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Arsberättelse 
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bestyckning och beväpning 

år 190 l, 

rtl' l ed~moien C. C. Engst1·öm. 
( Jcort~ . [!·:"m Hid. ro3.) 

Skjutförsök mot pansar. 

Resultaten från profsk jutningru·no a[ pansaret till nn

tler omuyggnaLl yarando pansarbåten Göta, lwilkot t illYerkats 

h os firman Cammel & C:o, framgå aJ Hedanståondo trenne 

tabeller 8 - l O. Do använrla projektilerna v oro af svensk t.ill

vorkning. Don l"örsta prorpliUon !Jade samma tjockl ok so m 21 

cm. tomot:; frontplrtt, don anclra som 16 cm. tornens [rontpl ,:,

tar och rlon tredj e som samma torns ryggplåtar . 

Af anmärkningsvärdare skjutförsök utomlaml s må an[ö

ras ett på Wlwlo fslan(l mot en plåt a[ dim ensionerna 2,~1 X 

~ , 11 x O, t5 n10ter, so m efter sp eciell m etod till\'orknt.s vi d Opcn

slww, ~landJOster. Pl åten var m edelst ~ stycken hultar fästad 

till en l ,2 meter tj oc.:k backning. Skjutningon ägrlo rum don 

7 Februari 1901 och ptlton bosköts först med 4 st. 16 cm. 

lfoltzer-projoktilcr, Jwanlcra om +:),,l kg:s Yil-::t. Sodan pl åten, 

hvilkon hvarkon genomträngdes eller erhöll någon spricka, så

lumlu godkänts, sköts ytterligare ett femte skott mellan dc 

föregående. Ej häll er detta genomträngde plå ten eller skada

do den a[sevärdt. D e nitrmare (lctnlj e rna [rå n skjutningen 

framgå a [ ncclanståcn1le tabell 11. 
'J' irlH!.Tifl i 8Jörii~mdrl. (j 



Tab . 8. 

Profplåtens 
buktig yt<l, hvars 

l' ro !"plåtens 
moto<1. 

- ~2 -

dimensioner YOro: J ,S X l ,8 X O,l!l motor med 
ra(lio = 1,7-"\ meter. 
ma torial: :::1tål p l ål, cmnontornd e flor 1\: ru p ps 

Kanon : J 5 cm . kaliber. 

-n f-j 

l 
F."" ~ 3 An~lagH-
~ -··-....~. 

~~ ha~tighet 
~ ..., 

l Proc. 
kg. l :uarrP. lll. Ide 

l 

l 

l 
l 1 ,lf>,na (i:i8, !J1 1 12 ~1,:) 

l l 

l 
2 

l 
45,7-1 l tiG7,75 1B7,G l 

l l 

3 1 45,7-1 138,5 

\'orkan ]lll \ " c rkan ptt pl:Hcn. 
projt'ldil cn . 

KroA~ad ; Hpct-1 Inträngning = fi5 mm. 

sen 1":\Ht i plåtcn, 1,P1Men aiskalad run<lt trilfr-

Wll n t efter 2:n, 

K kott l'!. 

Krossad. 

punkten, h vilken af~kn, J . 

ni ng i\katlcH efter 2:a RkOt· 

t et. f-:Wrsta djnp på af-

Rkalningen - :30 lll\11. rå 
plittons baksida svag upp-

bnelding af 13 mm. Jiijjtl. 

Ingen genon1g. sprieka. 

Intriingning - i\7 mm. 
l' låtytan afskalatl l"llll(]t, 

träffpunkten, lwilkcn af-

skalning ökades efter 3:c 

Hkottet. fl törsta djnp pft 
ilfHlmlningcn = 49 mm. l'{t 

plåtens bal,sicln, svag ll p p-
lbnckling af 18 mm. h öjd.l 

lingen genomg. sprickn,. 

1\.ros:::ad; spet- Inträngningen knn<lc ej 

sen fast i plåten. mätas . Plåtytan afskalatl 
rundt träffpunkten. Stör

sta djup på afskalningcn 

= 15 mm. Uppbucldin

gen ptt plåtens baksida = 
:!l mm. 

TrMI'rm1c placerade i en triangel miclt på framsidan . Plåten var 

m edelst lG st. bultar fästad till ett inncr~kin af 12 mm:s tjocklek. 

Tab. 9. 

Profpli\tens ditnensionor \'Oro: ] ,.; x J,r; x O,ll ii meter mod 
bllktig ytn, ll\·nrs rarlic = ] ,:!."\ molor. 

Profplåtens material: Sti\Jplåt, oo mentemd o[ ter Krupps 

metod. 
Knnon: 1 '2 cm. kaliber. 

-

~ 
l 

7c 1\ n~lngH· F<"' 
§: :J.B. !J:tHtig:lJl't :l ;:;;-'f'D \ "l'rkan 
;j ~+ $ projpkt ilc·n. 

\ " crkan å pli'ttl' ll. 
.., 

l 

l j<lc 
]'I"OC'. 

kg. 111. .:\ !:uTe. 

1 :lil,öl r)rl~ 1 ~ ni lB:.!,o };:rnH~acl. Jnträ.ngning 13 l -- Hllll 

l'li\.tcn n m cH tr:Lffpunktcn 

aiHkalad. A fHlmlni n gen H 

H!örHl.a djup - 21 ll\IJ l. 

Uppl>nekling pil. lmbid:tn 

l 

af 8 ll1Jll. hiijcl. Jngcn .u; l'· 

nomg[wml c Hpricka. 

l l 
l l Inträngning = 21 mm. ~ 20,nu tiOf>,l:l 1om,1 Krussad. 

l l 

Plåten runrlt trliffpunldcn 

r~Eskalad. Afskalnin gcnH 

stön-<ta djup yariera<lc mc l-

la p 17 och 2:3 lfllll . Upp · 

IOmkli"g på b,k,i<hn "'lO 

l l 
mm. hiij rl. lngen ger1oul-

l g:lcndc ~prieka. 

:1 
l 

20,Gii [l~lf) ,RS 141,1 KroHsad. IntrHngning 3fi - Jlllll. 

l'liitPn mm l t trlLffpn n k t en 
l af;;kala<l. _ \ fskalningcns 

;;törsta djup - 2"0 ,) llllll . 

l"pplmcklin g ptt bak:::idan 

13 mm. höjd. In gen ge· 
nomgående spricka. 

'J'rllfl'arnc placcrnde i en trinn gcl i pliiLens midt. 

Pittten var 1nc<l clc loclrlLta kante ma s tödd mut en viigg aE ck oel1 

fasthållen a[ jlLrnkmmpor. 



Tab. 10. 

Projektilerna barlastallo 57 mm. stålgranator . Prof"pli'ttens 

dimensioner vor o: 1 ,5 X l ,5 X 0,05 m. me1l buktig yta . Profplå

tens material: Icke cementeracl stålplåt. 

Kanon: 57 mm. Ho te b kiss. 

'"O 
m '""' ,.... ~2. 

~ 
crq · ~ 
~ · ... ; 

~ 
kg. 

1 l 2)72:Z l 

21 ') -,.,., -, -~ 

41 ~,722 l 

Ansln.gs· l 
ha;;tig lteL 

\ ' erkan på p liit.en. 

l

l'roc. \ ' orkan på projcklil e1L 

m. de 
:\farre. 

-- l - l P:·ojekii le n ' :lterkastadl _l'rojc·k~il en o gen o t n 
hakat omkr. l) m., fulbtan trangt platen sa mycket 

dig(. oskadad . att dagen syntes genom 

hål et. Inga sprickor. 

In!.rfingning = G8 mm. 

37:3,1 

uHn j 

l 

~J!J,n Projektilen återka;;lad l Lika me<l i första 

baldt omkring. 1:2 m., li:.\dc l::<kot.l:t. Intrllngning 

det yttersta al spetsen af-~= G::> mm. 

slagen, oelt Ryncs detta 

l
hafva skott vid 11edfalhn- ~ 

det. 

10:2,:1 l'rojekiil e n söndrad i l1i- lnki intry ck. 

tar, endast den lmkro de-

len återfanns; af dess ut-

seende synes det som 

l
skulle p_rojektilens Itiinl- ~ 

mng vant ofnll~<Ul!Hhg. 

l Oli,:! l l'rojeklilen :\tcrkastadl.) L i k a for;; ta och an 

!
ont kring H m., något I"'P· dra Hkotten. Jntr:ing· 

stnknd och biijd p:'t li[vet, lning = G4 mm. 

1där flera sprH.:kor fiin·-

lkomtno . Rpetsen hel. l 
Projektilen sötHlrad. Jtc nt hål, hvars dia-

De:;:; bakre del :Uerl;n~lad. liteLer var något mi11dre 

Dess främre mat'<:;iva del än projektilens. luga 

ha(le genomtrtingt pl:it cn sprieko r. 

ocil återfanns inyid bak 

:;idan. Denna del var i 2 

I
IJiiar, spetsen fullkomligt ~ 
os kallad. 

~t;... 
r.r;, ~ p 
r. s:r-.~ 
o UQ p 

8= :::::J CJQ 
et> m 

;:l .,... ' 
~ 

m. 

l 
l 

l 
G08 

( 

l 
l 

2 

l 
Gl4 

l 

l l 

3 GOl 
l 

l l 

4 
l 

(102 
l 

l 
l 
l 

5 li05 
l 

l 
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Tab. 11. 

:.0 
~o 
o (""l 

"' Verkan å I.,...J::: \'er kan å pl~tlens framsida. ...... .,... 
p projektilen 
'""' "' 82. 

oi 
l 

l 
Projekti lspetsen Jn-arsittancle . :\I ä t-

1"17 Kro:;Rall 
l bar max. intriingning 31 111m.; efter skutt 

l J, då spetsen bortfallit., W mm. Inre 
l 

l 
skadad yta 305 X204 Jlllll. Afskalning 

på ytan 457 X 4.01j mm. Ingen spricka. 

14 ~) l Krossad. 
l 

Projektilspetsen kvarsittande. Mnx.· 

l inträngning r esp. 38 och Gl:l mm. Inre 

l l 
skadad yta 305 X 305 mm . "\ fskalning 

pii .'·ta n 584 X 5313 mm. Ingen spricka. 

14li 
l 

Krossad. 
l 

Projektilspetsen kvarsittande. ~lax.-

inträngning resp. 19 oclt 4.1 mm. Af. 

l l 

skalning på ytan 381 x305 mm. Ingen 

spricka. 

1-Jij 

l 
Krossad. 

l 
ProjeUi ll;petsen k vnrs i t tand e. J\fax.-

inträngning B8 mm. A[skalning p:l 

l l 

ytan 570 X 520 mm. Ingen spricka. 

1-1.7 Krossad. Projektilspetsen ln·arsiitande. ]\[ax.-

inträngning 53 mm. Af~kalning på 
ytan 58± mm. bred; i vertikal riktning 

i>lcE h ela ytan mollan detta skott och 

Ciiregående fyra skott afskalad. Spets 

4 före ut. 
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kom bev is p[t hvilka fordringar engelska a<lmiralitotot 

s~iillor på fartygspansar må slutligen omnänuws <len beskjut

mug, som en profplåt, uLtagen från si<lopansar-gönlolcplåtaru o 

till pansarfart.vget Venerable, för e11 tid sodan ulHlergiek. Plå

ten , som stöd<los mot ek backning, Y nr :3,no mctnr lång, 2,1:: 

motor bro<l och 2:J3 mm. till 162 mm. tjock, och bosköts mod 

H:ne ·st. 2i3, -l cm. IJolt7.er-pansargraJJater om 172 kg:s vikt. 

Anslagshastighoten uppgick till ö7!J meter, motsvamndo 157 

enligt de i\farro. Plåten erhöll blott ou 102 mm. <ljup· rcmna 

i ena hörnet och några små ytsprickor, under det ntt samt

liga projoktilcma gingo i bitar. 

Den 1:) och W Mars 1DOO protmues i Cnrlshona on 

pappskifvas >> Union» från Kutriaefors pappcr:obruk motslånlls

förmåga viLl beskjutning med revolver, karbin, gevär och 25 

mm:s kulspruta. Skifvans yttre dimensioner voro G04 X 4-!)5 x 
71 mm. Den var sammansatt af en hel mängd tunna papp

skil\·or fästade till hvarandra medelst en gråaktig substans. 

Pappskifvorna liknade Wl färgen röd vnlkaniserad kautschuk. 

Hela skifyau var slutligen inramad mollan tvenne jämmm

stycken om D,:J mm:s tjocklek, sinsemellan furbununa meLlclst 

bultar, hvilka äfvcn genomgingo Unicaskifyan . 

Vicl uppvägningen befanns själfva pappski[van väga 28,7 

kg. eller lika mycket som en 12,3 mm. tjock smi<losjiimplåt 

med lika stor yta. 

Tab. 12 utvisar beskjutningens gång. Af skjutresultaten 

må framhållas, att ingen handvapenskula genomgick skifvan , 

uå kulan anslog där skitvan ej var försvagad af föregående 

träffar, ocb att enLlast en af dc mot skifvan skjutna 26 mm. 

projektilerna stannade i densamma, bvaremot öfriga gingo 

rgenom. 

För att få ett mått å skifvans motståndsförmåga afsluta

des skjutningen med an Yändnncle aJ förminskad laddning i 

~5 mm. kulsprutan. Ladclningsvikton minskados småningom 
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till en trc<ljcdel af don rcglomonLerade, och utgångshastigheten 

nmlgiek härviLl till om kr i ng 200 motor. Längre var ej möj

ligt att gå nod på grund af svårigheten att få projektilen träffa 

taflan, oj häller nödväJH1igt, cnilr skitvan motstocl gcnomtl'äng

ning i skott 2(i. Chronogm[crna gåfvo dock ej utslag i detta 

skott utan först i följande. Om man nu betänker, att skitvans 

motståndskraft virl de sista skoLtens a[skjutandc va.r betydligt 

reducerad på grund af föregående skott, så kan man approxi

mativt u p ps katta sl<i [vans motståndsförmåga till, att den nätt 

och jämt utestänger en med 200 meters hastighet vinkelrätt 

auslående 25 mm:s projektil. Enligt Krupps formel skulle on 

dylik träitandc projektil genomslå en 10,!l mm. tjock smides

järnplåt, hvaraf, då pappsleifvan i vikt motsvarar en 12,3 mm:s 

sådan p låt, ingen ekonomi beträffande vikten uppstått genom 

användamle af Unica-materialet. Af skotten 16, 18 och l!) 

jämförda med skott 15 framgår ock, att skifvans motstånds

förmåga i närheten at föregåonde skotthål betyC!ligt aftager. 

