aftonbladet" rörande Destro y er bland annat
följande , so m vi här taga oss .frih eten återgifva :
"Ben~imningen torped iir oriktig, eniir vapnet är
helt enkelt en umlervattensprojek til som salmar egen
fortskaffningskraft. Det oaktadt torde det vara b~ist
att bibehålla elen brukliga benämningen torpedfartyg.
Initialhastigheten af elen projektil som begagnades på
Hu dsonfloden, med stillast ående försänkt tub och 150
{i. tryck per qv. -tum, var 140 knop. l\Ied det högre
trycket och den fullkomligare anordningen ombord på
Destroyer, kommer hastigheten att öfverstiga 160 knop.
Projektilens beskaffenhet är sådan att laddningen kan
antändas endast medelst en så våldsam stöt emot det
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attackerade slw ppet, att spetsen, hvilken är ihålig,
kr ossas. Som den senare har en slipad egg af härcladt stål, 14 tum lå ng i ver tikal riktning, så inses,
att de i England ber edda näten för afhållanclet af
\Vbitehcads tur pecl ;iro oHirmög na att hindra den hastigt löpande massiva umlervattensprojeU ilen att tränga
ig·enorn (ncmligcn n1itet) och ni't sitt mål. Tvenne ventiler ~ir o aHLr ag ta vid yttre tin dan af utskjntnin gs tnben. Den yttr e af dessa venti ler hålles alltid öppen
und er attack, h varemot den inre ~ir sluten för att hindra vattnets intriingamlo i tuben, ett oeftergifligt vill;:or fö r att bl!lmt uJ etltlela nödig hastighet åt projektil en. 1\Ien elmru inre ventil en utest~inger sjövattnet,
hind mr den alleleJes icke projektilens utlöpande.
Projektilell utshjntes fö rm edelst sa mmantryckt luft,
verlmncle pil ell piston af tr~i fö r sedel med läderpackning. Den na anordnin g medgifver utslc.iutning af flere
mindre projehtiler på. en g< Lng. Dessa läggas bredvid
och öfver h vam mlra i t.uuen sa mt löpa tillfölje af sin
form oc h vi gt lmstigt till va tte ny tan, samt forts[itta
sedan kusau i L1en riktning, hvari de blifvit utskjutna.
Det ton1e va.m öfverlli.\tligt påpeka, a tt dessa mindre, på
hafsyta11 löpaml e, proj ektiler, ~i1·o fmktansvä rda vap en,
om Lle pil kort af::;t~ntl a nviintb s emot opansrade fartyg.
Att minl.Jåtamc, hvillm sjömaUema på senare tider
anskaffat för att skydela pansars1;:eppen mot under vattensattack, btt kunna förstöras medel st sådana projektiler tarfvar intet bevis. Hvad anfall 1)å större
pansarskepp Letriifi:'ar, torde det åter vara nödigt anmä,rka, att Llet attackerande torpellfartyget, som iir
försedt med den stora projektilen, vid angreppet bör
understödjas af följesl agare för sedda med de mindre
vapnen fö r att spränga fien dens minbåtar."
En herr Mortensen uti Lead ville, Columbia, har
tagit patent på en torp edbåt af ny konstruktion. Denna
0
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båt är förseeld med en bågformig l>öl som sträck er sig
·utom akterskepp et. PG. aktra delen af kölen i.ir ett
hak för rodret, hvilket på Mda sidor är försedt med
i rät vinkel utgående armar, h vilka påverkas af genom
aktersk eppet gåeml e stiinger. Båten ~tr tlclad i flera
afdelningar af hvilka en iir afsec1t1 t'i)r mansk apet och
torp etl ntsiittningsappar ate n, en annall för sj elfva torpeden oeh am1ra <"tter för luft oeh vatten till erfonlerlig<t qvautitcter. l öfra del en af L:lten befinner sig
en meLl komprim er ad lu ft fyld lmmmare; tlenna luft
tjeuar till inandning f(n· besiiti:Jiing en och till maskinens chifvamle. Blam1 L1e ofvanntinmrla afdeln i1Igarne
är äfven en nti hvilken vatten pressas mot en luftdy na; denna kammare tj enar som kraftsamlare för torp e dnts~[ ttnin gsappamte n.
Genom hela båten oeh genom bogen gå1· en cy limler med ladtlkammare. Vattnet so m ll rifver k ulfven hm antill gen inpressas i kraftsamlaren prt fö rhand ell er umler vii.gen. B:Ucm l1 ar en
öfve rbyggnad so m kan aftagas oeh elUlast iir förenad rn ecl
skrufvet mellelst lml tar. Denna öfverby ggnaLl iir ~ifv en
delad i afd elllillgar mec1 ventil er fö r att in- eller utsliippa vatten elle r luft. Pä öfm delen befinna sig
tviinne ingånga r fö rsedela med vattentiita dönar. Den
afdel ningen uti h vilken man sl-:apet 1cfi.nner sig ~tl' fcl l'se dd mell ventiler so m knnn a öppnas in ifrån. Jll itlt
emot hvctranrlm på hvar sin siLla af fartyget i.iro urtagningar fö r prop ell earue, hvil lms axlar in uti Låten
stå i före ning med motor er , hva rigeno m båten k an gå
såväl back som fra måt samt ~ifven höjas eller sbinkas.
B åten kan antingen gå helt och hållet nmler vattnet
eller ock på ytan i h vilket sistn ~irnn da fall öfvel'byggnaclen aftages.
Firman Yarr ow & komp . i Englam1 har ny ligen
bygt en torpedb åt so m har tviinne ege11heter. För clet
första h ar elen ingen skorsten utan röken går i stället
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ut p it båtens ena ell er· b[ula sidor; vid rökrörens mynnin gar äro vent il er allbragta h vi lka ~iro sit inrbittalle
att de hindra vatt nets illtr;LngaJHle. Denna fråvaro
af slwrsten har natnl'l igen rl en föl'Llulen att in gen rökpelare, som i förtid r öj er båtens annalkamlc, h:ir kan
uppkomma ; n ts igten skymm es ej f\) r rorgängaren och
båten synes l ~igr e på vattnet och blir svår att urshilja.
Vidare har båten två roder det ena i aktern, det andra
uneler }, ()len omkring 10 fot fdm bogen. Bakom det
förstnämnda befinner sig propellem ; när bilten gör
stor fart liir det sistnitmnda ha den största styrförm~tgan, hvilket btt kau förk laras derigeno m att bogen
höj er sig nilgot och fnuMtäll er s!ilnm1a minch-e mo t ståm1 för dess sidorör elser. Vid profven befanns Llenna
båts hast ighet och sty r fö nnl.ga lika ntm~irkta som elen
HenushoH'sbt barlwssens. Båtens dimension er :iro SG
fots liin g tl, 11 fots lJl'etld och 5 fot G tums djnpgi\ encle.
Ånn·p·e ucmtorn best:lr d' rör af smiL1t jern anbragta i
zin·zaw
s,'Jn minnter eft er U[1]1chlningen
visade manon
o J
.
...
metum ett tryck af tiO tf;{. Alla dy lika rörpannor ega
fonlel en af at t vara mycket litet fa rliga; skulle någon
gång ett rör sp1·inga sönder så utströmmar natmligtvis all ~tnga ur pannan, men dess qvantitet är ganska
ringa och kan derföre ick e fö1·orsalm någon synnedigen farli g explosion .
Den amerik anska h(tten ''.Lighting ", bygd hos
Henesh off, ii,r 17,riS m. lå ng, l ,m m. bred och ligger 0,56
m. djnpt; den är sammansatt af ek virke med furubordläggning. D enna bi'tt iir liksom lle Hesta af sina likar
inr~Lttad fi·,t· stångtorpecler , hvillm kunna ntskjutas 3m.
nnc1er vatt enlinien och G m. från bogen. Torpederna
ladelas moLl 15 k g. clynamit. Båten kommer att förses
med en elek trisk lysapparat och sk all göra 19 knop.
Är ma n ej i t illfiill e att fö r se sig moll båtar, som
genom sin fart äro öfverltigsna större fartyg, måste
o~ J

-

man låta sig noJa mecl andra itng- segel eller till och
roddbåtar och genom Llet ::;törre antalet ersiitta födnsten af en och annan sildan. Ju mimh-e båtarne iiro
och ju stöne dems antal, desto tittare hafva de att
undvika ::;töne fartygs artillerield och desto lättare
blifva de att trans1Jortera samt kuuna mera öfvenaskanrle upptriida i ::;triden. D et iir t . ex. möjli g t för
stönc fartyg, att, med ett antal piteldade Låtar hiingande
under diivertarna, Legifva sig in i striden och i clet rilt ta
ögonblicket nedfira dem, då de så myck et mera Llifva
farliga motståndare som krutröken gifver dem tillfiille
till öfverrnmplingar. Verkligt stora dim ensioner antaga
byggandet ctf torpellb å tar efter elen eli gelsk-ryska mobiliseringen; uneler Jet England för lwa rj e större fartyg
utrustat· torpedbåtar, lär Ryssland dels i Danzig och
Stettin dels hos firman Buinl i St. P eter sburg hafva bestäldt omkring 100 sty cken båtar, so1n ftjru tom a ltdra
egenskaper äfven lmuna tran sporteras på j ern vii g .
~liuutlii:;garc
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och miHIH'åmal·.

l\Iinutliiggare äro s1Llana Låtar eller fartyg som
hafva till uppgift att tillspiina hamnar oeh r edder
medelst miuor. D et ~i l' alltsit farko ster pas:-mmle att
från större fartyg , minpr;\mal' eller Ll epoter utföra oeh
förs~inka minor med dertill hörande hablar oeh aukare.
De skilja sig från amh-a båtar enllast Lleruti, att cle
måste vara förselilla med en eller fl era kranar d~lv er 
tar eller likartade inrättningar medelst hvilka cle kunna
lyfta minor. Minprå mar ~iro till större delen äldre
slopade fartyg som föri:indrats sålunda att cle titt lmnua
ombord förvara, transportera och lossa sin last bes tående af minmaterieL lVIinuthiggare och minpråmar
tjena enelast till defensiva ändamål; d. v. s. de komma
nästan aldrig i beröring med fiend en, såvilla de ej någon gång kunna tjena till att komplettera:sp~irrlinien,
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i hvilket fall åtminstone minuttiggame måste vara i
besi ttniug af manöv erförmåga och goel fart.

'l'auc11 öhcr t orpe!lfartyg och 1Jåta1·.
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Haney's bogsermina.
Denna mina ellm· torpell, hvilk en i slutet af sextiotalet uppfanns af brörlema Harvey, kaptener i engelska flottan, består af ett kopparldirl, som, för att
skyddas mot yttre skaclor, iir omgifvet med en jemoeh tr~ibeld~iclnaLl. Vid kärlet iiro flera ~intlar fiistadc,
dessa ~intlar sammanlörm i hanfot nti en rirw
o·cnon1
b
b
hvilken bogsel'trossen sLires, hvarefter på denna slås
en knop och ledes trossen ytterligare genom flora lwrk!Jojar. Dessa bojar hindra, då trossen iir slapp eller
hiinger i hugt, torpeden att sjunka till bottnen; kapar
man deremot trossen kan torpeden sjunka, befria sig
från tross och hojar och blifva oskadlig. Harvoy's
torped har antingen mekani sk antiimlning, c1. v . s. den
exploJerar genom anstöten mot m<'Uet, ellel' elektrisk,
cl:"t elen kan bringas till explosion från eget fartyg.
I föna fallet har don flera utsb"wm1e biifarmar, som
mecldela st<iten till tän(lsatsen; i sednare fallet ~ir borro
sertrossen äfven ledningskab el till elen elektriska antiinclningsapparaten i torpeden, och batteriet som är
ombord kan efter godtycke slutas af observatören. 'l'ill
förekommam1e af förtidig antiindning genom elen mekanic,lm antiinclningsapparaten är elen forsedd med en

säkerhetssprint, hvilken genom en lina från fartyget
kan utryclms.
Skall torpeden anvlinclas, lägges bogsertrossen och
utryckningslinan omkring tvenne i d~i.uket fastbultade
horisonteJa rullar eller spel. Spelet för bogsertrossen
är meLlelst remmar och spakar så inr~ittadt att trossen med titthet kan firas och stoppas. 'rrossen skäres
genom ett block på nocken af en nedfirad rå eller för
ämlamålet anbragdt bom, och utryckningslinan genom
ett block på toppen, båda fastgöras sedan vid torpeden, som hänges utomborels eller Higges klar på d~ick
eller relingen.
Under det fartyget gör fart framåt firas torpeden
tills elen tar vatten. Då trossen stoppas skär minan
tillfölje af sin fonn och sitt fastg öringss~itt ut från
sidan mecl stöne eller mindre hastighet allt efter far tygets fart. Vid en fart af 10 knop skit' den n~istan
ut till tv~irs , men sackar akterut och sjunker allt efter
som man slilcker på linan. Hilller man an trossen stio·er
h
torpeden åter upp till ytan. På detta förhållande gnmdar sig torpec1cns använllande. Emedan man från eo·et
b
fartyg sjelf kan observera torpedens gäng på vattnet
ser man nlir och huru den n~irmar sig fienden. Anser
man elen vara tillriickligt nära, sliicker man hastigt på
bogsertrossen dft torpetlen dyker ned uneler motståndaren.
Genom att bromsa trossen får man torpeden att dyka
upp och stöta mot det fien dtliga fartygets botten sam t
explodera. Antändes torpeden genom elektricitet, m:'lste
observatören afpassa uatteriets tillslutande i rlitta ögonblicket. U t.i bedömande af ticlen för affyringen ligger
den stl'>rsta svårighet vi d denna torpeds an vlindancle.
En annan olägenhet är att det uti en eskader lätt kan
htinda att egna fartyg löpa. på torpeclen, i synnerhet
i strid lJå niira håll då man ofta först i sista ögonblicket kan skilj a vän från fiende ; dessutom kan det
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lätt hiimla, att fartyg 11ä sida n eller akterom, kunna
komrna i kollis ion med torpedeu, om ncmligen bogsertrossen oförsigtigt skull e fira ::; ell er torpeden , efter trossens kapamle ej skulle sjnulm. Na ttetid itr dl't slutligen
n ii~tLtn omt';jligt a tt oLserv era hvarc:::;t minan LefiJJIJel' sig
och d e:::;s anviint1am1e Llir Llå af föga elfe kt . Tillfölj e af
J cssa om~tiimlighcter har mau i Lle Jlosta marinor öfvergifvit thm Hal'Veyska torpeden.
D enn;"t to rp ed lmr tloek all t itl ett anvii.wlamlc som
a ldri g liir kunna fömekas. Om ett fa r tyg so m a f sin
motstil llllare hotas mell ramlliJtg, just i ögonblicket
s traxt före l'aJun iJJgcn, låtet· siu }Lu·vuystorpcLl skiira
ut 1110t Ll c n a ll l'a llaiHl e, så htl' viil deJilla sannolikt fiiredraga att nnd vika Llem1a f(inled'urill gaulle proj eHil ,
fm lld-'iir att Jnl sarmua gii 11 g ]J on rammar sjelf springa i lnfte n.
Hat' ma n försedt e11 em3l, il1lt kt',)'Ssare mecl Harveys tot·peller, ,;; L kan ett såLla nt fartyg om det öfverra.sL Ls af ett ::>bu·kan~ , nt a11 att bol1öf'va ge sin sak
fö d omLl, ~t lllin ;:;tOJt e för::> öka aU upptaga kampen; art,illeriets verka ll talal' all titl till den sta rht::>te::> fiil'llel,
nt cH llen svagare cge r i tor poLle n ett vapen med h vi lk et kw ka11 g(im ett an g r epp som af llcn andre m~tste
uJHl vik as . J\L mövrera1· det svagare fa rtyget h~ittrc iin
tld s tarkare, si\ Hnncs det on möjli g het att det kan
H ~il'IIJa sig <letta och Letvinga. det. Liknanll e förhållamlen fmmt6ida · iifven vi<l anllra torpedarter. Det
afc;ttmll t ill hvilk ct man med en fa r t af 10-12 knop
kan ],lta en torped skiir a ut frå n sidan ~ir inemot 200
meter. 1\Iinskas fa rten nml er o ~L G lmop Llifver vapHct högst otill fr edsstiillamle. Ge nom små förä mlring::tl' uti bogser t rossen och ntryclm ing:slinan, kan man
iifve n sliipa en torped 1·~itt a1<tor om ett fartyg, och
derigenom h e t~ielm ett långsamt fartyg för ett mera
snalJbgt'tonde, som förföljer. Torp edens laddning be0
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stämmes efter omsbiuuigheterna. I Bvcrige, Daumark
och Am er ika använd es Harveys torped. Amerikan ska
korvetten Trenton förer t. ex. tYiinn e Harveys torpeder , so m ant~incl as genom ett mot1i fioo ra<lt L eclan che 's
batteri .
I Frankrike anviimla s bogsermi n or af en s ~irski1dt
konstruktion .
Den (1 ·ansl;a minan iir omkring 14 fot lång, med
en diamet er af O,s fo t. Den är tillverkad af trii och
förse dll med j embeslag; på minans öfverkant finna s
trenn e i kryss liggande h ~ifarm ar som skjuta ut öfvc r
dess fih·kant. Sj elfva la ddningslmssen, so m 1ir förfiirdigacl af gal nmiserall j ernpLtt, och iir 2,2 fot lång mell
O,G fots diameter, till sin fo rm cyli ndr isk mell bakre
delen sferisk, är inf<ilLl i minans underkant och l]Varh:Ules der medelst en rigel som st!tr i förbindelse med
Lle ofvannämnda häfarmarne.
Från minans bakre del utgår en j erntub, r(irlig
vertikalt på en bult, uti denna tnb löper en j ernstång
vid h vilken laLhlningskassen medelst sprintftr iir fästad .
Stöter häfa rm arne mot ett fö r emål, sHipper rigeln
och ladllningsk assen fiLli es n ed till dess en ketting, som
är fast i minan, t ager sty ft; samtidigt ntdri fves j ernstången i tub en genom en galvaniserad j erntrå d, hvars
ena äncla är fast vid stångens inre ända och löp er
rund tvenne metallsk ifvor, fast pil tuben nära dess
yttre ända, hva r efter Liens amma i.ir upprnllall på ett
cylindriskt fj ederhus so m ege r t illräcklig kraft att
utdrifva stången.
Ideen me el den ofvan beskrifna. anordningen ii.r ,
att ladLikassen skall komma under det anfallna farty get och råkrt dess opansracle delar.
På minans öfverkant finnas tviinne bultar, en för
och en akter , i dessa bultar fästes en hanfo t och i den
bogsertåget. Derigenom att hanfoten s främre part är
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kortare :in den aktr e shir mman vill bogsering nti
en vinkel af omkrill g 30 ti ll 40° fl-ån fartygets l;öl.
Bogsertros,.;en, som ~i r af ga l van iserad jerntr:'\ll,
g[ir från ett spel af messing genom ett ledni ngsLlo ck
till minans hanfo t, der den fastgö res me<l skotstock
Ant~indninge n sker medelst elekt l'icitet . En strömslutare är anbringad i aktre delen af minan och genom denna slutes strömmen i sam ma ögonblick som
den ofvannämnda kettingen tager styft. Detta åstadkommes cleri genom, att i bakre delen af mina n f-innes
en jemtråd som är så afpassa d att den sträck.es och
verkar på en hii farm , som si nter strUmmen, hYarvid
minan tändes.
E n enkel lecltråcl förena r bogsertrossen med t:indrör i ladtikassen och fortgår sedan t ill strömslutaren
och vattenledningen.
.lVIinans laddning är 30 !/.!. bomullsh:rnt eller dyn amit; den h:l argUr es och fälles frå n t viinne dävertar, anbringade på båt ens sida.
J1ay's torped.

