1887.
50:e årgången.
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Om Nautiska observatorier,
met1 särskilM afsemule på kronometrars }H'öfning och reglering.
(Forts. fr. pag. 314.)

III.
De nautiska observatoriernas öfl'iga verksamhet.
Verksamh eten inom de institutioner, aJ h vilka omförmälda
kronometer-observatorier utgöra afdelningar, är ganska vidtomfattande.
Inom Die Deutsche Seewarte i Hamburg torde de mest
mångsidiga arbetena utföras. Denna anstalt började sin verksamhet 187v och öfvertog då sin föregångares, "Die N orddeutsche Seewarte's" sedan 1868 fortgående arbeten. Samtidigt
inlöstes äfven N orddeutsche Seewarte's bibliotek och instrumentsamling, och elen forna privata anstalten uppgick i den
nuvarande storslagna statsinstitutionen. År 1881 invigdes dess
då färdiga ståtliga palats, som kostade 500000 mark. Underhållsk ostnaden per år uppgår t ill omkring 250000 mark, som
till största delen betäckes af statsanslag.
Arbetena äro fördelade på 4 afclelningar, som hvardera
har sin egen chef och assistent, hvilka alla stå under anstaltens direktör, professor N eumayer (Geheimer Admiralitetsrath).
Afdeln'ingen I.
1l1aritim 111eteo1·ologi.
Afclelningens uppgift är, att med ledning af meteorologiska
.i ournaler utröna de säkraste och kortaste oceanvägarna samt
h äröfvm· konstruera kartor och att utarbeta seglingsanvisningar, uti h vilka vindar, oceanström mar, tid vattensfcuomener,
Tidskr. i Sjöv. 188 7.
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jemnvigtsrubbning ar i atmosferen m. m. beskrifvas.*) Må~at
ligen publiceras väderleksrapporter från n01:ra Atlanten, hv1lka
bestå af utdrag från nyss anlända fartygs JOurnaler, och vanlio-tvis utkomma under påföljande månad. Dessutom try.:Jms
fl:ra gånger om året kartor öfver chifisen i Atlanten. Dessa
publikationer äro af stort värde och torde mången gång lem~a
upplysande förklaringar öfver fa.rtygs försenande eller ~or
svinnande samt kunna äfven rådfrågas vid uppgörande af forestående router m. m.

Afcleln'fm,uen II.
Uncle1'sökning och p1'öjning af nautiska, meteo1'ologislca och magnetislw inst1'ument och appcwate1'; utjömncle af deviations- 1mcle1'sölcninga1' m. m.
Vid pröfning af s e x t a n t e 1' och dylika instrument, under-

sökes dels spegel- och skymglasytornas paraHelism gen~~ s. k.
· ·;+: ·
· t
· 270 mar·l-)
spegelproJ
nzngs-ms
rwnen t (pns
'" ' dels excentnCiteten
"
och delningsfelen genom instrumentets placerande pa ett for
ändamålet konstrueradt fast stativ i ett af de fyra tornen, der
den vidsträckta utsigten medgifver mätning .. af förut noggran t
kända vinklar mellan terrestra föremål. Ofver resultatet af
besio-tningen utfärdas ett certifikat, som äfven upptager en
tabell med korrektioner för excentriciteten, då sådan förefinnes.
o

••

,

(Bil. 1).
..
.
.
I en af "Seewarte" 1)ublicerad redogörelse for besrgt~mgen af de 700 första inlemnade sextanter o~h o.~~tanter v~sas,
att storleken af aflästa max. bågens lwr·r ektwn fm· cenlrermgs-

fel i allmänhet uppgick till
för tyska instrument l' 10"
2' 10"
en bo-elska
n
"
andra
nationers
l' 20".
1
ör enstaka instrument uppgick detta fel till 4' 22", 4' 33",

F

*) Afdolnino-en står i förbindelse mod :Meteorologiska instituteti.Köponhanm,
som öfverlemna~ dylika uppgifter oclt observationer, sedan do blih-1t hearbotade
af institutets sons-chef. Dcnn~1 sous-dwfsbofattning bcstndes af en mannloJtnant.

kommenderad på 3 år.

5' 10" och 6' 58" samt för en engelsk sextant, med limb a±
elfenben, ända till 1° 8' (vid 120° båge).
När k o 111. p a s s e r undersökas, bestämmas äfven rosornas
magnetiska och tröghetsmoment genom användande af en s. k.
sväugnin,c;sappcwat (pris 150 mark) och ett cleflektionsinst·rument
(pris 200 mark); se Bil. 2.
Samma undersökning göres öfver kompensations-m ayn e t e 1' s magnetiska moment.
På begäran utföres äfven el ev iati o nsun cle1· s ö k ni n g och
kom pense1'in,c;, dock endast med det vilkor, att kompassen
har sin plats i enligh et med de af "Seewarte" bestämda grunder samt att han tillika är af godkänd beskaffenhet. Då redare, befälhafvare eller verkstad så önskar, företages undersökning såväl före som efter fartygets löpande af stapeln, för
utrönande af fördelaktigaste platsen för normalkompassens
uppställning och för bestämmande af krängningsfelet, hvilket
allt - utan svängning ocli krängning - sker med tillhjelp
af N eumayers deoiatious-ma,r;netometer (pris 500 mark). Resultatet af de s. k. "fundamental-obse rvationerna" delgifves befälhafvaren, så att han, med kännedom af "koefficienterna"
och öfriga data, m<'t, genom enkla formler och regler, som
tillställas honom, när som helst kunna beräkna deviationen.
På nya jernfartyg erhåller befälhafvaren sällan någon deviationstabell, hvilken ju inom kort skulle behöfva förändras och
sannolikt blott skulle medföra fara för fartygets säkerhet.
En cleviatious-j01wnal med erforderliga data lemnas befälhafvaren till förande, hvarigenom ett godt material för teorien om
"kompass-deviation en", synnedigast ombord å hans fartyg erhålles (Bil. 3).
Särskildt torde förtjena omnämnas ett par appendices till
denna afdelniug, nemligen magnetiska eller kompass-obseroato·tiet
oeh uw.c;uetisket eller· iucluldions-paoiljongen. Det förra består af
ett underjordiskt hvälfdt cirkelrunclt rum, som genom en
unelerjordisk gång står i förbindelse med hufvudbyggnaclen,
det senare af en jernfri paviljong~ uppförd i den vidsträckta
parken, på tillräckligt afstånd från alla slags jernkonstruk-

-

de mag netis ka "vatione r. I kom pass -obs erva torie t anstä llas
best ämn inga rna" och
riati ons-obse rvati oner na", de "abs oluta
insy ftnin g finnas tre
"kom pass-prö fnin garn a". För mira rrras
arna af elen kulle ,
rörfo rmig a kana ler, dragnn, geno m vägg
a tre på stort afstå nd
hvar uti obse rvato riet ligge r, geno m hvilk
s-pa viljo ngen , som
ligga nde kyrk torn kunn a ses. Indu ktion
ld för unde rsölm inbest år af en åttka ntig träb yggn ad, är afsee
s-koefficienter, särgen af olika j ern- och stålso.rters indu ktion
ka kara kter, de gifv a
skild t med häns yn till den olika mag netis
.
farty g, till hvilk as bygg ande de anvä ndas
raten kan äfve n al:lappa
Den föru t omn ämn da Com bska
m r, och dess rotat ions vänd as för unde rsök ning af anemomet·
as ända derh än, att
hast ighe t kan för detta ända mål uppb ring
t, der anem ome tern
den ger anem ome ter-s tativ et eller den punk
hast ighe t af omk ring
har sin plats unde r oms väng ning en, en
20 mete r 1)1' seku nd.
pröf ning af posiTill afclelningens åligg ande hör äfve n
iga appa rater .
vigt
tionslanternor, mistl umr m. fl. för sjöfa rten
med afsee nde på
Omf:'tnget af afde luing ens verk samh et,
fram går af neda ninstrumenters besigtning unde r åren 187 8-84
ståen de samm andr ag.
Instw mcnt.
Cirkla r (prisma- och spege l-)
Sexta nter och oktan ter .
Kompasser . . . . . . . .
Koml> ensati onsm agnct er .
B~rometrar . . . . . . . .
Term ometr ar . . . .
Hygro metra r .
Areom etrar . . . . . . . .
.
Anem ometr ar . . . . .
D i v o r s o i n s t r IL m c n t:
Deviations-magnetome trar m. fl.
rnagneti ska instru ment, rcgist rcringsa ppara tcr, kikare, nHstlu rar
m. m. . . . . . . . . . . . . . . .
Kasse rade instru ment . . . . . .
8umm a

l

Anm .
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Afc leln inge n 1 Y.
Kronomete?'JJJ'öfning och reglering.
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deviations-undersökning per dag . . . . . . . . . . . .. 20 mark
För
jemte reseersättning, om resa till annat ort ifrågakommit.
kronometer-pröfning, fullständig. . . . . . . . . . . . . . . 20 mark.
d:o
"
å fartygs kronometer
för kortare tid, för 1:a månaden . . . . . 6 ,
"
och för hvarje derpå följande månac1 . 2 ,
Befälhafvare, hvilka föra någon af Seewartes j ournaler,
äro befriade från alla här omförmälda afgifter.
Alla c1essa inkmm;ter inflyta sedermera till kejs. marinförvaltningens kassa.

Marinovse1·vatoriet i vVilhelmshaven, som uppföreles vid elen
tidpunkt, då det beslöts att här anlägga en örlogsstation, är
ett "fullständigt marinobservatorium", beläget straxt utanför
staden lJå en öppen plats med fri utsigt och utan magnetisk
lokalattraktion och andra störande inflytelser.
Observatoriets verksamhet, som börja<les 1878, sönderfaller
i 4 afdelningar, nemligen:
1:o. En ctstronomisk, i det observatoriet är försedt med
en utmärkt meridiancirkel med två kollimatorer och särdeles
solida pelare, en refraktor, två pendelur, naut. astrono miska
instrument, (afsedc1a för officerarnes öfning) m. fl.. Härigenom
kunna noggranna tidsbestämningar göras, dels för kronometerpröfningar, dels för tidkulan, hvarjemte en del andra astronomiska observationer kunna utföras.
2:o. En meteorolo_qislc; i detta afseem1e står observatoriet i
förbindelse med "Deutsche Seewarte" i Hamburg, till hvilket
såsom hufvudstation väderlekstelegram hvarje morgon öfversändas. Observationstimmarna äro desamma som i Hamburg,
nemligen kl. 8 f.m. samt kl. 2 och 8 e.m. Bland de meteorologiska instrumenten finnas sjelfregistrerande barometer och
anemometer m. m.
3:o. En fysikalisk; hit höra de magnetiska observationerna,
hvilka bestå af regnliera "variations-observationer" hvarannan
timme från kl. 8 f.m. till 10 e.m., och två gånger i månaden,
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vanligtvis
den
.
.
. 7 och 21 ' anstälcla "absol n t a b es·t··amnmgar"
samt
"t1dvattens-rakttagelser".
Dessa sistnämnda utgöras af samlin()'ar ial-ttagna v tt
t d
o
"
a ens an pa platsen, som - jemte dylika från en del and 111
. ra
ocl1 ~ tl"ancl slr.a orter - bearbetas, och efter h vilka tidtabeller
uppgoras. Till dessa observationer användes en . lf
. t.
·a el "fl. el .. t
"
S.J e reg1s re~. n · e
. 0 ma are ' uppstälcl uti ett litet hus på sydliga iranclan Vlcl h amninlopp et.
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a
mag
vana
t' k "
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. . · tt
el · l'
1· r as 1 e .
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·l 'l el f·· .
·
.
u 1 en sarsn
a ;,ndes hggande Jemfri mindre byggnad.
4:o. En ncmtisk; denna omfattar pröfning af kronomet .
pa
förut blifvit nämndt, samt unelersökning af fartyg·s
net1ska karakter.
g
o

o

c

r~e

o

~ätt

m:ar~

.· Observa:OJ"iet i Kiel är uteslutande kronometer-observatonnm, oc~ sasom sadant - enligt hvad förut blifvit nämnt end~st forsed t med för tidsbestämningar erforderliga instrument.
I Kie~ finnes dessutom ett särskildt större astronomiskt observ.~tonum, der förr marinens kronometrar förvarades och und soktes.
er
o

Vid de omförmälda observatorierna hafva sj öofficerarne
tidtals arbetat, dels för öfning, dels - såsom i Wilhelmshaven och vid Deutsche Seewarte egt rum - i egenska p af
assisten ter.
. Deviations-undersökningarn a å flottans fartyg i Kiel och
Wilhelmshaven
utfördes förr af förestånclar·ne 10r
I'· ·
•
1
mannens
ct'ervaranc1e
observationer
men
dessa
arbeten
1
f
·
d ..
·
'
1a va p a senare
l.
of~ertagits af en s. k. navi_qcttions-direktöJ·, hvilken befattnmg mne~afves af en korvettkapten, som h ärvid biträdes af
en eller tva subaltern-officerare.
o
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Bit. 2.

Bil. 1.

Hambu rg, den

p ag.

J.-.iJ'i.

ton

sextant von
Theilun g des Limbus ............ , mit N oniusab lesung zu
Fernroh rs .
Radius .. . mm. V ergröss erung des
'rheilun g auf
Instrum ent aus
Eigenth iimer: .
Die Prii.fun g wurde ausgefii.hrt .
'rheilun g:

fach.

Rti.cksc hatten- und Verdun klungsg läser:
Fernro hr:
Spiegel :
Zur B estimm ung des Exzent rizitätsfehlers wurden
Mal gemess en, und ergab sich darans:
Winkel , jecler
2 E
P
Die an die lVIessungen anzubri ngende n Korrek tionen werden demnach :
Korrektion :

Bei:

l

l
20
Il36-

l

Korrektion :

90
100
l
110
120
l

-~

50
60

l

70"
80

O' O"

0"
10

~

Bei:

Il

-

-

l

ten ............. 188

Kompass von
mit K reisthei lung ~lli el~~~ K~s~~l1~~1~ci~. Die in
.Ni ...
LaMagnet nadeln, j ede ans
getheilt e Rose hat
itze
Stahlsp
anf
Stein,
mellen bestehe nd, Hi.i.tche n mit
r uhend.
Länge der Magnet nadeln:
Rreisth eilung auf dem Kesselr ande:
Peil vorrich tung:
Spiegel fehler:
Durchm esser der Rose:
Gewich t:
Kollim ationsfe hler:
Zentrir ung:
Theilun g:
Sch wingun gsda uer:
Einstell ung:
Kompa sskesse l:
MilliDie Ablenk ung, welche die Rose auf eine in
meter Entfern ung von ihrer lYiitte senkrec ht dazu aufgest ellte
Magnet nadel ausi.i.bt, betrug:
am
Magnetisoh es Momen t:
Bemerk ungen:

Die Direktion tler Seewarte.