Såsom något anmärkningsvärdt må slutligen framhållas, 

att skotthålen efter genomgående 25 mm :s projektiler v oro 

stnrkt koniska åt skifvans baksida till, så starkt till och med 

att man knappt kunde se genom skotthålen. 
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"" d - Föt·sök med häftiga sprängämnen i projektiler. 
o~ :~ ? c;; 

.-'1 - " ;.g ~ 
C) ;±:i w ~ [ Amerika del lyckade försök skulle 
~ .§iJ 

synes som om en 
.Sn 

:r:j .~) biJ OiJ 
8 .;:: c:; 

::i G~ o .s .§ bah· a ägt rum vid Sanely Hooks skjutplats med ett nytt spräng-

~ 
bD S'n s~) :::i ~ ~ 
CJ 5. s ·w bl! bD tL ä m no, benämnd t maximi t, af okänll sammansättning, 
,::; ~ ::::: 'd]' ~ ·o; ::::: 

men 
,;; m "' :e o o o o ~ - "a ;.., :t:-:i "'' :~ .;:: ..... ~ ~ ~ ~ ;.- ;.., 

CJ 
;.., 

CJ 
;.. h vars hu r· vu d beståndsdel sannolikt uto·öres af pikrinsyra. At 

s s ~ ::::: E 
..., ...., 

8 -"l q "" a 'D 
b 

o o ~ o s o ~ "" skjutförsökens resultat må anföras: o ;p o 
~ ~ ::::: s 'O § "'" ~ ~ 
C) QJ c <l! :c::; :~ 

0 0 0 0 
;.., '" 

0,) ;.. QJ att 12 ,7 pansargranat rned maximit-laddning men 
;:., 0 H (.'J E-i 0 en cm . 

~ utan rör gcuomgick 88 mm. t:jock ni ckelplåt utan att spräng-
Kulans 

en 
'" anslags- o Cf) ro" ""' C> l <D 

~s. laddningen exploderade, under det försedd mod r~r, 
E 

'.O ,..... ,_ 
Cf) on anlHtn, 

>0 ~ 
,_ 

"'' "'' C'l .-< "" ~ Cf) 

h~tigl2ct ..;< "" r.<:> "" C>l C> l C> l ,..... kreverade i sji:illva plåten. Af projektilen återfunnes 800 bitar; 
Inträng- E ! ~"l att 30,5 maximitladdad p a n sargranat utan rör, 

Hin g a 
,..... en cm. ,..... 

Skott-n:r t-- Cf) m o ....< "'' "" -t< •0 w ,_ Cf) CJ ,..... sköts så\·äl genom en 180 mm. H-nickelstålplåt som genon1 
,..... ,..... ,..... C>l C'l C'l C>l G' l C> l C'l C'l G'l C> l cc "" sådan 308 tjocklek sprängladdningen en af mm:s utan att ex-

---

Afsti'tnd o >0 o plodorade; a ,..... <D A 
CJ 

A A A A ,..... 
CJ att en 30,5 cm. maximitladdad och med rör af speciell 
00 ;.., 

i p_, konstruktion (försenad antändning) försedd pansargranat bragtes m 
>=i 

,_ 
<D ~ 

CJ 
~ "'" till explosion efter att hafva genomgått en 200 mm. H-nickel-

p_, A A A . A A A . " A 

c<! 
A 

;:..- ;.., å stålplåt, h varvid plåten förstördes och projektilbitar gjorde stora 
'c<! ~ ;> märken å plåtens baksida. Hela den del af plåten, be-
"' lQ 

som 
0 C'l 
bl) 

d 
cD iti 

fann sig öfver skotthålet, bortslets; 
R ::::: 
·a CJ ~ att en liknande projektil, som sköts mot en 30,1) cm. 

a ::::: 
bD on 

å ::::: ·~ ~ Q) 'O ::::: tjock 11-nickelstålplåt, kreyerade i själfva plåten oeh förstörde 
'c<! :~ g ::::: ;.., 

~ 
...., CJ o "' QJ b Llousamma, slutligen s 'D 

~ 
'V "" ::::: @ samt 

"' "' "" o ;p o 
::::: 

;p tti c<! att i sand inlagd med 32 kg. maximit laddad 30,5 cm. 
0,) 

:t;,j '"' :~ ~ "' en 
0 ~ ~ _E__ 

0,) '"' 0 ~ granat genom explosion s1wängclcs i omkring 7000 bitar. 

Inträng- ,..; 
(:l ~ ~ ~ CJ G' l !:' l o CJ ,..... o H vilka andra ämnen som ingå i maximiten hem] ighftlles 

ni11g E lQ >Q >Q >D <D •0 (.!) ,_ .. 
tLtlllU; som jämförelse må nämnas, att med oblandad pikrin-

Skott-n :r ,..... C'l ""' ~ lQ <O 
,_ (J) CJ o ,..... 0,1 "" ..;< 10 <O syra laddade projektiler utan rör bringas till explosion reda u ,..... ,..... ,..... ,..... ,..... ,....; ,..... 

---- vi el anslag mot 40 llll11 . plåt. 
.Afstånd E 

o o o o o o o o Enligt CJ lQ co ,..... m . 
>C "" ,....; uppgift, h vars tillförlitlighet jag dock ej kunnat kon-

"" 
statera, skulle den olyckshändelse, som inträffade för några 

Gli ;.., ~ ·- ,_; Cf) 

""'! 
p_, ;o se_ :::.. l månader sedan i Danska marmen vid skjutning från kanon-
UJ w l 

(:l -; ;.., - "3 
,_ 

,.o c<! ,.e. <D båten Mö en med 26 brisansgranater, kunna tillskrifvas 
<l! -"l ,-"! 

cm. 

~ ~ 
;.. "'" ~ s s A A A . A "' s piln·insyrepreparat. Sprängladdningens storlek 26 kg., och 

;:..- ;.- var 
a a o "' a :C\$ tvänne skott hade lyckligen skjutits, då i det tredje explo-:.- ;.- en 

>O lQ "' lQ "' G'l <D ~ G' l 0 
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sion inträffade, hvilkon sänkte hela fartyget. l~ntngligcn har 

krevad inl.riiffat redan i loppet, hvarviJ kanonen S])]'iingts och 

sprängbitar tri:iJiat und er däck hofiniliga hrifJaDsgranator, hva.rs 

pikrinsyrelnddningnr detonerat med ofntimitmnd påfölj(l . 

At·tilleriets användande. 

Genom i n !'ö ramlet at teleskopsiktet har m ii j l ighctcit ar att 

mod verksamt resultat beskjuta ett mål på Etngt håll i hög 

grad förstorats. I ett IörcLhag inför >>Soe iety of Arts>> i ! •~ ng

land har sålunda omnämnts, att inom do engelska eskadrarna 

elden öppnas redan på 10,000 motors afstånd. Bugolskn ndmi

ralitetct har ock nyligen föreskrifvit, att årligen från bvmjo 

fartyg med öfver -±000 tons deplacement skall utföras en skjut

öfniug mot en tafla af 50 fots (15 meters) breeld och 25 

fots (7 ,5 meters) 1Jöj c1 , försedd mc< l en 35 fot (l 0,7 meter) 

hög m as t på sådant sätt att med hvarje bredsi(1a afgifves eld 

under gång med rak kurs och 12 knops fart af alla kanoner, 

utom de lätta, nndcr en tidsperiod a[ -l miuuter. Elden skall 

öppnas, då elistansen till målet är GOOO yards (5-l8G m .) Med 

anv~indande af 12 knops fart genomlöper ett fartyg en distans 

af omkring 14F>O m., lwam f J:öljer att intet skott såluuda kan 

få af-lossas på närmare afstånd än 4000 m. Beräkningar g i [va 

vid hand en, att elden måste upphöra redan då afståndot ti ll 

målet är omkring 4500 m. Afståndcn J:i't ej i förväg utmär

kas utan skola de mätas liksom i krigstid. Endast verkliga 

träffar räknas. 

Då i tidskriftens 5:te häfte redan anförts sammam1rn.g 

från årets eskaderstriclsskj utningar, må l1är enelast anföras några 

resultat från utförda engelska prisskj utniugar under gång mod 

15 cm. kanoner. Härvid skjuter hvarjo kanon, oberoende af 

öfriga, under 2 minuters tid på en 8,5 m. bred och (:i m. hög 

tafl a. Kursen är rak, och afstånden Yariorado mellan 1280 

och 14ö0 motor. Hestlitaten framgå af nedanståonde tablå; 

- 91 - · 

Fartyg. 

Tcrr iJ,J c ... . ........ . ........ . ..... 12 10± 

10ö 

8() 

52 J\[ ~LjCH! i c .......................... . 

Prim: c (·ico rgc ..... ....... .. ... . D3 52 

Jupiter .......... .. ... ......... . .... . l()fj M 

1\frtgnifh:cnt .............. .. .... . 87 30 

l\ la rH·.· ... .. . ..... . .. .. . ..... ········ ·1 

l 
I lru uu !Jll l ............ ... · · · · · · · · · · · .

1 TcrniJlc ....... . .............. . .. . 

!!5 27 

7!) 27 

128 102 

:Y 

l"''' ""''""· 
ci ,., 
..... ..., 
p.:!: 

~ 
~ 

7ii,8 

l 'l8,1 

G5,n 

41 ,:j 1900 

il4,5 

~8, .1 

i3 -l ,:! 

70,6 1901 

Pröfning af pansat·båten Dristighetens artilleristiska 

anordningar. 

l 

Den uuder året till flottan lovorerade pansarbåten Dristig· 

!totons am m unitianshissar och torn vrid ni ngsapparatcr hnfva 

profvats inför en särskilclt. tillsatt kommission. Ur rapporten 

må anföras. 

21 cm. tornens vridning. 

l\ l ax i m i tornvridningen uppgår till 304-0
. Y ridning mo<! 

tiiiiJjiilp ar olcl<Lrisk krnft kan sko med ö olika hastighete r, 

lm1n-id tiden för 30-±0 vridning uppgår till resp. 141 , 50, 52, 

-1,4 och -±0 sekunder. l\red bandkraft kan tornet vridas sam ma 

Yiukel: 
md 2 man vefvarnc på 143 sekunder, och 

)) -± )) )) )) 130 

21 crn. arnrnunitionshissarne. 

Laddningskorgcn, innehållande en projektil a 125 kg. och 

två karduser vägande tillsammans 30 kg., upphissas på 11 sck. 



- 92 -

med tillhjälp af elektrisk kraft, och den tomtua korgens ncd

firniug tager ou tirl af 8 sekunder. 

Med använclninbo· af handkraft åto·år för hissni 11 u 2'-' Re]' 
n · - - h n.._ \. , 

.'Jl cm. projektilansättar·en. 

En elektrisk sättare flnnos i lwarjc torn. Då den an

vändes, uppgick tiden från det lacltlning kon1mcnclerats ocl1 till 

kammarskrufvcn stäugts till 21,6 sekunder i medeltal uJ (j 

skot~. l\lotsvarancle medium från -± skott med användning af 

van !J g sättare uppgick till 22,7 sekunder. 

Under senare utförda snabbclclsscricr, visade sig emeller-

tid el l k . en e e. triska sättaren betydligt öfvorlägsen den vanliga, 

1 det att ttclen för projektilens framförande och ansättning 

observerades u p p gå till 13 sekunder mot 30 selmurler med den 

vanliga sättaren, h vilket senare förhållande t i llskrefs tröttbet 

hos kanonbetjäningen, sedan de första projektilerna ansatts. 

15 cm. ammtmitionshissarne. 

En ladclkorg mod tre projektiler a 45,l kg. och tre 

l~dllningar i koger, eller ock sex stycken projektiler upphissades 

pa 11 sekunder. För att få hissen i gäno· fordras dessutom 

3 a 4 sekunder. b 

Handkraft kan ej användas dessa hisstrummor utan 

särskildt vidtagna anstalter. 

57 mm. armmtnitionshissamc. 

Por min ut upphissas 6 iL 7 stycken lådor. 
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Slutli gcn i största kortbet något om dc nyare äsikter, 

hvillm utomlimels börja göra sig gällande beträffande artilleriet 

och <less uppställande i sjäUva slagskeppen. 

I stort sedt består som bekant för närvarande ett modernt 

slagskepps bestyckning af 4 st. 30,:3 cm . (2-1 ~L 28 cm. i Tysk

land) parvis uppställda i torn, 12 - 18 st. 15 cm. ss. kanonor 

uppställda helt oeh hållet eller delvis i kassematt, i separata 

kassematter ollor i torn, förutom mindre pjeser. 

De amerikanska slagskoppen utgöra härifrån umlantag, i 

det on clol af dessa ä lven fiira 3 st. 20 cm. kanoner, anti11gon 

i vanliga torn eller i torn ofn1Dpå 30,:3 cm. kanontornen, s. k. 

club bd torn. 

Genom inlörandet af det motståndskraftiga Krupp-pansa

ret bar man ock lyckats att utbreda pansaret så, att äfven 

rlot moclclkalibriga snabbskjntamle artilleriet numera är skyd

cl,ldt af 1 'i5 till 160 mm. pansar. 

Då nu ett Krupp-pansar af 150 mm. tjocklek nätt och 

Fmt genomtränges på l 000 meters afståml vid vinkelrätt an

slag af en projektil från en 15 om. mo(lorn kanon , och då 

Llerj~i.mtc besinnas, att ytterst få projektiler kom ma att träffa 

normalt mot pansarytorna under on eldstri<l, hvilkcn för öfrigL 

kommer att utkämpas på bctyllligt större afstånll än l 000 m. 

(sannolikt minst 2 ä 3000 m.), så utgör 15 cm. Krupp-pansa

ret alltså ett fullt effokti\·t skydd mot all besk jutning från 15 

em. snabbskjutanllc kanoner. T Italien har man först insett 

detta förhållnnrlo och därtöre infört en 20 cm. snabbskjutande 

kanon, å tvä L1rtyg Yid sidan af och å nu påbörjatlo fartyg i 

stället för 15 cm. kanonorna. Dessa sista fartyg erhålla så

lu!llla än<la till 12 st. 20 cm. kanonor i torn förutom 2 st. 

30,r:; cm. kanoner. .[ England har man äfvcn ansett rådligt 

inslå på samma väg, oc l1 till nybyggnad anbefallda fartyg er

hålla antingen -1 st. 23 om. kanoner eller 8 st. l G e m. ka

noner i -1 st. tom. lb cm. kanonernas antal ha minskats till 

10. Kassemattpansarets tjocklok har på do två senast projektera

de ökats till 180 mm. för att kunna motst~L gröfro snabbskju

tande kanoner än H) em . Också i Amerika är frågan aktuell. 