D enna torp ed, uppfunnen år 1872, iir tillverkad
af pannbläck och har form en af en båges r otation omkring sin sk ing. Dess längd [ir 25 fot och st örsta
genomsk:irning 3 fot. Den är dela d i 4 afcl elningar,
i den frtimsta afdelningen befinn er sig spri.inglacldningen , best ående af nit roglycerin eller något annat sprängämn e, hvi lket , i samma ögonblick tor poLlen träffar
målet, bringas till explosion genom en konkussionsantänllare. I llet andra r ummet ä ro reaer v oirer fylda
med flyktig kolsyra (omkring 250 kg. med en totalvigt af 2000 kg.). Den vid kolsy r ans afdunstning utvecklade gasen tjenar till drifvancle af de i bakre r ummet anbragta ~askincma. Reserv oir erna äro merändels tre, men två äro iifven tillfyllestgörande. I detta
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fall drifver den ena maskin en och den andra styrappa.raten: I elen t r e<l.i e afdelui ngcn fi nn es en rulle, på
hvilken en lc<lningstråd, bekb dd med ett s:irsh:ildt
isolerancle lager , ~ir nppvinda<l. Geno m <lmma tråd
och genom vattnet kunna tviinne obero end e elektri ska
strömmar leclas, af hvilka den ena tj enar till maskinens igångsättande eller stoppande och el en andra till
att ham1tera rodret. Ledningstråclens längel är vicl
pass två sjUmiL N~ir torpeden är i gång, utlöper ledningstråden af sig sjelf genom ett i botten af torpeden befintligt hål.
Uti elen ~j crde bakre afdelningen ~iro följamle apparater anbrag ta :
l ) två galvaniska batterier.
2) Relais.
3) två par elektromagneter .
4) ett k iirl tj enancle till regulator för gastrycket.
5) maskinen, som sätter skrufven i rörel se.
6) styrapparaten.
Hos Lay 's torp eLl åv[igabringas såv~il torpedens
egen rörelse som dess styrande genom elektricitet.
Genom att leda elen elektriska 'strömm en genom elektromagn etem a, erhåller man en kraft som ii r tillräc klig för att öppna eller tillsluta de ventiler genom hvillm kolsyregasen från r eservoirerna erhåller tillträde
till maskinema och till styra p para ten. Den elektriska
strömmen från strandbatterierna blifver, efter genomlöpandet af den t vå mil långå JCLlningstrftden, betyJligt försvagad. Vill man derför emlast förlita sig på
stranJbatterierna så måste dessa vara sammansatta
af ett bety dligt antal elementer. L ay använder på
denna grund , förutom de af t vänne Bnnsens elementer
beståen<le stramlbatterierna, äfven tvenne dy lih:a batterier som anbringas i torpedens inr e. Den galvaniska strömmen från strandbatter ierna tj onar enelast till
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att sinta och afbryta strömmen från batterierna i torpedens inre. Denna operation åstacll om mes genom
Relais, som till sin kon struktion lilma dem som anviindas vid den elektriska telegrafapparaten.
D e på rn1lar uppvindade 1mblam e måste st å i
förbindelse med trådame på de bilda Relais elektromagneter. I strandbatteriet är en spärrinrättning anbringad , hvarigenom man kan leda strömmen antingen
genom den ena eller andra kabeln eller genom vattnet . :Man är derigenom i stånd att efter behof sätta
den ena eller andra Relain i verksamhet, och derigenom öppna elle-r sluta str ömmen från det tillhörande
batteriet . Genom verkan af denna elektrom agnetiska
ström ställas de of'vann~imm1a ventil erna och r egleras
kolsyregasens tilltr~ic1anc1e till maskin och styrinr ättning.
Under to rpedens fr amfart minskas Ll ess vigt , emedan den elektriska loc1ningskabeln afrullas och den
fly ktiga k olsyregasen afL1nnstar . För att afbjelpa denna
vigtförlust finnes en egenJomligt konstruerad ventil,
som, n[ir torpeden stiger, insläpper en best i.tmd qvantitet
vatten i dess anJra afJelning. St oppas maskinen så
måste äfven vattnets inströmmande upphöra. Detta
vilkor kan på flera sätt uppfyllas. Man kan t. ex. så
konstruera ventilen att d(m öppnas och slutes samtidigt
med de ventiler so m gifva kolsyregasen t illtl'lide till
maskinens cylindrar. Vattnets inströmmande vidtager
då samtidigt med maskinens igångsättande och uppllör
då maskinen stoppas.
F ör att man från utgångspunkten skall kunna
följ a t orp eclens rörelse, är den vid h vardera ~indan försedd med en öfver vattnet uppskjutanJ e klipp. Nattet iJ upphängas på Jessa käppar lantemor, som ej är o
synliga från fiend ens sida.
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L ay sålde år 1872 sin uppfi nning till egy ptiska
regeringen , och v~ind e sig der efter till marinmini stern
i Norda merikas för enta stater med anhållan om nedsättande af en l\Ommission fiir att pröfva den af honom gjorda uppfinningen. Vicl dessa prof, so m verkstäldes i N ewp ort, an miirktes följ ande : torp eden skulle,
enligt uppfinnarens uppgift, r ör a sig omkring 1;'2 fot
under vatteny tan. Tillfölje af otäth et i öfre delen låg
den vid försöken icke tillräckligt sänkt, utan omkring
3 fot öfve r vattn et och höjde sig y tterligare 4 tum .
D en tillryggalade nära 6 k abellängder med en hastighet af omkring 4 knop. Vändnin gar i alla rigtningar
utfördes eft er npp:fl nnarens behag, och torp eden ly dde
väl sitt i·oder . Sprlingladdningen, hvilken , på det torpeden ~j skulle skadas, var fåc;tad vid en k ort bom, utgående från torpedens spets, explodera de vid st öten mot
en båt, som var för ankrad några 100 famnar från land.
Någon explosion egcle ej rum första gången, emedan
torpeden blef oklar för båt ens förtöjningar. Från
detta läge befriades torp eden genom den på stället
herrskande strömmen; att gifva t orp eden en tillbakagående rörelse var ej möjligt. Efter explosionen blef
torpeden, medelst den elektriska ledningskabeln, återförd och upphalad på stranden.
D et behöfves väl knappast några vidare kommentarier för att inse, det Lays torpecl, såsom den ofvan
blifvit beskrifven , 8.r till krigsbruk nära nog oanviindbar. Äfven om denn a t orpedbåt, t y såsom sådan kan
den bet raktas , skulle kunna upp ch·ifvas till en fart
af 10 till 12 knop , så är väl detta det högsta; ty
med afst ånclet från land tilltager vigten af den utlöpancle ledningskab eln i allt for betydlig grad. Torpeden , som innehåller en mängd finkänsliga instrument
måst e, trot s sin ganska sinnrika konstruktion, vara en
otillfredsställande krigsmaskin, som kostar alltför myc19
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ket (omkring 26000 a 35000 kr.) och som man lätt
förlorar och har svårt att ers~itta . Torpedens vigt
uppgår ~inda till 40 centner och den högsta fart den
hittills uppnil.tt är 6-8 knop. Hela apparaten är ett
fysikaliskt konststycke som eJ har någon praktisk användning.
Ideen att använda flygtig kolsyra är i och för sig
sjelf en utmärkt ide, emedan derigenom ett stort förråd
af drifvande kraft medföres. Genom den hastiga afdunstni11gen uppkommer dock en sådan temperatursänkning,
att det fordras särskildta värm ekällor för att förekomma
apparatens förstörande. Dessa låta sig dock ej på ändamålsenligt sätt framställas. Den omstiindigheten, att
torpeden alltid, till följe af sina uppstående stänger, är
synlig, bidrager till att h varje snabbgående och lättmanövrerande båt eller fartyg kan upptaga to'rpeden,
afskära tråden och göra hela instrumentet oskadligt.
Utom i Egypten, Ryssland och Amerika finnes Lay's
torped endast i några få exemplar, och angående densamma har man endast hört omtalas dess konstruktion
och en mängd rr.isslyckade försök.
En afart af denna torped är helt nyligen upp funnen; den består af en båt mecl så kallad elektrisk
styrinrättning. Dess iindamål Hir vara att fälla minor
på ett bestämdt ställe och sedan återvända. lVIinorna
hafva slagverks- eller någon annan likartaLl tidantämlningsapparat, och skola efter ett bestämdt tidsförlopp
explodera och derigenom bidraga till minors ellt>r andra
spärrmedels förstörande. Det ~ir dock föga sannolikt att
sådana båtar hafva någon större framtid , än den ofvan
beskrifne Lay's torped, emedan de alltid måste vara
utsatta för elden från fiendtliga fartyg och batterier;
och nattetid kan dess använclande hafva föga framgång.
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Ericssons torpcfl.
Ungefär samtidigt, som Lay uppträdde med sin
torped, uppfann J olm Ericsson en annan, h vilken till
en viss grad lwm att konlmrera med den förstnämnda.
De rn!3st i ögonen fallanrle olägenh eter bos Lay's torped
skulle hos Jolm Ericssons, så vidt möj ligt afhjelpas,
nemligen: l) den kraft som satte den stora undervattensproj ektil en i l'lirelse skulle icke utve cklas genom
kolsyrega s utan medel st vanlig luft; 2) styrapparaten,
som var sammansatt af elektriska funktioner, skulle
påverkas af luftmashinen; 3) torp eden skulle gå under
vattenytan, osyn"lig för fienden, på det denne e.i skulle
kunna göm intrilng på dess sprängverkan; slutligen
gjorde Ericsson sin torped betydligt mimlre än Lay's.
Det rri.est karakteristiska hos Ericssons torped är att
den, meclelst ett böjligt rör eller en slang, står i föreller ställe från h vilket den
'!> bindelse med det fartyg
blifvit utskickad. Den komprimerade luften, tjenande
som drifkraft, tillföres beständigt torpeden genom detta
böjliga rör och maskinen blifver derigenom matad.
Till följe af ofvannämmle anordning behöfver man ingen
reservair för luft inuti torpeden.
T orpedens styrande sker äfvenledes från land medelst rörkabeln, på så sätt, att då man låter luften
under normalt tryck intränga i det öppnade röret,
ställer sig ett, uneler torpeden befintligt, vertikalt roder
midskepps; minskar man luftens tillträde till röret, så
ställer sig rodret, allt efter förminskning en, ända till
20° åt ena sidan; ökas luftströmmen så vrider sig
rodret motsvarande åt andra sidan. Tillslutes ventilen
så stoppas maskinen och man kan medelst rörkabeln
hala torpeden tillbaka. En tillbakagående rörelse genom omkastning af maskinen kan icke ernås, emedan
Ericsson anser användandet af elektriska hjelpmedel
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såsom olämpligt. Rörkabeln s inledning i torpeden är
så anordn ad, att den svårligen kan oklara sig för slunfven. Maskinen verkar på tvenne propellrar so m vrida
sig mot hvaranrlra, en anordning, so m äe ämnad att
förekomma torpedens afvikanrle från den raka kursen, hvilken afvikning alltid åtföljer den enkla propellern.
I verkligheten har dock denna anordning ej gifvit
det önskade resultatet. En likartad inrättning påträffas hos en Whiteheads t orped af nyare konstruktion.
Den hastighet hvartill Ericsson uppbringat sin torped är helt ringa; den komm er väl aldrig att uppn å
större fart än högst 6 knop , och detta endast på korta
distancer; på större distancer bidrager k abeln allt för
mycket att hindra dess framfart. Ericsson s1'elf' so m
väl kan antagas ej säger något som kan nedsätta hans
egen uppfinning, yttrar följ and e: "I bugten vid NewYork utfördes försök för att utröna den kraft som-.!"
'
.
erfordrades för att släpa en rörkabel af uppgifna
dimensioner; såsom r esultat erhöll man det vigtiga
faktum, att en 4'/2 kabellängder eller ungefår '/ 2 sjömil lång slang, vid en fart af omkring 8 1/ 2 knop absorberade ungefär '/ 3 af kraften." Ericsson tillägger·
vidare, att de svårigheter för hvilka en torperl är utsatt i strömvatten, genom honom, på ett tillfredsstfillande sätt, blifvit upphäfda('? ). Detta senare yttrande
ä r tydligen något öfvenlrifvet, ty st römvattnets inverkan på en torped läl' väl in gen uppfinning kunna
för ek omma; enelast myck et stor hastig het, såsom t. ex.
hos WJ,iteheads torp ed, kan till en ringa grad motväga dess ve rkan. Absorberanuet af 30 °j 0 af maskinens kraft är i alla htind elser ganska betydligt; lägger man der till de af hvarje maskin absorberade 20
-30 % förloradt arbete, så erhåller man en totalsumma af 60 %, hvilket på intet vis kan betraktas
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såsom ringa; samtidigt fram går af beräkningarne, hvilken kraft som erfordras, alltså huru stark maskin en
måste v~ra, for att frambringa det nödvändiga lufttrycket 1 torpedens inre och i rörkabeln, samt af h vad
styrka denna måste vara för att utstå lufttrycket.
H vilka dimensioner måste icke en sådan kabel antaga, då den minst bör vara två till tre sjömil lång
och hvilken styrka måste den ej besitta för att ktnm~
motstå såväl ime so m yttre tryck, och slutligen hvilket enormt utr·ymme måste ej maskin och kab el taga?
Dock är detta ej allt, ä~· torpeden en gång i rörelse, hnru vill mau väl reglera den, då man icke såsom
med L ay':::; torped kan se den på vattenytan, och huru
vill man för ekomma att kabeln blifver oklar för ankare, kettingar m. m., slår in törnar och tvingar torpeden att stå stilla?
Det är tydligt att Ericssons torp ed, såsom den här
ofvan blifvit beskrifven, är en apparat som ej kan göra
anspråk på krigsduglighet.
Ericsson s torped, såsom elen ursprungligen konstruerades, var 12 fot lång och hade 19 tums genomskärning och var afdelad i tviinne delar; i främre rummet
låg sprängladdningen och i det bakre clrifkraften för
skrufven. Nyligen hafva andra projekt dykit upp.
Genom att gifva torpeden mindre genomsk~irning, d. v. s.
16 tum på 22 fots längd, torde den komma att uppnå
en större hastighet (det säges 30-50 knop). Tydligen synes det att Ericsson med sin nyare maskin
komm er att uträtta betydligt mera än med sin förra,
emedan han nitstan helt och hållet frångått sitt eget
system och närmat sig till ett annat, h.vilket, om icke
alldeles identiskt med nedanst ående beskrifning öfver
Wbiteheacls torped, åtminstone betydligt närmar sig
detsamm a.
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Wbitchcad-Lupis eller :Fisli-tOI'peden.
Under namnet fisktorped innfattas en mängel elikartade, eller med hvarandra beslägtacle , konstrukti oner,
hvilka dock alla i sitt utförande vida öfverträff ats af
den torped, so m blifvit nppfnnnen af kapten Lupis och
ingenieur vVhitehead i Fiume.
Det första utförande t af den efter dessa miin uppkallade torped slq:ldde 1867, och har sedan dess fabrikationen antagit ganska storartade dimensioner, emedan de flesta. större nation er genom köp satt sig i
besittning af fabrikatio n shemlig lwten, dels för att för
ett j emförelsevis lågt pris inköpa ofvannämnde torped,
dels ock för att sjelfva uörja med dess tillverkand e.
Bland dessa senare stater böra i första rummet nämnas Englund, Ryssland och Italien, i hvilka tillsammanlagdt omkring 400 torpeder blifvit tillverkad e.
Priset för en Whitehea ds torped uppgår till cirka 6600
kronor, visserligen en ganska respektab el summa, men
som do ck blir ringa i jemförelsc med 26000 ~L 35000
kr., hvilket är kostnaden för Lays och Ericssons tor]Jeder, i synnerhet som dessa båda torpeder äro betydligt underlägsna den förra i verkan och krigsduglighet.
Den första fullständi ga berättelse öfver cletta sinnrika krigsverk tyg offentliggj ordes först seelan tnrlmrne
i det sista kriget från ryssame borttagit tvänne Whiteheads torpeder.
Dessa to peder, med hvilka man kan skjuta från
land eller från ett fartyg eller båt, bestå af stålkassar ,
hvilka hafva formen af en mot ena ändan skarpt afsmalnande cigarr. Stålkropp en är till sin Hingel 1619 engelska fot och dess största genomskä rning varierar mellan 14 och 16 tum. I Ryssland Hirer finnas
1
torpeder, som äro 25 fot långa. stålvägga me äro / 16