J

+

bccleutet , dass di e Korrektio n w cincr jcden , Yorhcr fiir
Das Vor~ o ieh e n
sic da von
Indcxfchl cr knrrigirte n Al>lcsnng zu acldircn. das Vorzeiehcn -, da ss
zn subtrahiT cn ist.

Die Direktion tler Seewarte.
()ol>iihrcn Mark

Hambu rg, den

Gcbiihrcn Mark

-

-

32G -

3:?7 -

Bil. 3.

Bil. 3.

Deviations-

Journal.
Aufstellung der Kompasse.

Schiff:
W o und wann gebaut:
Baukurs:
Grösse:

Beobachtet.
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- -;
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l l l Il l_" I_~Jg
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Bil. 4 b.

Bit. 4 a.

Deutsche Seewarte.

Deutsche Seewarte.

Abthe ilnng TV, Clwon omete 1'-P1· ii/'ttn gs-I.n st'itnt
.

Abthe ilnng IV, Ch1'onomeiC1'-P1"iif'un gs-In stUut
.

Das Chron amete r
No.
ist auf
der Abthe ilung IV der See>varte in der Zeit vom
bis
bei den T empe rature n von
Grad Celsiu s bis
Grad Celsius einer eingehenc1en Priifu ng
in Bezug auf die Giite der Komp ensat ion und die
V erwen dbarke it desse lben fii.r die Zwecke der Hand elsma
rine unter zogen worde n, und hat cliese Pritfu ng

Das Chron amete r
No.
, Eigen thi'tm er
H err Kapit ain
Schi:ff
ist an elen Tagen vom
bis
au± der Abthe ilung IV der Seew arte bei elen Temp eratu ren
von
Grad Celsiu s beoba chtet worde n.
Grad Celsiu s bis

Der mittle re täglic he Gang des Chron amete rs war
während dieser Zeit in
Tem pera tur
Tägl iche r Gang
30° Celsiu s

Der Stancl des Chron amete rs gegen mittle re Green
wich
Zeit war am
(uhm O Uhr mittl. Hamb g. Zt.)
St.
1\'I.
Sek.
zu friih
, spä t
Besonc1ere Beme rk ungen :

+

25
20
15
10
5
Die au.;; dieser Unten mchu ng abgel eitete genär
te Gang forme l ist :
0', ... (t"- 15°)
0', .. . (t'' - 15°) 2

+

+

.

Der Gang des Chron amete rs war bei
Tem pera tur
Tägl iche r Gang

Gang forme l:

' , .. = , , ' ..

+ 0', , ..

(t 0

-

15",'

+ 0', ... · (t

0

-- 15"f.

Hamb urg, elen

Hamb urg, den

Direktor (ler Sternwarte

als Vorsta nd des Chronomctcr-Priifrmg-s-JJJ Rtitnts.

Die Prttfu ngsge bithre n betra gen: 1\'I. 20.

Direktor tler Sternwarte

als V0rstan d des Chronomcter-Prlifungs-Institu ts.

Die Pri'tfu ngsgebi.'thren betra gen:
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IV.
Navigations-Högskola.
I omedelbar beröring med dem, som af "Deutsche Seewartes" verksamhet skola hafva det största gagnet, träder institutet äfven genom elen lärareverksamhet, som af dess personal utöfvas vid de unclervisningskurser, hvilka af.'3e att sätta
elen sjöfarande allmänheten i besittning af de resultat, anstaltens arbeten leclt till. Specielt är detta fallet med elen
"Instruktionskurs för Nav(c;ationslärare- Aspimnter", som ~varje
år anordnas vid Deutsche Seewarte af dess direktion, i öfverensstämmelse med ett program, hvilket framgått såsom slutresultat af en serie förhandlingar mellan "Deutsche Seewartes"
direktion, "Tekniska kommissionen" och "Kejs. Amiralitetet".
Kursen är kostnadsfri och för tillträde dertill kräfves ej
något inträdesprof Ehuru i första rummet afseeld för "Navigationslärare-Aspiranter", hvilka elenned skola qvalificera sig
till erhållande af föreståndare- eller lärareplatser vid navigationsskola, är elen dock öppen för alla, som önska utbilda sina
kunskaper i modernare nautisk vetenskap och dermed beslägtacle ämnen.
Ticlen för kursen bestämmes efter de anmälda deltagames
beqvämlighet och har med omkring 5 timmars daglig undervisning i allmänhet utg.iort 5 a G månader. Föreläsningarne
h~llas hufvuclsakligen af tjenstemän*) vid "Seewarte", lwario·enom kostnaderna blifva relatift ringa.
Redan uneler "Seewartes" första dagar framstälcles från
o
olika håll förslag om en elylik navigations-högskolas inrättande j emnsicles med institutets öfriga afdel'!J.ingar, men frågan
kunde icke bringas utöfv er de förberedande förhandlingarnas
och arbetenas stadium, förrän "Seewarte" 1881 erhållit sin
*) Tjcnstemiinncn vid Dcntsehc Soc1varte iiro ungcfii r 30 oeh bestå - såsom
mun o<·k kunnat viinta sig - till en stor llcl uJ forna sjökaptener, som förviirfyat
sig gmmllig<L teoretiska oeh pmktiska in sigtcr i sina r esp. fade
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nya byggnad. I institutets stat för 1882- 83 upptogs då anslag till denna "instruktionslmrs" och elen öppnades första
rrången högtidligen elen 17 April 1882.
0
Vid dess upprättande ledeles man naturligen - så,;om af
seewartes Direktions första yttrande till Kejs. Amiralitetet af
elen 15 Aug. 1878 otvetydigt framgår - af såväl öfvertygelsen om, att en elylik högre systematisk fackundervisning var
ett oeftergifligt behof för åstadkommande af en god unelervisning i de vanliga navigationsskolorna, som af vissheten om,
att denna högskola i Deutsche Seewarte med dess rikhaltiga
instrument- och moclellsamlingar, dess fackbibliotek och kartsamlingar samt dess lifliga nautiska verksamhet måste finna
lifsvilkoren för ett framgångsrikt arbete på möjligaste bästa
sätt förenade. Derjemte förbisåg man ingalunda det gagn
Seewarte sjelf kunde ha af denna innerliga vexel verkan med
de krafter, som närmast praktiskt upptogo de nautiska arbetena
på den punkt, der Seewarte måste lemna dem, för att afvakta
resultaten af de fingervisningar för dess fortsättning det
kunde ge.
Man väntade sig ock, att utom navigationslärare-aspiranter
- hvilka naturligtvis, för att sjelfva kunna meddela en duglig
och icke enelast öfvervaka ett katekesmessigt
unclervisninot:>
reglementsplugg, måste ega en mera omfattande kännedom
alla hufvnc1afc1elningar och de grundläggande
om navio·ationens
t:>
ämnenas vigtigaste delar, - äfven praktiskt arbetande sjömän
skulle taga del af den undervisning, som i den sålunda organiserade högre navigationsskolan erbjöds. Erfarenheten har
ock visat att man clerutinnan icke misstagit sig.
'
Uneler åren 1882-84 begagnade sig sålunda ej mindre än
83 personer af denna undervisning, fördelade på följande kategorier:
Navigationslärare ....................... ·. · .. · 7.
Navigationslärare-aspiranter. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.
Officerare*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . 5.
*) Bland lwilka l dansk och l österrikisk.
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Sjökaptener ....... . .. . . . ... . ..... . . ............ 47.
Styrmän . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. ............ 4.
Andra personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Det program, som för undervisningen följes, har följande
utseende :
I. Matematrik.
l ) Algebraisk analys:
L äran om serier, qvalificerade tal, binomiska och polynomiska teoremer, permutations-, kombinations- och variationsräkning.
2) Annlytisk geom etri:
Plan- och delar af analytisk rymdgeometri,
3) Funktionslära och interpolationsräknin.r;:
Differentialkalkylens grunder, Taylors och Mae Laurins
serier, beräkning af logaritmer, exponentialserier, trigonometriska funktioners utveckling i serier, serierna för n samt för
sinus och cosinns af en vinkels multipler, imaginära och komplexa storheter (Moivre's sats), n ågot om hyperboliska funktioner, läran om maxima och minima, differentialkalkylens användning för undersökning af plana kurvor, något om kurvor
i rymden, loxodromer, inledning till integralkalkylen.
4) Sannolikhets-kalkyl:
Principerna för sannolikhetskalkylen i dess användning
på i navigationen förekommande astronomiska och fysikaliska
uppgifter, j emte praktiska öfningar i räkning.
5) Lägre matematik:
Repetition af eqvationer af 2:a och 3:e graden jemte något
ur talteorien .

II.
l)

Natttisk och Prctktisk Ast·r onomi.

I-Iistorik öfoer de nauti::;lw vetenskaperna:; utoeclclin,q.
Metoder för bestämmande af jo1·clens fonn:
Gradmätningar och pendelobservationer, koordinatsystemer ,
kartografi och projektionslära, parallax-observationer lör geografiska ortbestämningar (stjernbetäckningar, förmörkelser och
2)

deras förutsägelser jemte beräkning af observationernas resultat),
praktiska öfningar och räkning.
3) Allmän inst·r ument-teori:
L äran om sextant, universalinstrument och passageinstrument, handledning i att undersöka och justera de vigtigaste
astronomiska instrumenten samt med dem anställa observationer.
4) Kompass- och deviationslä·r a:
Olika konstruktioner af kompasser, deras besigtning och
justering, deviationsteorien, inbegripet härledning af de Poissonska grum1formlerna, praktisk bestämning af deviationen
efter olika metoder samt kritisk granskning af dessa, kompassens k ompensering och uppställning ombord å jernfartyg,
praktiska öfningar och räkning.

III.

Allmein och NauUsk 1i'ysik, 1Jfcteorologi och
Hyrl1•ograji.

l) Gnmdclr agen af molekulrwfysiken:
Fasta, flytande och gasformiga kroppar, allmän värmelära,
experiment och rälmingsöfningar.
2) JJia_qnetism :
Allmän teori, jordmagnetismens elementer och absoluta
värden, magnetiska kartor , dagliga och seknliira förändringar,
perturbationer, instrument samt observationsmetoder i land och
ptt sjön, praktiska öfningar i observationer och räkning .
3) 1lfeteorologi:
Enstaka fenomonor och deras undersökning, stormar, depressioner, maritim meteorologi, dess metoder och syftemål,
väderlekskartor och väderleksfömtsägelser, stormvarningar, instrument, såsom barometer, termometer, psykrometer o. s. v.
samt deras användning vid navigeringen jemte l)raktisk a r egler, 1waktisk öfning i instrumentens handhafvande, observation er och räkning.
4) Jlyclrogmfi:
Sjömätning i allmänhet, instrument och deras bruk, praktiska öfningar .
Jlidskr. •i 8iUr. 1887.
25
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5) Nmttisk fysik:
Dess hufvudsakliga mål, med afseende på dess användning inom den praktiska navigationen, metoder i detta afseende, seglingsanvisningar.
Vid all unelervisning tillses noggrant, att hufvudsakligen
det rent ]!1'ctkt'iska syftet hålles såsom ögonmärke. Deltagarne
få begagna sig af unelervisningen partielt, då de så ö~ska, och
användes denna tillåtelse ofta, så att många exempelvis enelast
tao·a del af unelervisningen i cleviationslära. Såsom detta ämne~ stora vigt låter förmoda, samlar denna del af kursen största antalet åhörare, och elen relativt största <lelen af unclervisningstiden egnas också häråt.
Härvid genomgås icke enelast elen teoretiska utredningen
af ämnet utan åskådnings-unelervisning meddelas äfven p å fullständiga 'modeller, af hvilka särskil<lt må nämnas elen sinnrika
och instruktiva Neymayerska cleviat'ionsmoclellen, hvarjemte praktiska öfningar i deviationens ntrönancle och i kompasskompenserin()' företaO"aS ombord i trä- och jernfartyg. Fartyg hafva
b
b
'
_ såväl af staelen Hamburg, som af enskilda större ångb atsreclerier - vid hvarj e särskilclt fall s~älts till institutets förfogande för ofvannämnch ändamål. U nclersökningar af fa1'ty,qs
magnetiska ka 1·akter- göras före och efter fartygets löpande af
stapeln, för att man, med ledning af dervid erhållna resultat,
må kunna bestämma lämpligaste platsen för normalkompassen,
samt visa metoden för beräkningen af ungefärlig deviation på
rät köl äfvensom af krängningsfelet, utan särskild kringsvängning eller krängning af fartyget. Alla beräkningar göras fullständigt med användning af de erhållna observationerna.
Förutom denna instruktionskurs hålles vid "Deutsche See·warte" årligen omkring 70 o.ffentli,r;a jul'edm.r; uti olika ämnen,
såsom_: hydrografi och maritim moteorolegi, djupsjöforskningar
och sjömätningar, terrester-navigation och seglingsrouter, ast:·onomisk navigation, lagar för nm1vikan<le af omborc1läggmng
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och skeppsolyckor, sjömanskap, lifräclclningsväsen, hafs-fiskeri,
arktiska och antarktiska expec1itioner, kartografi, sjöresor och
expeditioner, upptäcktsresor till lands, magnetism i jernfartyg,
jordmagnetism, allmän fysik, instrumenter och apparater, meteorologi (olika grenar), väderlekstelegrafi och stormvarningar,
astronomi, gradmätning och geodesi, horologi och kronometerundersökningar, biografier, telegrafi och telefoni, teknologi m. m.

J'viecl den redogörelse för navigations-högskolan vid Deutsche Seewarte, som nu lemnats, torde visserligen äfven don
sista afdelningen (IV Navigations-högskola) af det i uppsatsens
början angifna programmet vara i hufvudsak genomgånget.
Men för bildandet af ett omdöme om denna högskolas ställning till den öfriga navigatoriska unelervisningen i landet,
torde det vara af ganska stor vigt att något redogöra för de
navi.r;ot'ionsskolor för ut~ilclande af sl!JI'miin och kaptener, som
finnas upprättade i omkring 15 af Tysklands vigtigaste sjöstäder.
En jemförelse mellan de kurser, hvari undervisning lemnas i de allmänna navigationsskolormt, och dem man enligt
ofvanstående anser navigationslärare böra genomgå, för att
kunna meddela duglig undervisning måste nemligen lemna en
god måttstock för bedömandet af undervisningens ståndpunkt i landet, likasom kurserna för kaptens- och styrmansexamina
måste lemna en god ledtråd för uppskattningen af handelsmarinens utbildning på det navigatoriska området.
Lättast och mest exakt torde en dylik redogörelse kunna
lemnas under form af sammandrag ur "Reglementet för de k.
preussiska navigationsskolorna af den 24 Juni 1881".
H varje undervisningskurs varar i styrmansklassen 9 a 10
månader, i kaptensklasson 5 å 6 månader och begynner på
olika tider i de olika skolorna.
Antalet elever i hvarje klass må icke öfverstiga 40.
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Inträdessökande till "styrmansklass" undergår - inför navigation sskolans kuratorium - en pröfning, hvarvid han, för
at t antagas, skall vid förhör af läraren visa sig ega kännedom
om tyska språket, så att han i tal och skrift nöjaktigt kan
uttrycka sig, om de vigtigaste elementerna i rälmelära och
aeomotri, om clo första grunderna af den matematiska geograflen , samt om den volitiska och nautiska geograflen till ett
omfång, som för skeppsbefäl är behö:fiigt att känna.
Till "kaptensklassen" ega blott de sjömän tillträde, som
äro berättigade att såsom styrm~in tjenstgöra på tyska handelsfm tyg eller i Tyskland a:fiagt godkänd styrmansexamen ell~r
atminstone till största delen genomgått styrmanskursen Vld
n ågon tysk navigatiom;skola.