- - 04 

l~'ör nu projekterade slagskopp har en kommi ssion föreslagit 

följrwde bestyckning: 4 st. 30,5 cnl . kanonor i två torn och 

20 st. 17,7 cm. snabbskjutande kanoner; af <lessa 12 st . i on 

centralkassematt och 8 st. i separatkassematter, ..!, på batteri

däck och 4 å öl'ro däck. l\linoritcton inom kommissionen Iöre:

sli'tr i stället 4 st. 30,5 cm. och -± st. 20 cm. kanonor i två st. 

dubbeltorn, 8 st. 20 cm. kanoner parvis i torn samt 12 st. 15 

cm. snabbskjutande kanoner' ). Al lt naturlighis utom mindre 

p]eser. 
Af clot nu anförda torde man kunna draga <1en slutsats, 

aU on kaliberökning nf de ogentliga snabbskjutande kanonorna 

är omedelbarligan föreståend e. 'r ill denna kategori räknns 

här de kanoner, hvillms projektil för hand kan hamltoras 

ar tvenne man (projoktilvikton bör oj vara större itu DO i1 !)ö 

kg.), alltså kanoner af fri'm 19 till högst 21 cm. kaliber. Och lik

som i tiden 57 mm. kanonen fått vikn för 7,G cm . kanonen 

såsom bu[vuc1pjos blnnd de lätta snabbskjutan<le artil leripje

sorna, så sy nes ticlen nu vara inne för 15 cm. kanonens or

sättande mod en större och kraftigare snabbskjntanclo kanon 

såsom t. ex. elen ofvan nämnda 17 ,7 cm . kanonen, för ltvilken 

följande balistiska data gälla. Projektilvikten är 76 kg., ut

gångshastigheten 863 m . På 1800 och 2700 meter genom

tränger dess projektil HJo mm. resp . 172 mm. Krupp-pansar. 

Firman Vicker & C:o bar också under det gångna året mod 

lysande resultat beträffande skjuthastighot prof va t on 7,5 tums 

(1!) cm.) snabbskjutancle kanon om nära Il) tons vikt, hvars 

projektil väger 90,7 kg. Utgångshastigheten är 914 meter, 

projektilens genomträngningsförmåga på 2000, 3000 och -±000 

meter är 200, 176 och 163 mm. Krupp-pansar. 

Beträffande det medelkalibriga artilleriets uppställning 

Olll bord är att märka , att å do all ra nyaste japans lm, engelska 

och tyska fartygen har separatlmssemattprincipen i hufvuclsak 

frångåtts och flertalet 15 cm. kanoner ånyo börjat samman

föras i on centralkassematt, som å de amerikanska fartygen. 

1 ) Tyska slagskeppen H och T erh ålla sannolikt 17 cm. kanonor i 

stället för 15 cm. kanoner. 
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A f do, i förhåll ande ti ll an<lra nationer, sjökrigsyana a.merilm

norna ha[va sopamtknssomatterna aldrig senterats, liksom oj 

häller i italienska fiottan. Sannol ikt harva svårig heterna att 

kunna åstadkomma on effektiv eldlod ning dikterat denna åter

gång. Men (lot må älven påpekas, att majoriteten i den här 

o[vnn omnämnda kommissionen utdömde 20 cm . kanonerna i 

torn ll å crrum1 af clot (låli12·a träfl"resultatet, som mod ll essa lmno-
"' u 

ner i torn erhölls uneler spansk-amerikanska kriget, och förc-

slog i stället kassemattuppställning. Af dc ledande sjömak

torna är det för närvarande ondast Frankrike och möjligen 

äfven Italien, att döma efter dess sista skeppskonstrnktiou, som 

hålla fast vid allt det medolkalibriga artilleriets uppställan(1o i 

torn och därmed kolosalt försvårade eldledning. 
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Villk01·en för t01·pedbåtarnes framgångsrika 
uppträdande samt deras taktik. 

A r kaptenen Frih erre L. Alce1·hielm fijrfattarl, nJ Kong\. iirlog~mannaAoillskajW( 

med >hedrande on,nämnancle > hl•liin:ul Htf-lingRHkrift. 

Uti våra under året till efterrättelse anbefallda »Taktiska 

föreskrifter för f-lottans l'artyg » ägnas några sidor åt »Siirskil<1a 

anvisniugar för torpo<'lbåtars taktiska uppträdande». 

H vad jag här nedan kommer att anföra, Htr endast an

ses såsom ett Jörsök att vid sidan af dessa kortrattade tuwis

ningar framhålla några porsonliga synpunkter, några mcm <1c

taljenu1o anvisningar. Då jng sålunlla framliiggcr några dc

tnljcr rörande torpcdbåtnrne jämte dc mina egnn åsikter, lwnr

till jag kommit genom erfarenheten från <le a[ mig stä<lse sh 

eftersträfvurlo tillfällen, då bel'älet öl'ver en torpedbåt varit mig 

anförtrodt, är det i don förhoppningen, ntt jag rlärigonom sknll 

i någon mån kunna höja intresset för torpc<hapnot och diir

lllCll sammanhängamle l'rågor, bringa <lessa frågor nndor diskus

sion och <li"irigenom om möjligt l>i<lraga till att vinna enigh eL 

oe;h styrka i åsikterna ang[teJHle llCi'Sa bhlar -- \':l.r (-JoLtas nu 

t id a hiistn ulbildningsmaLoriol. 

"Torpedbåtars taktik är offensiv." 

r~~n torpo<lbl'ltsohcf, som ställse lwr (lenna en kla snts för 

ögonen och ständigt söker handla tläroftcr, skall alltill sägns 

hafvn gjort sin plikt. Han skall orter bästa förmåga hlrbcrocln 

sitt anfal l, han skall noga nl'pussn lillfiillot <lilrför, men !'ram-

l 
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för allt sknll han, så länge han har en torped klar för sbtt 

i någon af sina tuber, söka utföra ett lyckadt anfall d. v. s. 

verksamt skada fiendeu utau ängsl ig tanke på huru han efter 

anfallet skall kunna rädda sig och sin båt. Blifver han till 

sjös förf~ljd af större fartyg och anser utgången af jagten 

tv1fvelakhg, bör han söka kasta om rollerna genom att vända, 

och beslutsamt själf gå till anfall. Om någon sträfvar efter att 

taga Edert lif, oberoende om han därviLl förlorar sitt eget eller 

ej, så skall Ni alltid säga, att det är en farlig man. 

Föras torpedbåtarna efter en elylik prine;ip, så skola många 

möjligl1eter öppnas för dem, de skola blifva fmktansvärda 

motstå.nclaro och kraftigt kunna bidraga till fosterlandets för

svar. 
Huru skall n n detta torpedbåtames stora mål kunna nås? 

För att söka bosvara denna fråga vill jag först framhålla 

de fordringar, som böra ställas på Je tviinne faktorer, hvarpft 

torped båtarnos framgång i första och sista hand beror, näm

li gen på personalen och materielen, därefter beröra de fördelar 
' 

som beredes oss genom vår skärgård samt båtarn os navigering 

mom densamma för att slutl igen öfvergå till deras t:tktik. 

Personalen. 

Hvarjc man ombonl å en torpedbåt innehar en förbamls 

post, befäl och underbefäl hafva där !war och en sina person

hga åligganden, hvilka i don grad taga deras fulla uppmärk

samhot i anspråk, att do ej kunna i detalj leda och öfvcrvab. 

sina underlydandes åtgöranden. En hvar måste därför i det 

kritiska ögonblicket sköta sig själf. Blifvor någon af bosätt

ningen försatt ur tjänstbart skick, måste en annan, förutom 

sina egna å li gganden äfven sköta denues. All materiel om

bord fordrar en sakkunniba ständio· skötsel och vård 
ö , b . 

A torpedbåten finnes oj något halft stridsberedskap, den 

på däck var11ncle delen a[ besättningen finnor föga skydel mot 

regn ollor sjö, och den un<lor däck tjiLustgörande perRonalon 
Tir/skrift i Sjurii8r'nrlet. 1 
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måste ofta utföra sitt arbete, dft så. go<1t som a1lt lni'Ltillopt• 
är stiingclt. Förhållandena otn bon l å en torpedbåt med g i f va 
äfven under goda omständigheter ej den hvila efter arbetet, 
som erbjudes å andra, större fartyg. Båtens häl'tiga rörelser 
och lilla utrvmme värmen eller kölden, fukten eller den kntl\·a, 
instängda h~'ften l~gga hinder i vägen därför. Och dock måste 
torpedbåtschefen i krig kanske ofta slöclj[l, sitt hopp om [mm
gång på antagm1det, [l,tt fienden till följd af trötthet eller öl:ver
[tnsträngning skall visa någon [örs u mligbet, nnder det aU egen 

besättning är vid full hfskraft. 
Hurn skall då detta kunna möjliggöras? Därpå finnes 

blott ett svar och det är - genom träning. 
Den 30 Juli föregående år förenade sig en torpedbåt, 

kommande från torpcclskolau, mecl den i Vaxholm liggande 
Stockholmscskadern, till hvilkens bevakningsbåtn.r och signal
stationer torpedbåten afpollcttcra<lC 8 man af sin UGStittning. 
Den 31 kl. 11 f. m. embarkcrn<'lc tttcr 8 man, kommande frå.n 
Carlskrona station, hvn.rigenom besättningslistan blef fulltalig. 
Bland de nykomna befunna sig (le -l artilleri- och ·signalma
troserna samt kocken. Samtliga dessa 5 man hade aldrig förut 
varit ombord å torpedbåt. Den l Augusti kl. +,10 f. m. lät
tade torpedbåten och började deltaga uti krigsskedet A. Koc
ken blcf första morgonen sjuk af hettan vid kabyssen, blef 
sedennem sjösjuk och räclcl, var hela tiden otjänstbar samt 
måste den 2 Augusti afpolletterus till stationen, hvn.rcfter eu 
eldare under återstoden af krigsörningen fick sköta hans tjänst. 
Artillerimatroserna hade aldrig förut skådat en 37 mm. kanon. 
Upprepade gånger under krigstillståndet var torpedbåten nära 
att gå i laml till följd af rorgängarens ovana, och skulle otcl
bart vi(l tvenne tillrällen haha gjort det, om ej maskinen så 
hastigt kastats fullt back. Men allt gick lyckligt uneler den 
korta och föga ansträngande krigsöfni11gen, och några kingo
mål öfv·cr personalen anlördes ej af chefen, utan alla de gångna 

mot i g heterna glömdes snart. 
'Jag har omnämnt denna episod för att komma i till-

fälle att påpeb ett förhållande, som nog delvis vållat att tor-
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pcdvapnct inom v{tr flotta ej kommit till cle11 höga stånllpunkt, 
hva rtill det bör komma och måste komma för att vara berilt
tigallt. 

Förbållandet är nämligen det, att torpedbåtschefen under 
pågåcn<1e korta expedition iir för mycket upptagen af sin båt 
för att skrifva mer än hvafl han för tillfället är tvinga(1 till 
-- och det är vanligen mer än nog i form af protokollor och 
rapporter. 

SLrax före atmönstringen, eller kanske först clå han sitter 
i sin lngna bostad, skri[ver han en P. J\I. till högste befälhaf
vm·cu och antecknar sina iakttagelser uti obscrvationsjournalen. 
Glad öfver att båten ligger trygg vid brobänken, och med 
från uppbördsmännen infordrade anmärkningar angftendc ma
tericleu framför sig, skrifver hnn oft[t långt och utförligt om 
dennas [örändring och förbättring, men, enär han under expe
ditionens senare del funnit, att besättningen märkbart förbätt
rats och på det hela taget mot slutet skött sio· bra o·lömmcr 

~..... b l b 

han cle svårigheter ban had e med Jon vid expec1itionens bör-
jan. I-Ian är ofta bitter mot materielen och dess sknpare, in
geniörcrna, hnn fordrar att materielen skall förbättras· men 

' han glömmer att fordra att vid mobilisering få den af honom 
själf eller annan torpedbåtschef tränade personalen. Så har 
det gått år för år. Materielen har äfven blifvit förbäLtrad. 
Men hur är det med personalen? 

Vi ha[va fått torpedeldarne och <lct är en stor förbätt
ring, för hvilken vi, om vi äro rättvisa, äfven delvis hal:va 
herrar ingeniörer att tacka. 

Men !war är den behöfliga ö[ningstiden för att den för
bättrade materielen skall kunn[t göra sig fullt gällande, !war 
är kontinuiteten i torpeclbåtschofs- och un<1erbefälskommcn(lc
ringarnc, h y ar är torpedmatrosen? rraklingen har försvunnit 
från stridsfartygen, och med elen försvann takelmatroscn, och 
fara är för banden, att om torpedmatrosen jämte den öfri"'n 
verkligt öh·ado torpedbåtspersonalen icke skapas, så skall t~r
peclvapnet Mven försvinna, emedan det, oakta<lt den bästa ma
teriel, c,i kan göra sig gällande, oj är värclt, hvacl rlet kostar. 
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Må lwarjc torpedbåtschef beUilllw, att hur go<1 materiel 

vi än kunna skaffa oss, så kan don intet uträtta, om den ej 

skötes och handhufves af on med clcns[tmma fullt förtrogen 

och tränad personal. Må hvarje torpedbåtschef i stället Iör 

aLt i hårda ord fara ut öfver sina i brist på öfning ollor lJärd

ning försumliga underlydande gå ned i sin kajuta och i en 

skrifvelse till högste befälhufvaren påvisa porsonalens brister 

och yrka ph mera öfningstid samt på, att den on gång å tor

pedbåt utbildade personalen ä[ven i första hand mätte komm[l, 

torpedbåtarna till godo. Det är från torpoclbi\,tschcton dylika 

yrkanden skola komma och dc sko la i nsäncbs, under det bans 

he[älstecken blåser för att utöfva sin fulla verkan. 
Som bevis på i hvilken grad fjolårets torpcclhåtschefcr 

hatt sin uppmärksamhet riktad på materielen, kan jag nämna, 

att i deras till högste befälhafvarei1s generalrapport bi[ogmlc 

P. M. alla i sammanlagdt 41 punkter berört materielens för

bättring, men encbst en af clcm uti en punkt yttrat önskvär<l

heten af torpedmatrosor och särskildt för torpedbåtstjänst ut

bih1ade styrmän . Denne chef har som sagdt i en punkt på

pekat önskvärdheten ej af särskildt torpedmatroskompani, utan 

att särskild personal skulle uttagas frän signal- och artilleri

matroskompanierna för att tränas och afses för torpedbåtstjänst 

samt att för denna personal i förhållningsböckerna skulle an

tecknas »al'sccld för torpe<lbåtstjänst. » 
Utan tvifvcl hm· donna punkt i torpeJbåtschel'ons P. i\1. 

bidragit till att gifva uppslaget till den enda punkt uti bögsto 

befälhafvarons generalrap port, som berör torped båtspersonal en, 

och bvaruti han säger: »Det af högste befälhoJvaren för sist

iiduo års kusteskader i generalrapporten framställda i\n skemi\,1, 

att det underbefäl vid styrmansstaton och den gemenskap at 

matrosafdelniugen som kommenderas å torpedbåt såvidt möj 

ligt uneler längre tid l.ribehållas å dylika fartyg , har ätven i år 

tydligt framstått, och torde tre å r i följd vara den kortasto 

ti<1speriocl, som härvid borde ifrågakomma. 
För ernående af detta önskomi\l synes mig orfor<lerliga 

l'örcskriftor böra utfärdn s,. 
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ALt l ram hålla ett önskemål kan "l:nöjligcn verka tillmålets 

t:ppnåemle, att framhålla det oundgängliga bohofvot af någon

tmg v~rkar dock 1 alla händelser starkare. Och jag anser det 

ounclganglJgon behöfiigt, att från hvarje torpedbåtschef och 

fr~n lnarjc ~orpcdvapncts målsman ropet på för torpedbåts

t]anst val utbilr1ac1 och tränad personal månde skalla, tills be

h.?[vet bl~fvit ett tvång och målet vinnes. Låt gärna arbetet 

for matenelen stå tillbaka för det för personalen. Personalen 

h~r kommit på efterkälken, den måste arbetas fram, och då 

VL väl fått en. för torpcdl~ätstjänst duglig personal, skall nog 

denna arbeta fram rnatonclou bättre än hvad vi nu kunna 

görn,, då ftsikterna på grund af bristande insikt äro så olika 

att, t~nder det den ene föreslår en 300-tons torpedbåt, den an~ 
dre hka tvärsäkert framh åller att vi aldrig böra bafva en större 

typ än 2:a-klass-bäten el . v. s. 40-tons-båtcn. 