,.

l

tum tjocka. Det inre af torpeclen är afdeladt i flera
väl tillskrufva de kammare, hvilka innehålla de olika
apparater na för rörelse och verksamh et. Den främsta
kammaren , närmast den skarpa spetsen eller hufvudet,
innehåller anUindnin gsinrättnin gen omkring hvilken
ligger elen af 25-30 kg. bomnilskr ut bestående sprängladdninge n. Den andra afdelningen innehåller den
egentliga fabrikatio nshemligh eten nemligen det instrument medelst hvilhet torpeden sänkes till och hålles
qvar på de olika djupen. Detta instrumen t hirer bestå
af en svår pendel, hvars harizontal t liggande armar
sträfva att bibehålla jemnvigte n mellan de olika sidorna. Den tredje afdelningen innehåller den reservolr 1 hvilken man inpressar den för maskinens drifvancle nödväneliga atmosferis ka luften; tillfölje af det
starka tryck som denna del måste utstå, är det nödvändigt att Lless stål väggar äro af en utomorden tlig
godhet och elasticitet, emedan de måste utstå ett proftryck af cirka 100 atmosferer, hvilket sedan nedgår
till en sptinstighet af 60 till 70 atmosfere r. Luften
inpnmpas medelst en Slirskilclt maskin som medföres
ombord eller upps t~illes i land.
Efter luftreserv air en följer maskinen som å sin
sida sätter skrufven i rotation. En nyare konstruktion af denna torped har, såsom ofvan omn~imnts, två
fyrbladiga propellmr , som sitta bakom hvarandra och
röra sig emot hvarandra.
Vvhiteheacls torped har tvtinne roder, ett horizontelt, som tjenar att höja och sänka torpeden, och
ett vertikalt, so m gör samma tjenst som ett vanligt
roder.
P å torpedens yttre ~ir nästan intet annat att se
än en glattpoler ad stålyta, enelast ofvanpå luft.kammaren bemärkes en liten aftryckare och några skrufmuttrar, som kunna ansättas mecl skrufnyck el: en af
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dessa muttrar har en indelning i engelska fot och
stiilles, innan torpeden afskickas, sålunda, att man på
skrufmuttern kan afläsa det samma djup på hvilket
man önskar afs[inda torpeden. Vid denna fina vigtnyancering är det tydligt, att vattnets specifika vigt,
so m i olika haf betydligt varierar, måste hafva ett
stort inflytande på torp edens in sttillande eller belastande.
Den ofvan omtalade aftryckaren har till ändamål,
att öppna den ventil, som skiljer den komprimerade
luften från maskinen; vill man afskicka torp eden med
sin egen maskin, kan man röra aftryckaren med handen; afskjuter man den deremot genom lufttryck ur
ett rör, hvilket är forhållandet på alla torpedfartyg,
som hafva r ör under vattenlinien, så lossas aftrycka r en genom en inrättning anbragdt i afskjutningsröret,
hvarigenom förtidig explosion inuti fartyget före kommes. T orpedens antändningsinrättning, beståen de
af en lmallqvi cbilfverpatron, inbäddad i en viss qvantitet torkadt bomullskrut, exploderar då ett i torpedens hufvud befintligt stift, vid stöten mot ett fastare
f6remål, intränger i llensamma.
tvenne säkerFörtidig explosion forhindras genom
r
säkerhetsen
genom
första
hetsinritttningar ; för det
sprint som kan lossas med handen; fö r det andra genom en dylik, som lossnar af sig sj elf då propellern
gjort ett visst antal slag,, eller niit· torpeden itr tillräckligt långt ifrån eget fartyg för att ej skada detsam ma.
Vid hnfvnd et har torpeden dessutom två eller fyra
knifvar, hvilka hafva till ändamål, att, då torpeden i
skef riktnin g med sin spets träffar ett glatt föremål,
såsom t. ex. en fartygssida, hindra elen från att glida
af och i stiLHet ögonblickligen stoppa den och bringa
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elen till explosion, - en omständighet, som är af stor
vigt vid försvarandet mot torp eder.
Vid torpedens afskjutande betjenar man sig för
det första af ett i fartyget inbygdt rör, for det andra
af en lavett, som uppställes på däck eller i batteriet,
för det tredje af en ram eller fällinriittning, som är i
fast förening med en båt. I de båda första fallen
afskjutes torpeden genom lufttryck, i det tredj e genom
igångsättande af dess egen maskin.
Den i torpeden inneboende kraften framdrifver elensamma 2 sjömil med en medelhastighet af 12 knop;
men låter man utströmningsventilen stå fullkomligt
öppen, så att torpeden genast antager sin största ha·
stighet, hvilken ny ligen blifvit stegrad till 25 knop,
så stannar den deremot förr, emedan dess hastighet
aftager fortare.
1\Ied hastighet ens aftagancle växa torp edens afvikningar åt sidorna, uppåt och nedåt; träffresultaten
på öfver 400-500 meter blifva så otillfredsställande,
att man fö redrager att skjuta på mindre afstånd med
elen största hastigheten.
De fö rsök som år 1877 verkstäldes ombord på
engelska pansarfartyget "Temeraire" med att afskjuta
torpeder från apparaten öfver vattenlinien, gåfvo mången gång så dåliga r esultat, att man ombord på detta
fartyg ofta frestades att helt och hållet afst å från
detta vapen, men senare .mera lyckade försök utplånade dock det dåliga intrycket af de f6rra. Omborcl
på "T emeraire " inträffade det att en torped som airy r ades r~itt från bogen, i sttillet för att taga en rak
kurs, beskref en halfcirkel och råkade sitt eget fartyg
akterut; fyra andra gingo ut i rät vinkel. Skulle ett
sådant olyckligt fall förekomma med en laddad t orped
uti en eskader , så kommo fartyg en på sidorna, akterom och till och med eget fartyg i ganska farliga ställ-
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ningar, och att en sådan händelse verkligen kan inträffa derför tala: finheten och känsligheten hos alla
torpedens inre apparater, elen stora skicklighet man
måste fordra af elen officer, som dirigerar torpeden,
det inflytande, som vederleksförhållanden alltid hafva
11å metalliska föremål ombord å sjögående fartyg. Afskjuter man torpeden uneler vattenlinien från bog eller
akter, så inverka på sannolikheten att träffa först och
främst fartygets derstädes häftiga harizontala vibration er, sedan den framför bogen och akterom herrskande starka strömningen, hvilken af torpeden måste
öfvervinnas; afskjuter man torpeden från däck, så är
det tydligt att torpeden blifver utsatt för alla de olägenheter med afseende på återstudsning, afvikningar
f dn den rätta banan, som alltid åtfölja användandet
af undervattensprojektiler. Afskjuter man slutligen
torpeden från st~illningar eller flottar anbringade vid
smärre båtar och barkasser, så är det tydligt att båtens,
genom sjögången framkallade, rörelser hafva ett betydligt inflytande på torpedens bana.
lVIot fartyg eller föremål, som befunnit sig i en
liknande rörelse med ett snabbgående krigsfartyg,
har öfverhufvudt:=tget ännu ej några skjutförsök med
\Vhiteheads torpeder blifvit företagna, och torde ett
sådant mål, om det är lättrörligt, i verkligheten ej
hafva svårt att undvika torpeden.

nets verkan, och en del af dessa försök förtjena derföre att särskildt omnämnas.

Nyare försök med minor· och torpeder.
I fredstid anstälda försök med torpeder kunna
visserligen aldrig jemföras med dem som företagas
under krigstid, men väl anlagda och noggrant utförda
gifva de dock en god ledning till bedömande af vap-

Försök med Oberon i Portsmouth 1876.

Bland dessa försök äro de af siirskildt intresse
genom hvilka man sökt visa anfallsminors relativa
verkan. En Harveys torped med 66 pounds laddning
af vanligt krut och tvänne jemkassar med laddningar,
hvardera af 33 pound bomullskrut, nedlades på lika
djup (9 1/ 2 fot) och på 3- 4 fots afstånd från en skeppskropp af jern. Öfver de båda bomullskrutlacldningarne,
på ett horizontelt afståncl af 20-22 fot, motsvarande
en minbåts afstånd från den utskjutna stångminan, förankrades en ångbarkass. Alla tre laddningarna antändes samtidigt genom en dynamisk maskin och explosionerna anstälde sådana brescher i fartyget att det
genast började sjunka. På ängbarkassen skedde deremot ingen skada.
H vad minornas verkan på skeppskroppen betr~iffar,
så var denna så utomordentlig, att hvarje fartyg, som
erhållit sådana hål af flera qvadratmeters vidd blifvit
fullkomligt obrukbart. Det var således visadt, att minor med ofvannämnde laddning, som voro 1 1/ 2 meter
aflägsna från ett fartyg, med 2,5 cm. tjock jernsida,
kunde helt och hållet sönderspränga densamma.
Vidare var det ådagalagett att man från en öppen
minbåt kunde affyra en ~tark torped tätt uneler ett
fartyg, utan att båten led någon skada deraf, då den
ej var i rörelse.
Genom de ofvan beskrifna försöken i Cherbourg
1877 mot fregatten Bayonnaise ådagalades att om
torpedbåten äfven var i rörelse förhållandet mecl båten
blef detsamma.
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Förs ök vicl N i colaj ew.

I Nicolaj ew anstältles samma år, med de ofvannämnde, t em1igen likartade försök .
Man använde härvid samma slags minor som då
voro i bruk hos ryssarne, nemligen stångminor laddade med 5 kg. pyroxylin (engelsk nitrogly cerin).
Stängerna, som voro af trä 25 fot långa, inverkade
genom sin tjocklek och ty ngd menligt på båtens manö verfärdighet och fart ; dessutom kunde inga r eservstänger medtagas. Ett med en fart af 5-6 knop af
en ångbarkass bogserallt större fartyg, som var riedlastadt t ill skamläcket angreps af en torpedbåt.
Båten gick med full fart och höjd min st ång, vid
hvilken den med py roxylin laddade minan var fästad,
mot det r örliga målet, srinkte, utan att minska farten,
minstången tätt intill fartyget, bragte minan i kontakt
med sidan och lät den explodera.
Genom stöten erhöll båt en en ändring i sin kurs,
men genom explosionen kastades intet vatten upp i
densamma.
Till följ e af det ringa djup på hvilket försöken
ansUtides uppkom en sådan svallsjö, att minbåten blM
försatt i en häftig rörelse och den andra minstången,
so m var utsatt 14 fot, afbr~icktes .
Försök i Toulon .

Dessa försök, som utfördes elen l April 1875, voro
viss mån epokgörande. En mina med elektrisk antändning och 700 kg. bomullskrut-laddning försänktes
på ett direkt afstånd af 23 m. från bottnen på en gammal fregatt, 9 m. t värs ut från fartyget och på ett
djup af 23 m. F artyget fyldes med tomma cist erner för att det ej skulle sjunka i händelse det illa
·
skadades.
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Omkring minorna lade man gamla antändare, minkassar och strömslutare af samma konstruktion som
man då använde i Frankrike. Genom explosionen
sprängdes icke allenast fartygsbottn en, utan, på en
omkrets af 65 m. , alla derinom nedlagda antändare m. m.
Senare försök hafva visat att den omkrets inom
hvilken en mina, laddad med25 till 30 le g. bomullskrut
uneler vanliga förh ållanden, är farli g fö r andra min or~
kassar, strömslutare m. m. sträcker sig 30 m. Detta
rön är af väsendtlig vigt vid nedläggandet af minlinier
och vid konstruerandet af kontramin or . Naturligtvis
äro elektriska minor mindre utsatta för faran att på
sådant sätt blifva förstörda.
F ö1·sölc i Kolpin vicl

st.

Petersbtwg.