I sty1'1nansklnsse11.

A. llfatematik.
l ) Arit nehk: De enkla räknesätten med vanliga bråk,
decimalbråk och bokstäfver, deras användning för lösningen
af 1woportioner och enkla eqvationer af första och andra graden, beräkning af qvadrat- och kubikrötter, räkning med logaritmer, början till räkning med serier och kecljebråk.
2) Pletn'imetri: Satser om vinklars likhet samt om rätliniga och blandade figurers kongruens, likformighet och likhet,
satser om cirkeln och vinklame i cirkeln, lösning af konstruktions- och räkneuppgifter meclelst clossa, satser, beräkning af
rätliniga figurers ytinnehåll, såväl som af cirkelns och ellipsens

areor.
3) Stm·eometri: De enklare satserna om liniers och planers ömsesidiga läge, om sferen, sferiska vinklar och trianglar,
förklaring af hufvudegenskaperna och beräkning af volymen
hos prismor, cylindrar, pyramider, koner, stympade pyramider
och koner, sferer, ellipsoider och diverse kärl.
4) Plan tri,qonometri: Förklaring af de trigonometriska
funktionerna och tabellerna1 · h ärledning af de för trianglars

-

beräkning nödiga formlerna,
rätvinkliga och snedvinkliga
5) Sfen'sk trigonometri:
beräkning nödiga formlerna,
sferiska trianglar.
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beräkning af sidor och vinklar i
trianglar.
Härledning af de för trianglars
beräkning ftf sidor och vinklar i

B. Nautik.
l) Matematisk geografi, till den omfattning en fartygsbefälhafvare bör känna.
2) De enklftre satserna om jordmagnetis men, bestämmande
af lämplig plats för begagnande och pröfning af styr- och pejlkompasserna; bestämmande af kompassens deviation, synnerligast ombord å jernfartyg.
3) Konstruktion och skötsel af de vanligaste instrnmenter
och apparater för mätning af fartygets fart.
4) Bestickräkning enligt plana och växftnde metoderna.
5) Ortbestämning genom pejlingar af föremål och vinkelmätning dem emellan samt genom höjdvinklar af föremål
hvilkas höjd och läge äro kända.
'
6) Utrönande af strömmens riktning och fart, strömbesticlc
7) Fullständig kännedom om sjökortets användning med
afseende på af.<sättning, kursers och distansers uttagande, pejlingar, vinkelmätning, lodningar och astronomiska observationer, samt färdighet i skötandet af transportör och parallellinial m. m.
8) storcirkelberäkning i sjökortet.
9) Sammansättning, användning och undersökning af
spegelinstrumenter, synnerligast oktant och sextant.
10) Artificiela horizontens egenskaper och användning.
11) Kännedom om nautiska almanackors och efemeriders
användande.
12) Om himmelssEeren samt kännedom om läget af de
förnämsta stjernbilder och himmelskroppar.
13) Observerade höjders korrektion.
14) Beräkning af tide11 för en himmelskropps kulmination samt upp- och nedgång.
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15)
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Beräkning af himmelskroppars sanna och apparenta

höjder.
16) Latitudens bestämmande genom höjder i och i närheten af meridianen samt genom två solhöjder.
17) Missvisningens bestämmande genom horizontala och
eleverade azimuter af solen.
18) Förklaring af tidvattensfenomene t (ebb och flod), beräkning af tiden, då högt och lågt vatten inträffar, samt lodskotts reduktion till lågt vattenstånd.
19) Tidens bestämmande genom enkel höjd af en himmelskropp samt genom korresponderande höjder af solen.
20) Beräkning af kronometerns stånd och dragning.
21) Longitudens bestämmande genom kronometer och
enkel höjd af solen eller en fixstjerna, äfvensom genom måndistans.
22) Grunderna, för samt pröfning och använclande af
barometer och termometer.
23) Läran om luft- och hafsströmmar.
24) Om loggboks och meteorologisk journals förande.

C.

Sjömanskap.

l) Om fartyget, dess egenskaper och utrustning, master
och rundhult, stående och löpande god::;ets samt kettingarnes
hållfasthet och dimensioner, äfvensom ankarnes vigter.
2) Fartygs upp- och aftackling.
3) Lastläggning och t:>tufning.
4) Fartygsmanöver i olika slags väder.
5) Föreskrifter för undvikande af ombonlbggning och
befälhafvares förhållande efter sammanstötning samt on1 nödoch lotssignaler.
.
6) Kännedom om kommersiela signaleodens användnmg.
7) Regler för räddningsarbeten vid strandning och andra
olyckstillfällen till sjös.
D. Ritning af sjökort och stjemlwrtor.
E.

Engelska språket.
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I hvarje vecka användas för ämnena i grupperna A, B
och O 28 timmar, till ritning af kartor 2 timmar 0ch för engelska språket 2 timmar.
I. lcaptenslclassen.

l) Repetition och fullständigare kurs i de förut under
A, B och O upptagna ämnena.
2) Skeppsfrakt- och vexelrälming.
3) Det vigtigaste om fartygs ångmaskiner.
4) Utkast till tackelritningar och ritning at ångmaskindelar.
5) De för sjökaptener vigtigaste delarue af tyska sjö-,
handel::;- och vexelrätten.
6) Iakttagelser för '3n fartygsbefälhafvare uneler hela resan i vanliga och ovanliga fall, särskildt vid haverier.
7 J Engelska språket.
Antalet lärotimmar per vecka är följande, nemligen: 18
timmar till de omförmälda repetitionerne (n:o l) samt till
skeppsfrakt- och vexelrälming (n:o 2), 2 timmar till ångmaskinlära (n:o 3 ), 2 timmar till ritning (n:o 4), 6 timmar till de i
punkterna n:o 5 och 6 upptagna ämnen, samt 4 timmar till
engelska språket (n:o 7).
Till öfning utom undervisningstiden erhålla båda klassernas elever uppgifter, hvilkas bearbetning lärarue skola granska
minst en gång i veckan. Lämpliga qvällar, såväl som enstaka
timmar på dagen, användas till astronomiska observationer.
Eleverna tillhållas att beräkna dessa observationer och ega
lärarna att minst hvar ~jortonde dag granska beräkningarna.
En samaritkurs meddelas dessutom af skolans läkare åt
båda klasserna med 2 timmars lektioner i veckan och omfattar grunderna af anatomi, förbandslära och medicin med
dithörande ämnen. För detta ändamål oger skolan en ganska vacker samling af modeller och planscher samt medicinalkista.
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I nspektör för skolorna inom hvarje distrik t är den s. k.
Naviyatianskole-diTektorn, till hvilken tätA. rapporter insändas.
Den n ärmaste uppsigten öfver hvarj e skola utöfvas af skolans
"lmratorium", som eger ganska vidsträckt befogenhet. Undervisningens plan och formen för dess meddelande är emellertid
beroende af direktorns afgörande, som derjemte kan sägas vara
den som bestämmer om en sökande antages till navigations'
lärare eller ej.
För att blifva anta,gen till nam:yationsliimre har nemligen
den sök ande att gå följande väg:
Skriftlig ansökan att antagas till aspirant inlemnas till
navigationsskole-direktorn j emte en egenhändig biografi, betyg
öfver afl agd k aptensexamen och redogörelse för föregående
sj ömann averksamhet, särskildt såsom underbefäl och befälh afvare på långresor. Den sökande måste derj emte styrka,
at t han fullgjort sin värnepligt.
Anser direktorn honom lämplig, antager han, efter handelsministerns godkännande, sökanden till n a vigationslärare-aspirant samt underkastar h onom ett lJraktiskt undervisningsprof.
H ar aspiran ten sedan, å det till honom öfverlåtna arbetsfältet,
ådagalagt att han besitter de för navigationslärarens kall erforderliga egenskap erna, så lemnar navigationsskole-direktorn
h onom tillträde till "lärareprofvet". Detta sker skriftligt och
omfat tar alla särskilda grenar af navigations-undervisningen.
D e sk riftliga profven insändas derefter, jemte utlåtande af dir ektorn till handelsministern, som bestämmer, om aspiranten,
på grund af hvad han presterat, må berättigas att söka navigationslärareplats eller ej.
:b'ör att vinna j~tllstänclig qvalifikation till sådan anställning, genomgås den omnämnda "instruktionskursen" vid Deut sche Seewarte. Bland sökande, som äro minst 20 år fylda och
derjemte styrkt, att de idkat praktisk sjömannaverksamhet
under minst 8 år, utväljas na vigatianslärare vidleeliga platsers
tillsättande.
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D essa n avigationslärare hafva rättigheter och skyldig heter
såsom statens tj enstemän.
D e stränga fordring ar, man i Tyskland uppstält för navigationslär are och förhållandet mellan de kunskaper, man forelrar af läraren och de kurser , hvari han skall undervisa, ådagalägga till fullo, att undervisningen i Tysklanels na,vigationsskolor är god.
Omfattningen af sjelfva kurserna för styrmans- och kaptensexamina, hvilken i allmänhet är densamma som hos oss, dock
med elen olikhet, att betydligt större vigt fästes vid läran om
kompassens deviation och kompenseTiny, tidvatten och kronometerreylerin,g, utgör en säker borgen för Je tyska sjökaptenernas
duglighet. Att dessa för sjöfartens utveckling så vigtiga förhållanelen äro bland de kraftigaste orsakerna till den nautiska
bildningens i tyska handelsmarinen hastiga uppblomstring,
torde icke kunna betviflas.

'hdskr . ,; $juv. 188 7.

2(i
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Oet stora sjökriget 188 7.
(FnrtR. fr. Jlilg'. 300.)

Striden på Flamborough Head .
Ancltlig en var den andra engelsk a flottan färdig och just
t:iamma dag, som man i London fick :u nderrät telsen om anfallet på the Forth, tog vice-am iral sir Riley Shacom b befäl
öfver denna eskader och hissade sin flagga på "Collin gwood" ;
kontre- aniiral Gayman tle, som var näst i befälet, förcle sin
flagga på "Devas tation". Om allt hade gått efter uträkni ng,
skrille · eskader n dagen derpå afgått till franska kusten; men
affärern as olycklig a tillstånd i norr nödgad e till modifie ring
::tf den ursprun gliga planen. Sir Riley afgick åt N ordsjön
nordva rt elen 29 Mars. Vi lemna om hvad som vidare tilldrog sig en beskrifn ing af en korresp ondent ombord i "N orthampto n":
"Ni to rde h afva emottag it det telegram , som meddel ade
Eder vår afgång från Downs. J ag har nu att beskrifv a en
stor sjöstrid , uti hvilken , oaktadt vi hafva varit de segrand e,
det britiska modet varit dåligt nnderstöclt genom senaste års
usla. förvaltn ing. Vi äro segrare , men det är en seger a la
Pyrrlms, ty i sjelfva verket hafva. vi, fruktar jag, förlorat vår
gamla öfverhe t på hafven. J ag vill nu först meddel a de händelser, som stötte till nästan i det ögonblick vi lättade ankar.
Ett fartygs styrinrä ttning gick i sönder; varma lager i
maskin en på ett annat fartyg uppehå ller oss n ågra timmar ;
torpederna på ett fartyg äro icke ladelade och det har intet
bomullskrut. Vi finna att vårt maskin folk ingenti ng förstå i
afseond e å eldarnes skötsel, och att många officera re, "hederl igt,
men fasligt försoffad t folk", äro långt ifrån vuxna sitt uppdra g;
men on berättel::>e om erhålln a resultat skall säkerlig en i hm-
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det emottagas med mera intresse, än betraktelser; jag öfvergår
derför till händelserna:
Det var kort efter dagning 'l'horsclagen elen 31, som våra
rekognosörer från deras ställning, omkring tjugu mil framför
oss, signalerade fiendens kryssar e. Vi ha,de då Fl::tmborongh
head på babords låring. Eskadern var circa sextio mil från
Tyne, hvarest, såsom vi genom semaphorerna blifvit underrättade, fransmännen dagen förut gjort en förskräcklig förödelse. "E t ruria", ett krigsrustad t handelsfartyg, som på grund
af sin snabbhet tjem;tgjorcle såsom rekognosör, signalerade,
att två ångare meddelade sig med fartyg , som voro närmare
under land. lYiot kl. 8 gaf amiralen order att öka fartfm till
åtta knop - vi hade under natten gått med sex knops fart och att göra förberedelser till strid. J ag tror, att alla kände
sig belåtna härmed. Sjön var fullkomligt stilla, vädret var
någo t dimmigt och lofvade fortfarande stiltje. Fartygen höllo
sina poster i ordningen förunclransvärdt väl, torpedbåtarue af
1:a klass - till hvarje pansarfartyg hade en elylik blifvit fördelad - gleclo i vattnet likt stora hvalfiskar. Några ögonblick
före kl. 10, på ett afståncl af något mera än 40 mil från Shields,
reglerade amiralen farten till 10 knop och signalerade till
rekognosörerna att ' intaga ::;ina poster, efter den stridsplan,
som uppgjorts och meddelats före afgången. Fienden lenmade
jnst då Tyne.
Sammansättningen af de båda flottorna var följande:
En,qel~;lca

flottan .

"Collingwood" . _..... .
"Shannon" . . .. - . . . . . . . . ....... .... - ..
"Sultan" .. ............ .. ... .. .. _.. ..... .
"Devastation" ... ........ . .... ...... - . . .
"Northampton" ............... . . .. "Conqueror" .... _... . ..... - .... - . . -

Ton.

Kan oner .

9150
5390
9280
9330
7630
6200

4.
9.
12.
4.
12.
2.

46990
7830.
lYiedeltal

43 .

Af kanonerna vor o: 6 st. 44 tons; 4 st. 35 tons; H st. 18
ton· 19 st. 12 tons. Medelvigt: 20 ton.
' Fartygens medelhastighet 14,1.
Besättningsstyrka: 2865 n1.an.
Franska .flottan.
Ton.

Kanoner.