. Hittills bafva vi hnJt vår en mftnads torpedskola och där-

elter sex veckors öfningsticl för 8 st. torpedbåtar ftrlio·cn ocb 

för denna öfningsticl har man fordrat, att de af vån~ 22 tor

]Jeclbfttnr, som varit förlagda i l :a beredskap, efter 2-! timmar, 

sedan order bokommits, skulle vara klara att gå f-ienden till 

m ötes. Jag frågar: När nn så betydliga kostnader blif:vit ned

lagda för anskafTandet af alla dessa 22 båtar med materiel 

böra vi då icke ofördröjligen söka förskaffa oss en tränad, yr: 

kcsutbtlcla<l , sUtndigt fulltalig personal för deras handhafvande? 

Och nu sodan Riksdagen i så betydlig grad böjt öfnino·s

auslagot, tir ti llfället inne för torpedvapnets mä1smii.n och för 

]:~·arj~ torpedbåtschef att kraftigt yrka på längre öfningsti.d 

for bataruo, att flera båtar årligen måtto fl\, doltaga uti öfnin

garnc, att öfningsti<len måtte fördelas m ellnn sommar- och Yinter

månaderna, att större kontinuitet inom befäls- och undorbcfi:ils

kommcnderingarnc iakttages och att torped matrosen blifver en 

verklighet. Går oss detta tillfälle nu ur händerna, skola vi 

måhä1~da om några år få det svaret, att öfningsanslagets knapp

het eJ mcdg1fvcr någon ökning i öfningsticlon för torped
båtarne. 

Hvad l .. f JUg mr o van sagt om personaleus trtining och 
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kontinuitet i torpedbåtskommendcringame, tor.Jc ä{ven ange 

min sttlllning till frågan angående liimpligheten al' att för tor

pedbåtstjänst utbilda r cservoffieersasp irantcr, bvilb med sin 

obetydliga militära uppfattning samt ovana vid navigering och 

lifvct omborCl å en örlogsman allLid omborcl å en torpedbåt 

sko1u intaga en isolerad, föga användbur undantagsställning 

midt emellan befäl och underbefäl, samt efter slutad aspirant

kurs oftast omedelbart för flera år f1tcrgå till handclsmarinen, 

där den lilla insikt, de kunnat förvärfva sig i torpedvapnets 

ban<lhafvande, inom kort går förlorad. 

Matel"ielen. 

Torp edbåten. 

'J'orpeclbåtn.rnes takt i k är offens i v. 

Torpallbåten bör sålunda äga stor fart och stor mnuöver

färdighet, sjöduglighet och hållbara maskiner sa m t stort kol

förråd, hvarjämte elen bör gifvas en färg, sow ej röjer den. 

Största möjliga fart är ett önskemål , men får ej med upp

offrande a[ <l e andra nyss uppräknade egenskaperna - i syn

nerhet ej nf sjödugligheten - vara den allena bestärnmn.1Hlc 

faktorn vid båtens konstruktion . 

Stor manöverfärdigbet är nödvändig vid hög fart i skii.r

o·[mlcn samt dessutom alltid då det obäller att hastigt rikta i 11 

b 
< 

on torpedtub. 
Sjöduglighct erfordras vid gången i öppen sjö, och denna 

egenskap får ej i den grad åsidosättas för att genom båtens 

lätthet vinna större fart att förbindningarna blih-a så sYaga, 

att hela båten under hög fart ledar sig i den grad, att ejek

torerna måste hållas i gång för att hålla rlen läns. 

Hållbara maskiner itro nödvändiga för att tåla vid Jet 

höga slagantalet och den ojämna frestningen, för hvilken en 

lång och grundgående Mt ständigt är utsatt i sjög<'mg. Att 

oupphörligt på bvilostunclerna fylla ett litet kolförråd tröttar 
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mera bcs~lltllingcn än aLl med längre mellanrum fylla ett större, 

h varförutom torpedbåtarue för att kunmt Y ara Yerktiamma fordra 

en stor aktionsradie. 

Våra torpedbåtar hah-a milJats svarta, emedan man an

sett, att de då varit minst synliga i det elektriska ljuset, ehuru 

man samtidigt erkänt, att dc med dylik färg målade båtarue 

såväl vid dagsljus som under mörker aftecknat sig skarpare 

mot yattenytan än om de gifvits en färg mera liknande vntt

nets. Som emellertid åsikterna angående det elektriska ljusets 

an viindanclo tyckas hnJva star1gat sig därhän, att det bör an

vändas så litet som möjligt och endast som riktljus mot redan 

upptäckta båtar, synes mig ticlen vara inne att genom försök 

utröna en sådan, den grå vattenytan liknande, färg för torped

båtarna, att •flo vid sitt framryckande mot flenden i mörkret 

l>lifva mindre skönjbara ttn hvacl nu är fallet. 

Styrinriittningcn. 

J{orgängarcn bör gil'vas en sådan plats, att lian har ett 

vidstrilekt synfält samt kan höra och so den , som leder ma

növern, och jng tror ej, att en torpedbåtschef någonsin under 

ett Yerkligt anfall skall stänga in sig i det trånga ej skylldan

de styrtornet, hvilkct jag ej kan betrakta annat än som en 

kapp öfver manskapets skans. 

. FörroLlrot tir olämpligt, emedan det vid minsta bcröri11g 

af grund l1tser såväl sig sjtllfL, som oHu il[vcn det aktra rot1rct. 

T01p cdtubcrna. 

Då det förslaget framkastats att taga bort elen fasta stiif

tubcn och ersätta den med en rörlig, så får jag framhålla so m 

mi n åsikt, att jag ans or detta oltimpligt. J ag bar nämligen 

som torpedbåtschef ulltid funnit en viss tryggbet uti att an

vända sttiftuben, ty dess riktning har jag ju alltid vetat och 
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själf fatt bestämma dess affyrningsögonblick. Dot ligger alltid 

en fördel i, att det är sanune person som riktar in och affyrar 

skjutvapnet. Att den rörliga tuben i syn nerhet i skärgårocn 

har sina stora fördelar lär väl ingen förneka, men elen bar 

ock sina olägenheter, hvaraf elen största, åtminstone som vi 

för närvarande bafva det anorclnadt, torde vara, att det är 

chefen som manövrerar båten, d. Y. s. riktar in tuben , och en 

annan person, som bestämmer affyrningsögonblicket. 
En fast stäftub och en rörlig tub akterut är enligt min 

åsikt den bästa anordningen och elen bör äfven vidtagas på 

alla 2:a-klass båtarna, hvilkas verksamhotsfält just är skär-

gårucn. 

Torpederna. 

Torpedorna utlämnas numera från varf:vcn i ett utmärkt 

skick och bandhafvas om bord i n.llmi.inhot af on intresserad 

och kunnig personal, hvarföre de, efter gyroskopens allmi.inua 

införande, äro värda allt beröm. Önskligt vore jn dock, att 

deras porte blofve ännu längre än 800 meter, och att försök 

J-inge göras för att utröna torpedornas sprängverkan på l /> iL 

2,0 moters djup med hänsyn till att älven kunna användas 

mot do 2,5 motors djupgående torpeclbåtsförstörarnc. 

Artilleriet. 

Detta bör oj hafva en sådan plats, att det vid skjutning 

omöjl iggör 11nvigcring oc:lt i högsta gntcl stör fmtygsc!Jdon. 

Kompasserna. 

Dessa, som numera äro synnerligen goda, böra ägnas all 

möjlig omsorg, ty mod deras tillhjälp och ett samvetsgrant 

hållet slagantal kan en torpedbåtschet nu utföra det, som blott 

för några år sodan ansågs outförbart, 

- 105 -

Skärgården och torpedbåtarnes navigering 

därinom. 

Skärgårdon är torpedbåtarnos bom , c1ct är diir do skola 

hvilu ut ocll förLereda sig för nya strider, don är ock deras 

bästa försvar, ty genom ett skickligt bogagnande af densamrna 

kmma dc känna sig trygga för fiendens förföljelser och (lon 

gifver dem slutli gen ypperliga tillfällen att verksamt skada den 

däri inträugande flenclen. Den bör sålunda utgöra ett kärt 

studium tör hvarjc torpedbiUschef. Förvärfvanclet af skärgårds

kännedom innebär mvcket ansträiHtamlo och ihiirdi ot arbete 
J <J b , 

men arbetet blifver lätt, då man rätt inser den stora lönen, 

det medför. 
skärgårdskännedomen skulle jag vilja indela uti två slag 

- den generella eller förmågan att under alla omständigheter 

kunna navigera sig fram längro sträckor mellan fastland, hol

mar och skär, samt elen speciella, omfattande dels förmågan 

att likaledos under alla förhållanden genom olika vägar och 

med begab<rnande af de ltö <brre strändernas skvdd dior slrwskuo·o·u 
~ '- · ' b bh 

kunna leta sig in till de olika ankarplatsoma, dels förmågan 

att kunna draga fördel af de olika anfallslägena, som skärgår

den erbjmler, samt slutligen kansko det svå rasto a[ allt, att ut

ifrfl.n sj(in kunna angöra ett visst inlopp. 
Den generella skärgårdskännoclomon torde bäst förvLirfvns 

genom att nml er god sikt moLl oj allt för bög fart minst on 

gång i hvardera riktningen befara en viss lec1, di:irvi(l söka 

hålla si'l långa och raka kurser som möjligt oc!J umler fmm

gäcndot fL de samma söka uttaga något fönllii.rke, hvilkot äfvon 

i dålig sikt kan tänkas urskiljbart, såsom en hög skogsdunge, 

holme ell er dylikt. Kurserna, rättade för deviation, antecknas 

liksom äfvon den distans och det antal slao· enliu't slaotälJ·aron b b b l 

som kan hållas på hvarje kurs. Enkla silhonettförtoningar 

göras då och då vid sidan af kursen och distansen af de strand

konturer, hvaraf man tror sig kunna hafva någon nytta under 

dålig sikt. Under gången motsatta vägen kontrolleras de gjorda 

anteckning1,1.rne, och nya förtoningar tagas. 
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En liten tabell upptagande dels titlemrr som åtgå för att 

vid on yiss fart t. ex. -l , 13, 10 och 1-± knop tillryggrclägg<t 100, 

300, 500, 700, lOOO meter samt l och :2 eng. mil, dels llen 

väglängd i meter (cng. mil) , som vill clo vanliga farterna bil

ryggalägges för lJYart 50:cle, lOO:de och 1000:c1o slag a[ ma

skinen bör alltid Gnnas till baw1s och o!'ta kontrolleras. 
Sel1an leden på ofvannämnoa sätt blifvit befaren, bör 

man, medan intrycken rläraf ännu finn as i behåll, söka att mod 

stöd a[ de gjorda antockningarue gå llen en gång om igen un

cler skymning eller mörker. Därvid hör förrollrot vara uppta

crct, lodet (lodstaken) klart för allYtimlning och, Oll1 farvattnet 

~i(1 nåo·on viss passago är mycket svårt, må nwn ej glömma, 

att jollen, försedd mod lantlima, lätt sättes i sjön. Det be

stämda slagantalet och kurson hållos noggrant och do förto

ningar, hvaraf man ej har någon nytta, anmärkas. 
Vår öfningstid medger nog ej, att många leder på Jet~n 

noggranna sätt kunna befaras, mon om det ock ~ndast bhr 

några, har ett dylikt förfaringssätt det goda me<l s1g, att det 

skärper torpedbåtschel'ons blick och omdöme samt underlättar 

bans navigering i andra leder på samma gång som det stär

ker bans förtroende till kompa ssen och till hans maskini st. 
Då det en gång gäller att komma hastigt fram, skall han 

kansko ej ge sig tid att så noga följa kompasson eller anväwla 

andra här ofvan antyclcla bjö.lpmedel utan endast lita på s itt 

öga och sitt omdöme, och ban skall då erfara, mod hv1lka 

tacksamma känslor, han upptäcker hvarjo bekant "märke" . 
Som ett råd kan jag därför tillägga: »Sök alltid att ut-

taga märken och inpränta bilden af dom i minnet l" . 
Att säga hvilka och huru märkon skola tagas är omöJ

ligt; den ene individen ser och lägger dylika på n~innct där 

den andre ej ser något karaktäristiskt, något anmärkmngsvärdt. 

Den speciella skärgårdskännedomen vinnes äfven fli.rst 

efter långvarigt studium af ao särskilda ankarplatserna, de oh.ka 

anfallslägena och inloppen till skärgårdon med alla deras m

fartsvägar, deras djupförbållanden, deras stramlkouturcr, deras 

märken. Där gäller det äfven att först i olika rikningar be-
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fara cl01n uwJor god sikt oc:h därorter mot1 iakttagande af förut 

angifna försiktighetsmått oc:h hjälpmedel under mindre sikt

barn, svhra omständigheter. Yid gång inom skärgården bör 

mall lml\·a leJning al' on eller annan urskiljbar strandkontur, 

och om llär också på do större fjii.nlarna och öppna ilakon 

Jlnnns bränningar ollor farliga grund, för hvilka man under 

dål ig sikl oj finnor några frimärken, så har man dock vid ut

gåendet på dessa fjänlar säkra utgångspunkter, från llvilka 

man kan sätta k u r s och beräkna sin distans, l1 varjämte d iL r 

siillan ghr någon nämnvärd sjö. Där för man vi:il äEvon för

utsätta , att våra torpcdl>åtur ej skoln utsättns för jagt från fioJJ

den s med fanattnot obekanta dcstroyers, lwarlöre <lo ej hilller 

där böra Yara tvingade att framgå med högre fart än hvarl 

do själfm anse för gorlt, och on grullllstötning under sakLa 

l'art i smult farvatten bohöJ:vcr ej vara örlescligcr för dem. 