Ett minförsök mot under vattnet försänkta pansarplåtar verkståldes här i November 1876.
Plåtarn e, som voro 6,5 tum tj ocka och 16 fot till
3 fot 6 tum stora, uppstäldes i fullk omligt fast läge
2 fot och 3 fot 6 tum under vattnet , så att deras läge
sJrulle motsvara det un gefärliga lliget af en pansarsicla.
Båda plåtarne bragtes i direkt ber öring med minkassar, hvilk a hvardera hade en laddning motsvarande
van liga stötminors, eller 36 kg. pyroxylin, med en
ungeLidig vattenhalt af 20-28%, i fruset tillst ånd .
Båda minorna antändes genom eleHricitet or;h sö nd erslogo plåtaru e i t vå t ill tre stora stycken som slungades 20 - 30 m. bort under vattnet. Genom dessa
försök var det sålunda be vi.~ adt , att en pansarplåt af
medelm åttig sty rka, so m bragtes i direld beröring med
en mina, la<ldad med 36 kg. pressadt nitroglycerin , vid
explosionen kunde helt och hållet sprängas.
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Oaktadt man tillskrifvit amerikaname stångminornas uppfinnande, så har dock generallöjtnant Tisenhausen gjort anspråk på denna ära. Han framlac1e nemIigen sitt första förslag redan år 1856, men detta föranledde dock ej till något utföraml e. Först år 1862 st~ildes
kanonbåten "Opyt" till hans förfogande, och i September
samma år sprängde han minor fästade pil stänger af
52 till 55 fots längd, och laddade med först 20 och
sedan 50 pound vanligt krut. De första försöken gjordes stillaliggande, men sedan gick man långsam t och
slutligen med full fart mot målet.
För närvarande äro stångminorna allmänt införda,
och om äfven tid efter annan röster höja .sig, som anse
hela angreppssättet ej nog pröfvadt och allt för farligt
för utförarne, så är det dock tydligt att, enkelheten
och lättheten vid stångminors handterande i förening
med möjligheten att äfven under fredstid anställa
öfningar med laddade minor, gör att cletta vapen måste
taga försteg framför Whiteheads-torpeden.
Om torpedbåt-tal\til{. *)

I Ryssland, hvarest man efter det senaste kriget
särdeles lagt sig vinn om att öka sin torpedflotta, har
man, för att öfva befäl och manskap i båtarnes
manövrerande och vapnets handterancle, sommartiden
*) Denna afdelning borde egentligen förPg ås af en beskrifning
öfver de mest framst ående hlind elserna inom minv,ise nd ets område
nnder det rysk-turkiska kriget, men so m detta ;i mn e i Tidskrift fiit·
Sjöväsendet redan förut blifvit vidlyftigt afhandlat, a nse vi oss ej
böra triitta våra läsare med ett återupprepande, nlan taga vi oss
i stället frih eten att nr «Mittheilnngen ans Gebiete des Seewese ns»
giira ett utdrag nr artikeln «Zur Torp edoboot -taktik» i hvilken de
erfarenhelsrön man under det sed n ast e kriget vunnit inom torpedkrigföringens område på ett sakrikt och Hittfattligt sätt äro sammanfattade.
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med afde1ningar af 12 båtar anstiildt vint omfattande
öfningar_
Det är allmänt bekant, att torpedväsendet först"
uneler Ilet amerikanska inbördeskriget kom ti1l någon
verklig praktisk användning. De uneler detta krig vunna
resultat tala äfven synnerligen till vapnets fördel, då
derigenom förstördes mer än 40 fartyg. Större delen
af dessa fartyg föllo visserligen offer för defensiva
minor, och endast ett fåtal för offensivtorpeder, men
man kunde icke heller annat vänta sig, då anfa1len
nästan alltid företogos med enstaka båtar, af primitiv
konstruktion med oöfvadt manskap och leddes af våghalsar, som vid hvarje tillfä1le satte såväl sitt eget
som sin besättnings lif på spel, så att det ansågs som
underverk om de kommo tillbaka med lifvet.
Detta förhål1ande räckte ända till det senaste turkiska kriget. Först då kom man till insigt om att
man kunde draga stor nytta af detta anfallssätt och
att angriparne ej på långt när voro utsatta för så stor
fara, som man förut trott.
För att vinna ett godt resultat är det ej alltid
tillräckligt att ega god materiel, utan man måste äfven
förfoga öfver folk som besitta öfning och färdighet i
dess handterande.
Under det rysk-turkiska kriget utfördes tillsammanlagdt nio angrepp med torpeder:
l) genom Dubasow och Schestakow på Donau; 2)
på redelen vid Batum; 3) genom Skrydlow pi\ Donau;
4) genom Nilow på Donau; 5) vid Su1inamynningen
genom Puschtschin, Zatzarennyi, Roschdestwensky,
m. fl.; 6) på redden vid Suchu·m genom Zatzarennyi,
Pisarewsky, Wischnewsky, Nelson-Hirst; 7) på redden vid Batum genom Zatzarennyi, Schtschetinsky; 8)
på redden vid Batum genom Zatzarenny och Schtsche·
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tinsky; det nionde angreppet sk edd e genom mmor utlagda i Sulinamynningen.
Betraktar man hvart och ett af dessa angrepp,
som haft någon framgång, finner man att de följdrikaste hvarit sådana. som utförts med fl era torp edbåtar
tillsammans och ej med enstaka båtar. Så var fallet
vid Dubasow's och Schestakow's angrepp mot den turkiska monitorn; vid angreppet på Suchums redd genom
"Constantins" båtar; mot vaktskepp et vid Batnm af
"Constantins" båtar med Whiteheacls-torpeder. Alla
öfriga angrepp voro utan följet Så var t. ex. fallet
med Skrydlow's och Nilow's enstaka angrepp, iifvensom
med en del angrepp, som visserligen företoga s i grupper, men under hvilka enskildta Låtar ilade före de
andra och angrepo sjelfständigt, såsom det t. ex. skedde
vid det första angreppet på Batums redd och vid det
i Sulinamyn'1ingen.
Af det ofvan anförda kan man draga den slutsatsen, att enskildta angrepp, det vill säga sådana angrepp
som utföras af blott en torpedbåt, endast bör förekomma i yttersta nödfall,
Om vi nu betrakta en torpedbåts utrustande med
torpeder, finna vi, att det första viikoret vid en s ådan
utrustning är att torped och båt tillsammans så att
säga komma att utgöra ett helt, så att båtens förare
ej behöfver dela sin uppmärksamhet mellan dess man övrerande och vapnets handterande.
Det andra viikoret är, att torpeden ofelbarligen
exploderar och att antändningen ej klickar.
stångminorna motsvara dessa viikor fullkomligt
om de äro försedda med såväl mekanisk som elektrisk
antändning.
Åfven vVhiteheads torpeder motsvara
ganska tillfyllestgörande de ofvan angifna vilkoren.
Bogserminorna ega ännu många förespråkare. Dessa
minor blifva dock föga farliga för fartyg som äro om-
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gifna med nät, bommar eller andra skyddsmedel , och
sådana hinder måste man numera alltid vara beredd
på att möta. Äfven kan det lätt hända att boO'ser"'
trossen råkar i propellern, såsom det t. ex. tvlinne
gånger inträffade med Constantins båt förd af löjtnant
Zatzarenny. Man har från flera håll väckt förslag om
att utsätta stångminan från minbåtens sida. Om man
ock betraktar detta förslag som en bisak, torde det
dock ej vara ur vägen att anföra de skäl som förefinnas till dess förkastande.
Förespråkare af bogserminor och sMngrninor utsatta från sidan anföra såsom skäl härför, att angreppet
kan ske utan att båtens fart nftgonsin behöfver stoppas. Ett sådant angrepp är visserligen förenadt med
mindre fara för den angripande, men faran blir ej
heller stor för fartyg som äro omgifna med nät eller
bommar.
Ett angrepp med minan på sidan fordrar dessutom
en särdeles stor skicklighet hos båtens förare, emedan
M ten, för att tillfoga fienden och ej sig sjelf skada, h varken får komma en fot för långt ifrån eller en fot för
nära målet, enär i första fallet den mekaniska antändningen ej verkar och explosionen, äfven om den åstadkommes på elektrisk väg, endast gör ringa verkan;
i det senare fallet, om minstången ej blifvit tillräckligt utsatt, kan båten, genom att explosionen sker allt
för nära densamma, sjelf lätt lida skada.
Det är ock brukligt att, förutom de vanliga torpederna, äfven utrusta minbåtar med minor som utkastas i fiendtliga fartygs väg. Detta slags minor
hafva dock det felet att de aldrig explodera under
fartygen utan i vattenytan, hvarföre de ej heller äro
farliga för fartyg som äro skyddade genom nät. Endast i ett fall kunna de göra någon verkan, nemligen
då de läggas flera tillsammans och en föregående röjer
22
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vägen för de efterkommande. De äro för öft;igt farliga för egna fartyg och, svåra för dem att undvika
nattetid. Moraliskt kunna de möjligen inverka på fienden, som, när han får visshet om deras tillvaro, väl måste uppehålla sig i sina rörelser.
Sedan vi nu tagit en kort öfverblick öfver torpedbåtames utrustning vilja vi öfvergå till de olika anfallssätten.
Vi hafva förut påpekadt att angrepp med enstaka
båtar endast bör ske vid utomordentliga tillfällen. Har
man till sitt förfogande, vid ett iimnadt angrepp, en
afdelning torpedbåtar, så måste denna alltid delas i
trenne grupper, som hvardera har sin bestämmelse,
vidare måst e hvarje båt inom gruppen på förhand få
sig anvisad en särskildt plats och en särskilJt uppgift.
Förutsatt att fienden är omgifven med barikader,
nät eller andra hinder erhåller den första gruppen
till uppgift att rödja väg för de angripande, d. v. s.
att undanskaffa de skyddsmedel af hvilka ett fiendtligt
fartyg är omgifvet, eller, om det är i rörelse, att söka
uppehålla detsamma.
Den andra grupp en skall utföra sjelfva angreppet.
Den tredje gruppen tjenar som reserv. Dess uppgift är att ersätta alla förluster i de båda första grupperna och att skydda dem för fiendtliga båtar.
Såväl de enskildta gruppernas formering, som bestämmandet af deras uppgifter, måste ske efter en på
förhancl väl uttänkt plan, om hvilken hvarje deltagare
i expeditionen måste få noggrann kännedom.
Torpedbåta rne i första och andra gruppen form eras
på dubbla kolonner och reserven efter dem.
Första gruppen drager sig tillbaka till reserven
sedan den utfördt sitt uppdrag. Angreppet måste ske
samtidigt af alla båtarue i andra gruppen.

-ass Båtarnes fart rättas efter den minst snabbgåendes.
Signal till angrepp gifves af afclelningschefen som
bör befinna sig med sin båt bland reserven.
Den, efter den minst snabbgående båtens fart,
bestämda hastigheten bibehålles så länge som möjligt,
d. v. s. till dess hvarje båt uppnåt den punkt från
hvilken den skall skrida till angrepp. Den mest aflägsna
punkten anvisas den båt som gör mest fart, på uet alla
båtame samtidigt må kunna uppnå det fiendtliga
fartyget.
Under annalkande mot fienden måste minstängerna
alltid vara utsatta och upplyftade; minan bör i rättan
tid under sökas så att man är säker på att den är i
ordning. Vid öfvergående till half maskin eller vid
fullt stopp sänkas minstängerna. Maskinens stoppande
bör ske några famn ar från det fiendtliga fartyget 1
under det att man några dussin famnar derifrån kan
öfvergå till half maskin. På detta sätt är det möjligt
för båtens förare att öfvertyga sig om, att han s minstång med derpå befintlig mina i sista ögonblicket är
i ordning och minan ej för nära båten, samt att ledningstråden till den elektriska tändapparaten är i brukbart skick; äfven är denna ledningstråd på detta sätt
ej så mycket utsatt för att afslitas, som om man nalkas med sänkt stång.
Den elektriska antändningsapparaten bör endast
användas ifall den mekaniska slår fel, emedan det lätt
kan hända, att man misstager sig på afståndet och
affyrar torpeden för långt ifrån målet.
Minan bör bringas under det fiendtliga fartyget;
använder man Whiteheads torpeder bör man ej rikta
dem mot fartygets midt, emedan bepansringen der sträcker sig till ett visst djup under vattenlinien.
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En stångmina kan man i nödfall rikta emot en
lodrät skeppsida, emedan sprängladdningens centrum
kommer närmare målet, än fall et är med den betydligt
längre laddningen hos Whiteheads torpeder.
'rräffar en mina i spetsig vinkel blir explosionen
af båda minarterna verksammare, emedan laddningarnes
centrum kommer närmare bordläggningen. Af det föregående kan dragas den slutsats, att, på det man skall
vara säker om verkan , bör angreppet ske på fyra olika
punkter eller for- och akterifrån, styrbord eller babord.
För att utföra ett sådant angrepp behöfves 4 båtar
till farvattnets k1arerande, 4 till sjelfva. angreppet, 2
reservbåtar och l båt för afdelningschefen, tillsammans l l båtar.
Ehuruväl på de nyaste torpedbåtarne anstalter
finna s for att under strid tillsluta alla luckor och
skydda hela besättningen, så vet man doek utaf erfarenhet att såväl båtames förare som bemanning merändels foredraga att angripa med öppna luckor, i hvilket fall naturligtvis manspillan kan förekomma; dock
behöfver denna ej vara särdeles stor, då en torpedbåt,
som gör 10 knop, på 4 ,8 minuter genomlöper de 1500
meter under hvilka den är utsatt for fiendens eld.
Denna manspillan bör derför svårligen kunna hindra
eller uppehålla ett angrepp, i synnerhet om man betänker, att i fordua ticler många båtangrepp och äntringar utförts med båtar som voro bra mycket mera
utsatta för manspillan och att blifva skjutna i sank.
Torpedangr epp kan äfven sägas vara en slags äntring,
som utföres uneler betydligt gynnsammare förh ållanelen än forelom skeelde, i elet att nu lmggare och änterbila blifvit ersatta genom torpede r med elektrisk och
mekanisk anbinelning.
Skulle äfven efter en expedition enelast fem af de
11 torpedbåtarue återvända, men den önskade verkan

. dock ernåtts, sK hafva de öfriga sex uppfylt sitt ändamål och ~eras förlust blifver rikligen ersatt genom
det fiendthga fartygets förstöring. Innan man före tager expeditionen måste man dock alltid noga öfverväga om den önskade verkan motsvarar den forlust
man riskerar. Resultaten af de torpedangrepp som
försiggingo under det senaste kriget, hvilka nästan
alla aflöpo utan någon förlust för angriparne, kunna
ej tjena som måttstock. I framtiden kommer man
sannolikt att få att göra med en försigtig och väl skyddad motståndare, lwarför man också måste vara beredd ..På mera förlust af manskap och materiel.
Afven i händelse en båt vid ett angrepp går under,
så är det derför ej nödväneligt, att det med korkgördlar och andra räddningsmedel försedda manskapet
behöfver omkomma.
Ett angrepp måste ske under yttersta tystnad,
obemärkt af fienden. Detta kommer i framtiden ej
så lätt att låta sig göra, som under det senaste ryskturkiska kriget, men å andra sidan måste man taga
i betraktande att de båtar man då använde endast
gjorde 6-8 knop, då deremot de nya båtarue göra
13 knop. Angående den lämpligaste tidpunkten for
torpedangrepp, så är det svårt att med säkerhet deröfver yttra sig. Mörka stormiga nätter foranleda fienden till mera vaksamhet. Ett enstaka fartyg kan i nödfall anfallas af en afdelning torpedbåter midt på ljusa
dagen, och man kan ej med full visshet säga, hvilket
angrepp som har mesta utsigten for sig att lyckas, det
under nattens mörker eller det på ljusa dagen, ehuru
dock det senare är forenadt med större förluster. Det
kan t. ex. hända att man påträffar en fiende, som ej
med tillräckligt lugn och forsigtighet möter en honom
anfallande torpedbåtsafdelning och ej är i stånd att
på ett verksamt sätt forsvara sig, och i sådant fall är
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det sannolik t att dagangre ppet lyckas, i synnerhe t
som nattetid <len angripne i det elektrisk a ljuset. har
en utmärkt väktare.
Angripa rne måste så länge som möjligt bemöda
sig om att ej blifva sedua af fienden; hvarför man bör
bestryka båtarne med elen färg, som under elektrisk
belysnin g blir min st synlig. Den brukliga ljusgrå
färgen åstadkom mer en nästan motsatt verkan i det
att den vid ofvannäm nda belysnin g synes mycket ljusare, nästan hvit.
De i Svarta hafvet verkstäid a försök hafva gifvit
till resultat, att, för uetta ändamål, d. v. s. för' att göra
föremål så litet :;om möjligt synliga und er elektrisk
belysning, ljusbrun eller ehokolad färg är den mest
passande.
}Hir må äfven påpekas att för torpedbå tar hitintills inga distinkti onssigna ler nattetid blifvit införda,
hvilket dock är af stor vigt, emedan det lätt kan inträffa, om sitdana signaler saknas, att strid uppkommer egna båtar emellan.
P laceraml et af revolver kanoner eller kulsprut or
på torpedbå tar måste först grundlig en pröfvas innan
man derom kan yttra sig. Vid ett anfall kunna de i
alla händelse r ej användas; endast till försvar mot båtar
eller vid ett återtåg kunna de vara till någon nytta.
Mera fördel torde man kunna påräkna af att utrusta båtarne med pyroxyli nraketer , emedan dessa ej
belasta båten och taga liten plats, samt kunna användas såväl vid anfall, som under återtåg samt dessutom till signaler. Explosio nen af endast en sådan
raket ombord på ett fiendtlig t fartyg torde ej förorsaka ringa förvirrin g.
Om man nu samman fattar allt hvad ofvan blifvit
sagt angående ett angrepp af en afdelning torpedbå tar, så kommer man till följande resultat :

-

339 -

1) Angt·epp medelst enstaka båtar bör endast slce
- tmdnntag svis, och i yttersta nödfall.
2) Alla angrepp måste ske efter en föntt utarbetad plan.
3) Torpedbå tarne utrnstas antingen med Whiteheads torpeder eller med stångmin or.
4) D en till angrepp bestämda torpedbå t-afdelni ngen måste delas i grupper. elen (ö ·1sta, eller pionierg rup.pen, röjer väg för de efterkom mande, angrepps gruppen

och reservgru ppen.
5) M ino rn as explosion bör .~lce på mekanisk väg,
eller genom stöten mot målet, och endast i händelse
denna antändni ng slår fel bör den elektrisk a apparaten användas .
6) Minstång en sänkes när man öfvergår till hal(
ma skin eller stopp, går man med fnll fart bör stången
vara upplyftad .
7) Angrepp et skall ske på signal af afdelning schefen och samtidig t börja på flera punkter mot det
fiendtliga fartyget.
8) Samtlige båtarnes hastighet före angreppe t skall,
ända till de uppnått sina bl'stämda positione r, rättas
efter den minst snabbgåe nde båtens.
9) Afdelnin gschefen skall alltid hålla sig bland resM·ven.
10) Minan apliceras
på det fiendtliga fartyget.