3.
"Amiral Bandin" ............... · · · · · · · 11380
"Devastation" ...................... · · · · 9639
8.
"Tonnant" . . . . . . . . . . . ..... . · · · · · · · · · 4707
2.
"Vauban" . . . . .......... . . · ... · · · · · · · · · 5869
4.
"Redoutable" ....... .. .......... · · · · · · · · 8858
8.
"Friedland" . . . . . . . . . . . . ........ ·. ·
8540
8.
"La Galisonnier e" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4203
6.
"Tonnetre" ................. ... .. · . · · · · ·_ _:_5_:_5_74_ _ _ _ _2.
58770
41.
Medeltal 7345.
Af kanonerna v oro: 3 st. 75 tons; 6 st. 48 tons; 22 st. 27
tons; lO st. 15 tons. Medel vigt: 20 ton.
Medelhastighet: 13,s.
Besättningsstyrka: 3650 man.
Våra sex pansarfartyg voro formerade på två plutoner; ·
plutonschefsfartygen, "Collingwood" och "Devastation", på två
kabellängder från hvarandra. Fartygen .Ni. 2 i hvardera plutonen "Shannon" och "Northampton", på en och en half kabel län O'd' bakom plutoncheforne och något på desses styrbordssida;
far:ygen .Ni. 3, "Sultan" och "Conqueror", två kabel.längcler
bakom och något babord om plutonschefsfartygen. Tva kabellängder framför och miclt emellan båda plutonschefsfartygen
hade "Polyphemus" sin plats me d "F earl ess " ocll "Spider"
om styrbord, och "Archer'' och "Rattlesnake" om babord.
"Etruria" bevakade på sidan utåt och "Minotaur", ett gammalt
pansarfartyg, som tjenad e som moderfartyg åt torpedbåtarue
och var beväpnaclt med snabbskjutande kanoner samt medfijrc]e 12 andra klassens torpeclbåtA.r, höll sig på eskaderns mot
land vända sida.

Amiralen lät kasta loss kanonbåtarne::; bogsertag och gaf
dem order att närma sig kusten, men så att de voro in om
signalhåll från "Minotaur". Kl. l U 3001 • på 38 mils af.-;t~mcl
från Tynes mynning, upptäckte man fienden, som i kölvattensordning och med mycket, god fart styrde till sj ös. Han hacle
åtta pansarfartyg, två korvetter,· torpedkryssare och torped- .
båtar. J ag erfor senare af en fransk officer, som vi räclclaclo
(han hade haft befäl på en torpedbåt), att franska flottan hade
utgått kl. 8' 30 111 på två kolonner, den nordligaste eller babordskolonnen pejlande den andra i 45n och på två kabellängders
distans, så att på afståncl fartyg en i första linien syntes fylla
luckorna i den andra. ,J ag fick också veta af denne officer,
att förlidna. veckan snabbgående fi:anska kryssare hade lyckats
upphinna två af våra korvetter, som bevakade amiral Grasso's
flotta, och att de båda korvetterna efter ett lysande motstånd
hade sjunkit med flaggorna i topp. Denne officer berättade
också, att hans amiral en half timma efter det han lättat ankar
hade bestämt farten till 12 knop, men jag tror att han senare
minskat elen till 10 knop. Fienden nalkades oss emellertid
ganska snabbt och det är att antaga, att de båda flottor, som
nu möttes för att utkämpa elen första stora strid emellan
pansarskepp, närmade sig h varandra med en sammanlagd hastighet af 22 knop. Fransmännen, som antagligen ansågo, att
den kurs de styrde förde dem för mycket till sjös och aflitgsnade dem från vår väg, ändrade efter några miriuter kurs.
Samtidigt och tydligtvis för att maskera sin rörelSe, intogo
deras rekognosörer plats på de stora fartygens flanker och tio
eller tolf torpedbåtar styrde rätt på våra pansarskepp. Vår
amiral var beredd. En enda semaphorsignal gjordes från "Collingwoods" masttopp och våm torpedbåtar och torpedbåtsjagare gingo att möta de fiendtliga båtarna.
Åsynen af dessa två små eskadrar, som mötte hvarandra
med en hastighet af nära 40 mil! var verkligen nervspännande.
Våra fartyg manövrerades mästerligt, också blef angreppet
högst olycksbringande för fiencltliga flottan. Denna väntade

-346-

sig icke ett sådant emottagand e och hoppades påtagligen, att
våra pansarfarty g skulle blifva ett lättfånget byte. Några af
fiendens torpedbåtar försökte vända, andra aftikjöto sina torpeder och öppnade eld med sina kulsprutor och maskinkano ner,
men i ett ögonblick voro "Polyphemu s", "Fearless", "Archer",
. "Rattlesnak e" och "Spider" öfver dem.
Striclen blef kort och afgörande. Rammen och den 6-p.
tinabbskjutancle kanonen afgjorde nästan det hela. J ag säg
sjelf "Spider" sänka tre torpedbåtar inom sex sekunder. På
alla håll såg man ångpannor sprängas och man hörde rundtikring nödropen från torpedbåtsb esättningarn e. Endast fyra
torpedbåtar lyckades komma fram till våra pansarskepp och
passera igenom dess linier, under afskjutande af sina torpeder,
hvilka vi dock utan svårighet undveko. En officer ombord
på en af dessa båtar hotade oss med knuten hand, men vi
skjöto icke på honom.
Vi fingo emellertid dyrt betala segern. Plötsligt syn es
en vattenpelar e vid bogen af "Archer" och detta fartyg sjönk
just i det ögonblick det hunnit tvärs för fiendtliga pansarflottans första linie. Detta var ett exempel på hvacl det moderna kriget är.
För att hvacl som vidare följde skall kunna rätt förstås,
bör jag först nämna något om amiral Shacombs taktik.
Han hade med fartygschef erne uppgjort och diskuterat
fyra särskilda stridsplaner . Så snart han kunde se franska
flottans ställning, hade han signalerat att han ernade använda
planen .iti. 2. I denna ingick förbud att öppna eld före fiencltliga liniens genombrytn ing, order att hålla besättninga rne
skyddade samt kanonerna laddade och riktade, hvarigenom
under den formering, som engelska flottan hade, faran att
skjuta på egna fartyg skulle · blifva mindre. Man borde först
använda rammen, derefter betjena sig af torpeder, om tillfälle.
dertill erbjöd sig. Så snart sista fartyget brutit igenom fiendtliga linien, skltlle alla fartygen på en gång öppna eld om ba-

bord, derefter vända och i omvänd ordning anfalla, med artilleriet och rammen.
Fransmänn en skulle genom elen rörelse, hvartill de dervid
föranleddes, gynna utförandet af denna stridsplan, ty yttre flygeln af deras dubbla linie kom mycket närmare engelska fartygens formering än flygeln åt landssidan .
Vår flotta höll rakt på "Devastatio n", "Amiral Baudin"
och "Friedlancl" , efter hvilka följde "Tonnant", "Vauban" och
"La Gallisonnie re"; "Redoutable" och "Tonnen·e" voro utanf(!r
dessa på fiendens högra flygel. Vår "Northamp ton" var det
engelska fartyg, som hade plats längst utåt, och då fransmän nens "Devastatio n" passerade emellan oss och vår "Devastation" , som hade rammat "Tonnant", voro vi endast utsatta för
elden från det franska konteramira lsfartyget. Detta, liksom
de andra franska fartygen, hade öppnat elden redan samticligt
med torpedbåtsa nloppet. En granat, som sprängdes i vårt
maskinrum , skadade maskinen, så att den icke kunde röras,
men gjorde oss i öfrigt ingenting ond t. Uneler det "N orthampton" sålunda nödgades blifva stillaliggand e, fick jag goclt
tillfälle att iakttaga stridens gång.
Fem af våra fartyg genombröto fiencltliga linien, men
enelast tre vände för att ånyo anfalla. Dessa tre voro "Devastation", "Collingwoocl" och "Sultan". "Shannon" yar i farlig
belägenhet med förstäfven hårclt nedtryckt och skrufven snurrande i toma rymden. "Conqueror " var totalt försvunnen; rammad af "Amiral Baudin", hade den inom några .minuter sjunkit. "Tonnant" hade, såsom redan blifvit nämndt, rammats af
vår "Devastatio n" och hade hård styrbords slagsida, näsan i
vattnet och elen opansrade delen af sin skeppskrop p så blottad,
att vår chef ögonblickligen lät beskjuta den. "Amiral Banelin"
var också i ett bedröfligt skick, vare sig tillföljd af de skador
den lidit, då den rammade "Conqueror " eller genom sprängningen af en torp ed, som af.skjöts från den "Conqueror " tillhörande torpedbåten . Den var alltför hårclt skadad för att
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våga vända för ett nytt anfall. "Vauban " hade lagt ombord
med "Shanno n", och de båda fartygen fasthällo s vid h varandra. J ag kunde se huru "Shanno ns" besättnin g äntrade
öfver i det franska fartyget, och några minuter derefter lösgjorde detta sig och gaf sig i väg med full fart. "Shanno n"
hade emot de gifna orderna skjutit på detta fartyg, men man
måste öfverse härmed, då man tager hänsyn till de enorma
förluster "Shanno n" lidit. "Friedla nd" var det enda franska
fartyg, som saknades ; det hade blifvit sänkt af en torped afskj uten från "Collingwoocls" torpedbå t.
Då våra tre fartyg hade vändt syntes fransmän nen påtagligen hafva blifvit öfverras kade af den häftiga manöver n och i
första ögonblic ket tveka i afseende å h vad manöver de skulle
göra, men "Devasta tion" vände snart styrbord hän och "La
Galisonn ier e", "Redout able" och "Tonner re" girade babord
h än. Vi voro dock öfver dem innan de hunnit sluta sin evolution ; "Sultan" gick rätt på lifvet af "Tonner re", som dervid
lade sig öfver om styrbord och, krängan de mer och mer, kantrade h an med kölen i vädret, och försvann i djupet. De
andra båda engelska fartygen hade haft längre väg att göra
och då vår "Devasta tion" lade ombord med "La Galisonn iere"
förut om babord, rammad e den franska. "Devasta tion" sin
namne akterut om babord. Uneler ett ögonblic k såg man dessa
tre fartyg hänga tillsamm an, men krutröke n insvepte dem
snart. "Reclout able", som vid slutet af sin vändnin g babord
hän fann "Colling wood" in på sitt babords förskepp , lägger
om roret, girar åter åt styrbord och öppnar eld på det engelska amiralss keppet.
De båda fartygen beskrifv a derefter stora cirklar, utanför
hvilka våra torpedbå tar sökte efter gynsamt tillfälle att anfalla. Allt detta räckte kortare tid än för att beskrifv a det;
j ag blef emellert id icke i tillfälle att längre observer a stridshändelse rna; "N orthamp ton" fick annat att sköta. De båda
franska. korvette rna hade öppnat en mycket liflig eld mot oss;

- cW! lyckligtv is skedde skjutnin gen i vår långskep psriktnin g och
"N orthamp tons " särskilda konstruk tiou skydelade oss mycket
för projektil erna. Vi hade nu lyckats såtillvid a hjelpa v<lr skada
i maskinen, att vi kunde sätta i gång med deit ena skrufven,
hvilket ju var oss till en väsencltlig hjelp, men vi förlorade
icke destomin dre mycket folk. Sekonde n blef dödad på halfcläck, två löjtnante r voro sårade och äfven chefen var så allvarsamt sårad, att han med fullt skäl kunnat lemna sin post.
Vi fruktade storligen för stridens utgång, då plötsligt vår uppmärksam het påkallad es af högljudd a förbanne lser från en af
motstånc larne, hvilka snart följdes af våra lifliga hurrarop .
Den gamle skälmen "Polyph emus" närmade sig för att understödja vår strid mot den ena af korvette rna, efter att straxt
förut hafva med sin ramm sänkt den andra. Vi voro räddade.
Med sakta fart styrande mot den punkt, hvarest vi sist sett
"Shanno n", voro vi nog lyckliga att rädda några af detta fartygs
officerare och matroser , som ännu höllo sig uppe på vattnet.
Sättande kurs vestvart, i hvilken riktning en liflig kanoneld hördes, lenmade vi hjelp at "lVIinota ur" och "Etruria ", som
voro häftigt engagera de af franska. kryssare , mot hvilka dess
6-p. kanoner kunde föga uträtta ..
Vid vårt närmand e flydde kryssarn e, och, efter hvad jag
senare fick veta, to go de "Fearless", som varit nog dristig att
anfalla "Surveil lante", ett franskt pansarfa rtyg, som var utrustad t såsom torpedbå tsförare. "Spider" förenade sig då med
oss, och vår chef tog, oaktadt sina ganska allvarsam ma blessyrer, ledninge n af denna lilla afdelnin g samt styrde utåt för
att söka den öfriga flottan.
Chefen på en torpedbå t, som vi mötte, underrät tade oss
att "Sultan" fått signal från "Colling wood", hvarigen om tillkännagafs, att "Etruria " nyss meddela t, att en fransk flotta
syntes i norr. De engelska fartygen hade då straxt satt kurs
syd hän; "Colling wood", h vars obepansra de stäfparti er v oro
svårt skadade 1 bogserad es af "Etruria ". Man signalera de till
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oss, att rendezvont:lplatsen var Yarmoutht:l eller Harwichs redd,
och enär vi icke hade någon lm;t att falla i fiendens våld,
gjorde också vi vårt bästa för att hastigt komma nedåt kusten.
Af de sex engelska pansarfartyg, som deltagit i striden,
vor o tre alldeles förlorade; af de öfriga tre vor o två så svårt
slndade, att de för lång tid voro obrukbara. Fransmännen
hade förlorat fyra af deras åtta pansarfartyg, och vi hafva
just nyss blifvit varse, att ett femte blifvit taget. Till Yarmouths ·redd, der vi f. n. ligga, inkom nyss till vår öfverraskning "Vauban" under engelsk flagg och förenade sig med
oss. "Shannons" tappra besättning hade, såsom redan omtalats, äntrat "Vauban'· innan "Shannon" sjönk, och efter ett
förfärligt handgemäng bemägtigat sig fartyget. Detta var icke
vår enda trophe från striden; "Polyphemus" hade också tagit
en korvett.
Men hv11rtill tjena oss väl dessa små triumfer? Vi äro
sjelfva skingrade och utmattade, under det en alldeles frisk
fransk flotta närmar sig. J ag befarar högeligen, att kanalen
skall råka fullständigt i fiendens våld, ty hvarmed skola vi
väl bjuda honom spetsen! Våra förluster äro enorma. J ag
sänder en namnlista öfver officerare som fallit, den är långt
ifrån fullständig: en amiral, fyra fartygschefer, en sekond och
ett tjugutal löjtnanter hafva offrat sina lif. Och för allt detta
hafva vi isynnerhet att tacka vår usla styrelse.
Vi hafva ombord en af "Conquerors" maskinistoffice rare;
han berättar mig, att detta fartygs besättning icke hade varit
ombord mera än fyra dagar före stridens början. Några af
officerarne, redan försatta ur aktiv tjenst, hade aldrig förr
satt sin fot på ett pansarfartyg. Det bör då icke väcka förvåning, att "Conqueror" sjunkit nästan i samma ögonblick den
rammades; dess stackars besättning kände ju icke ens sitt fartyg; de hafva tappert gått dönen till mötes, men det är ett
verkligt mord., att hafva skickat dem i elden."
Sålunda var landet 14 dagar efter krigets förklarande i
fiendens våld; och skulden härtill var ingalunda brist på pen-
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ningar eller på ta p p ert folk! Det var den naturliga följden
af senaste års liknöjdhet, en usel administration och en brottslig sparsamhet. De penningesumm or, som förlorades under
denna olyckliga 14-dagars-peri od, hade varit tillräckliga att
gifva Storbritanien ett sjöförsvar, som kunnat motstå alla
vedelens flottor.
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"Snap" , ''Tees" , "Pincher" och "Snake"; torpedbåtarue 42 44
45, 46, 48, 49 och 50.
Flottilj F (cmnmander Teesclale): Bepansrade kustförsvarsfartyget "Hydra"; kanonbåtarue "Sabrina", "Bullclog", "Scurge"
'
30, 33, 35, 36,'
"T ay " , "Pl uc l·..y " ocl1 "F"d
1 get"; torpecl batarue
37, 38, 70 och 72.
Flottilj G (commancler Egerton): Bepansrade kustförsvarsfartyget "Gorgon"; torpedbåtarue 50, 51, 63, 55, 58, 59 och 60.
Flottilj H (lieutenant Isaac): kanonbåtarue "Bramble"
'
"Trent" och "Slaney"; torpedbåtarue 26 och 27.
operatioÖfningarue omfattade hufvuclsakligen två större
ner; elen ena i engelska kanalen och vid inloppet till Thamesfloclen, utfördes af eskader A; elen andra i S:t Georgeskanalen
och vid Irländska kusten, utfördes af eskader B.
2:a elivisionerna af eskaclrarue skulle utföra en anfallande
fiendes ro l; l:a elivisionerna hade sig anförtrott .försvaret.
Derjemte voro, af kustförsvarsflottilje rna, D och G fördelade till försvaret vid Englands sydkust på åtskilliga ställen
'
E, F" och H vid S:t Georgeskanalen och vid Liverpool.
anförtrodt.
skydel
handelns
var
C
At eskader
Följande allmänna bestämmelser gäld e för öfningarne:
1. De fiencltliga divisionerna få icke nalkas inom 2 mil
elen hamn, som anfalles.
2. Om elen anfallande kan hålla sig qvar inom 8 mil från
inloppet af en hamn oafbrutet uneler tio timmar vid clao·er
)
b
utan att elen försvarande di visionen der synes till, anses elen
anfallande hafva uppnått sitt mål der och eger frihet att anfalla annan plats.
3. Skulle försvarande divisionen sigta _fiencltlig division
före utgången af de tio tinunarne, skall fienden genast försöka
att komma undan; pansarfartyg tillhörande den försvarande
få icke nalkas fiendtliga elivisionen inom 1 mil.
4. Skulle motståndame sigta hvaranclra till sjös och den
försvaran J e kan bibehålla en ställning inom 3 mil från fienden
under 2 timmar, är detta betraktadt såsom ett bevis på den för)