Helt nnnorl unda ställer sig dock förhållandet Yirl angö

ringen nattetid utifrån sjön af n[tgon infartsväg till skiirgår

<lcn, och dock ligger torpedbåtens hela räddning kanhämla 

mången gång däri. Till sjös komma nog torpodbåtarno att 

ofta utsättas för on jagt, som de med uppbjudande af si11a bästa 

krafter måste söka undgå, och däruneler blifver nog ej lätt 

att säkert föra besticket eller att kunna räkna på siiker ut

gångspunkt; i hafsbamlot bryter ofta sjön hög och ödesdiger, 

där måste bränningar och grund passeras långt innan land

märken kunna urskiljas i <len dåliga sikten, där gihes må

h tilH1a o j hii.ll or tid för orion ter i ng, utan båtarue måste u tn n 

tidsrörlust in i don skydlla]l(le skiirgården. Ar flotta 11u möj

ligt? Ja, jag tror det, UJ H ler förutsättning likväl, att den er

forderliga lokalhinnedomcn finnos och nedan angifna Iörbcro

<lelser på förhand äro vidtagna. 
Innan torperlbåtarna lämna skärgånlcn för att utanför 

gränl:lcrna nr Llet bevakade området utgå till sjös och uppsöka 

samt anfalla (lon fientliga lmfvndstyrkan, böra do sorgfälligt 

utse on eller tY!\ roträttYiignr in i skärgånlen. Dessa Yägar 

skola. \'äljns så, att I rån w'\.gon lflngt ute i h~dshandot liggam1e 

holme eller någorlunda skönjbar öfvorvattcnsklabb farvattnet 
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mollan tvenne i störi':ltn möjliga mån skilda pejlingar iir fritt 

från [ör torpoclb[ttar farliga gn11Hl. A tlenna holme (klabb) 

utsättas antingen af torpotlbiH.arno själrYa Yid rlcras utgåondo 

eller genom ogen huf\'lHlstyrkas Jiirsorg utposter, försorlcla mod 

tillräcklig signalmateriel såsom raketer, blänkfyrar, lantärnor 

m. m. samt motl onlcr, att, om utifrån sjön signaler gifvas 

mo(l någon a[ tlon nyssnänm(la materielen, g0nast och för h varje 

gång svara metl samma signal. Kan dessutom on enslinie aJ 

ständigt brinnande Jantärnor mollan oh·an niimnua pejlingar 

anordnas, bör en dylik anonlning ej försummas. 

Ettor d:vl ika förberorlclscr och mctl ett så noggrant som 

möjligt fönlt bestick, torde det Yara mijjligt för do ingåoutlo 

torpoclbåtarno me(l deras antagna goda sbirgånlskännoflom att 

umler hög fart inkomma på farvatten , där fienden ej skall 

Jinna för goclt följa efter. 

Till sist betler jag få påpeka, att det icke enelast gäller 

att förvi:irl:va on grundlig skärgårdskännodom, utan äfvcn att 

genom ständig öfning hibchålla den re(lan vunna samt att till 

följd af de otaliga leder, ankarplatser och anfallslägon, som 

lirmas i vår skärgård, det bl i hor ett oafvisligt bohof att e[ter 

bästa omtlöme utYälja och noggrant inlära en(last dom, som 

antagas knuna bliJm aJ: verklig nytta vid [ullföljantlct ar torped

båtames mål. 

Tor·pedbåtarnes taktik. 

För aU torpcdhåtscbol"cn Hkall kunna tillgotlogöra :-ig <len 

hostighct, :-;om står torpo<lh<'ttarnc till hwl;,;, iir rlct llöfhilnrligt, 

att han me<l sakkunsl;:ap förstttr att lcrla sin båts mftllö\·cr. 

Det tonlc (lärför vnm shil att moll några ord nnty<la 

vissa allmilngiltiga principer, h vilka horörn frågan om torperl

båtsanfalL 
Do s.\·npun k ter, h vilka (lå böra skii.rsk[ulas, ii ro följande: 

J. Ycrkningsfältcts storlek, 

2. Anfallets hastighet, 

3. rrorpedons anslagsvinkel Jnot målet. 
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. .T~vad (li'l. Ycrkningsl"ältct botriiffo~t, s<'\. snmmanfallt•r (lrt 

Yicl sk]utnmg mot stillali~.>; gnntle mål i stort SC'llt '-· t=; l. l 

torpodons porte. 
< L 

. 
'' <L l so 111 Q( 

. ~Jot ett rörligt mål iir Yerknings[ältct <lärcmot större Yitl 

sk]ntnm?· J 1:<'ig01: riktning förifrån iin nktoril'rån mot målet 

hvilkot lmm gnr al nc(lnn<Jtåcwlc figur. ' 

'{ 

"' 

1 \ntag .. j[ Yara m[tlot, styrande i riktningen l\lX, och att 

det genonJloper stycket J\ l.l\1', säg 400 m., under s11mma tid 

som torpeden genomlöper T' j1 1 = 800 m. ' 

J\IP är alltså den plats, der torpeden och målet sammanträffa. 

till Verknmgsfältot framställes då genom 011 cirkel med J\J! 

medelpunkt och en radio af 800 m. 

Af fi~uren framghr, att Oll torpe<l utskjuton i rr på 400 

:totc~s afstanrl ~k ter om . (-!ewlo~ o har Ram ma n tsikt att u il. må

r ... ' uom on torperl utsk]llton Iran T' på 1200 meters aJ"stiind 

H)l om fienden. 
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\ r ork n ings fäl to t uppnår all tsä sitt maximum, u å torporlen 

aJskjutos rätt förifrån och min skas sodan, allt efter som tor

ped en afskj u tes mora akterifrån i förhållaml e till målet. 

Figuren fram ställer tydligt verkningsfältets förändring 

'l'' M 'fil M Trr'l\I och T M - allt e !'ter so m torpoden ai'skj n-
' j 

tes från de r espekti ve punktema 'P , 'L' 11 , 'J.''H oll or T. 

Då emellertid on torped lör aLt porkussionsimtlttningon 

skall säkert verka, måste träfLl m ålet uuclor en vinkel, som i 

allmänhet ej får unclorst igl1. li:i 0
, så m åste verkning:ofältct så

lodas minskas mecl det å figuren skuggade stycket, orll ållot 

genom att <lrnga diamotrama AB och CD, so m h vardera göra 

en vinkel af 15° m ot måleLs kurs, samt gouom att <lärofter !'ör

ona målet M med de punkter å pereferi en , <lär dil1.metrarne 

råka llensamma .. 

If varje torped al'skj n ten inom <l o t skuggade omri'Lclct triif

far tvd.liaen målet under en vinkel mindre ii.n 1:1° 
• b 

Rön:mclo fr ågan om anfallets hastighet, ollor med an<lra 

on1 u en tid , som torped bå ten behöfvor för att kom ma på tor

ped dis tans till målet, är ju på tagligt, att densamma vid anfall 

mot ett riirli o"t m ål bliiver beroend e af don riktniug, h å n h vii-
o 

kon anfallet företages i förhållande till mål ets kurs. 

Vid ett anfall r ä lt förifrån blir clenna hastighot alltså 

störst eller lika mod sumuwn af målets och torpedbåtens Itu

tor och vi<l ett anfall riii.t akterifrån minst eller lika med skill

naden mell an uyss nii.mnda farter. 

Af ofvanståondo finn er man, att frågan, b etraktad ur de 

tvenne synpunkterna - verksamhetsfältets utsträckning och 

anfallets hastig het -- \·isar, att ett anJ'all förifrån är fönlelakti

gare än ett anfall akterifrån. Detta sakförhållande kan äfvcn 

liitt åskådliggöras genom ett exempel. 

Antag nämligen, att två torpcduåtar äro placerarle, den 

ena riUt för om och den andra rätt akter om målet samt bl\dn 

på 1-WO moters dis tans från detsamma. Antag vidare, att m å

let lvper med en hut af U , torped båtarn a mod 21 och to r

pedema m ed 28 knop samt att dessa senare äro inställtJa för en 

distans af 800 m eter. 

-- i li --

Målets ocl1 torpedornas fm'ter göra d<"t, att verknirtgsfiil

tet fttr on utsträckning af ungebir J 200 motor vi<l anfallet 

förifrån och -100 akterifrån. Dc två torpedbåtal'llc hafva all t

så att tillryggalägga den förliga 200 motor och don akterliga 

1000 meter fUr att uppnå vcrlmingsfältet. 

Till följd af (len algebraiska summ an af hastig·hoterna bos 

torpedbåtarna och mhlot, 11 ärmar sig dessutom den Jijrligu btl 

tcn till målet mod en hast ighet af 21 + 1-1= 85 knop, under det 

att den akterliga blott närmar sig med on hastigl1et af 21--14 

= 7 kn op . 11'ör att konnn a inom torpeddistans har den förliga 

båten att mod i5 gånger större fart gouo mli.ipa ett i5 gånger mindre 

vägstycke än (l on akterliga och beböfvcr således blott använda 

1
/ 25 af den tid., so m åtgår för den akterifrån anfallande. 

Hvad beträffar torrJodens anslaasvinkel är det t vclliot att 
. b l J bl 

det är fördelaktigast, om donna viukol blir rilt, i hvilkct fall 

målet jämväl erbjuder den stör:ota träffytan. 

l det fall att torpeden har dubbelt så stor fart som målet, 

finner man, att torpeden bör skjutas frhn en punkt som lig-

ger 2ö
0

,il för om tvärs från målet räknad L (tng. 'X = ~-) 

r 
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Hvad hiir ofvan sagts sammanstiimmer sälune-la däri, aU 

det vid ett anfall stiidse är fördelaktigast att välja en nnfalls

riktnitw för om tvärs, från fienden räknadt. Som det emel-
b l . 

lertid tmde vara nästan omöjligt, att rätt bedöma den re at.1va 

vikt, som under olika omständigheter bör tillmätas de faktorer, 

som här spela in, och därefter rätta anfallet, blir det för prak

tiska ändamål tillräckligt, att som regel fastslå, det anfallet mot 

ett riirligt mäl bör ske i niigon riktning mollan 20° och 70° 

för om t\·iirs eller ännu gcnm·dlare uLtryckt >> lcranbcdksvis för-

ifrån>>. 
Vid anfall mot en fiende uneler gång i Iritt farvatten 

kunna tvännc olika sätt användas för att komma inom torpeJ

distans fra n honom. Den hastigaste manövcm består i att 

St)'l"" ornbordliio-unino·skursen. Detta sätt medför Jock elen 
' '" on n 
ol.ägcnheten, att torpedbåten delvis väneler Lreclsiclan mot licn-

elens eld. 
Vill man uppoffra en clcl at hastigheten mot mera säker-

het. kan ma 11 stvra den s. k. » hnndkurfvan >>, eller med andra 

onl, ständigt hålla liendon rätt för ut. Denna väg bör dock 

:.~le hi u [öl]. as u tom uränscn för elen tönlolaktiga pejlings vi u kol n 
b b 

(;:WO för om tvärs från fienden ). 
Efter att nu lw[va redogjort för dc allmänna principerna för 

torpce1båtarnos anfallssätt, vill jag me<l några ord söki1 fram

hålla do förberedelser, hvilka l.Jåtamo böra Yicltaga före sina 

nnl'nll , för alt till sist ö[vergå till !lO olika anfallen. 

Till följcl al Lorpcclbåtames värnlöshet mot den fientliga 

elden måste deras anfall baseras på öfvormskning, eller mocl 

andre: orcl, dc måste städse Yidtaga så<lana mått och steg, att 

do, utan att vara uppkickta, komma fienden så nära, att dc 

vid upptäckton äro inom , porte för torpederna eller åtminstone 

så nära, att de med an vändande al' sin högsta fart k mm a 

uppnå denna porte, innan fiemlon hinnor tillintetgöra dem mc!l 

sin ol(l. 
I skiirgårcl och vid anfall mot uneler gång varande G.encle , 

kunna !lo möjligen förebygga för tidig upptäckt eller bcskjnt-

]1].11u o·eaom ett klokt booao·JHlllde al' Lerrängen, och blil'va på 
;o:. b - b b ' 
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så sätt mindre beroende af eJon rådande sikten. ViLl anl'all 

ute till sjös eller mot on inom skärgården förankntd iiclHlc, 

som iakttagit nöcliga försiktighetsmått, ställa sig förhi'lllanclcna 

helt olika. Där måste do nämligen, för att deras anfall skall 

blifva öf\-enaskancle, skyddas af mörkrot eller af dålig sikt. 

För att torpedbåtarna skola kunna draga nytta af mörkrot 

ollor den clåliga sikten fordn1s, att från dom själfva ej utstrå

las något ljus, ej återkastas nftgon reflex, oj höres n[tgot star

kare ljnel , som knu draga uppmärksamheten till sig. Före 

hvarjo anfall under dylika omständigheter bör sålumh torpod

båtschefon, efter att på ett klart och förtröstansfullt sätt inför 

hela besättningen hafva redogjort för anfallsplanon, och der

vid ä[yon framhållit, att hela företagets lyckliga utgång kan 

göras om intet af en enda ljusglimt eller kortvarigt ljud, person

ligen öfvertyga sig om , att alla öppningar ollor ventiler till un

der däck varande upplysta rum äro stängda eller förskärmade 

och att intet föremål, som kan ref-lektera ett utifrån komman

dc ljn s, finnes ö[ver däck. Uppbördsmaskinisten beordras till

hålla eldarn e att hålla rosterna Yäl rena från slagg, sam t att 

göra sitt bästa vid eldningen, på det att elden oj må slå ut 

genom skorstenarne. Synnerlig ,·ikt måste läggas på rena 

roster, ty, om slagg i betydligare mån tillåtes bilda sig, blif

ver förbränningen dhlig och eldflammorna stå högt och länge 

öfver skorstenarne äfvon utfl.n att blästern användes. 

Torpeder, torpedtubor och artilleri klargöres, ammunition 

upplangas, nattsiktena påsiittas, (1o på e1iiek tjänstgörande på

taga lifhiiltella och för elen uneler däck tjän;.:tgöranclc persona

len upphängas lifb iiltona Yic1 respektiYe luckor eller n p p gångar, 

tillräcklig kvantitet kol framlämpas och ::;Lir::;kildt folk a·It1olas 

att hå l la sig i närheten af elen rörliga tuben för att vid behof 

biträda Yicl cless hastioa SYLiJJo·nino- Yicl fre<1söfninn·ar hör't 
b o b' . b (. 