~mcle1·

botten för eller akte1·

För att under krig kunna uppfylla alla dessa viikor
är det n öel vändigt, att redan under fredstid öf va torpedbåt-a fdelning arne så mycket som möjligt under alla
förhållan den som kunna förekomma i krigstid. Detta
låter sig endast göra genom att, efter en på förhand
uppgjord plan, utföra angrepps manövre r mot förankra de
flottar eller unuer gång varande fartyg, naturligt vis
med oladdade minor; mot slutet af öfningsti den kan
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man med laddade minor utföra angrepp mot flottar
eller mot pontoner som bogseras.
Endast efter trägna studier och praktisk erfarenhet kan man i denna nya slags strid vänta sig att
uppnå något verksamt resultat.
Öfningar med enstaka båtar kunna endast betraktas som förberedelsekurs till afdelningsöfningarne. Ej
heller kan man vänta sig nägon framgång om båtarne
först omedelbart före angreppet förenas till en afdelning, utan att i fredstid förut blifvit öfvade tillsammans.

A. L. Hamilton.
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sjöträffningen utanför lquique och
"Huascars" senare företaganden.
Om denna, mellan peruanska och chilianska fartyg
utförda, träffning, funnes ännu 2 månader efter sedan
den egt rum så ofullständiga underrättelser, att man,
såväl på denna sidan Atlanten som ock i sjelfva Amerika, var ur stånd att om elensamma bilda sig någon
tydlig förest~iJlning. De uppgifter man förfogade öfver,
och h vilka samtlige härledde sig från chilianska källor,
buro neml. i början k~innetecken på en synnerlig grad
af tillfredsställelse, hvilket dock längre fram utbyttes
mot ett i allt ·u ttaladt missmod.
striden, som först gaf anledning till utomordentliga jubel, trädde sålunda omedelbart 'derpå i bakgrunden för anklagelserna mot den försumlige, oskicklige
- ja, till och med som förrädare ansedde chilianske
amiral Williams.
Som man numera äfven från peruansk sida lyckats erhålla underrättelser om denna strid, kan den
tydligare betraktas och äfven temligen sanningsenligt
skildras. De maritima anordningar, hvilka föregingo
träffningen, låta sig i korthet sammanfattas sålunda:
Åt amiral William Rebolledo, befålhafvare för
chilianska :flottan, uppdrogs genast efter krigsförkla·
ringen, att med hela :flottan på det strängaste blokera, och om möjligt, åtminstone delvis, intaga Iquique,
en af elen fiendtliga armeens väsencltligaste operationsoch föreningspunkter. Tillfölje af erhållna underrättelser om peruanska och bolivianska truppernas rörel-
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ser, reducerades likväl denna plan derhän , att hufvudstyrkan genast användes till en landstigning i Pisagua,
hvars blokacl derför måste samtidigt upphäfvas.
Man erfor neml. att president Daza med 5000 man
marcherade från La Paz till Tacna, hvarifrån han, efter
14 dagars march längs sjökusten, skulle i Pisagna
förena sig med general Buendias kår, som borde inträffa der från Iquique. Amiralens anfall på Pisagna
den 18 April vardt utan resultat, intill dess att de i
staden bosatte chilianerna hunnit till hans hjelp, då
staden till större delen uppbrändes och förstördes, utan
att ändå blifva af fienden besatt.
Redan den 19 visade sig chilianska flottan ånyo
utanför Iquique, hvars telegrafleder söderut amiralen
lät förstöra, då deremot, i och för bibehållande af
direkt telegrafförbindelse med Santjago, amiralen tog
kabeln ombord. Samma dag afsköts 11 skott mot
j ern bansta tio n en, h varj e mte va ttenledningsreservoiren
förstördes.
Samtidigt härmed hade emellertid chilianska kanonbåten Magallanes om 770 tons deplacement, 300
h.k. och 4 kanoner, uti en strid med peruanska korvetterna La Union och Pilcomayo med utmärkelse
hedrat sin flagga.
Dessa båda korvetter, hvilka, i afsigt att invänta
chilianska transportfartyget "Copiapo", stationerat sig
vid mynningen af floden Loa, observerade ''Magallanes", som först kom ut från floden , och angrep den
genast. Då det i anseende till 11 La Unions" snabbgående var omöjligt för ''Magallanes'' att undkomma,
fastnaglades flaggen på toppen, och ehuru ojemnt fördelad upptogs striden det oaktadt.
Tack vare besättningens förträffiiga öfning och
Mllning värjde 11 Magallanes" sig på ett utmärkt sätt
för ,en öfverlägsne fienden, och efter att hafva orsa-
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kut honom en betydlig förlu st, som, efter chilianska
uppgifter, till och med gjort "La Union 11 stridsoduglig
fortsatte "Magallanes :t obehindrad t sin väg till Iguique.
De i medio af Maj månad af den chilianska amiralen mot staden vidtagna anordningar voro emellertid så vidtomfattande, att situationen från peruansk
sida ansågs som förtviflacl H vilka omsUindigheter
det kunde vara, om obekantskap med elen blokeracle
stadens ställning, om vigtiga andra meddelanden, eller
slutligen enskildta order, som föranlät amiralen att
just vid denna tid qvarlemna den som förrådsfartyg
tjenstgörande korvetten "Esmeralda" goeletten 11 Covadouga 11 och för transport afsedela ångaren 11 Lamar 11 ,
samt att, med sin af pansarfartygen "Blanco- Encalada",
(fordom Valparaisa) "Al mirante Cochrane 11 och de från
Iquique återvändande korvetterna '' lYiagallanes", "O'Higgins" och 11 Chacabuco" bestående hufvudstyrka, afgå
till fiendtliga armeens hufvudoperationspunkt Arica är
hitintills obekant. Faktum är emellertid att amiral
Williams viste, att en del af den peruanska flottan
några dagar förut gått till sjös och styrt sydvart.
Perua111~rna, hvilka blifvit underrättade om Iquiques
behof af undsättning, och som derför genom en kupp
ville bispringa denna stad, detacherade för detta ändamål sina båda kraftigaste pansarfartyg 11 Huascar" och
11 Independencia".
I s.ielfva Iquique hade man, då
hvarje förbindelse sedan lång tid var afbruten, icke
den minsta föreställning om den, genom de afsända
fartygen , annalkande undsättningen.
Den 21 JVIaj kl. 1/ 2 8 f.m. observerades, såväl af
stadens innevånare som från de blokerande fartygen,
rök från tvenne fartyg, kommande norr ifrån. De ch ilianska fartygen, hvilka, i likhet med stadens innevånare, togo de ankommande för att tillhöra sin egen
flotta, togo det oaktadt upp ånga, och gingo för ytter-
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mera säkerhets skull desamma till mötes. Knappt
hade emellertid "Huascar" varseblifvits förrän "Lamar" fick order att styra syd på, och, med forcering
af maskin, söka undkomma. Befallningen, genast utförd,
räddade "Lamar", som, vid de öfriga fartygens sammandrabbning, redan vunnit mera än 10mils försprång.
Sedan äfven "Independencia" upptäckts, försökte "CoYadonga" att åtfölja "Lamar" för att likaledPs undkomma, hvaruti hon tillfölje af sin ringa hastighet
likvisst ej lyckades, då nem l. "Independencia" förföljande, hvarje ögonblick tog på henne och afståndet
dem emellan allt mer och mer förminskades.
''Esmeraldaa, ett gammalt fartyg, med liten rnaskinkraft och genom sina pannors dåliga beskaffenhet
dessutom satt ur stånd att fullständigt använda denna
sin lilla maskinkraft, måste finna sig i sitt öde att
upptaga den ojemt fördelade striden.
I afsigt att så mycket som möjligt inskränka fiendens eld, och sjelf erhålla största möjliga skydd, sökte
hon sig in uti hamnen ända upp under staden, och
lyckades hon äfven i denna sin afsigt synnerligast iföljd
af den i hamnen rådande svåra sjögången.
De i striden deltagande fartygen voro:
"Huascara hvilket, under befål af kapten Grau, är
ett i England bygdt tornfartyg om 1100 ton, bestyckallt med två st. 22 cm. Whitworths kanoner och två
st. slätborrade 40 pundiga kanoner. Fartygspansaren
är 41; 2 tum och tornpansaren 5 tum; maskinkraften,
1500 indikerade hästkrafter (300 nominella), gifver en
hastighet af 12 knop.
"Independencia", chef More, daterande sig från
samma byggnadstid som "Huascar", d. v. s. från år 1865,
är ett batterifartyg på 2000 ton, bestyckadt med tolf
15 cm. och två 18 cm. Whitworths kanoner. Hennes
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pansar är i likhet med den förenämndes, och hastigheten något större.
"Esmeralda cc aH u as cars motståndare under befäl
'
'
af Don Arturo Prato (son till en af chilianska
ministrame), är en gammal skrufkorvett på 850 ton, daterande sig från skruffartygens första dagar och sedan
några år endast använd till transport o. s. v. Hennes
bestyckning bestod af två små signalkanoner, ehuru man
efter krigsförklaringen tyckes hafva försett henne med
några flera kanoner af så Httt kaliber som hon kunde
bära. Säkra och pålitliga uppgifter härom saknas dock.
De peruanska skildringarue tala om bredsidor, uneler
det att chilianema uppgifva enelast 2 kanon er (måhända på bvar sida).
Den i dåligt tillstånd varande, 200 nominella hästkrafter starka, maskinen medgaf endast en obetydlig
hastighet. "Esmeralda" hade en stor mängd af lifsmedel, ammunition och äfven penningar ombord.
acovadonga ", chef kapten Condell, är en från
spaniorerna tagen goelette om 412 tons deplacement,
140 nominella hästkrafter och 2 kanoner.
Båda chilianska fartygen voro dessutom förseelda
med mitrailleu:»er.
Vi återkomma nu till sjelfva striden. Under det
att "Covaclonga" förföljdes af "Independencia ((, angrep
"Huascar((, "Esmeralcla" sedan hon likväl först sänd t
ett löst skott såsom utmaning. Inseende omöjligheten
att undkomma, bemödade sig sistnämnde fartyg att,
genom fortgående rörelser och manövrer, åstadkomma
upprepade distansfö rändringar och derigenom försvåra
verkan af fiendens eld, samt genom att hålla sig nära
stranden, göra de felgående skotten för staden så skadliga som möjligt. Hon höll sig för elen skull, uneler
pågående eld, fram och åter mellan staelen Iquique och
Colorado; I början gick allt efter önskan.
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Den högt gåencle sjön, kan ske äfven manskapets
ringa öfning och "Esmeraldas" upprepade fram och
återgående, orsakade att flera byggnader i Iquique och
på höjden af Juantanea, och slutligen äfven jernbanstationen genom peruanernas eld gick upp i lågor.
Just i närheten af sistnämnde punkt, var striden som
lifligast.
Den peruanske generalen hade neml. härstädes
placerat ett batteri 9-pundiga kanoner, hvilkas eld
äfven riktades mot "Esmeralda". Icke desto mindre
höll chilianska fartyget sig förundransvärdt. Under
det att samtlige kanonerna hufvuclsakligast riktades
mot cc Huascar", hölls peruanska fältartilleriet i s chak
af den öfriga med gevär beväpnade delen af besättningen, d5. och då äfven understödd af kanonerna.
Det oaktadt måste ''Esmeralda'' dock i längden duka
under. En 22 cm. granat exploderade i maskinrummet
samt dödade och sårade nästan samtliga maskinfolket.
Härigenom bragt till ännu mindre manöverfärdighet
undvek "Esmeralda" endast med möda ett ramförsök
af fienden. Den samtidigt med .ramningen affyrade
elden gjorde en betydlig lucka i besättningen. Ett
förnyadt ramförsök under häftig eld från båda sidorna
undvek "Esmeralda" deremot sämre; stöten lossryckte
36 man.
maskinaxeln, elden dödade
i
Vid en vändning af chilianska fartyget uppnåddes
det slutligen af "Huascar", som borrade sin ram djupt
in i det fiendtliga fartygets styrbordssida, under det
att elden nästan fullständigt ramponerade hela förskeppet. Fartyget började genast att sjunka och besättningen sökte att rädda sig, genom att springa öfver
bord. Chefen, Don Arturo Prato, föredrog att finna
sin död i striden. lYied en r evolver i venstra handen
och en änterbila i högra sprang han, åtföljd af löjtnant
Serrano, en artillerisergeant och en matros, ombord på
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"Huascars" däck. Serrana föll för en gevärskula, då
han hunnit till svängtornet. De båda öfriga föllo efter
att väl hafva hunnit upp på däck. Chefen ensam, lyckades uppnå kommandotornet, der han med tre revolverskott fällde navigationsofficeren, löjtnant Velarde,
hvarefter han sjelf störtade, skjuten i pannan af en
matros i närheten.
Strideu hade pågått till %12 f.m. Af "Esmeraldas" 200 man starka besättning återstod endast 40
vid lif, då neml. en del drunknade, innan "Huascars
båtar hunno komma till hjelp. Denna stritl ensamt
kostade 130 man.
"Huascar" förlorade den ofvannämnde officeren,
vidare fregattkapten Freire och 3 man sårade. Om
landtbatteriets förlust har man sig ingenting bekant,
men lärer densamma varit ganska betydlig. Sj elfva
fartyget hade hvarken genom ramförsöken eller genom
"Esmeraldas" artillerield lidit någon skada, ehuru talrika spår visade sig af det chilianska artilleriets visserligen ej nog kraftiga, men väl riktade eld.
Under det att "Esmeralda" på redden utanför
Iquique måste upptaga denna så olika strid, ansträngde
sig "Covadonga" af alla krafter för att undgå sin
förfoljare. Allt förgäfves. Den betydligt mera snabbgående "Inclependeucia" närmade sig mer och mer, och
förföljarens bogkanoner sände död och förderf ombord
i det chilianska fartyget, hvars både väl underhållna
och riktade eld dock blef utan verkan.
Till lycka för "Covadonga" råkade "lndependen·
cia" ut för det missödet, att, då hon redan befann sig
på ganska nära afstånd, bogkanonen hoppacl.e ur lavetten, och blef derigenom otjenstbar. För att undandraga sig den betydligt mera djupgående motståndaren,
styrde "Covadonga'· utmed inre sidan af Mollebay, i
hvars på klippor och skär rika farvatten hon dels
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hoppades att finna skydd, dels äfven hade möjlighet
att i värsta fall löpa på land. Chefen på "Independencia", More, begick nu ett oförlåtligt fel, som endast
låter förklara. sig genom uppretningen och ifvern i
förföljandet. I stället för att neml. sätta kurs rakt
syd, och derigenom afskära vägen för "Covadonga",
som inuti lYiollebay hade en halfcirkel att beskrifva,
fortsatte den med farvattnet och de osäkra djupen
sannolikt mindre förtrogne förföljaren att med all
kraft löpa efter uti denna, i hydografiskt hänseendt;J
bristfälligt k[inda bugt. "Covadonga" höll sig tätt
under land, så nära, att med folk i land uppstod en liten strid med elJhandvapen. Under dylik
häftig strid hade båda fartygen hunnit till Punta Gruesa,
och "Covadonga" genom fiendens häftiga elJ blifvit
bragt i en ohållbar situation, då helt plötsligt bladet vände sig. - "InJependencia" hade törnat mot en
klippa, sprungit hård t läck och satt fast. "Covadonga"
vände genast, och mot däcket på det fiendtliga fartyget, som låg på sidan, öppnades nu samtidigt med elden
från kanonerna, en häftig gevärs- och mitrallieuseld,
hvarunder peruanska flaggan blef nedskjuten och ej,
såsom efter utsago, struken. Såsom bevis härför må
nämnas, att löjtnant Guillermo Garcia y Garcia under
klargöring af ny flagg stupade, träffad af en mitrailleuskula; att ytterligare en bredsida affyrades, och slutligen att peruanerna sjelfva stucko fartyget i brand.
Efter att en stund hafva underhållit eld mot de
båtar h varmed "Independencias" besättning aflägsnade
sig, fortsatte "Covadonga" sin väg, då "Huascar", som
hade borrat sin motståndare i sank, kom i sigte.
Tack vare ett försprång af nästan 10 mil, lyckades det dock chilianska fartyget att undkomma.
"Independencias" förlust i dödade och sårade, belöpte sig till 18, samtlige genom gevärs- och mitrail-
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leuseld; de öfriga af manskapet rädJades dels med egna
båtar, dels ock från "Huascar", som genast derpå
afgick till Iquique.
Bland dem, af "Esmeraldas" besättning, som räddades, voro 2 sjöofficerare, 3 sjökadetter, läkarm1, förvaltaren, 2 marininfanteriofficerare, jemte en som passagerare ombordtagen förrådsförvaltare, hvilka samtlige fönles som fångar till Iquique.
Hvad "Covadonga" beträffar, så synes hon hafva
lidit stora förluster. Chilianska uppgifter tala om
endast 17 man, hvilka, af den 120 man starka besättningen, förblefvo osårade.
Sjelfva fartyget befann sig uti ett sådant tillstånd,
att det några dagar derefter måste gå in till Antofagasta, Inrarest det, efter afrustningen, ramponerades.
Af h vad här ofvan blifvit sagdt är lätt att a~taga,
att hvad som i början af chilianerna omnämndes såsom
en segerrik träffning kan endast, relatift till förlusten,
såsom sådan anses.
Resumen är nemligen i korthet denna: chilianernas blokad mecl 2 gamla träfartyg ville peruanerna
med 2 pansarfartyg upphäfva, hvilket äfven lyckades dem.
De senares direkta förlust bestod deruti, att de
förlorade sitt största pansarfartyg, då de förra deremot endast förlorade ett gammalt trätransportfartyg.
Om äfven, såsom sjöträffning, för chilianerna segerrik, är denna strid i strategiskt afseende för dem dock
ett nederlag, ehuru såsom sådant ärofullt.
Efter att sålunda hafva undsatt Iquique gick
"Huascar" till Pisagua, der kol och vattenförråd kompletterades, or;h hvarifrån transportfartyget ((Chalaco"
med vapen, ammunition och öfriga krigsförnödenheter
följande dag konvojerades till Iquique.
23
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Sedan "Independ encias 11 besiittning landsatts i
Arica och 3000 man boliviansk a trupper landsats i
Pisagna och I quique företog "Huascar cc en tur söderut,
i afsigt att angripa de chilianska hamnarne.
Utanför Arica syntes ingenting af chiliansl;:a flottan,
ej heller viste man derstäJos något om dess vistelseort .
Första föremålet för "Huascars cc angrepp var 1\Iejillones, der samtlige transportf arty g förstörd es och
äfven sjelfva staden under kort tid besköts. .
Nästa besök var Antofagas ta, der don huf vm1sakligaste förstörelsen gälde den stora vatten b e h1\~l~re n.
Äfven här visade sig ingentin g af den clnh anska
flottan , hvilken just vid denna tid var sysselsatt med
en del andra, onöuiga arbeten, såsom att försUira t elegrafförbin delser från Malendo och nonl öfver; den peruanska monitoren uppnåd1le clock icke sin afsigt h:ir,
emedan, genom "Covadonga" och "Lamar " unLlerriittade, man hade hiir medhunni t att med nf1gra svåra
Krupps kanoner bestycka strandbat terierna, hvarjemte
man, genom uppstappl ade sand och salp eter siickar, hade
vetat att på ett kraftigt siitt skydela den stora vattenbehållaren . Efter en liflig artilleristr id drog "Huascar" sig tillbaka, antastade till sjös två chilianska ,
med koppar lastade, handelsfa rtyg, hvilka han säncle
till Callao, förstörde t elegrafförbill(lelsen mellan Antafagasta och Caldera, och återvände seelan till Iquique,
der han nära nog höll på att råka ut för samm a öde
som "Esmerald a ", i det att neml. helt plötsligt den
chilianska eskadern under amiral Williams- Rebolledo
kom i sigte.
Tack vare sitt öfv erliigsna snabbgåencle, umlkom
han likväl sedan han med fienden vexlat några skott.
Eskadern fortsatte vidare ehuru obekant hvarthän .
Bland djerfva företag , som af peruanern a utfördes,
må med rätta äfven framhållas , hurusom deras trans·
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}Jortfartyg (( Cha1aco " 1 utanför en af chilianern a besatt
boliviansk pl at s 'l'ocopilla, i fiend ens åsyn uppbringa de
ett chili <mskt handelsfar tyg med en dyrbar laddning
af svafve1, hnnar och hö.
Äfven med er], ännanrle af chefernas och besättningarnos ombord i de olika chilianska fartygen hvar
för sig ådagalagd a duglighet och mod, vill det ur maritim synpunkt sedt, dock synas, som voro de tillgängliga stridskraf terna hos peruanern a bättre tillgodogjorda, då man neml. tager hänsyn till att ehuru de,
mot fiend ens num era relatift starka flotta, endast kunde
uppställa ett pansarfar tyg och transportf artyg, de det
oaktadt kunde upph ~ifva blokaden af Iquique, bombardera l\1ejillones , Pisagna och Antofagas ta; i Pisagna
landsätta en stor del af de bolivianska striclskraf terna
och slutligen uppbringa flera fiendtliga fartyg . Förlusten af "lndepemlencia ", beroende på befälhufvarens
förseelse, kan knappast tillskrifva s motstånda ren som
förtjenst.
För att för den argeutiska republiken , som vid
denna tid elisponerade öfver icke obetydliga stridskrafter, till sjös försvåra en allians med sin motståndare, vidtog chilianska r egeringen att befästa Magellansundet, en åtgärd, som, i betraktan de af att den argentiska flottan lmfvndsal digast bestod af kustfartyg ,
och derföre ej utan svårighet kunde passera Cap Horn,
måh ända kunde visa sig tjenlig.