Engelska flottans stridsöfningar 1887.
Den sjöstyrka, som deltog i dessa öfningar, var fördelad
på två pansareskadrar, en flygande eskader och fem knstförsvarsflottiljer, på följande sätt:
Eskader A (viceamiral Hewett).
J:n divisionen: Pansarfartygen "Minotaur" (med YiceamiraJens flagg), "Inflexible", "Collingwood", "Sultan" och "Monarch"; snabb gående kryssaren "Mercury"; torpedavison "Rattlesnake"; torpedbåtarne 28, 29 och 54.
2:a divisionen (lwntreamiral Freemantle): Pansarfartygen
"Agincourt" (med kontreamiralens flagg), "Black Prince", "Conqueror ", "Iron Duke" och "Imperiense "; torpedkryssaren "Archer" ; kanonbåten "Curlew".
Eskader B (viceamiral Baird).
1:a divisionen: Pansarfartygen "Hercules" (med viceamiralens flagg), "Hotspur", "Aj ax", "Belleisle", kryssaren "Mersey";
torpedkryssaren "Fearless", torpedbåtarue 80 och 81.
2:a divisionen (commodore Fitzroy): Pansarfartygen "Edinburg" (med commoclorens standert), "N eptune", "Shannon " 1
"Devastation" och "Rupert"; kryssarue "Amphion" och "Moha:wk".
E skader C (commodore Markham): kryssarue "Active" 1
"Volage" , "Inconstant", "Rover", "Calypso" och "Arethusa".
FtottiV D (ca pta in Long): Bepansrade kustförsvarsfartyge n
"Glatton" och "Prince Albert"; kanonbåtarue "Meclina", "Arrow", "Blazer", "Bouncer", "Cuckoo" 1 "Insolent", "Pike", "])1edway"1 "Badger", "Bonetta", "Bustard", "Hyena", "Kite",
"Pickle" och "Stannch" ; torpedbåtarue 31, 32, 34, 61, 62, 63, 79.
Flottilj E (captain P ringle): Bepansrade kustförsvarsfartygen "Cyclops" och "Hecate"; kanonbåtarue "Spy", Weazel",
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svarandes förmåga att tvinga till strid, samt att fiendtliga
divisionens syftemål blifvit förhindrad t; ofvannämnda afstånd
af 3 mil skall mätas emellan de närmaste pansarfartygen .
5. Skulle skiljedomaren ombord i försvarande divisionens
chefsfartyg bestämma, att fiendtliga divisionens syftemål är förhindradt, skola båda motståndame förenas och gå tillsammans
intill krigsöfningens slut. ·
Följande punkter vid de olika hamninloppen anses vara
de, hvarifrån den i mom. 2 bestämda -listans af åtta mil skall
rälmas:
Plymouth, Rame Read, Portland, Bill of Portland, Portsmou:th, S:t Catherines fyrtorn, Sheerness, N ore fyrtorn, Milford, S:t Annes Read, Roly head, Great Stalk fyrtorn, Liverpool, nordvestra fyrskeppet, Dublin, Kieh fyrskepp , Bristolkanalen, Lundy Island.
Förutsättninge n för öfningarne med eskader A var följande: Engelska kryssame hafva förlorat spåret af en fiendtlig
flotta, som man vet hafva gått ut i afsigt att tillfoga hamnarue
i Engelska kanalen, i Themsen och Medway största möjliga
skada, dervid såvidt möjligt undvikande en sammandrabb ning
med engelska flottan.
Krigstillstånd et inträdde Måndagen den l Augusti kl. 12
middagen.
Den försvarande divisionen var då utanför the Bill of
P01·tland, och kl. 2 e.m. vidtog den der följande förberedelser:
"Rat.tlesnake" beordrades gå rund Eddystone, vidare göra en
lof mot Ushant samt vara tillbaka vid Portland Tisdag afton;
"Mercury" skickades till Alderney. Pansarfartyge n åtföljda
af två torpedbåtar kryssade tillsammans på linien POl·tlandLa Rogue, och en torpedbåt qvarlemnades i Portland för telegrams öfverbringande .
Den anfallande divisionen var, då krigstillstånde t inträdde,
fyrtio mil vester om U shant och 100 mil från Lizard, med
undantag af "Curlew", som lemnats vid Falmouth med order
att afgå derifrån kl. 9 på morgonen och förena sig med divi-
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sionen på förut bestämd mötesplats. Kl. 12,4o e.m. styrde divisionen mot Lizard med full fart och med rekognosering sfartyg
på hvardera bogen och tvärs ut om babord. Kl. 4,2o e.m. ändrades kursen till ostlig. Kort derefter återförenade sig "Curlew " med elivisionen och rapporterade, att den försvarande
styrkan var ut.anför Portland och att två officerare qvarlemnats för att uppsnappa nyheter och utsprida förvillande underrättelser. Kl. 6 e.m. återtog den anfallande elivisionen kurs
för Lizarcl och i solnedgången formerades elen på två kolonner
med "Archer" l mil framför kolonnerna och "Curlew" med 2
mils afstånd på chefsfartygets styrbords bog.
Tisdagen den 2 Augusti kl. l f. m. minskades farten .
Lizard pejlades då V 3/! S. på circa 8 mils afståncl. Då di~
visionen kl. 1,35 f.m. hunnit inom 8 mil från Falmouth for'
merades elen åter på enkel kolonn och gick sedan med sakta
fart ut och in till kl. 6,10 f.m., då den ankrade i Falmouth
Bay, med undantag af kryssarne, hvilka detacherades med följande order: "Archer", förklädd till handelsångare , skulle hålla
utkik utanför Start och meddela allt af vigt till "Curlew" som
l l'k'aledes under förklädnad, stationerades tio mil OSO.' från'
Falmouth; "Imperieuse" skickades ut i sydostlig riktning omkring åtta mil. Alla tre fartygen hade order att 1 om jagade,
söka draga den försvarande styrkan vestvart hän. Kl. 6,ao f.m.
emottog kontreamiral Freemantle underrättelse från Start ' att
.
.
mga kngsskepp voro synliga i närheten, men att "Rattlesnake" ,
hörande till den försvarande divisionen, hade kl. 5,3o föregående eftermiddag under full fart passerat vesterhän. Kl. 11 f.m.
unelerrättades kontreamirale n från Dartmouth, att ingen fiende
syntes der.
Uneler tiden kryssade den försvarande divisionen fortfarande på linien Portland-La Rogue. Kl. 5 f.m. kom "Mercury"
från Alderney och rapporterade "Intet nytt". Kl. 6,15 f.m.
bragte torpedbåten ut följande telegramer från Portland: "Lizard 2 f.m.; emottaget Portlan.d 2,42 f.m .; emottaget af amiralen
6,1;, f.m.; Tisdag morgon l,5o synas fyra krigsskepp, fartyget i
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teten liknande "Black Prince" , fem mil OSÖ. från stationen,
styrande från Sycl rakt mot land vid Falmouth. Inga positionsljus synliga, men de hal'va vexlat nattsignaler med hvaranclra. Lätt bris, fint väder, månsken." - "Lizarcl 2,20 fm.;
emottaget Portland 2,5o f.m.; emottaget af amiralen 6,15 f.m.
Det syns icke kunna betviilas att i telegr . .Ai. 6 rapporterade
fartyg är elen anfallande divisionen, enär ett stort skepp nyss
gjort signal .;11. 20 till de andra fartygen. De gå med mycket
sakta fart och stäfva alltjemt på Falmouth."
Enär dessa telegram emottogos af viceamiralen kl. 6,3o f. m.
och kontreamiral Freemantle lemnacle Falmouth kl. 1,3o e.m.
skulle elen försvarande elivisionen sålunda haft sju timmar för
att göra de 110 milen till Falmouth innan elen anfallande
hunnit undan. Det bör bemärkas, att "Mercury" och "Rattlesnake" voro båda bortskickacle. Viceamiralen beslöt att afvakta vidare underrättelser innan han gick vestva1~t, och skickade en torpedbåt till Portland för telegramer. Kl. 10,15 f.m.
utbringade denna följande telegramer: "Lizard 4,Go fm.; emottaget Portland 5; emottaget af amiralen 10,15 f.m.; Tisdag 4,15
f.m. Anfallande divisionen, bestående af "Agincourt", "Black
Prince" och "Iron Duke", två tornfartyg och två kanonbåtar
12 mil ostvart om stationen, styrande NNV. stäfvancle i enkel
kolonn rätt på Falmouth, alla klara för drabbning och antagligen ångande med full fart. De hafva hissat åtskilliga signaler; kan icke urskilja dem, emedan icke tillräckligt dager."
- "Lizard 5,1ö f.m.; emottaget Portland 5,34 f.m.; emottaget af
amiralen 10,10 f.m.; 5 f. m. Tornskepp, troligen "Imperieuse",
har skiljt sig från divisionen och styr nu SO. uppför kanalen.
Vi hafva förlorat sigte af de öfriga fartygen rund Blacl= Head."
- "Lizard 6,47 f.m.; emottaget Portland 7,2o f.m.; emottaget af
amitalen 10,15 fm,; 6,35 fm . "Imperieuse" nu emellan tjugo och
trettio mil SO. från stationen, stäfvancle NNV. och vändande
tillbaka; kanonbåt, troligen "Curlew", just i sigte på ungefär
samma elistans i öster, liggande stilla." - "Lizarcl 8,15 f. m.;
emottaget Portland 8,54 f.m.; emottaget af amiralen 10,15 f.m.;