äfven clc tända si<lobntornorna, väl afsldrmade, ntsiittm:, så 

att dc ögonulickligen knnna Yi::;as. 
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Anfall. 

Skall fienden anfallas uto till S]OS, så bör det enligt min 
åsikt göras antingen af torpedbåtm·ne för sig eller ock af de 
större fartygen, men ej af båda i förening, och torpedbåtarna 
skola aldrig söka fienden ute till sjös annat än uneler ~ör~a 
nätter, samt böra ej häller annat än uneler nämnda tld 1 kng 
utaå länoTe till sjös än att de genast kunna repliera på skär
gå~·dons ~kycld. .Då jag framk~star det fö:sta af des~a påst~
enden, väntar jag mig invändmngar, och ]ag skall darfor har 

försöka klargöra mina skäl därför. . 
Uti våra till efterrättelse anbefallda >>Taktiska föresknfter», 

fram hålles hurusom torpedbåtar, h vilka i öppen sjö under da
o·er och aod sikt operera tillsammans med större stridsfartyg 
~orcle kom~na i tillfälle att göra lyckade anfall i händelse melee 
inträdt, vid genombrytningsförsök eller i allmänhet mot fartyg, 
hvars snabbskjutande artilleri blifvit demonteradt eller å hvJl
ket eldsvåda utbrutit. U n der strid skulle plats då anvisas tor
pedbåtarne antingen på sådant afståncl från de s.törre s~rids.
fartygen, att do voro utom skotthåll för fiendens latta art;Jle.n, 
men inom signalhåll från egen befälhafvaro, eller ocksa_ tatt 
intill de pansrade fartygen på elen från fienden vända s1clan. 

Det förra sättet skulle enligt »föreskrifterna» kunna mod 
fördel användas under de flesta förhållanden utom i det fall, 
att fienden förfogar öfver, men man själf saknar, snabba tor
ped båtsförstörare. I denna stund förfoga vi i ck~ ö f ve1: nå gOl: 
onda dylik torpodbåtsförstörare, under det att wke na.gon ~tf 
våra eventuella fiender väl lär underlåta att medtaga sma v1d 
ott anfall mot våra kuster. Alltså kan denna förläggning af 
torpedbåtarue nu förkastas, och jag tror att de1~ andra för
läggningen medför för stort hinder uti de större st:·1dsfartygons 
fria rörelser och för stor risk för att vara berättigad, synner
ligast om man betänker, att ogen styrka kan anfallas från båda 
sidor. 'l'orpedbåtarne så Hirlagda skola alltid utgöra ett bam1 
p}t llc: större skyddande fartygens chefer, deras egna chefer 
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skola vara ur stånd att öfver de större fartygens höga sidor 
följa stridens skiftningar, hvarför de, då de vid melec eller 
genombrytningsförsök sändas fram för att i krutröken göra an
fall , ej kunna hafva någon bestämd kunskap om fiendens eller 
måhända ens om alla egna fartygs läge och formering. H vad 
kan då inträf-fa vid ett sådant ej planlagd t anfall? Ar väl ~et 
påstående för dristigt, att den ödesdigra torpeden uneler ely
lika förhållanden kan afskjutas mot eller genom någon fel
aktighet i sin bana eller i riktningen träffar en vän i stället 
för en fiende eller att torpedbåtarne därvid utsättas för våda
beskjutning från egna fartyg? Vådabeskjutning i dålig sikt 
är en fara, som torpedbåtschefen inser redan under våra frods
öfningar, att han alltid har att räkna med i närheten af större 
fartyg, och hans eller hans kamraters dom skulle nog ej blifva 
hård eller deras mod i nämnvärd grad nedsättas, om ban blefve 
utsatt därför under krig, men blotta tankeu på, att med ogen 
torped hafva sänkt ett fartyg tillbörande egen styrka, skulle 
nog ej någon kunna uthärda. Och jag är öfvertygad om, att 
ifall något sådant inträffade, så skulle seelermera icke en enda 
torpedbåtschef utföra anfall under dylika omständigheter. 

Af det här ofvan sagda torde äfvon fullt tydligt framgå, 
det jag anser, att ute till sjös skola såväl UlJ(ler dag som natt 
de stora fartygen strida för sig och torped b å tam o för sig. 

Iuom skärgården eller i själfva inre hafsbandet torde dtir

emot torpedbåtarna under pågående strid mellan större fartyg 
kunna påräkna til lfällen för lyckade anfall. 

J)e tillfällen, då torpedbåtn.rne kunna ha[va utsikt till 1\·e-
k:acl e anfall, inskränka sig således hnfvrulsakligast till: . 

anfall i öppen sjö uneler mörker, 
anfall i skärgården under dager mot ll!tdor gång varande 

fieud o, samt 
anfall under mörker ollor dålig sikt mot till ankars lig

gande fiende. 
Jag vill nu söka liimna n~1.gra anvisningar för utföramkt 

af dessa tro olika slag af anfall, snmt nntagor clii.n-icl l'iir cn
kolli etcns skul l, ntL rle ntfijras af rn clivisiou l :a !.Jass torped
båtar. 
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Anfall i öpp('n sjö uncle1· mörker. 

Fönttsuttn,in.r;: En fientlig flotta blockerar ct.t a{ Y åra 

skärgårdsområden, inom hvilket egna torpedbåtar befinna sig . 

Saclan torpedbåtarna genom rekognosering och med till

hjälp af signalstationerna vunnit kännedom om elen f1enlliga 

bevakningens utsträckuing, bestämmes on utanför gränsen a[ 

bevakningsområdet belägen utfallsYäg och anfallsplanen upp-

göres. 
Anfallsplanen bör uppgöras enligt följande grunder. 

Torpedbåtarue följa i nummerordning och tätt anslutna 

efter divisionschefen, dock ej i regelrätt kolonn utan något på 

sidan af föregående kölvatten, så att denne om behötligt kan 

utan signal stoppa eller backa utan fara för kollission. Vägen 

genom skärgården och farten afpassas så, att torpedbåtarue 

om möjligt strax efter mörkniogen och utan att bafvn kunnat 

upptäckas utifrån sjön befitma sig i hafsbandet vid elen plats 

där signalutposten skall utsättas. Seclan utposten är utsatt, 

fortsättes gången rätt ut till sjös 8' a 10' under så hög fart 

som med hänsyn till, att eld ej slår upp ur skorstenarne, kan 

göras utan användning af bläster (14 a 15 knop). Kommen 

ut på önskad distans från kusten ändrar divisionschefen kur

sen längs mod kusten, åt det håll d~~, fiendens hufvuclstyrka 

antages befinna sig, samt stoppar. Ofriga båtar form era sig 

därvin utan signal på linie, merl divisionsehofon i midten, och 

med ett afståncl mellan båtarnc af 1000-2000 meter. Då di

visionschefen efter en viss observerad tid vet, att evolutionen 

är utförd, sätter ban i gång med ett bostämdt slagantal -säg 

slagantalet för ] 5 knop - och bestämd kurs styres noggrant. 

De öfrio·a båtarna förhålla si<T på samma sätt, så att rlc, utan 
b b 

att hah·a känning af hvarandra, styra ned på liuie med pm·al-

lela kurser. Torpoder och kanonor skola allt ifrån utgången 

ur skärgården vara klara för ögonblicklig användning, och 

skarp utkik hålles. Påträffar någon af båtarne under detta 

sökande fientligt större fartyg, skall elen, obekymrad om <le 
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andra båtarna, ofördrö.iligon gå till anfall, iakttagande att, so

dan rlon blifvit upptäckt, med sitt artilleri söka förstöra möj

ligen använd strålkastare, samt att seelan torpedorna äro afty

radc uneler sin roträtt i möjligast största mån ha[va sin upp· 

märksambet på att ej komma i vägen för eg~1a båtar. Öfriga 

båtar skola alltjämt oberoende af hvarandra framgå till anfall, 

om beböfiigt tuot samma fartyg från annan sida, men hälst 

hvar och en mot sitt mål. i\Iötcr någon af torpedbåtarue en 

destroyer, må dess chef handla efter omständigheterna. På

träffas icke Jicnclcn, samlas båtarne på anbefalld rendez-vous

plats (Lat. 00, Long. 00) till divisionschefen, som bestämmer 

ny kurs och ny rendez-vous-plats, h varefter sökandet ånyo bör

jas efter samma grunder med iakttagande, att båtarna i clag

grynmgon skola Leftnna sig på sin reträttväg i eller uära skär

gården. Saknas någon af båtarnevid rendez-vous-platsen, skola 

de öfriga utan betydligare uppskof fullfölja anfallsplanen. 

Såsom skäl för denna min anfallsplan vill jag anföra 

följ ande. 
. Fienden torclc m1der den nntagna förutsättningen anordna 

sm bevakning enligt taktikctls lagar. Till följd af vår skär

gånls natur torde man kunna antaga, att de allra flesta af 

fienden s för bevakning användbara fartyg måste fördelas till 

de olika utloppens bevakande, hvad:m endast ett ringa antal 

dustroyers och möjligen ångslupar kunna afscs för att bevaka 

farvattnen omkriug don ute till sjös med låg fart kretsande 

hufvuclstyrkau. För att torpedbåtarna under mörkret skola 

hafva den största sanno likheten att påträffa den sökta hufvud

styrkan , böra do spriclas, så a~_t do på en kurs kunna genom

svepa det bredaste området. Ar då mörkret t. ex. sådant, att 

torpedbåtarne anse sig kunna se ett större fartyg på 1000 me

ters afståncl, bör afstånclet mellan båtarne i linien vara 1500 

meter, hvarigonom ett G500 meter eller 3',5 bredt område ge

nomsökes på en gång, under det att det med on fart af 22 

knop tager något öfve1: 2 minuter för en båt att från ecren 

plats framkomma till det ställe, där närmast liggande båt bbc

fann sig i det ögonblick, närmandet bör,jade1 hvilket under det 



- 118 -

antngnmlot, aLt Jiem1on vi(l anfall et gör l i ton fa rt, mo<~ und m 

onl vill siLga, det alla fyra b::ttarne kunna göra s1tt anfall mot 

samma fartyg med ~ h 3 minuters mellanrum. Då man Yl 

dare väl får antaga, att en ell er två riktigt afskjutna torpedor 

kunna blifva lika ödesdigra för ett fartyg , som do fyra torped

båtarnos alla åtta, så framträder ytterli gare on rördel af <lot 

spri<lda anfallet, isynnerhet om man besinnar, att en molb;1tid 

aE 2 a 3 minuter mollan anfallen kan underlätta torpeclbatar

nes sträfvandon att anfalla lwar si t t mål, därigenom att do 

fientliga fartygen medelst afgifvande aE eld ollor nägon signal 

röja sina platser. Kunna vidare torpedbätarno oj .se ett stort 

fartyg på mor än 1000 motor, sä är det väl antagl1gt, a:t dcttt~ 
ej hällor kan so dom på längre häll ,. hvarf?r torped b a ton OJ 

bohö[ver göra mer än en 200 meters mrusmug, hv1lkot tager 

on tid af 20 sekunder med 20 knop. 

Under dessa 20 sekunder skall ett stort lurtyg lmfva svårt 

att så öka farten, att det kan sägas hastigt styra un<lan tor

peden, hvarför ett koncentreradt anfall af flera torpedbiitar ej 

hällor torde vara behöfligt . 
En dylik formering med stora afståncl har äfven elen för

delen, att om en torpedbåt bliiver upptäckt af en Llestroycr, 

clo öl"riga båtarnc möjligen kunna osod<1a fortsätta sitt sökamlc 

efter hufvudstyrkan eller ock ofönnodarlt dubblera on J·iende, 

so m vid eld på kort distans, dtLr ett enda lyckligt skott kan 

vara afgöranclo, ej har sä stor öfvorlägscnhct öfvcr on tor-

per1biU. 
J detta sammanbang kan jag ej annat än framhålla önsk

vtlrdheten af att alltid bafva torpeden i svängbara tuben sW1l<1 

för 2 meters djupgående, ty on destroyer är i mina ögon väl 

värd on torpecl. 
Den invändningen kan nog göras mot don nu föreslagna 

spridda formeringen, att torpedbåtarne skola möta för s.tora 

svårigheter, att utan känning af hvarandra kunna under nagra 

timmar bibehålla den. En svårighet blifver det måhända all

tid, men en svårighet som kan öfvervinnas genom öfning. 
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Anfall slciirgänlen unrler dager mot nudcr päny mrwulc 

fiend e. 

An l"ull umlor <lager och gotl sikt skola göras af mhnga 

bätar samtidigt fdn samma cllo.r olika häll. Göres anfallet 

frän olika häll kan ett kort tidsförlopp, omkriug on minut 

mellan anfallen, vara fördelaktigt med tanke på att ficnclons 

hela uppmärksamhot då iir fäst vitl de först anfallande Låtarna. 

Såsom en förbercr1elsc till anfall af ofvan angifvot slag 

kan man räkna vaJet aE anfallsbge. J\letl anfallsläge förstås 

on plats i skärgården, där torpedbåtarna lemma ligga, och 

osedda af fienden välja det för dom passande anfallsögonLlic:

ket samt vid anfallet vara af holmar, höga skär eller uch1ar 

skydel ade mot hans eld och hälst äfven hans insyn, ända tills 

c1e äro inom porte för sina torpeder eller åtminstone så länge 

att de, då de uneler högsta fart passera det sista naturliga 

skyddet, hafva utsikt att hinna verksamt skada honom. 

Anfallsläget bör väljas utefter fiendens antagliga fram

rycknin gsväg med hänsyn till: 

l. Att farvattnet i don punkt, där fienden skall anfal las , 

är trångt eller för större fartyg svårmwigcrligt, så att ficnrlcn 

ej kan genom manövrer undvika den en gäng afskjutna · tor

peden. 

2. Att anfallsläget ligger utom det område, som i första 

hand förmodas Llifva genomsökt af bevakningen, och i alla 

händelser så långt ifrån det ställe, dår fienden skall anl"allas, 

att båtarna under vägen dit hinna få upp full fart. 

3. Att torpedbåtarna genom höjdor, liggande mollan an

fall släget och fi endens framryckningsväg, äro väl dolda ända 

in i sista ögonblicket af inrusningen. 