G. v. D.
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Haftdels-maritima underrättelser för skeppsredare och fartygsbefälhafvare.
Amoy (Kina) . Här erhållas endast dollars af ringare
värde, s. k. "Chopped dollars", hvilka likväl hiir grilla
lika med de bättre. Då de emellertid norr om Amoy
icke längre bibehålla detta värde är det skäl att här
icke lyfta störr e belopp af dem, än hvad so m går åt
under upp ehållet på stället.
Bombay (Ostindien). Vattnet i hamnen är i fö ljd
af många slags föroreningar icke tjenligt till destilering; deremot är vattnet från den ntirbeltigna MeharLake, som beställes genom hamnkaptenen och betales
med 2 rup ees pr ton, ganska brukbart.
Kol betales med 24 r up ees pr ton för större qvantiteter; lastningen verkställes af inföd ingar. Förutom
reglementera de lotspenningar måste fartyg som afgli
eller inkomma på Söndagar erlägga en extra afgift af

25 rupees.
Proviant- och utredningsarti klar af alla slag finnas i tillräcklig mängd och af god beskaffenhet.
.Colombo (Ceylon). För kol från firman Reid et
Co. betales 28 rupees pr ton.
I sa mm anhang med ofv anstilcnd c h:wd elsnHt rit ima unde rrii ttelser
får redaktion en hiilj emte fil sta uppmiirksamhct pft d e, ge nom K ong!.
utrikesdepaetemen tets fi.irsorg, fril 11 och med si stlidet år utgifna -Be·
'r c'itteiser

om

h(( n d e L ur·h ~Jt'~;'arl fn/u d e j (IJ'f.:'lut d" r/k ,· Jia ..,· k uu:iu /r- r",

och hvilka berlittelser, som, ntkommn hHftvi s mot den sii rdeles billiga
afgiften af 4 kr . pr. årgång, i allmiinhet inn ehålla en mlingd för
handel och sjöfart högst värderika och vigtiga upplysningar.
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Knrse n på rupees vexlar ganska mycket; sålunda
l'fl'
..
·
beta l tes
' O[l· pa• L ondon ronte 1 1g
' cl ":1 v ex e11,"
·
, , rnpeen
1
ht
·
1
10
å
med l sh • 7 •l 1 d • 11
efterfr aga.n,
c agars SI C • T'10
..
dagar fon·e denna notering betaltes den med 1 sh. 9 d.
Att hiir förse sig me d dricksvatten afrådes. Samtliga proviantartikl ar äro här betydligt dyrare än i
Bombay.
Cura 9ao (Små Antillerna). Proviant erhålles här
af go d beskalfen het och t ill måttliga priser·. Enelast
preserv er och torkad frukt sakn as. K~Lll vattnet på
platsen tir salthaltigt och hvarken t jenligt till dryck
eller matlagning. Ciste rnvattnet deremot är godt.
Det senare kostar 2 3/., g ulden pr. oxhnfvud (4 kr. pr.
9 kub .-fot).
Can1iff kol l evereras till 54 kr. pr. 1000 kilo.
För r eparationer oc h materialier iiro prisema jemförelsevis höga.
Lagliga Letalnings melll et utgöres af holländska
gulden å 100 sents (1 gulden omkring 1,48 kr.) Börs
fin nes icke. Atskilliga myntslag äro här i omlopp.
1 fl eng. = 1;2:!j. gulden. För amerikanskt guld betales en premie af 6 %. En dollars gäller i silfver 2 ,5
gulden; i gnlcl deremot 2,65 gulden.
Ellice och qilbe1't ön (Stilla oceanen, lVInlgravearehipelagcn). A alla till denna ögrupp hörande öar
kan hvarken erhållas god ell er frisk proviant. Hvad
af ~itbara djur finnes användes af innevånarne för eget
bchof. Fisket vid kusterna är högst ringa.
La GHaynt (V eneznela, Sydamerika). Större fartyg kunn a ej här erhålla nödig utrustning. Endast
kaffe erhålles goclt och billigt.
Till följd af den ständigt rådande höga dyningen
kan vatten från vattenledninge n ej intagas med egna
båtar.
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Kiel. Följande tyska örlogsflottan s leverantörer
lemna goda varor till gällande priser , nemligen: Clasen
et Ehrich - fä rskt och salt kött; I. Bock - preserver; E. Erichsen - bröd; Plambeck - iirter och hyddor; G. Peters - kaffe; G. Stnhr - br~invin.
Labuan (Brittisk ö uti Kin esiska hafvet, nära N.Ö.knsten af (in Borneo). F~ir skt kött är godt och Lilligt. På skeppsförråder är för öfrigt ringa tillgång.
På ön finnes tillgång på godt vatten.
Labua-kol äro lika goda som de ves tfaliska , men
fordra mera arbete emedan blott en ringa qvantitet
i sender atr kastas på rost en. De efterlemna föga
aska, men smutsa d~ic k och takling Letydligt, äfvenså
rökgångarne hvilka derföre mrtste oftare sotas.
Lcvttka (Stilla oceanen, Tonga-öarn e). Tillgång
å proviant och fönåder finnes blott i mimlre qvantiteter. Färskt kött, genom firman Page et Co., kostar
5 pence pr. eng. rff.; färskt fliisk G pence pr. d:o. Siirdeles goclt vatten kan erhålla s från firman vV. H ennings vattenl edning. Som ledningsröret utmynnar vid
landningsbryggan, kan vattnet direkte nedleelas i
derstädes liggamle skeppsbåt. För vattnet betal es 5
sh . pr. ton. Grönsaker kunna erhållas, men iiro dyra .
Austranlislm kol (föga goda) fås genom fi rman H ennings för 35 sh. pr. eng. t on, fritt långs sidan. T ill
följd af bristen på pråmar går dock lastningen långsamt, så att på en dag endast 16 tons kol kunna inlastas.
Engelskt mynt iir uteslutande bet alningsmedel.
För löpande behof tillrådas fartygsbefiilhafvare som
gå hit att medtaga ett förråd engelska skilj emynt,
emedan sådant blott finnes i ringa q vantitet och man
vid vexling af en engelsk sovereign måst e betala 1 1/ 2
till 2 %-
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L ota (Sy damerilm). För k ol betales 17 sh. pr. ton,
fri tt ombord. Värmeprocenten hos clenna inhemska
lwl sor t förh åller sig t ill cle engelska som 5 till 6.
F iirsk pro viant och vatten finnes a tt tillgå; prisenm ~[ ro billiga.
Nu kualaf'a (Stilla hafvet). H varken proviant eller
am1ra fömöd cnheter finnas här att tillgå, undantagandes fiirskt kött som lever eras af firman I. C. Godoffroy
et Son för 8 pence pr. eng. rfl. Grönsaker, hufvudsakligeu k ål, kan f;Ls till måttliga priser. Dricksvatten
kan der emot ick e erh ållas.
P anama (tt niiset af samma namn). Chilenska
doll ars gå k ir mecl st or förlust. B etalningsmedel är
pemanska clollars. Vanliga pr ovisionen vid vexling
är 2 %. P riset fö r k ol räkn as i amerikanskt guld;
vict betalning i silfverclollars måste en agio af 16 %
ber~ilmas .

P uerto Cabcllo (Venezuela Sydamerika). Proviant
och utredning kan i större qvantiteter icke erhållas.
Kaffe och vatten fås deremot godt och billigt. Det
senare kan med egna båt ar intagas.
Syclney (Australien). Skeppsmaterialier och inventarier fås i allmänh et af samma beskaffenhet som i
Europas st örre sjöst~icl er. Prisen stiilla sig dock betydligt högr e. T ågvirke ~ir i allmänh et dåligt och
knappast brukbart. Kol lemnas af "Bulli Coal MiCompany"
för 15 sh. l)r.
ton fritt långs sidan.
n in()'
b
•
.r
Qvalitet en är icke siircleles god och af sämre beskaffenhet än australiska New Castle kol. Oaktaclt de
senar es högr e pris iir clet derför fördelaktigare att taga
dem och icke Bnlli (W' orlongong).
V exlar äro fördelaktigast att här köpa i pund ster·
ling på London. F arty g so m gå till Syclney böra
förse sig med engelskt mynt.
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Om fartygsbesättningar behöfva förse sig med skodon är det fördelaktigt att här utri.1sta sig med sådane
i anseende till lädrets billighet. Skofabrikanten lVIurtrie
et Comp., King Street 121 lemnar goda och starka
skor till 7 sh. 6 pence pr. par.
I Syra (Grek. archip.) lmnna alla reparationer å
fartyg och maskiner erhållas genom grekiska ångbåtssällskapet som äfven levererar segelduk, färg, trä, olja
och dylikt. Priserna för arbete och materiaher äro
genom taxa faststälde.
Wilhclmshafen. Följanlie tyska örlogsflottans leverantörer lemna goJa varor till gällande priser. Fr.
Reif - färskt och salt kött och fl.~isk. E. W etschky
- preserver. F. A: :Meuke
bröd. B. \Vitts smör, mjöl, ärter, the, socker etc.
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afseeude på artilleri. Sydamerikanslm ödogsmarinerna.
D:o, 18 J u!i. En australisk torpedbåt. En ny s. k. sqvallerkompass.
D:o, l Augusti. Polyphemns.