8 f.m.; fartygen, som antagits vara "Imperieuse" och "Curlew",
äro ungefär i samma ställning, synas ligga stilla."
Kl. 10,3o f.m. skickades torpedbåten 54 till Portland för
att meddela "Rattlesnake" och "Mercury" att elivisionen gått
vestvart, samt för att beordra dem bevaka Portlancl-La Hoguelinien. Divisionen, som nu var 80 mil från Rame Head och
omkring 110 mil från Falmouth, ångade med full fart mot
Start; "Collingwoocl" framskickades kl. 12,15 och "Inflexible"
med torpedbåtarue kl. 2,4o e.m. Kl. 3 e.m. rapporterar "Collingwoocl" från Start: "Senaste underrättelser från Lizard 11 30
.
'
f.m., tornskeppet "Imperieuse" ångande med full fart mot Falmouth". Kl. 5 e.m., då elivisionen var sex mil från Rame
Head och intet spår af fiende syntes utanför Plymouth, hissades allmän föreningssignal och di visionen satte kurs för att
återvända till Portland. Kl. 6 e.m. rapporterade H. M. S.
"Himalaya", som posterade, att fienden kl. 3 e. m. var utanför
Falmouth, styrande Syd.
För att följa händelsernas gång) måste vi nu återvända
till elen anfallande divisionen, som vi Tisdagen den 2 kl. 5)1o
e.m. lemnade till ankars utanför Falmouth. Kontreamiral
Freemantle lättade åter s. d. kl. 1,3o e.m. och styrde S. med
sex till sju knops fart mot en signalerad mötesplats midt i
kanalen. Kl. 2 e.m. detacherades "Conqueror" och skickades
OSO. fem mil, och kl. 2,15 e.m. beordrades "Imperieuse" att
afgå för att meddela sig med "Archer", som posterats vid
Start, och derefter infinna sig på rendezvousplatsen. Samtidigt
återkallades "Curlew" från sin station (10 mil OSO. från Falmouth) och beordrades att intaga post i divisionen på flaggskeppets styrborels bog på fyra mils afstånd. Kl. 3 e.m. passerades elivisionen af H. M. S. "Himalaya" och kl. 3,3o e.m. ändrades kursen till SO.t.S. Kl. 6,10 e.m. återkom "Imperieuse"
och rapporterade: "Lemnade "Archer'' öster om Eddystone.
Han meddelade att "Collingwood" sigtats utanför Start utan
något annat fartyg i sällskap. Tror icke att "Collingwood"
såg honom. J ag beordrade "Archer" att återvända och bevaka
'lidskr. 'i Sjöo. 188 7.
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"Collingwood" samt bringa underrättelse till Eder vid mötesplatsen så snart som möjligt efter dager." Kl. 8 e.m. var divisionen på lat. 49° 28' N., long. 3° 59' V. och styrde SO.t.S.
med sex till sju knops fart, formerad i enkel kolonn, med
"Conqueror" 1/ 2 mil från flaggskeppets babords bog, "Imperieuse" på samma afstånd tvärs om styrbord och "Curlew"
l mil framför divisionen. "Archer" var fortfarande detacherad
vi J. Start, men kl. 10.,45 e.m. ankom han och rapporterade:
"Fiendens division stod in till Plymouth kl. 5 e.m., tre tacklade och två tornfartyg. Kryssare tycktes qvarblifva utanför
St.art." Kontraamiralen frågade: ''Hur såg kryssaren ut?"
Svar: "Stor kryssare, jag tror "Mercury." Till svar å vidare
frågor från amiralen 7 svarade "Archer": "Jag såg fienden så
långt inne som l\fewstone, men icke inne i hamnen."
Efter emottagandet af dessa und0rrättelser ångade den
anfallande divisionen med full fart uppför kanalen. Det bör
bernärkas att kontreamiral Freemantle sväfvade i ovisshet i
afseende å den försvarande divisionens af:sigter och fortsatta
rörelser, ty "Archer" hade icke sett divisionen återvända till
Portland, hvilket sked3.e just då han lemnade sigte af densamma. Rapporten att "Mercury"· befann sig utanför Start
var också missledande, ty detta fartyg var vid tillfället utanför Portland. Följaktligen var hela den försvarande divisionen
nära framför Portland och omkring sjuttio mil öster om den
anfallande, när denna senare beslutade att försöka gå uppför
kanalen.
På morgonen Onsdagen den 3 Aug. var luften dimmig,
så att det icke var möjligt att se längre än fem mil. Divisionens fart reglerades efter "Black Prince" och "Iron Duke",
som icke kunde h ålla tio knop, "Conqueror" och "Imperieuse"
beordradas återtaga sina poster och divisionen fortsatte i enkel
kolonn med "Curle,v" och "Archer" framskjutna, en på hvardera bogen. Kl. 6,3o f.m. ändrades kursen till NO.t.O. Kl. 7,zo
f. m. rapporterat:! e "Archer", att "Mercury" sigtades i NV.t.V.
på endast två till tre mils afstånd. "Imperieuse" detacherades
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genast med order: "Försök att skrämma bor't henne och återkom så snart hon är undan.'' Kursen ändrades nu till O~:> t
och något senar<:\ till O. 1/ 2 S., och stängerna nedtogas i däck
Vid middag var divisionen på lat. 50" 7' N., long. l 0 6' V.
femton mil söder om S:t Catherines point. Kl. 2,2o e.m. återkom "Imperieuse" och rapporterade: "Mercury" styrde för
P01·tland. Amiralen frågade: "Vid h vad tid beräknar Ni att
"Mercury" kunnat meddela sig med den försvarande divisionen?" Svar: "Vid pass kl. 1/ 2 11, och den var i telegrafisk
förbindelse med Portland." "Imperieuse" signalerade derp[L:
"Jagade "Mercury" intilldess hon sigtadeland nära Anvil Point
och vände vester hän mot P01·tland. J ag vände då ostvart
och sigtade S:t Catherine's, hissade clerpå allmän föreningssignal och styrde sedan sydvest tilldess jag kom ur sigte.
"Mercury" måste hafva hunnit till Portland något efter kl. 10
f.m. Vi kunde just med forceraclt drag hålla henne, men kunde
icke vinna på henne." Amiralen frågar : "Skulle N i kunna
säga mig om "Mercury" verkligen gick in till Portlancl, enär
jag icke anser sannolikt att amiralen låg der?" Svar: "Jag
tror "Mercury" gick till Portland för att telegrafera."
Anfallande elivisionen framgick nu så hastigt som möjligt
och kl. 4,15 e.m. signalerade kontreamiralen: "Om fint och
nöjaktigt klart väder, skall jag dela di visionen sedan vi passerat Royal Sovereign Shoal; "Con :~ueror" och "Imperieuse"
skola gå den vanliga passagen vesterom V arne; de öfriga tätt
upp under Ca p Grinez. J ag skall försöka att vara tvärs för
V arne omkring 2. Den andra afdelningen bör heldre- inträffa
något senare och forcera igenom. Divisionen skall samlas efter
passerandet af Downs. "Cnrlew" skall hålla sig om styrbord
och ''Archer" på amiralens babords bog på två a tre kabellängders afstånd. Om tjocka, skall äfven jag gå elen vanliga
vägen. Fartygen måste följa amiralens rörelser utan signaler
eller ljus. Vi skola säkert möta fiendens kanonbåtar och torpedbåtar och måste slå oss igenom. J ag tillråeler att icke nyttja
elektriskt ljus annat än till sjelfförsvar. All omsorg skall bru-
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kas för att undvika ombordläggning. J ag hoppas vara vid
Nore kl. 9."
Detta program blef emellertid ej följt, enär "Black Prince"
och "Iron Duke" kl. 5,25 e.m. blifvit så långt efter, att de
måste beordras göra sitt bästa för att komma till N ore. Kl.
6,2o e.m. intogo "Curlew" och "Archer" sina poster på hvardera bogen af "Agincourt" med afstånd af 3 kabellängder,
"Imperieuse" och ''Conqueror" intogo sina poster, en på hvardera låringen och på 2 kabellängders af.stånd, men "Curlew"
kunde knappast hålla sin post, oaktadt farten endast var 10
till 11 knop. Under denna formering fortsatte divisionen till
kl. 9,2o e.m., då fyra hanonbåtar sigtades. Omkring kl. 11,3o
e.m. syntes raketer och elektriskt ljus tvärs ut om babord.
Onsdagen den 3 kl. 11 f.m. emottog Capt. Long i Dover
ett telegram från ch efen för den försvarande styrkan, viceamiral Hewett, hvarigenom han underrättades, att det var
möjligt att fienden gått ostvart. Captain Longs flottilj var då
på följande sätt disponerad: fem kanonbåtar voro stationerade
emellan Dungeness och Hastings ; desse beordrades att söka
skydd och ingå på grundt vatten. Linien emellan Dover hill
och Cap Grinez bevakades af torpedbåtar, nemligen .;l;i. 32
närmast engelska kusten, .iw. 79 tvärs för Varne, "Medway"
och "Medina" respektive nio och elfva mil från Dover med
torpecldåten .lJ. 62 emellan "Meclina" och franska kusten.
Torpedbåtarne 63, 31 och 61 voro i Dovers hamn; "Glatton"
och fyra kanonbåtar voro utanför Deal, och "Prince Albert"
och fyra kanonbåtar utanför Margate. Kl. 9,45 e.m. emottog
Capt. Long i Deal telegramer, meddelande: 1:o att fienden kl.
7,3o e.m. var utanför Beachy Heacl och ångade uppför kanalen;
2:o att amiral Hewett var utanför S:t Catherines kl. 7,-15 e.m.
och hade för afsigt att vara framför Beachy Read vid midnatt
och vid DQver kl. 9 följande förmiddag. "GlattQn" och kanonbåtarna vid Deal beordrades nu till Margate att förstärka dervarande afclelning; torpedbåten . Ii 34 skickades med order till
befälhafvaren på .iw. 79 att samla sin afdelning, oroa fienden
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och retirera till Margate, men denna order kom aldrig fram.
Torpedbåtarne vid Dover beordrades förena sig med .A1. 79
vid Varne, men orderne hunno dem ej, förrän fienden redan
var signalerad. Omkring kl. 11 e.m. sigtades "Agincourt",
"Imperieuse" och "Conqueror" utanför Cap Grinez af "M8clway" och .iw. 62 och ungefär vid samma tid upptäckte båten
.M. 62 "Archer" emellan Dover och Southland Read. Serlan
alarmsignal gjorts, handlade torpedbåtarue på följande sätt:
.,W. 32 gick till Dover och derifrån ut i sundet, och mötande
"Black Prince" antöll hon detta fartyg, gick derefter till Varne
och förenade sig till sist kl. 7 på morgonen med "Glatton";
.,W. 61 gick ut och anföll "Black Prince" och "Iron Duke",
fortsatte derefter till Gull fyrfartyg, mötte der .iw. 79 och anföll i förening med denna båt "Agincourt" och "Imperieuse".
Omkring kl. 2,5o f.m. gick .M. 79, efter att hafva fått sigte på
"Agincourt", till D over och mötande .M. 63, 31 och 61, som
utkommo derifrån, förenade hon dem med sig; derefter gjorde
63 och 31 i förening anfall på "Black Prince" och 79, 31 och
61 ett kombineradt anfall på "Iron Duke".
Efter denna attack patrullerade sistnämnda båtar framför
V arne i den förmodan, att enelast två af fiendens skepp passerat igenom, och förenade sig på morgonen med viceamiralen
vid Dover. I afseende å nu omförmälda torpedbåtsanfall är
det att bemärka, att natten var ljus med klart månsken, så att
motståndame hade lätt att se hvarandra.
Rapporterna om anfallen äro mycket skiljaktiga; å pausarfartygen har man varit öfvertygad om, att båtarue voro
länge uneler deras eld innan torpederna afskötos, under det
torpedbåtarue anföra åtskilliga tillfällen, då deras ställningal·
och chanser måste hafva varit mycket goda. Då man tager
i betraktande huru lätt man äfven vid full dager förfelar att
med artilleriet träffa ett litet mål, synes det ligga fullt inom
möjlighetens griinser, att åtminstone ett af anfallen skulle lyckats. Om ett sådant factum kan antagas, tyckes det vara
tvifvelaktigt, om någon amiral uneler verkligt krigsförhållande
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skulle hafva försökt att gå igenom Dover Straits under natten
med en talrik torpedflottilj enwt sig och utan skyddsnät; och
om nät användts, bör man ihågkomma, att hastigheten skulle
reducerats till omkring fem knop, för att dessa skulle kunna
göra tjenst.
Af flottiljens öfriga fartyg, som icke deltogo i nu beskrifna attacker, förenade sig "Glatton" och de vid Deal posterade
kanonbåtarne kl. 12,10 med "Prince Albert" utanför Margate.
Det hade nemligen varit Oapt. Longs af.'Sigt att fortsätta till
N ore, men faran vid att intrassla sin flottilj ibland grunden
under mörkret föranledde honom att öfvergifva denna plan
och att hålla flottiljen utanför intill dagning.
Kl. 3 f.m. var hela den anfallande divisionen samlad vid
N orth Foreland, och inväntade dager för att ånga uppför
Edinburgh Ohannel. Oapt. Long med två tornfartyg och åtta
kanonbåtar befann sig emellan fienden och land. Omkring kl.
3,sö, då dager inbröt, lJasserade kontreamiral Freemantle med
hela divisionen emellan Oapt. Longs flottilj och stranden, gifvande eld under förbipasseran det. "Iron Duke", hade, för att
lemna läkarehjelp åt ''Ourlew", blifvit l mil efter. Den anfallande divisionen fortsatte till N ore, h varest den ankrade kl.
7,t5 f.m. Det är intet tvifvel om, att amiral Freemantle under
verkligt krigsföretag skulle hafva kunnat förstöra Oapt. Longs
flottilj, ehuru med egna förluster. Det hade också varit af
vigt för honom att göra detta, på det att hans egna kryssare
och bevakningsfartyg skulle kunna ostörda qvarblifva vid N orth
Foreland och derifrån rapportera amiral Hewetts ankomst.
Det synes antagligt, att flottiljens förstörande skulle kostat
de anfallande ett uppehåll af circa 2 timmar; dock hade, om
flottiljen dragit sig mot grunden vid Margate, dess förstörande
försvårats och tagit längre t~d. Då emellertid amiral Freemantle icke uppehöll sig i sin passage till N ore, kan han ej
säga sig hafva förstört flottiljen, utan endast hafva tillfogat
den skada.
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Sedan den försvarande divisionen sigtat Plymouth den 2
kl. 5 e.m. hade den, såsom vi redan nämnt, ändrat kurs för
att återvända till Portland, och vid midnatt var den fjorton
mil sydvest från Portland Bill, i hvars sigte sir Hewett qvarblef intill följande morgonen.
Den 3 kl. 4,2o f.m. ankom "Mercury" och rapporterade:
"Rattlesnake" lemnade kl. 9 i går afton för rekognosering och
var kl. 3 f.m. i dag utanför Shambles". Vidare: "Lizard rapporterar, att fienden kl. 7 e.m. i går var på sluten linie ungefär trettiofem mil sydost om Lizard, styrande sydligt, skrofven
osynliga". Kl. 5:15 återvände "Rattlesnake" från the Oasgnets
och rapporterade, att hon ingenting upptäckt. Kl. 6,so f.m.
utkom en torpedbåt med telegram. Kl. 9,so f.m., då divisionen
var omkring tre mil från S:t Albans Read, fick den sigte på
"Mercury" i sydost, närmande sig med full fart och gifvande
signalskott. Sir Hewett höll straxt ned på henne, och hon
signalerade då: "Kl. 7,~5 var fienden femton mil norr om La
Hogue, styrande OSO. Hela fiencltliga divisionen var samlad. Jag jagades af "Imperieuse" intill elfva mil' SSO. från
S:t Alban, då hon uppgaf jagten och styrde kl. 9,1o ostligt."
Tre antaganden voro nu möjliga: först att fienden fortsatt uppför kanalen, som var det mest troliga; för det andra att han
vändt så snart "Mercury" kommit ur sigte i afsigt att följande
dag anfalla Plymouth; för det tredje att han vändt så snart
"Imperieuse" återförenat sig. Under det andra antagandet
skulle det vara fruktlöst att jaga honom, enär han hade mera
än 25 mils försprång. Under det tredje antagandet var det
god tid att först taga sigte af La Hogue och derefter gå till
"Themsens" försvar, och Sir Hewett beslöt att jaga S.t.O.
med divisionen utspridd på hvardera bogen af flaggskeppet.
Då luften var dimmig, så att man kunde se högst se)<
mil, utsträckteli fronten till 18 mils bredd.
Rendezvous gafs åt divisionen vid Dungeness. Kl. 1,45 e.m.,
seelan franska kusten sigtats, utan att fienden syntes eller någonting hörts om honom, gjordes allmän föreningssignal och
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divisionen stod uppför kanalen. Det var fortfarande tvifvelaktigt, hvilken väg den anfallande styrkan gått, och bristen
på tillräckligt antal snabbgående bevakningsfartyg var mycket
känbar.
KL 3 e.m. beordrades "Rattlesnake" till Portland för att
begära, att alla meddehwden telegraferades till S:t Catherines
och Beachy Read samt att genast sända torpedbåtar till Beachy
Read och Downs. Divisionen satte kurs för S:t Catherines
plats, skicka0 ch, då den kl. 6,3o e.m. kommit utanför nämnda
des "Mercury" in efter underrättelser, under det den öfriga
elivisionen fortsatte till Beachy Reac1.
KL ll,4o e.m. återkom "Mercury", utan att hafva lyckats
få veta någonting.
Thorselagen elen 4 Augusti kl. 2,5 f.m. fick "Collingwood"
en tillfällig skada i maskinen och lenmaeles efter vid Beachy
Read. KL 5,4" f.m. var hon åter i stånd att fortsätta med en
propeller. Den andra maskinens reparerande skulle hafva forelrat 36 timmar. KL 5,3o f.m. stoppade divisionen vid Dungeness. "Inflexible" rapporterade, att hon måste ligga stilla
en timma för att packa om en piston och "Sultan" rapporterade, att han behöfde en half timma för ompackning. Från
Dungeness signalstation signalerades nu : "Fienden passerade
Ramsgate i dag på morgonen, styrande nordvart." Detta var
de första underrättelser, som de försvarande erhållit sedan
kl. 8 f. m. föregående dag. KL 5,oo f. m. fortsatte "Minotaur",
"Monarch", "Mercury" och en torpedbåt mot Downs. KL 8
f.m. var divisionen utanför Dover. ''Snltan" hade nu hunnit
upp den; äfven förenade sig här tre af Downsflottiljens torpedbåtar med divisionen, men "Inflexible" var utom synh åll
och "Collingwood" omkring trettiosex mil bakom divisionen.
KL 8,45 f.m. skickades tre torpedbåtar in till Dover för att
fylla vatten, och samtidigt syntes "Inflexible" komma. KL 10
f.m. passerade divisionen Gull fyrskepp oeh "Mercury" fram skick~des nu på utkik. KL 11 ankom "Rattlesnake" med två
torpedbåtar från Portland och kort derpå passerade divisionen
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lVIargates östra boj, då samtidigt en torpedbåt rapporterade, att
resten af Downsflottiljen låg och väntade vid inloppet till
Alexandrakanalan. Kl. 11,{;; f.m. sigtades fienden till ankars
vid N ore och vid middag passerade den försvarande divisionen N orth Shingles boj.
Ställningen var nu följande: Kontreamiral Freemantle
med den fiendtliga styrkan ångade nordvart för att komma
ut i N ordsjön genom loppet vid Swin Alla denna divisions
fartyg v oro samlade, utom "Curlew", som var otjenstbar; men
iföljd af den svagare ångkraften hos "Black Prince" och "Iron
Duke", kunde di visionen icke gå med mera än nio till tio
knops fart . Sir Rewett styrde mot fienden med "Minotaur"
'
"Sultan", "Monarch" och "Inflexible"; fem mil efter dem kommo "JYiercury", "Rattlesnake", "Glatton", "Prince Albert", sex
kanonbåtar och sex torpedbåtar; "Collingwood'' ångade upp
på trettisex mils afstånd; lemnande utom räkningen Downs
kanonbåtsflottilj, som i följd af dess ringa fart var af jemf0relsevis obetydligt värde för ett anfall, utom bland grunden
vid Themsens mynning, var den försvarande divisionens fart
öfverlägsen den anfallande di visionens, så att den förra hade
i sin magt att tvinga till strid eller att undvika den. Det är
icke möjligt att säga hvad, som under verkliga krigsförhållanden skulle händt, utom det, att kontreamiral Freemantle icke
skulle kunnat qvarblifva vid N ore i närvaro af en fiende, som
redan var honom öfverlägsen i styrka och hvars förstärkningar voro ganska nära, och att han icke skulle kunnat gå uppför Themsen utan att uppoffra sin di vision.
Det antagligaste är, att en sammandrabbning emellan motståndame kommit att ega rum i Nordsjön .
Såsom allmänt omdöme uttalas, att de anfallande hade
fullständig framgång i anfallet på Falmouth, under det att
den försvarande styrkan hade öfvervigten vid N ore.
Så snart den försvarand e divisionen under sir Rewett
passerat N orth Foreland, h vilket skedde kl. 10,15 f.m., kunde
amiral Freemantle endast hafva undvikit strid genom att
28
'h'dskr. 1: Sjöt>. 1887.
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manövrera in emellan bankarue och grunden: emedan inloppet
till East-Swin är närmare till N orth Forelancl än till N ore.
För att med säkerhet hafva kunnat und vika sammandrabbning
med elen försvarande divisionen, borde amiral Freemantle hafva lättat före 10,15 f.m., hvarigenom han också fått tre timmar
på sig utanför för att tillfoga Sheerness och närliggande område skada, innan de försvarande hunnit till platsen. Amiral
Freemantle hade ernat qvarlemna "Ourlew" att göra tj enst
som utkikspost vid N ort h Foreland, och derigenom försäkra
sig om att i god tid erhålla varning för att enligt programet
kunna draga sig undan utan strid , men den skada, som gjorde
"Ourlew" otjenstbar, rubbade denna anordning, och "Archer"
skickades icke hastigt nog till detta uppdrag.
Det har mer än en gång blifvit i allmänna tidningar påstått att amiral Freemantle var ur stånd att undfly till N ordsjön,' tillföljd af att inom di visionen saknades nödiga sjökort.
Detta påstående är emellertid icke öfverensstämmande med
sanna förhållandet, ty amiralen var försedd med alla nödiga
kort för sådan eventualitet.
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(Insänd t .)