4. Att vägen från läget till anfallspunkten tillåter bå

tarne att rusa fram med högsta fart samt att intet grund, hin

derligt för torpederna, finnes mellan fienden och det ställe, 

hvarifrån de afskjutas. 
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fi. Att båtarne kunna förtöjas sii, att <lo, sodan förtöj 

ningame losskastats, genast kunna sätta full fart. Vid mi n sta 

bris uppstår nämligen svårighet att hålla båtame i lämpligt 

läge . 
6. Att divisionschefen genom utpost (utposter) i land 

kan erhålla säker under rättelse , när fimHlon hofinner sig i så

dant läo·o att öo·onblicket är inne för att kasta loss och gå 
b> b 

till anfall. Denna underrättelse, hvarpil. så mycket beror, måste 

alltid lemnas af en person, som rätt inser vikten af donsam

ma och tiger förmåga att bedöma alla därpå inverkande fak

torer, således i regel af on officer , så placerad i lanrl, att han 

själf, väl dold, kan iakttaga fiendens framryckande samt an

tingen själf direkt eller genom n_:ellanvarandc utposter signa

lem därom till di visionschcfen. Onskligt vore, att h varje tor

ped båtsdivision vid dylika tillbillen var försedd mod en s. k. 

skärgårclstelefon, förmedelst hvilken divisionschefen ombord å 

sin båt kunde stå i ständig förbindelse med don person, som 

skall angiEva framryckningsögonblicket, och på så sätt allt

jämt hafva kunskap om fiend ens framryckande, formering och 

bevakning m . m. 

7. Möjligheten att samtitligt kunmt anfalla elen ii.cntliga 

kolonnens tete, midt och kö därigenom att torpe<luåtarne jnst 

innan utbrytandat i den af fienden använda leelen dela sig, s[t 

att den ena gruppen tager den sista skyddande bolmon om 

babord nucler det <len andra tager den om styrbord. 

8 Roträttvän s fl väl i från anfallsläget som fråu elen punkt 
. b 

'-' 

där anfallet göres. . 

Sedan anfallsläget är intaget, uttagas di stansemu till do 

u<.ldar, bakom lwilka bevakningsbåtar kunna fram komma. Di

stanserna meddelas kanonkommendörerna vid de kanoner, som 

uneler förtöjningen kunna begagnas, merl order att genast, utan 

vidare order öppna elden mot vid ifrågavarande uddar i sikte 

kommande fientliga bevakningsbåtar eller destroyers. 

Eldningen skötes så, ntt från slagg renn rost och lagom 

tjocka, väl brinnande fyrar il.nnas redan vid framkomsten till 

anfallsläget, hvarefter påfriskning af olclarno sker m od plockn

de kol. 
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.Anfallet. 

På di visionschefens order kasta alla båtarue loss samti

digt, siUta i gång och formera sig i nummerordning pä lägsta 

numret med korta afståud, iakttagande att aldrig styra rätt i 

föregåondes kölvatten utan alltid , för så viclt farvattnet det 

modgil'vcr, pi\, enelera sidan af don föregåendes kölvatten. Far

tmJ ökas så att högsta fnrt innchaJns vid passerandet af det 

yttersta skyddet, då äfvon flankordning bör vara intagen, så 

att, om giron efter stäftorpodens afskjutancle skall göras babord 

hän , styrborels flankordning intages och tvi.irtom. 

Båtarne manöncras så, att de fortast möjligt komma in

om säkor porte för stiiftorpollema eller, ifall farvattnet och 

fiendens läge det ej tillåter, för däckstorpeclcma. Genast efter 

stäftorpoclens afskjutande lägges rodret dikt för gir åt förut 

öfvcrenskommon sida, och den andra torpeden afskjutes mot 

samma eller annan ficn<lo, då tillfälle yppar sig. Båtames chefer 

böra alltid hafva uppmärksamhet fästad på föregående båt och 

0~11. :nöjligt afpassa afskjutandet nf torpederna, så att ej hela 

chvJsJOnens torpeder afJossas mot ett enda fartyg. 

i\ t t i Jörvi:ig bestäm ma, det den eller elen torpedbåten 

skall :mfalla ett visst fartyg i den fientliga formeringen, är 

obmpligt för att icke säga omöjligt. Framgången af ett tor

ped båtsanfnll beror ytterst på den enskilde torpedbåtscliOfens 

mood, Ol:Hlömo OCh skicklighet att manövrera sin båt. 'l'orped

batsclrcfou mhsto i det afgörande ögonblicket enl igt miu åsikt 

vara bolt och htl.ll et fri från känslan att bohöfva Yara bunden 

af de nndm l>åtame i clivisioneu, bör alltid själf taga initiati

Ye: och, be~agnandc sig af slumpen, söka i största möjliga 

man skada fienden och därefter rädda sin egrn båt, oberoende 

af kamraterna. 

Anfall uneler rnö,rlcer eller dålig silet mot till ankars 

liggande (ienie. 

. En fiende, som blockerar något af våra kustområden, skall 

allt1d önska sätta sig i besittning af någon större eller mindre 
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ankarsättning å vftr kust, där hans dostroyers, torpedbåtar och 

Jnindro fartva hvilku OJ. kunna hissas, kunna , i skydel af stöno 
"O' 

fartyg, hvila sina bosiUtningar, se om maskiner och pannor 
m . m. Denna plats väljer han nog, af frnktau för lång för
Jiyttning inom vår för torpedbåtsanEaU så lämpade ~ kärgård, 
så långt ut i hafsbandet som möjligt. Ankarsättmngar utt 
hafsbandet bliiva sålunda ett af torpedbåtarnos första opera
tionsområden inom skärgården. Ett annat verksamhotsfält blif
vor vid själfva fastlandet, å punkter lämpliga för landstigning. 
Och ett tredje åter, mora temporärt, blir emellfln do tviinne 
nu nämnda, å platRor, där fienden under sitt framryckande 
till landstigningsplatsen ankrar blott för en natt. 

Ett studium af kustgeograflen bör sålunda kunna gifva 
oss god anvisning, om hvilka områden som vi företrädesvis 
uöra lära känna och känna så, att vi i mörker och dålig sikt 
kunna följa tätt utefter den ena eller andra stranden i alla de 
olika sunden, känna strändernas och bolmames olika höjdför
hållanden, längden och bredden af de olika ankarplatsema, 
afstånden från en udde till en annan m. m . 

I detta sammanhang vill jag framhålla det olämpliga uti, 
att, då anfall mot till ankars liggande fartyg öivas under våra 
cskacleröfningar, ett stridsfartyg kryper in i en liten krik , där 
det knn ppt själft får rum, eller ett annat under dager går i n 
i en under mörker fullkomligt otillgänglig liten hamn. 

Ett anfall mot det förra fartyget är blott förspilld tid, clt 
anfall moL det senare ett äfventyr , som i fredstid ej kan för
svaras. 1 båda fallen dragas torpedbåtarne ur sitt rätta vcrk
sarnhetsHi.lt, och på så sätt valda ankarplatser tjäna endast till 
att noclsätta förtroendet till torpedbåtarue och torpedbåtschefer
nas goda vilja. Min tröst är, att torpedbåtarue under krig 
skola erhålla vida lättare uppgifter än hvad sorn oftast berc
des dem under djupaste fred. Det är visserligen bra att vänja 
sig vid större svårigheter än de, som sannolikt skola förekom
ma, mon svårigheterna ' böra förläggas till det rätta området. 
Under krig skall alltid angöringen af våra knstcr, navigerin
gen i skärgården nattetid och torpedbåtames närhet t1ll lwar-
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amlm innebära mittst sagc1t lika myekcn l'nra i fonn af gt·und 
stötning och kolli sioll, som clen Jientliga oleton mot de bnstigL 
fmmrnsamle, i <lon dåliga sikten knappt skönjbara !J[ttamc. 
J fro<lstid fillll CS ingen fi entlig eld, men den nyssnämnda lika 
stora famn kvarstår dock alltid , och det ii.r ouödint att söka 

"' göra don större, för så viL1t oj något vcl'kligt mi'tl därmed 
vi u nos. 

Har nu emellertid iiemlon inträngt i skärgården, kan man 
antaga, att han under natten ligger ti ll ankars och att han 
ankrn.r så tidigt, att han innan mörkrets inbrott hnnnit orcln a 
sin bevakning. Det ligger di\. nära till hancls, att toruodbätame 
genom förut gjord rekognosering, genom vetskap om den fient
liga styrkans storlek , genom signalstationer och möjligen ge
nom hjälp a [ telefonen skola känna ollor ätrninstone kunna 
gissa sig till lwns nnkarplats. Det gäller då för dem, att innan 
anfallsplanen uppgöres, om möjligt söka Iå vetskap om hans 
anordning och hans bevakningsåtgärder. Att vinna denna kun
skap genom att någon af båtames egen personal gör en re
kognosering öfver land, tror jag blott högst undantagsvis kan 
komma ifråga. Erbjuder sig tillfälle därtill , bör det naturligt
vis oj försummas. Detinner si2: tionden i imc shiro"fmlon före-

~ "' ) 

linnos måbtimla en möjligbet att erhålla åsLumla<lc npplysnin-' 
gar moLl tillhjälp at kustbefolkning och telefon. Dylika upp
lysningar får man dock oj sätta för mycken tillit till. · 

Rekognosering med en eller flora a{ torpodbåtarne själl'va 
åte l'står dock alltid, och tord e dii.l'Vid lag hela Llivi::;ionon höra 
följa s åt efter sär::~ kilcl uppgjord rekognoscringsplan. ALt fi en
den är tvungen att ankra i god ticl löro mörkningen, innebiir 
alltid en lättnad för torpoLlbåtarnes rekognosering. Visserligen 
kan fienden efter mörknin2:on lätta och nåo·ot förändra sin ord-. ~ b 

mng, likasåväl som han kan framskjuta sina bevakningsbåtar 
och utposter något, men denna förtlyttning i mörkor torde ej 
för en med skärgården obekant blifva stor. 

På grund af vunnen kännedom om hendons anordningar 
uppgöres anfallsplanen med ledning af sjökortet. 
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Anfallsplanen bör upptaga: 
a) anfallets ändamilJ - om atsikton är torpedanfall mot 

stridsfartygen eller endast ett sken-anfall i och för ytterligare 
rekognosering, bovakningsbåtars, utposters (särskildt de med 
artilleri försedda) och strålkastares beskjutande, dock allt1d 
tydligt framhållet, . att om endast sken-anfall är t~llänmadt, men 
tillfället erbjuder sig, divisionschefen framgår ttll verkhgt an-

fall, och skall åtföljas af de andra båtarue; _ 
b) anfallssättet - huruvida diYisionen samlad, gruppVlS 

eller blott en båt i sender skall gå till anfall, huruvida båtar
no skola framgå samlade eller anfalla från skillua håll samti
digt eller successivt Finnes blott en anfallsväg som tillika är 
bred och krokig, och utrymmet på fientliga ankarplatsen är 
rymligt, böra alla båturne framgå på en g~ng; är anf~ll~vägon 
(läremot trång och rak, så att båtarne tvmgas att ga 1 hvar
anclras kölvatten, bör anfallet utföras gruppvis eller af blott 
en båt i taget, hvarvicl allt bör görat> för att släcka lysande 
strålkastare. Finnas flera anfallsv ~igar, torde dessa böra be
gagnas, dock ej på så sätt att båtarne göra anfall från olika 
håll samtidigt, utan efter hvarandra, så att först en eller tvi't 
båtar anfalla från ett håll och do öiriga först sedan fienden 
öppnat elden mot och· har sin uppmärksamhet riktad på de 

föregående; 
c). ti.c1 för anfallet. Tiden bestämmos efter belysningsl'ör-

bållandena med hänsyn till att anfallet kan upprepas; 
d) anfallsväg. I händelse af verkligt anfall tages bärvid hän

syn till att båtarue kunna framgå i slagskuggan af land, och d~tr 
bevakningen autages vara minst effektiv, att den medger on bast1g 
inrusning, svängplats och god samt närbelägen reträttvtig; 

e) o-ir efter anfallet, reträttväg och mötesplats. 
b . 

Sedan anfallsplanen fastställts af divisionschefen bör hval']e 
torpedbåtschef, mod tanke på att under sitt framryckand e oj 
behöfva belysa kortet, noggrant studera detsamma, uttaga er
forderliga afstånd, lägga noga märke till alla strandgrum1nin
gar och grund samt för ytterligare kontroll på ett papper ur 
minnet lägg<l ut anfullsväg, anfallsplats och roträttväg med alla 

dm·as instuderade detaljer och afstånd . 
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.Anfallet. 

. All~ försiktighotsmått med afseende på ljm, ljud och 
eldmng wkttagas. I god tid innan fiendens närhet kan för
väntas, saktas farten till den minsta möjliga för att undvika 
bogvatten samt det långt börbara ljudet från bastio-t arbetande 
maskiner, ocb båtarne iakttaga, att oj gå rätt akt;r om bvar
andra, men hålla sig väl anslutna och med uppmärksamheten 
riktad på den främst gående båten. Kanonerria bållas med 
nattsik_tona tända, klara för eld . Blifver divisionen påskj~ten 
eller sJgnal_oracl, a.nsor jag, att elden genast bör börja och bå
tarna bast1gt spndas. Knn en bevakningsbåt sänkas, en i 
land uppställd kanon, dess betjäning eller annan utpost i land 
skadas eller tillintetgöras, ett skott på långt håll aflockas den 
f~rankrade, i mörkret dolda fienden, är alltid mycket vunnet. 
'Io~pedbåtarne böra vid en dylik beskjutning af utpost i land 
al.lt1d hafva den fördelen att bättre känna afstånclet och allt 
ettor sin fart och kurs kunna bedöma afstånclsförändringen. 
Mötas båtarne af c1 st b.. 1 l · 18 · royers, ora c e me< sm bättre kännedom 
om skärgårdon under eventuel1 elds bosvarande hastigt kunna 
draga s1g ur elden. 

Eget artilleri bör under 1m nämnda omständigheter all
tid b ... .. egagna: - h varje bevaknings båts, kanons eller utposts 
forstorand e mnebär en lättnad vid kommande anfall,- fienden 
har svårt_ nt~ ersätta dem och egen besättnings mod stiger, ty 
den begar mtet bättre än att känna, det den satts i tillfälle 
att göra något verkligt och därvid Iå sätta in all sin kraft och 
skicklighet. Dessutom anser jag, att, om båtarne efter ofull
ständig rekognosering vid början at första anfallet och innan 
de kunna öfvcrgå till själrva inrusningen, blifva påskjutna eller 
s:g~1alerade, det verkliga anfallet bör uppskjutas till läg·\irrare 
hm··u r-, .. · .. b a e, . or .att darv1cl _afven draga fLirdel a[ vunnen kunskap 
om de honthga anordnmgarne. 