'1'1·ctnsacUons of the 'inst·i tution of N nval.Areldtects,
1879. Om krigsfartygs pansarbekHidnacl. Fartygs pansar. Om sjliar tilleri. Om elen rUtta naturen af hafsvåge ns fortplantning och den ro!
denua fortplantning spelar i undauflyttandet med minsta motstånd af
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vattnet fr å n ett fa rtyg,; viig. Om de strukturala ano rdningarneoch prop ortion e rn a af H. l\1. skepp ,,Iris» . D et kraftigaste pansarfariyg Sir
W. 'l' homson"s loduingsapparat. Oscillometern : ett instrum ent fUr
nppmH tand e t af elen vinkel hvarund er ett farlyg r ullar elle r clnfvar.
Jotll'IUtl o[ the R. U . S . In stit ut-ion, Vol XXIII , 187\l,
IJ:O \l\l .
Om handlerandet af svåra kanoE er Jll ecl handkraft, hydrau lik eller ångmask iner Ett ekonomiskt siitt att npptagn sjun kna pau sarfartyg på djupt vatten . Om den relativ a vigten af bredsid e- och
stiifskjutuing från krigsfartyg, frå n takti sk syopunkt b et raktadt. Det
elekt ri ska lju se t. Officerares e],iperi ng und er al,tiv lj en,t. Hafv ets
h eraldik; flnggo r, befiils- och strid steckc n. P ersieu och dess militHra
resurse r.
Krigsballon cr. Sv år rullniu g a f farlyg : dess onml\cr, fö ljde r och afhj elpandc.
Senaste tilliJ!miugeu nf den fmm;lm Holtan.
Praktisk u ndersök nin g af olychhiindclsen me J lysk a pausa rfart yget
«Grosser Kurfiirst ».
D: o d:o, n:o 100 Militiirisk tiilliugsskrift, 187\l: F Hltbef:ist nin g:u; dessas till;impn ing på strid sfiiltet och iullyiancle p å taktiken .
D:o tl: o, u:o 101. Kolani em as sjö - och la nd tlllilitiita resurser.
Breclsid ecld och ett :-jiikrigsspel. Om fran1 Lringandet af stål och
dess ti lliimpniug fur militiira iiudam(ll . Fartygs viinduingsfönui\ga.
Dc se na ste fö rbiittringame i sj öång nwskiucr och panno r. Fiiltordcr
och dera s m eddelande. Om rtkten;tiifv e ns fon n och anorduingcu af
p rop elle rn i skrufftngfartyg för at t er h[tl l:l dc Liisl a vcrkningame fur
!mmclrifni ng. Om det Liista siiLte t Wr sl<jn t uiug un de r en sji_istrid.
'l'halassn a u essay of t he d cpht, tetnperatme and eune nts
ol the oeeau Ly J olm J ames \Vild of H. l\1. S . " Challengen . L ondon, .:l larcu s W ard et C o., l 877.

Scientific American. N:o 11 - n . Om [,csparing vid gaslysni ng. l<'i skeriema vid Canari<i:\1"1\C. Bruket af kallt vatten under
kall viid e rl e k f:lkopp sbygge ri i Förcntn statcma. Nylt materiel fUr
papp or. ltlidclning m sj ;;nucl. En ny s ty r appr~rat m ed fmga . MiuLftle n Herreshof. Xngfartyge t Arizoua. Geviir med spade fUr 8kyttegropars uppkast nnde. Ny laddnin gsapp ,ll"at fcir grofva myuniugslucld niugska uoner. Borfrs uyc1 metod a tt bevara jern . Ljndets olika lmstighet. Ny hydraulisk skeppsdocka. E xplosioueu å Thuuderer. Nytt
förfrt riugsslitt fii r be varande oeh ornam e utcring af jcru. Ventilatio n
at farl.yg till sjös.

Frankrike .
R emw ltLfw i tim e et Coloninle, April 1879.

Om bestäm manu e af orters longitud m edelst den elektriska telegrafe n. Hafv8ts
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"temperatm.
Kapare och enskild ege mlom sr;itt på hafvct. Östen·ildslm marinen s n ppfo stringsanstaltcr. K a ual ge nom Panamaniise t.
H afsvågornn. Eukla ochdubblapropcllrar. l\Iaritimk r ö nik a Euglaud : marinbuclgetrn fcir 1879-80. Rys>land· mari ne ns till stånd 1878.
skepp s b ygge ri: medel att göm t rit ofiirbriinncligt och oge no m trängligt för flyt a nde iimn e n. Arti ll er i: Anmiirk ningm· mot engelska amiralite tets rapport r örande knnon s pr~ngnin ge n å Thnnd erer.
Minviisend c : Gelat in -dynam it. Ny engelsk minb[,t.. Fyrviisc nde:
Flytand e elebri sl<t lju s.
D:o, Maj. För CIJta st atc mrts miuviifse nde. Fcirscik i Ho ll and
med Ho tchki ss' revolv erk ano u. Armstrongs 6-tmus ka non och dess
projektiler af st>tl oc h h;irdadt g:jutj cm. Kanon spriingninge n på the
'l 'hnnd erer J\lrtritim krönika E ngland: Engelskamarin e nsoprmsrade fartyg Östenik e: l\'hrinbudge ten fUr 1879. Danmarie F lottans
tillstånd 1878. Japan: F lot ta ns tillsti'md 1578 Arti ll e ri: Kru pps
40 cm kanon. Rald a dclningskano iw r å pausarfart"yg. Aj ax och Aga memuon s hydraul iska hdcluin gsinrilttn in ga r. l\I i u v ii se n d e : Antec knin gar om cxplo sivrt iimn e n . Minofficeram e i eng0l ska mariu eu.
D:o , J un i. Tyska uriagsmarin ens persona l och ma riu e ns utveckling Fö rsi_;k till e n hi stnri ; k framstiilln in g af dc motlcnm flottornas
strategi och taktile «Le navi sph ere», nyuppfunn et nauti skt inst rument. Maritim krönika . Eugland : Bestyckancet af transportfartyget «Tyn e». Eugelsk flottilj i Inawaddy. Tyskland: Tyska örlogsmariueus personal. H.y ssland : dess marinbudget fUr 1879. Sverige:
Flottans tillsti'tucl derstiid es å r 1878. skepp s byg ge ri: Om a uviindandet af stfll vid fartygsbygg nad er. A r t i Il e r i: F li rslik rörand e
e ngelskn kauon ers mo tstft ncl sfi ii·måga. Nya fiirsiik med K rupps 15
c m. kauou . Krupps nyn 24 c m. kauon. l\1in v ii se ud e : Om a u v>ln dandet af telefon en fUr att f<irv issa sig om fasta miuors ti ll stånd.
l\1o rtensens nya torp edb åt.. Förenta statem rts min sko la för flottan.
Ny elektrisk ly sapp a mt för fl ottan
D: o, J u!i. Om anviindandet af torpeder såso m vap e u i ångslu
par e mot fa rtyg. Maritim krö n ika. Frankrike: Upptagan det af
det sju nkna paus:~ r b a tt e ri e t l'Anogante E nghnd : Nybyggnader inom
-engelska marin en. F råga n o m dess tranportflotta. Heorganisatiou
af dess admini strativa perso na l vid dess sji.iarsenal er. H.yssland :
Östersj ufl ottan nnde1· somma re n 1879. FUrslag ti ll reorguuisatiou af
ryska mar ine n. Ku s t fih· sva r; försvaret af ty ska kust em a Torp ed viise nd e: E ngelska to rpedfartyget Polyp ha mn s. Fi.irsiik me d en
'l'homycro ft's t.Or!J edbåt. Torp edbombe n ,
D:o, Augusti. Om bristen af sty fltet. hos fartyg i allm ;in het.
Auteck ningar öfv er anviindandet af det elektr iska ljuset. till fyrbelysuing.
Maritim krönika. Tyska marinbudgeten för åren 18 79
-80. skeppsbyggnad: Kanonbåtar ochpa.nsarfartyg. Artilleri;
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Försök med 100-tons km10n r n i W oolw ich . Pröfvn nd et nf Infl exib les ]HU\Sflrp.l åta r.
D :o, Se ptember. .Tem och stfil fu r arlill eristiskt bruk. T orp ed er no der se naste rys k-tnrki skn kri g-et. Ma. rit.i m kr ö nik a.. R.ysk 1t
fl ot.tau i S1•arLt hn.(\·et. Tyska ma rin en; d es~ utgifter. R egle me nte rad e för eskri fte r f•i r na.vigel'flncl ct af dess fnrt yg i eska drar. Kan onbåte n «Olter». Dil dantlet af en in gc niur-torp Nlldr. I tn li rn : D ess stora
pan sarfartyg, Argentiskn n~ pnblik e n ; d ess sj iiviise ncl e. Artill e ri:
Arm st ron gs 35-tons kanon. Fort siitln ingen :lf ftirs<> kcu mediOO -to ns
krttlOn r n vid Shoebnryness. An vi imh n t] ('t af Grn son 's knp o\tnrn i
H olland. T orpc(\ väse ncl e : E nge lska torp edfn rt ygct Po lyp he mu s.
Revu e d' A ·r tillerie, Mnt ·s 1819 Om l11ften,; mo ts li't nd . En
ny explosiv substan s till kri gilbl'L1k. Tran spo rt :d' dynamit. F• irs 1ik
med Kru pps 15 e nl. ka.uon virl .Me ppc n. ](ru pps :utillt:o ri. Armstrongs bergslm non.
D: o, Maj. D yna mitgase ns friilanu e ege nskaper.

checks i britti ska mnt·i nen. Anl' iindand et nf de en<;(clska 100-tons
ka none rna.. 1\Ia si<i nerna o mb ord i dc fnm skrt kn stförsvarsfnrtygen
L 'Iu domtnb lc och L e T er ri ble. Bim gurd el. E t.t flyta nd e elektri skt
sken . F örbiit.tring af L cd: llH: h c: '~ cle11 te nt0 r. Kytt. siit.t för a nbrin gan de!. af p a nsn.r pl åta r. N cbo n's i'tngsty min gsappnrat. D Gn Ar chimed isbt holt cnskrap nn. Fiirsö k med torpcdi.Ji'tl eH .Herreshoff. Apparat fiir upplagn nllet :tf sjnnkua Lll·tyg. Kya f1a nsl<a torp edb åtar.
Engelska tomfnrtyget « Dey nstntion ». I-Iasti g sj <> res:l. El ektr omag netens betii cknin g. S tewnrts sj r'lfkoutrolleraud e man omete r. Firman
Krupps skjntförsi ik fc s kjt~ tp bt se n Yid E sse n. Li ttNa lur.
D:o d:o , Vo l. VII , n: o G. Skeppsf'iirarckou ste ns hj elpm ed el
intill tid e n fi ir d e slom l : ll:tlnppliic k l e rn~.. Int e t·ocean iska ka nal en
mollan Stilla och Atl a ntiska ocea.ner na . Beskrifning öfver de å varfvet S. ltoco l'ci r a Oöp ni ng af kase mattfa rtyget T cgeltofl' företagna
arbete n, ,i e tn l.e ett bih nn g; r<"> rande afl upn inge n fr [m stape ln af stora
fartyg. Oseilo lll etcrn.
Krn p[.>ska 40 cm pj ese u i knstlavet t. En gelska pan s:trfa r t.yget Co losus. \Vi gzel l's & H alsey 's ma skin för å ngslupar.
S veri ges tn n,rinbud ge t för :1 r 187!1. Nord e nskjulel s ex peciitioo . U ppriill a ml ct af ett vad ' i bugten vi ,[ Sala mis för krigsfartygs
hyggand e fi!r greki ska nt a rine n. Litteratur .
D: o d:o, Vol VJJ, n: o 7 & 8 . Öfve r stormam es teori. Om
pan sarmat erie l oc h pan sarkonstruktion Fram str·gen i den allmiinna
sjiiriit.l en i 'J'yskland . Ny l:n-ettko nst ruktion o mb ord i ryska pop offkan Vi ce amiral Pop oll'. Franska mn.rinens tid igaste fartygsbygg ua der. Vatte ntilt a bt; Wcknin gar vid pro viso ri ska be f:i stningar. Lju sproj ektion sapparate r :n ed siirski ld t hän sy n t ill Mangin ska spegl ar. F rån
Förenta st ate rn as ma rin. sydamer ikan ska flott.:;n. Fore nta statPrnas korv ett « \' yo ming». In förda förhi iltringar ombord i e ngelska
kase mal.l fart:yge t «S ulta n ». Nybyggnad er i e ngelska marin en. Proflm m ed e ngebka kanonbåLen «i>i uclter ». Fo rb ered a nd e arb ete n för
upptagand et af pansarfrega tte n «G rosser Kurfi.irst» . Olycksfall inom
ryska marin en . l\an oniJ,'ltar af Stau nchklass cn för chin esiska r 0geriugen. Om spriingningon af 38-tons kanon cu o mbord i «Thuudcrer» .
W. Arm stron gs 4 ton~ bakladdningo;kanon. F ursil k med Woolwich
100-tons Lauon. Skj utft• rS<•k i Spc~ ia. Försök med e ngels ka 2:a
kl:s torp edbåtar. Spriin g nin ge n af en 24 cm. pj cs ombot·d i art.il lerisl;ol f'u rtygc t g e now n i tyska marinen. JJildan clet af en torpecl ingeniijrk[a· i t·yska marinen. No rd enfelts mitraille use r. Simey's
vatte ntii tt sintande dörmr f<ir vattent.iita fartygsskot t . Differe nti a lrotation stiiljaren a f Vallessio. Fiirs<i k med en po ntonfl otte. En ny
lifriicl d uingsappara t . Vatte nte mperaturkarta till bruk vid na vigering.
Eddystones fyr torn. Nordpolsexpeditioner und er å r 1879. En jernbana öfv er Panamanlise t fö r transport af far tyg . Panamakaualen.

Östen·ike.
.11-f-itth e-ilnngen nn8 dCJn G el;iete tle;; S eewesens, Vol.
VU, n:o 4. A. Gareis patenl er:t cl e Hni vc rsa lkomprtRS . Mitmill ense n
som försva rsme uel mot torpcdbi\tar. G:nd ners portat iv:• mit.trailleu se .
Positi onsinstrument. Torp edbht st aktik. Franska mrtrinens nya torrdo cka vid sj öarsenalen i To ulou . Bidrng ti ll kro no meterstud iet. Tyska ma rinen s budget för 187!1 -- 80. A. Adlersp a rre om \Vhite head 's
torp ed. En ny lifriiddnin gsapparat. Om b es tryknin g a f j ornfartygs
bottnar med skydd smedel mo t för rostni ng. Profreso r m ed torp eclbi'l tar i England. Bndget -fö rslagct för engels k:• kt-igs mnriuen fu r
administ.rat iv-årct 187()- 80 i j e mfiircl se med niirmast föregåend e
fn·ens 1878-79 och 187 7- 78 Pri sfrågo r ut sliild a inom ital ienska
marin en till d ess off:cersk:h . Imiittn ingc n f,\r ntskjn t ning af Whi t.e head 's torp eder i danska p a nsarfartyget H clgo l:wd. Kropat schek's
rcpete rgeviir i franska marinen . Fmuslm p ansarlm ttm-it:t L 'An oga.ute's för olycka nd e. Litteeatnr. Bibli ogm fi.
D: o d:o, Vol. VII, n:o 5 . H cu:clelsma rine ns registreringslag .
Krupps pivot-kanonbåt . Om nndvi ka nd e af fartygs sn mm:mstiHniugar till sj ös. H olchkiss 37 rnrn. revo lve rka non. U tdrag nr mpport
angåe nd e försöken med H o te hkiss rev olverkanon v id H eld er Aug .
& Sept. 1878, Åt hvilken sida et t fa rtyg kriinger vid beskt-ifvand et
af en cirkeL An teck ningar rörand e exp losiva ämn en. Silb ers belysniD gsapparat. Om pr opellerus förd ela kti gaste liige . Engelska pansarskeppet In flexibl e's master . Krupps etablisse meut vid E ssen.
Wilhelm Dove t- Om användandet af lä ttare artilleripjeser ombord i
krigsfartyg. Ny föreskrift med afseende på användandet af gas-
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stålkorvetter.

«C anada» och ,,C ordelia » engelska mari nens

Liste dm· en1·opiiiischen ·n nd a1lW1"ikan·i schen Flotten 1879. Preis 60 Pf. Wien.

Tyskland.
Petm·1nans JJ1..ittheilnngen iibe1· wichtige neue E1·-

j'01·schztngen ltttf llcrn gesa11Hnt yebicte dc1· GcogJ'ctfic.
N:o 3. Reseanteckl;ingar fri'tn Sibirien. Lena och dess flodområden .
Sibiriakoff"'s ('?) expedition i Sibiriska ishafvet geno m Behringssu nde t
so mm aren 1879.
D:o d:o, n:o 4. Ryska klipp cm Wsadni ck 's expedition norr om
Behringssundet år 1876. Ångaren L ena's resa friln Lena mynningen
till Jakntsk
D:o d:o, n:o 5. Sibiriens nord kust mellan Lena mynni ngen och
Behringssun de t.
Die Entwichlnng fler ]JJ•enssischen I(ii.~tcn- und
SchijfsnrtUlm"ie von 1860- 1878. Von H. Miiller. Berlin 1879.
V er lag vo n Robert Opp enh eim.