Mariningeniör O. Hults hydro-rerastatiska logg.
Sedan den hydro-a:Jrostatiska loggen nu varit i bruk under
en längre tid, så torde det kanske intressera dem , som ej varit
i tillfälle att göra dess bekantskap, att h öra något om densamma.
Utan att ingå i någon detaljerad beskrifning på loggapparaten, Yilj a vi endast erinra om de allmänna anordning arne för den.
Det af fartygets gång genom vattnet uppkomna trycket
mot ett geno~:-;_ fartygsbottnen utskjutande rör meG.delar sig
genom en luftblåsa, regulatorn, till luften i fina ledningsrör,
och det tryck, som luften i hvarje ledningsrör derigenom blir
utsatt för, fortplantar sig till en på rörets ända fastskrutvad
visarapparat, hvars konstruktion är ungefär densamma, som
en vanlig aneroidbarometers, med den skilnad, som betingas
af att luften i en sådan yerkar utifrån och inåt , men i d2nna
inifrån och utåt. Visarapparaten liknar äfven till utseendet
en vanlig aneroidbarometer; skifvan, öfver hvilken visaren rör
sig, är uppgraderad i knop och tiondelar deraf. I den ofvan
omtalade regulatorn, hvars ändamål är att förekomma alltför
häftiga variationer i lufttrycket, finnas särskilda anordningar
vidtagna för att hind~a vatten och vattenånga att intränga i
ledningsrören för luften. Bottenröret är slutet upptill och nedtill och har två öppningar på sidan, af hvilka elen ena, vänd
föröfver, upptager vattentrycket, och elen andra sätter bottenröret i förbindelse med det tillluftblåsan ledande röret. Bottenröret sitter i ett kranhus och sådan anordning är vidtagen att
c1et tryck i röret, som uppkommer genom fartygets fart, kan
upphäfvas, så att endast det tryck, som betingas af vatten-
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ytans höjd öfver r egulatorn, verkar i röret, i hvilket fall visar en går ner till noll, om loggen är justerad. Skulle deremot
visaren ej gå till noll, så har man enelast att med en till hvarje
visarappara t hörande nyckel ställa visaren på noll, och dermed är justeringen verkstälcl. På de för,_.:ta loggappara terna
kunde justering enelast verkställas då fartyget låg absolut stilla
i förhållande till vattnet, men nn kan elen verkställas när som
helst, således äfven uneler gång eller till ankars i strömvatten ,
blott att man först ställer armen vid kranhuset för reglering.
Såclan reglering får göras så snart fartygets djupgående förändras. I h ändelse af skada på bottenröret kan det med största lätthet ersättas af annat på en tid af några minuter.
Det kan väl ej vara något tvifvel om att elen princip, på
hvilken elen hydro-:mos tatiska loggens konstruktio n grundar
sig, är rigtig, ty vattnets motstånd förändrar sig samtidigt
med att fartygets fart varierar, och sålunda ändrar sig äfven
trycket i bottenröret. Då trycket i bottenröret ökas, hoppressas
luften i ledningsrör en och då trycket minskas, förtunnas elen;
clfL salecles h varje föränuring i farten gifver luften i ledningsrören en olika täthet, och visarappara terna stå i ständig förbindelse med ledningsrör en, så komma också visarappara terna
i ständig korresponde ns med hvarje fartföränclri ng.
Erkänclt att principen är riktig, åter.;tår således det praktiska utförandet, och att detta är särdeles lyckligt genomförcH,
måste man, efter de resultat, som ernåttR, till fullo erkänna.
Loggen finnes anbr>tgt på "Balcler", "Saga" och ''Skagul".
1
På "Balder" har elen varit i bruk omkring 1 / 2 ål·, på "Saga"
uneler 2 sommarexp editioner och på "Skagul" uneler senaste
sommar.
I de rapporter, som från dessa fartyg afgifvits om loggen,
lofordas den mycket och betecknas som en särdeles korrekt
och för hvarje fartförändri ng känslig fartmätare, som dessutom,
till följd af att bottenröret är slutet nedåt och på grund af allordningarna med regulatorn, är nä.stan alldeles okänslig för fartygets rullningar och stampninga r. På "Saga" har elen varit till

-

3f·Hl-

stort gagn vid de ganska vidtomfatta nde målskjutnin garne under gång. I början har det naturligtvis förekommit att loggen
emellanåt kommit i olag, 1nen allt eftersom mera erfarenhet
vunnits, har detta kunnat förekommas och såsom exempel på
huru hållbara loggens delar äro, kan anföras att elen visar~Lpparat, som var placerad på "Skaguls" kommandob rygo-a
)
b
l
. l
l~ >:e s mclades det minsta af 2en starka skalmingen vid skjutmng med dess 27 cm. kanon. På elen nu sjunkna ångaren
"Zephyr" var äfven elen hyclro-<Bros tatiska loggen anbragt och
har af dess befälhafvar e erhållit särdeles varmt erkännande .
Att ifrågavaran de logg är ett särdeles värdefullt nautiskt
inst:·ument torde ej kunna förnekas, ty något bättre sätt att
fa veta farten, än att hafva en vi::;ar e som uttrycker elen kan
'
.
väl eJ begäras; det behöfves ju ingen uträkning eller vana vid
hanc1teranc1et, utan man behöfver enelast se efter hvilken siffra
visar~n pekar på. Dessutom är denna slags loggappara t e j
hän v1sad till någon bestämd plats, utan rören kunna leelas
hvarthän i fartyget man önskar, vare sig öfver eller uneler
v.attnet: Så kan exempelvis chefen hafva en visarappara t i
sm kaJuta, en vara placerad på kommandob ryggan och en 1
maskinrumm et, h vilket säkerligen högst betydligt und erlätta~
för maskinisten att hålla fartyget vid jemn fart. Med fördel
torde äfven en visarappara t kunna vara uppsatt på den plats,
hvarifrån batteri- eller tornbefälha fvare förer befälet.
Att orda mycket om huru förmånligt det är att städse
känna farten, torde vara obehöfiigt, men vi vilja dock framh ålla några af de många fall, uti hvilka det är af stor vigt
att exakt känna fartygets fart.
På de moderna stridsfartyg en är detta i synnerhet fallet
vid s.nvänc1anc1e af artilleriet och. de sjelfgåencle minorna, när
dessa utskjutas från rörliga tuber eller fasta tuber i någon
annan än kölriktning . Vi kunna ej inse att det under strid
eller uneler målskjutnin g är möjligt att i hvarje ögonblick registrera farten med någon annan logg än den här omtalade,
ty för att af släploggen erhålla farten måste man uttaga en
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tidsinte rvall och deraf beräkna den, så att således blir ej farten
känd i hvarje ögonbli ck. Att hafva släplog g ute under manöver .är dessuto m särdeles olämpli gt, ty vid hvarje baclmiu g
måste den inhalas. Den Peterse nska vattenlo ggen är ej tillförlitlig och har rörledn ing öfver vattnet , hvarige nom den blir
alldeles obrukba r, om denna blir skadad, hvarem ot elen hydromrostat iska loggen har sitt hufvud rör med regulat om uneler
vattnet och kan hafva ledning srören alldeles skyddad e, vare
sig genom att förlägg a dem under vattnet eller leda dem inom
citadell eller pansarg ördel till kanon- och styrtorn .
Uneler gång i eskader och under evolutio ner derinom är
det af högsta vigt att hvarje befälha fvare icke enelast känner
farten, utan äfven hvarje obetydl ig ändring i densam ma, och
äfven detta ernås med den ifrågav arande loggen.
På en minbåt är det äfven af vigt att befälha fvaren känner farten för att kunna beräkna vare sig enskild t eller samfälclt anfall, och som den hydro-m rostatis ka loggen likaväl kan
angifva höga som låga farter, så bör den der blifva af mycket
stort gagn.
Vid naviger ing har den exakta fartbest ämning en sin största betydel se vid naviger ing i skärgårcl~tr och långs kuster,
i all synnerh et under mörker eller tjocka, då man går på
kortet.
Vid navigering i öppna sjön sträfva r man efter att exakt
bestämm a de utsegla de distans erna och dertilll ämpar sig släploggen yäl, men det är dock nödvän digt att kontrol lera denna
genom att anteckn a farten åtminst one hvarje timme, om man
vill vara säker på sitt bestick.
Sedan vi nu sökt att visa några af de vigtiga ste fall, då
en korrekt fartmät are är af största vigt, och elenned äfven påpekat betydel sen af den ifrågav arande loggen, kunna vi ej
underlå ta att påminn a om hvilken treinad elen komme r att
bereda passage rare på fartyg. De äro, som bekant i allmänh et
mycket intresse rade af att veta farten, så att för dem bör b:ifva
välkom met att sjelfva kunna hålla reda på elen.
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Efter hvad som redan blifvit bekant om den ifrågav arande
loggapp araten, lider det intet tvifvel om att den har en stor
framtid för sig och säkert komme r att intaga en värdig p;ats
bland de modern a uppfinn ingarue inom det maritim a område t.
Detta område har varit väl tillgodo sett och omhuld adt under
det 19:e århundr adet, men ännu fordrar det mången förbättr ing,
och en af de många tro vi att det erhållit genom uppfinn ingen
af den hydro-m rostatis ka loggen.
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Bokanmälan.
Conrs de Construct'ion Navale Professe a l' Ji'cote
d' application du Genie maritime p w· Mr A. Ha~(ser, Ingenie w·
de la marine. Paris 1886. E. Bernard & C:ie Editeurs.
Arbetet omfattande 590 sidor text in 4:o och ett särskildt
'
häfte innehållande 340 planscher med 1771 figurer, är den mest
utförliga lärobok i praktiskt skeppsbyggeri, som hitintills varit
i tryck synlig.
Någon afhandling öfver tillvägagåendet för erhållande af'
lämpligaste formen och bästa proportionerna på fartyg innehålles ej i detta arbete. Fartygs sjöegenskaper, hastighet, stabilitet och flytkraft tjena som ntg;'mgspunkt för fartygskonstruktören vid be.3tämmande af den yttre formen och afhamllas vid det franska skeppsbyggeriläroverket i en särskild theoretisk skeppsbyggerik urs, kallad l' Architecture N a vale.
Studeranclet af det praktiska skeppsbyggeriet sätter skeppsbyggmästaren i stånd, att genom de mest ekonomiska förfaringssätt, realisera på fartyget uppstäida fordringar, under det
han på samma gång ger detta tillräcklig solidite och varaktighet.
Den praktiska skeppsbyggeriläroboken af mr A. Hanser
är delad i åtta afdelningar och innehåller:
Första delen. Allmänna bestämmelser, definitioner, tekniska
benämningar, uppritningssätt och stapelbäuclar.
Om träfartyg.
Andra
"
Om jernfartyg.
Tredje
"
Fartygs sättande i sjön, och skeppsdockor med
Fjerde
"
deras tillbehör.
Fartygsskrofvens tillbehör.
Femte
",,
Fartygsinredningar.
Sjette
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Sjunde delen. Om master, segel och tackling.
De vigtigaste typerna bland örlogsfartyg.
Åttonde ,
Första delen, delad i ~yra kapitel, utgör så att säga en inledning till skeppsbyggeriet i egentlig mening. Läsaren finner
der förutom 0n allmän beskrifning öfver fartygssln·ofvet med
deruti inryckta definitioner å de tillhörande tekniska benämningarna, detaljerad beskrifning öfver en fartygsritning, öfver
mallboden och dess aptering, samt öfver fartygets utslag på
denna mallbocl. Slutligen afhandlas i denna del stapelbädden,
dennas och angränsande markens lutningsförhållanden m. m.
samt stapelblocken mec: deras uppställning och inriktning.
Andra delen, innehållande kap. V till XXI, omfattar träfartygs byggnad bch är hufvadsakliga innehållet: allmänna
anvisningar för virkespjesers behuggning, om kölen, förstäfven,
spanten, akterskeppets förtimring, spantens tillarbetande och
mallhuggning samt deras uppresning och inriktning. Om
däckens förtimring, bugt och uppstöttning, om garneringen
och yttre bordläggningen, om olika förstärkningssystemer, om
brädgångar, bastingager, kanonportar, galioner, g::1llerier m. m.;
om borrning och nagling. Om införande af jernförbindningar
i träfartyg och diagonal bordläggning. Om fartygsskrofvets
vigt, materialdimensioner och om skeppsmätning samt slutligen
om arbetets ledande.
I tredJe delen, omfattande kap. XXI till XXXVI, inför oss
författaren på den moderna skeppsbyggnadskonstens område
och ut~yller så en i lärobokslitteraturen befintlig lucka, enär vi
här finna samlade en mängd i örlogsmarinen brukliga och användbara metoder vid jern- och stålfartygs byggande. Efter
en kort inledande jernskeppsbyggnadens historia diskuteras
jernfartygens fördelar och olägenheter samt Lloyds och Veritas
regler i afseende på materialdimensionerna. Härefter afhandlas spanten, kölen, kölsvinen, förstäfven, akterstäfven, däcksbyggnaden, brädgångarne, bordläggningen och de vattentäta
skotten, hvarpå följer afhandling om longitudinela byggnadssystemet i allmänhet, om det i Frankrike adopterade longi-