Sammandrag af kongl. bt-ef, generalor•ler m. m.
utgångna från kongl. sjöfi)rsvarsdepartementet
under April och lUaj månader 1879.
I(onyl. lrref.
Förordnande för vice hliradshöfding W. T. Falck att
bestricb ad volmtfiskalstjensten vid flotta ns station i
Carlskrona.
18. Flnggnud erofficrren, svlird smann en m. m. P. O. G. Hoborg har tillagts und erli>j tnnnts namn, heder och värdighet.
«
Om i niirheten af sjunket fartyg, fyrfartyg eller annat
fartyg flira~liras fUr att ntmltrka vrakets llige skall så.
dant fartyg till skilnad från andra hnfva sicl oma iifver
vattn et målade i g r <"in fiirg samt fijra: vid dager, trenne,
på en 6 meter iifver vattnet hori so nt elt hiingande rå,
hissade viifkulor, d craf tnZ vorlikalt p å den sidan som med
stikm·hct kan passeras och en på de n andra sidan samt
under """irker trenne på enahanda siitt anbragta lanternor,
visande fast lwitt sken men icke den vanliga ankarlanternan .
((
25. .En tubkanon i öfverensstämmelse med ett af kapten J.
C. E. Christerson utarbetadt förslag och en gevärskanon
i enlighet med en af löjtnant von Dard el gifven beskrifning skola tillverkas, den senare försedd med remingtongevärspipa.
Maj 9. Korvetten J arramas får med ombord befin tliga pumpar
försäljas till konsul J. H . W olff fur en summa af 2500
kronor.
I och för en af instrumentmakare Stille för kadetten
«
((
von Arbin tillverkad konstgj ord hand fiir, af femte hufvudtitelns anslag till extra utgifter, ntbetalas 100 kr.
Att hvad i 1S7
l mom. i 2:dra d elen af reglementet
för flottan stadgas i afseende å anskaffning som af Wrvaltningsdirektionen för militärdepot eller af varfschef
för varfvets behof ombesörjes, jemväl må få tillämpas
vid upphandling af olja för lotsverkets räkning.

April

4.

e

24

-

Maj

23.

3(j()-

För officer vid fl ottan möter intet hind er att efte r godkitnd pröfningsexa men vinna inträde vid artilleri- och
in ge niörh ögskolan å Marieberg.
Liirokursern as obligatoriska iimuen för elev vid nämnda
högskola, som Hr sjöofficer , skola bestiimmas af krigs lll!den·isningskununissionen Med erinran derom att j e m162 i regl e mentet fiir flo tta n 2:a d elen, office r
likt
vid flott a n är b erättigad att und er anstiillni ng såsom
elev vid in- eller uWindskt miliWrlfiroverk uppbära dagaflöning, har Kong!. Maj:t funnit go d t förkl ara att då
sjöofficer såsom elev vid krigshögskol a n, så l;iuge d enua
är förlagd vid Mari eberg, icke komm er i åt njutande af
fri inqvartering och Be rvis d e'r städes, vill Kong!. Maj:t
p å underdånig anmälan af chefen ' för flottans mili tfirp erso nal , taga i nådigt öfverviiga.nde i h vad mån ersättnin g derför må kunua honom b evilj as.
Briggen Gladan sk ull, då mede l d ertill kunna vard a tillgiingliga, und ergå forändring i inred n ingen för att afses
till exercisfartyg för skeppsgossar.
Kong!. Maj:t har faststält ny stat Wr kong!. sjökrigssko l an a tt gHlla fr å n och m ed den l niistkornman de Oktob e r in till dess ny st at kan varda i nå det· fnststäl d .
Kong!. Maj:t har faststiilt ny st adga fur kong! sjokrigs~ kolan sådan den finnes inford i svensk författningss a mlin g h vmjemte Kong!. Maj:t i nåd er furordnat att det
an ta l ynglin gar som årlige n må vi nna intriide i skolan
tillsvidare skall utgöra sju, att afgift frir kadett, hvilk er:.
erhå llit bostad i sko lans hus, skall utgå med fe m kronor for h varj e kalend ermånad und er hvilk en h an är
d erstiid es bo e nde, samt att bostad siligen het s ka ll a f chefen för skolau till sv idare uppl åtas till d e n bland kadet tofficerarne h vars tj ensteåliggan dcn påkall a mera oafbruten närvaro vid skola n .
Angåe nde reglering af utgifterna under riksstatens femte
hufvadtitel ha t· Kougl. i\1aj:t bland a nnat beslutat
att en andre lii rare i skeppsbygge ri vid navigationssko la n i Gnteborg skali från och med 1880, med elst

-

ni n ge n skal l i u komma med nnd ercl!'w igt yttrande och
förslag r(i ra nde a nlligguiug af e n skjutbana;
att 1 34, \l67 kron or 50 öre skola an v Hud as till k omp letterande af minmateri el f• ir spiirrande af inloppen
ti ll Carlsinon a;

z

30

«

«

((

f• iror dnande tillsfitt as;
att tve n ne modell er till sj ulavet.te t·, af K rupps i Esse n
t ill ve rknin g, för 5" ,G3 kanon er skola a nskaffas;
att e n flyttb a r lyftkran för svårar e kanoner skall a nkalfas;
att 30,000 kronor få af kon g!. m arinförvaltni ngen disponeras till skjutfursök hvarj e mte kong!. marinförvalt -
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att hvad angår riksdagens uti 2:a punkten af d ess
skrifvelse af den 13 innevarande Maj gj orda framställning: att i d en m fm de nu på reserv - och indragnings staterna uppförda officer are derifrån afginge, de d erigenom uppkomman de behållni ngar utöfver hvacl so m
för tillämpn ing af 1876 löneregl ering erfordrades, m åtte
till s vi dare statsverk et hespams, d enna framstä llnin g fi •r
nlirvarande idw föranled er till någon K ong!. i\1aj:ts nådiga åtgärd.

April

«

«

4.

1\ a.pten J. C. E. Christerwn skall afresa ti ll l{ristiania
fö r att i sa mråd med norsim ma rin e LJ s tygmästare, kaptenen C. W . Wisbech , uppgöra förslag angående sättet
för åvligabringanclc af sa marbete d e fli re uade rikena
eme ll ,lll , med afseende på utveckliugen af de båda Hindernas sj öartilleri.

9.

Kanonbåten Hoglancl skall a nvändas för karan tlinsbevakuing vid Kiin sö och skall chefen el en 15 April taga
befattning m ed fartygets utrustning och kanonbåten inmönstras den l\) samma m ånad.
K apte ne n P. G. H. Stat·ek skall vam ch ef på kanonbi\t.e n H ogbud unel er för eståe nd e expedition .

((

16.

)led u pp hUfvande af hi ttills a nbefalda signale r m ed
trumma, med trumnut och klocka samt horn, skola de
i sUrskilda vidfogad e bilaga n l upptagna signaler med
horn till sv idare anviindas säviii omb ord å flottans fartyg
o ch dess beviirade båtar, som ock u nd er lancltj enstgöring å flottans statio ner.

«

((

«

D e i nu gUllande besiittningsli stor upptagna trum slagare
skola tillsv idare erslittas med hornblåsare d ock gäller
denna föres krift icke de på expe dition redan utevarand e fartyge n.
Kommendör kaptenen och riddare n U. F. K a fle ska ll
und er kommendöre n och riddaren F. F. Thomsons sjuk-

-

dom tj estgiira silso m iospektör för båtsmao shåll ets östra
distrik t.
April Hl.

Kanonbåten Motala skall ru sta s för att om kring den l
Ju ni kun na ntg.l. på 3 månaders expeditio n, sa mt tillhöra den afdelniog som är aob efa ld '1tt i början af
nä mnd a mftnad stlillas under chefe n på minfartyget Ran
befä l.
Guuhild skall klargö ras fiit· att den l Juli
kunna utgå på expedition för utförande af zoologiska
nndersö kniogar, och skall kostn aden för sten kol ersättas
af kong!. vetenskapsakadem ie n .

Kaoo~b >tte n

23.

«

«

Maj

«

24.
L

2.

3.
«

«

«

13.

«

15.

«

19.

-
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Kanonb åten Alfhild skall efter återkorn sten ti ll Stockholm fö rl äggas i 2: a Leredskap och afmö nstras samt
derefter iståndstiltas för att omkring den l Juni kunna
afgå på expeditio n.
Kaptenen och riddaren B. C . S. C. E. Mnnck skull af
kaptenen F. W. Lennrnan emottaga chefskapeE på ka.
nonbåten Alfhild.
Till chef på kanonbåten Mo ta la beordras kaptenen O.
W. Norcl enskjöld.
Kapten L. !Il. Törngren upp drages att i enlighet med
de n>imHtre !Jestä mmelse r chefen fUr flot tan s mi litärp ersonal meddelar, utarb eta förslag till bajonettfiiktningsoch sabelhuggningsregleme nten fö r fl ot ta n.
BesHimmelser a ngåe nd e kano nbåten Skl1ggalds beslittnings !i sta, dess emottngande från Bergsunds mekaniska verkstads a ktiebolag m. m.
Kapten en, frih erre .M. D. Rnu th skall vara chef på ka·
nonb ät en Skliggalcl.
:Med den nattsignalappara t som ge nom kong!. marinförvalt ningens förso rg kommer atl medsUndas den und er
kom meodörkaptenen m. m. N. A. Fisc herström s befäl
stiilda afdelningens chefsfartyg, skall unel er expeditionen
prof anstiillas.
Kapten C. A. E. Hj elm skall vara chef på kanonbåten
Astrid i stiillet fur kapte nen grefve C. K O. P . Cronhielm.
Und erl öjtna ntema C. L. A. Munthe och H. G. Lagercrantz skola fr ån och med den 19 innevarande månad
placeras till tjen st.göring på Stockholm s station.
Minb åta rn e n:ri s l , 4, 5, 6 och 7 skola tillhöra Sto ck holm ~
oc h minb iltame n:ris 2 och 3 Carlskfona station.

Kapten J. A. C. Meister skall under kaptenen C. O. F .
Ljungqvists sjökommend eri ng biträda komm end örkapt enen G. N. af Klercker vid utarbetand e af förslag till
nytt exerciFreglernente för fl ottan .
30. Konteramiral A. R. von Feilitze n och lmpte n G. E.
Ulff beordras öfvervara de sl<jntf<>rsök so m af Friedr.
Krupp kommer alt utföras vid Meppen.

Maj 20.

"
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Utnämningar:
D. 6 Juni . Till kapten vid K ongl. flottan, löjtnanten m. m. A.
T. Thunberg; till !Ujtnant vid d:o d: o, underlnjtnanten A V. L arsson;
till löjtnant i d:o d:o underl öjtnante n A. G. M. von Schoultz.
D. 27 Juni. Till Wjtn ant vid Kong!. Hottan , unel erlöjtn anten
A. W. Wallenberg.
D. 23 Aug. Till komm en dörkapt en vid Kongl. Ho tt.au, kaptenen
och ricld. m. m. C. K af T•·oll e; till kapten vid d:o cl ;o, löjtnanten
frih. G. G. L. Palmstierna: till löjtn ant vid cl:o cl:o, underllijtnanten
J . Wilcke.
D. l Sept. Till kapte n vid Kongl. Hotta n, löjtnanten H. G.
W estrnau; ti ll löjtnant vid d:o d:o , underlöjtnante n A. H . L. von
Schewen.
D. 17 Okt. Ti ll und erlöj tnan ter vid Kongl. Hottau , kad ettnn derofficerarn e: H. G. W. Wraugel, S. J. T. C. Ankarcrona, G. af
Klin t, A. Ekström, A. G. D. Mreckel, E. G. Florn1an och E. G.
Lagerste d t .

Transporter.
Under den 19 sistl. Maj , l Aug. och 29 Sept., till Stockholms
station: nuderlöjtnan te rna C. L. A. Mu nthe, H. G . Lage rcrantz, kapt en G. R . Sjöberg. komm end örkaptene n och ridd. m. m. O. Öhrström samt underlöjtnanten H. D. M. Ham ilton .

Förordnanden.
D. l Jan. Till chef för Gottlands l:a & 2:a rotering:; kompani er
3: ue å~: kaptenen O. W. Nordenskj öld , sam t till interimschef
er
und
för sagde kompanier under kapten Nordenskjölds sjökommendering
löjtnanten C. W. R eckst rörn.
D. 21 Jan. Till adj utant h os H. M:t konungen ; kaptenen m. m.
A. P. Lilliehöök.
D . l April. Att fiirr;itta generalmönstrin g ~r.ed vestra di strikte t
af b i\ts manshåll et: kommendörkapten en och ridd. J. L. Melander

-371 Till chef flir ekipaged epartem entet i Stockholm : kommendörkapten en
och ridd. m . m. grefve A. T. P . Cron hj elm .
D. 16 April. Till iospektör fiir båtsmanshållets östra distrikt :
komm endörkap tenen och rid d C. F. K a lle.
D. 23 Maj . Ti ll chef för Gott land s l :a & 2:a roteringsk ompa nier
i st . f<•r kapt en O. W. Norden skj öld : kapten en G . A. Frick.
D. 26 Maj. Till adjuta nt hos mil itH rchefen å Carlskrona station,
kaptenen och ridd. m. m. G . a f Troll e.
D. 23 Aug. Till befii lhafvare för 1l Carlsln·ona station uppfordrad e båt8manskompanie r: kapt enen O. W. Nordenskj öld.
D. l Sept. Att tje ustgöra i Kong! Marinförvaltninge n i st. för
sjUkom mend era de kapt enen och rid d. J. Christierson: kapt ene n m. m
J. A. W. Breckström.
D. l Okt. Till clwf fM· H all a nd s södra båtsmanskompani: kapt en G. M. Sr.r.el v. H olstei n sa mt till chef ft>r Sö dra möre båtsmanskompa ni: kapten C. O. F. Lju ngqvi st:. till a djutant hos öfverkommend a nten i Ca riskro n a: liij tnanten m . m. C. A . Puke

Entlediganden.
D. 23 Maj . FrÄn att vara chef fUr Gottlanrlskomp aniern a: Ilapten O. W. No rd e nskj öld och interi mRchefen li\jtnante n Breckström.
D . 26 Maj Frlln a tt vara a djutant hos militii rchefe n: kaptenen
m. m. C. Möller.
D. l Sept. Från att vara b efiilhafvare fö r uppfordrade båtsman skompan ier: kommendi\rkapten en och ridd . m. m. C. E. af
Troll e.
D. l Okt. Från att. vara adjutant hos öfverkommendant en:
kapt en F . W. Lennma n; från att vara chef för Riidra möre b åtsmanskom panier: kapte n G. M. Stael v. Holstein.

Afsked.
D. 15 Aug. K apten G. R. Sjöberg med p ension. ·
D. 23 Au g. Komm end rirkapte nen och ridrl. m. m. C. Cronstedt
med pension sa mt löjtnanten frih. A. G. M. Leyonhjelm.

Dödsfall.
D. 25 Mars. Kaptenen och ridd . C. A. Ehreupohl.
D. 16 Juni. Kommendören och ridd. m. m. A. Adl ersparre.
D. 27 Juni. L öjtnant G. B.. Stuart.
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Generalorder.
D. l Jan. Beordmde att genomgå allmänna minkursen, vid
Cal"lskron a station: komm endiirkapten N. A. Fischerström, kapte n
F. W. Bennet och underlöjtn ant A . H . L. von Schewen. D: o vid
Stockholms station: kommenrlörknptenern a A. F. P. Oronhjelm och
O. Öhrström samt löjtnanten C. E. Smith och C. O. S. Posse.
D. l Jan. Kapten J. A. V Breekström beordrad att i med io
af Januari 1879 afresa till utlandet und er 4 mån ader för vinn a nd e
af nlirmnre kännedom om senare tid ers framsteg i sjlikrigsväse ud et.
D. 21 Jan. K apte nen m. m. A. F . H. Klintberg utnämnd till
riddare a f Kong!. Norska St. Olafsorden.
D. 28 Maj. Und erlöjtnant W. Dyrsen tillåtes att begagna und ervisningen vid Kong!. Vendes artilleriregement es förb eredande nnd ervisniugsverk
D. 14 Juni. Underlöjtnant G. Scholauder till åtes att begagna
undervisningen vid Kong!. Svea artilleriregementes förb eredand e nndervisningsverk
Löjtnanten, fri h. C. O. S. Posse ti\IU tes mottaga och bära officerstecknet af orden Rumiinieus stjerna.
D. 5 Aug. Underlöjtnanterna G. Dyrsen och H. G. Lagercrantz
skola genomgå kms vid gymnastiska centraliustitutet..
KommendUrkaptenen N . A. Fischerström till åtes mottaga och
hitra spanska dekorationen « Nlerito Naval».