-374-

tudinela systemet, om spanten under pansaren, om jernfartygs
uppritning, nitning och bepansring, 0111 arbetets ledande och
0111 arbetsmetoder, om användande af stål till fartygsbyggnad,
om så kallade composite-byggnadssätt, om skyddande af jernfartygs bottnar mot anfrätning, om vattentäta celler och spygatter m. m. samt slutligen om fartygens ventilation.
Fjerde delen, kap. XXXVI till XLII, börjar med en mycket fullständig beskrifning öfver olika sätt för fartygs sättande
i sjön från stapelbädden samt dervid nödiga apparater och försigtighetsmått. Härpå följer ett kapitel om ebb och flod samt
dess användande i skeppsbyggnads-industriens tjenst, hvilket
naturligt nog icke kan få någon tillämpning i vårt land. Härefter kommer. en afhandling om torrdockor och deras portar,
om flytande dockor, kranar och mastkranar, om fartygs intagande i docka och om kölhalning m. m.
Femte delen, kap. XLII till XLVI, om fartygeskrofvens
tillbehör afhandlar byggandet af olika sorters roder, rordrillar
och rorledningar jemte dessas beräkning, ankaren och ankarkettingar, spel- och kranbalkar m. fl. till ett fartygs utrustl.'.ing
i ankringsdetaljen hörande pjeser, hvarefter följer ett kapitel
om fartygsbåtar, deras byggnad och installering ombord.
Sjette delen, kap. XL VI till LI, afhandlar fartygsinredningar m. m. och är vanligen i skeppsbyggeriläroböcker alldeles utelemnad. Innehållet utgöres i sammanfattning af: inredningar och allmänna anordningar af positionslantärnor,
elektriska ljus, torpedonät, lifbojar m. m., af proviant-, vin- och
vattenrum, destileringsappparater, bröd- och mjölrum, tågrum,
kettingslårar, segelkoj, kolboxar, krut-, granat- och bomullskrutdurkar etc. Af i Frankrike brukliga hyttanordningar för såväl
chef som officerare, underofficerare och manskap, belysning och
lnftvexling, af för transporter, sjuka, deporterade och hästar
specielt afsedela fartygs inredning, af kabysser och deras placering, jemte en mängd detaljer rörande artilleriets installering,
bepansrade skärmar och torpedos.
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Sjunde delen, kap. LI till L VI, innehåller en för skeppsbyggmästaren efter de franska förhållandena lämpad afhandling om tillverkning af master och rundhult, om tacklingens
stående och löpande gods samt om seglen .
Den i åttonde delen, kap. L VI till och med kap. LIX,
lemnade beskrifningen öfver en del såväl franska som andra
länders pansarfartyg, kryssare, kanonbåtar, torpedabåtar och
transportfartyg är aJ stort intresse genom de talrika och värdefulla uppgifter som der finnas.
.M:r Hauser's Cours de Construction N a vale finnes i bokhandeln tillgänglig (pris 80 frcs) och är ett arbete, som bör
vara idkare af skeppsbyggeriyrket till stor nytta och hjelp,
hvarj<nnte arbetet såsom den hitintills i ämnet fullständigaste
läroboken är att hos studerande af yrket på det varmaste
rekommendera.

-

37G-

-

377 -

Tyska och österrilciska.
Mittheil7tnyen aus de'ln Geb'iete des Seewesens.

Litteratur.
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g:Ingen vapet;öfvac~e beviiringsskyldigcs iormiig:t i hisning oeh skrifnin g; MilitiirlJttcratur ; Fra n frammanri o land: Pcrsonalfuriindringnr.
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spamngs. or.lt b eva lin!llgst.Jcnsten
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9:e-10:e häft. Han<11ingarna : Arsbcriittdse af toredragamlen i arti_lleri.
Tidskrift e n: Om rytteriets strid till fots; KaYaleri mot hvalori på öfningsfiiltot ; Personalförii nclringar.
N~rsk Tidsk1•ij't fo1• Sövcesen. :Femte å.rg. 5:o hiift. Några ord
om mannens öfningar; Gors och Tyrs artil lcrimatoriel; En deviations- oeh rmluktionstabcll; l\'larineus öfningst:1g 188ö; Hvarjchand:1 ; O!Iieicla nmlrrriittelser.
G:o hiift. Om nnclorvattcnsbilta r odt rlera s anviimlamlo i fi·amtid:t sjiilo-ig;
Don nya franska »ba.tcall-ennon"; 8yclpolarhafvet; Från krigsåren; Om föriin<lring
af det nu br11kliga lantern<'system; H varjehanda; Offieida. wulerriittcl ser.

Danslw.
T'iclskJ•ift for Sövcesen.

:2l:a hancl. 8:o- 9:c hiift. Friimnwndc mariner l88G ; Knnonornas rekyl· :Frans ka flottans stridsiifningar 188U· Hvarjclwnda
22:a h:tntl, bt- 2:a hiiit. ' Vid årsskiftet; Bcmiirkclscr till artilwln »Artilleri~
rts Tilveicbringolso»; N attmanöver; Torpedo1·iiscndet 1886; Tviirskepps-umlervattrm;skjutning; Utvidgning af :E'rcdrikshams lwnm ; statsbidrag till lwmlclstlngare;
Hvm·jehamla.

Vol. XV.
N :o l och 2. Om prisrätt; Undervattensbåtar; Theori on flir undervattensminor
nnder deras utveekling från 1810- 1886: Om eentreringsdiagram; }'öriindring-ar i
sjökrigföringen till följd af införande af ram, torpeder oeh undervattensminor:
Kej serliga tyskt marinens budget 1887-88 ; Bnllivants torpecloskydrlsniit ; Nytt
forslag till syst om för positionslanternor ; :E'run engel ska marinen (l<'lottplan; Hydraulislm la vetter JUr 68 t: s kanoner; Pansarplåtar för kryssare mod görclclhepansring ; Gunlelpansarn "Narcissus>>: "Orlamlo·s, först<L proftur; Torpedbåtm:
af ny modell); Från fransk>~ marinen (Aftöpning af bepansrade kanonbåten af l:a
klass »Cocyte": Aflöpning af avison »Fnlton >>: Aftöpning af transportskeppet , Durance»; Skjutf(irsök med melinit-grana.ter); Ryska marinens program; Jhån italiensim marinon (Upphandling af en kryssare i England; Torpedfabrik i Venedig);
Spans!Gt torpedb[ttsjagaten "Destrnctors" proftur ; Litteratur.
N:o 3 och 4. Om vimlen såsom drifkraft; Om de i Pola ofta rådande hårda
vindar ; Tredubbel expansionsmaskin och dc nyaste förbättringar inom fintyg-smaskinbygnadsomr iidet; Om latitndsbestiinunelse genom circnmmeridianhöjder - af
solen; Franska kanoner af system De Ban.c;e; :E'ortsatta. skjutf<:irsök med en Krupps
40 cm. kanon; Om rlet inflytande p~1 krigföringen till sjös som införandet af ram,
torperler och undervattensminor vålla; Om undervattensbåtar; Från engelska marinen (K nstförsvar; Auxiliärhyssare; Bygnad af torpedbåtar af 2:a klass; Torp~ d
båtsjagaren »Rattlosnake>>; Profttu med kryssaren "Thames>>; Proftur med torpedkryssare af typ »Archm·,); Spanska stridsfartyg ; Nybygnader för danska marinen;
Eriessons >>Destroyor»; Nybygnad af kryssare med dynamitkanoner i Förenta staterna; Kin esiskt krigsskepp; Kanonbåtar fcir Kina ; Englands, Frankrikes, Italiens,
Tysklands oeh Rysslamls t orpe<lflottors styrka; Artilleri för Japan; Bygnader hos
Yarrow & Comp.; Små torporlbåtar för Iranska marinen ; Torpedbåtarne n:o 79
oeh 60 i ongelslm marinen ; Ryska torpedbåten »Wiborgs» row från En glan rl till
Ryssland; Ror af ny kon strnktion till torpedbåtsjagaren »Dcstructor>'; Sjelfverkancle kontaltsafbrytarc tur JOranlmulc sjöminor; Om båtar af typ ,Gauriel
CJlanncs".

Engelska.
Imwnal of the Boyal Unitecl Se1•vice LnstituUon. Vol. XXXI.
N :o 138. Om hrnket af ma sEnkanoner i fiiron in g med infantrri; Någ-ra bomiirkelscr vi<l sjiihigskon st en ; Kustförsvar med kanonbåtar ; Krigsskepp utan ma ster;
Kort framställning af kriget sitdant rlet konnner att gestalta sig.
N:o 139. Om personal för unrlcrvatb•nsmin oring ; Äro konvojer nnmera. möjliga?
N:o 140. Fördela.rne och ohigenhetern:t i de siirskild:t kommunikationslinienm
emellan England oeh dess besittn[n gar i iister, i biindelso af ett stort sjöhig ;
E n ny lteli ngraph; Kri gsskepps fiirsoende med kol till sjus; Den inre ekonomi en
1 en nutidens flotta ; ÖstPrrikiska marin en h·~ln midsnnnnar 188!) till s~mnn a ticl
1886.
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Franskct.
Revue JJfa1·it'ime et Colonictle. Febrnarihiiftet. Ostronodlingen
l 88(j; Rapport ciJ\w Gyroscape Collt·mateur; »La Legion d"lwnncur>>; Cy don er i
Bengali ska ,·ikcn; Histori skt studi er öl\·er fr:mska kr.igsmarincn ; ÖfYcrsigt nf pro\inscn Hattamhang i Siam: Skotsh fis l< et 1886; J~ngclsb marinens budget; Från
cngclsl;a marinen (Försök med pansarkryssa ren »Orlando»; Kanonbåtarne »Il.attlcr»
och ,)\Vasp»; Försök mod kryssaren >>Tiwmcs>>; P:msarkryRsarno »AuRtralia>> oeh
»Ullll:luntNh; Profturer med torpedkryssarna »An·hcr», »Cossac:b och »Brish: Två
riiddningsb<lta.rs undergiitlg); }'rån italienska marinen (Nya kryssare); TysHands
krigsflotta 1886; Spa nska torpedkryssaren »Dcstmetor»: Kinesiska kryssaren >>Ch in gYuan»; Pansar och stålprojektiler i England: Föriindringar å engrlska torpedbäta r.
J\Iarshiiftct : Österrikiska expeditionen till ön Jan-Mayen: Deviationsbcstiimmelser å franska kusterna; »La Legion trllonneur,> ; Från engelska marinen (Kårer
af frivilliga minörer fur Englands kustföTsnu'): l•'örenta staternas pncumatisl;a kanoner: Tysklands krigsflotta. 1886; Program för spanska krigsflottan: Italienska,
pa.nsarfartyg; Ny engelsk torped; Italiensb moder- och transportim-tyg f(ir torpcdUåtar; »Dostrudon i öppna haJvet.