Har c1äremot fienden begått något fel uti Yalet af ankar
plats, så att denna visar sig omöjlig eller för svår att effektivt 
bevaka, eller oek vid anorduandet af bevakningen låtit komma ,~g 
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något förbiseondo till last, eller dess bevakning är uttröttad 

ollor visar brist på vaksamhet, clot vi ll mea andra ord säga, 

lyckas båtarne, utan att vara signalerade ellor påskjutna, närm a 

sig, så att do kunna öfvergå till själfva inrusningen, då skall 

divisionschefen eller den äldste chefen utan tid sförlust sätta full 

fart och de andra båtarue följa honom uti Haukordning, efter 

förut angifna grunder, för att genom ett kraftigt och boslut

samt anfall söka tillfoga fienden största skada. Har inrusnin

gen. [ör fullföljandet af detta mål väl en gång börjat, då bör 

h varj e torpodbåtsohe[ söka skaffa, sig sitt säkra mål , samt obe

roende af do nnclra båtarna, blott med hänsyn till don förut 

öfverouskomna giron och reträttvägen, söka göra sitt Lästa. 

Slutord. 

Befälet öfvor on torpedbåt i stri<l är det mest ind ivi<luell a, 

man lmn tänka sig. Den ena, torpedbåten kan oj nämnvärdt 

skyelda don andra ollor understödja hans anfall på annat sätt , 

än att söka komma eu delning af don flontlign olJen till stånd 

ollor ntt genom sin mt~növer , själfuppoffrande, söka draga till 

sig fiendens h ela uppmärksam bet. U n der fiendens old skola 

alltid torpedbåtames lifslängd kunna räknas i sekunder ollor 

bråkdelar cläraf - det gäller således för torpedbåtschefen att 

handla sn abbt och beslutsamt, att ögonbl ickligen kunna be

gagna sig af on slum p, ett gynnsamt, oförutse<lt tillfälle. IVIen 

· Iör att lyckas häri, måste han understödjas af en besättning, 

som förstår och uppfattar hans nfsikter och, som i full öfv cr

tygolso om. Llot rätta, i chefens i'ttgömmlon, gör sitt bästa att 

underhjälpa dom. 'rorpedbåtschefen skall därför stäJse sökn 

förvärha sig sina un<lerlyclanclos förtroende, han skall öhor

tyga, icke öfvertalil dem, han skall alltid ihågkomma , att i 

farans och afgörandots stund når det goda förhållandet mollan 

fartygschefen och hans besättning större mål, än don most järn

h årda disci plin . J\Iå hnn slutligen ihågkomma,, att tlå ett an

fall u gfmg är börjadt, ä r clot .bättre, att han mo<l nppoiT

ra!Hlo af sitt eget lif söker taga fiomlom;, i\n att <lonno tager 

hans, utan nlt han Yunnit något <lhrm o<l. 
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En metod att bestämma kompassens deviation 

genom krysspejlingar. 
Efte r en nppsrtts af r icnt S J) 

' · • · annrenter n N · 'rl , . 
, • ' · ·, 1 •e ~an t! ca! i\fa.,.a~i n e 

1t ugust1 1901. " ' 

Oeuom clenua metocl kan man fö . . 

li ä lst sammanställuino· aJ t. ·t· , rmede1st hvrlken som 

· b 10 peJ m o·ar bo·tl't f'· · · tt [" · 

srg om ett fart ers lä er .. · ;=' ' <b c 
01 a · orvrssa 

• . Y b be, bestamma c1eviationon f" . 1 .. . . 

de kursen i observationso" er bl. 1 
01 o en stafva-

bon rc (et. 
Om t· T t e p e] mgar tagas och afsätta . l 

via tionon tillämr)as J-o '. el c . c c s r wrtot, utan att de-

c , , mnM e OJ att sJ 'i, l 1 . 

punkt utan bilda n . ' ' <<I a 1Vamnc ra l on 

tr i an o·~J bo·F c ofn I on tn angel. Med tillhjälp af clenna 

"tt b s ammes artygets sanna liiere j kortet l)ao f " ]' l 

sa : 
"' c o Janl. e 

A, B och C föres tälla tro fast-t k o . 

lleJ'linerar tao1·ts ( fi ' pun tor, p a hv1 lka krvss· 

b ' o se 1gurerna). 
J 

AA' BB' och CC' .. T 

ning af rleviatiOJ aro PCJ mgarno, afsatta utan tillämp-

, 1en och btldaucle en triangel A' 13' C' 

Fartyget måste befinna si · . · 

som best '1. f d ~ g, antmgon Jnom det område 

< mmes a e tre fasta k . . ' 

angeln A B U el l . l " pun tm na, d. v. s. m om tri-

el oc <sn utom detsan J d 

mod tillhjälp af f"] ' l .. < J ma , oc 1 ess liigo sökes 

l O ' o Jane e. stt·angt goOin otriska regler : 

· m fartyerot hero·er j l 

mes af de t . kb bb nom < ot område, som bestäm-

. c - IO pun ' tema A. B och C o " . 

tnom triangeln A' B' C' . e Ile~· .·· . , sa maste detälven ligga 

triangeln A B C .~ ' o , t\. ar.~om, om fartyget ligger utom 

A' B' C'. , sa mas te det afveu 1Jggn utom triangeln 

2 · Fartyo·ots sanna, J .. er .. . · o 

om porl)Otld 'l J b .l . abc ai utJ on sadan punkt p att 

J .;: ar l. rao·as från le ' ' , 

B B' ·J (' '' "'' . ' c nsamma mot bärinerarne A A' 

. o oc J ~ C' dessa bhfvn. l . ·t· l ,., , 

stand f· -" k >Lo por wnel a mot fartvo·ets 'l f-

J an pnn te rna A, B och O. " b ' 
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3. I det fall att fartyget ligger utom rlet at dc fasta 

punkterna bestämda området, måste äfven ett annat villkor upp
fvl1as, nämligen, att punkton P är så beHigen, att alla de af
s"atta pejlingarue måste vridas samma väg, för att träfia den-

samma då deviationen tillämpas. 4: Om de tre pejlingarue sammanträffa i en punkt, så 

att ingen triangel bildas, är denna punkt fartygets sanna läge 
och de uppdragna bäringarna äro magnetiska; <l. v. s., om r~e
viationen icke är tillämpad är den = O, och om den är tJll

lämpad, är den rätt uppskattad. 

Exempel I. 
Fartyget ligger inom området A B C (såsom fig. 1), och 

m åste alltså äfven ligga inom triangeln A' B' C'. 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Fig. 1. 

/ 

/ 

/ 

/ 

B 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

/ 
/ Kompass bäring 

A ~ 

Ostlig Deviation 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

c 

U tvälj efter ögonmått en punkt P, inom A' 13' C', så b~
lägen att perpendiklarne P a, P b och ~c, dragna emot peJ
lingarna A A', B B' och C C', äro proportiOnella mot P A: P B 
och p C, d . v. s. afstånden från den utsedda punkten tlll dc 

fasta punkterna, på hvi1ka pejlingarna äro tagna. 
Denna punkt P utvisar fartygets sanna läge. 
Uppdrag linien P A (hälst den längsta af dc tre pejlin-
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gnrna) , och af-läs på elen missvisande kompassrosen i kortet deJJ 
magn etiska. bäringen frfm A till P. 

Skillnaden mellan donna afiäsning oc!J don efter kom
passen aflästn bäringen A A' är deviationen. 
. Anm. Inom svenska flottan är det ju numera most bruk-
]J~t ._:ttt atsätta alla pejlingar rättvisande, och för oss ligger det 
darf :Jr narmm·e ti ll hands att först rätta pcjlingarne för miss
VISlllll gen, därol'ter sätta af dem, söka punkton p ocb sedan 
med en trnnspo rtör uppmäta skillna<len i vinkel emellan en 
parallol eller meridian och liniorna l' A och p A' 

l ocl: ~·ör kontroll bör man rätta pejlin~arna för <lon 
funna clcvwtwnen och afsättn dom på nytt (eller också till
lämpa rJon1 på en ny uppsättning pejlingar, tagna pit samma 
eller ~ndr:n punkter: i afsikt ntt förvis sa sig om tillförlitlighe
:~n a_[ _sJal!va pejllllgarna och erhålla ett nytt läge j kortet 
for splfva fartyget). 

. ~!fan skall då fimw, att de rättade pejlingarna sammnn
lalb l punkten P, eller, om densamma ondast blifvit un o-cfilr
li gt uppskaltad, att triangeln hm blifvit så förmin skad, atrmtm 
!att kan tag~ bort . felet full ständigt donna amlm g<'mg. 

E.ccrnpef II. 
Fartyge t ligger utanför A B C. 

Pig. 2. 
A 

- - ~ c 

O S tl i.~ .D evi.ahon.. :B 

Tidskrift ·i Sjlir iisr·ndd. 
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8om af !iguron fram går flnnos clot on rlast tvh områden 
utom triangeln N B' C', i l1vilb, pej\ingsliniorna A A", B B" 
och C U" måste vricbs åt samnut håll omkring sina respektive 
fasta punkler för att träff<, eu och samma punkt, nämligen 
området B B' A' C", där de måste vriLlas åt vänster för att · 
träHas i en punkt, och området C C' B", där dc måste nidas 

åt höger. 
Fartygcti:l läge måste alltså sökas inom B B' A' C" eller 

C C' B", och inom dessa t\-å om råelon finnes (1ot endast en 
punkt, P, clär pcrpcndik\arne P n, l' b och P c ä ro proportio-

nolla mot P A, P B och P C. 
Då man yäl har bestämt punkten 1', fartygets sanna läge, 

är tillvägagångssättet detsamma som i första fallet. 
Blott ringa öfning erfordras för att genast eflor ögonmått 

·kunna bec1öma läget ar punkten P , och navigatören kan där
tör, omlast genom aLt göra ett försti'mdigt bruk af de pejlin
gar h an tager, då lan<1 är i sikte, alltid kontrollera deviatio-
nen för (l.c kurser ban styr såväl <lag som natt. 

Af särsl,ild nytta är denna rnetod för att dter en kurs-
hirälHhing iakttaga det Ganssinska felet , i all synn orhet <lå 
[örhålbn<lcna ej mcJgi\\-a att taga astronomiska observatio ner. 

MetoL1cn använJes för att bcsWmma deviationen ombonl 
i\, p<msarkryssaron Aboukir, under gång mecl 20 knops fart 
upp och n ed för engelska bnalen, både nrrtt och chtg, och 
hcfanni:l gifva rcsu \tator, som sällan voro m era än en baH gra!l 
felaktiga , di\ <le l'm;ta pnnktcrn<t l~tgo på län1pligt n. fsUtml. 

--- Jilj -

studie öfver skeppsmätningslagarna och deras 
tillämpling i olika länder. 

" ' .ong t essen 1 s keppsbycrcren p . l' (JO (AI'!Jn.ndling, forerlracren in f( r 1. . 
Inspe ktören i Ll oYds R ,,. ·( . ·' "" , ftllH :J , n[ . . : e,lS .m r L Isak son från f'tock!Joltn 

... JCmte YHl kongressen fönl diskussion.) , 
()l vers. l' rån fmnslm ori<m. ni' J" T G v:z "' " · . JY LS80n. 

IIerr Onlförandc, mine Hcn·ar! 

Såsom för h , . l .. . .. k .. o 'm oo 1 on har narvarande torde vara bo 
u~~.~:· ar 1fragan om ett fartygs tontal och om de olika :ä~t at~ 

J Ona t otsa.mma som tid ft . , fö reslauna . . ~ . . ·. o c er annan tJilämpats eller varit 
b ' ett spor snlal af sto r räckvidd [.. . . ... f t 

mer hafva tr 'Ckts och . l r . • • • u~. SJO. ar en. Voly-
och att hi l r.) i n för F 1 t l . .) ~k~~ for t l m ande rorande denna sak; 
när .. .. ;(et c 1:\ndla rlensamma på eLt något så 
sic! l~~~oJ.nmtmtl:l c . s ]att, vare sJg ur hi s tori sk, tekni sk ko;;1mer-

er s a :1st1s , sy nr)unH Jr . . ' fråua . b ·t" l· . ' ' ,a,n naturlJgtvJs ej komma i 
,.., ' l C l chtanrlc a[ clCll UOOTä l j t' l nu pågående h 'tr till si't , ... ·f b rlsac c H , ou kongress lik elen 

' , " LOI' oganc c. 
Detta behoE af b ·· · att d . . ogransnmg har vari t af elen bot , 1 l . , et beluumts .. T t . . 3 c o se, i J en " d. o .m~] Jg . att ens mgå närmare på detaljerna 

t 
. n'uvwam, e trllampmn aon i olika liiJl1e· '' 1 t l . e rn ati 11· • .. . b ' . l r UL <o s. c Jil-

mina l~~:~1J:J.::~eclle) Jpl s JJ11~t.I~lldlgssystekm o t. J ag har därför inskränkt 
, 11LOl en na orwre t'll d l af skeppsmtit . n· ·1'· 0 . b ss l e mfvudpunkter 

l, · ,,. . , mn '='s ragan, hvdka äro aE större bctydel · . l 
•u1 1 cnssynJmnU T , o • 1 . .. d .. se ur ron-
l 

' . y. sasom ,an t ar utuö. tt l l 1 l c erna s··· r· 't ... .. ' ,., tes c J an c c c n mo-
t.ao-ande JU ,]u elns [urn.ams~a knraktiiristika af don alltmera till -

b · · oc l s <al']>ta fr ed hn·n t·· f-J. · . b'' .a m gen tJ!l sjös mellan rl c olika 
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sjölarlsidkamlo nationerna på elen interuationella fraktmark

naclen. 
Jag måste då. till en början lämna åsido hvarje betraktelse 

rörande fördelame och olägenheterna hos dc många olika mät
ningssystem, som tillämpats furc det nuvarande s. k. inter-

nationella. 
Grundläggaron af detta system, engelsmannen G. Moar-

som , hade utan tvifvel rätt i sin förmodan, . att ett. mä.tnings
svstom, som kunde gifva ett exakt uttryck för ott fartygs stor
l ~k, skulle gynu:oamt mottagas af alla i saken intresserade så
väl som af allmänheten i öfrigt. Såsom torde vara för herrar 
kongressmedlemmar bekant, föreslog Mr. Moorsom såsom enhet 
vid fartygs mätning ryrndmåttct ton, utgörande 100 engel.slm 
kubikfot, bvilken enhet sedan blilvit allmänt antagen öfvor 

lv?la världen. 
Utgår man från den tanke, att principen för hela det 

nuvarande mätningssystemet är att erhålla en rätt uppskntt
nino- af fartygets storlek eller volym, måste hvar och en, som 
ick; är förtrogen med saken, med förvåning fråga sig, hurn 
clet är möjligt, att det praktiska tillämpandot ar denna enkla 

princip kan~medföra några svårigheter. 
Föga skiljaktighet lär väl råda i åsikterna rörande sättet 

a l t utröna verkliga storlok en eller volym on af ott hus eller en 
o ;\.· [\'811 I'O .. I'ando mätnin

0
o·on och uträkninoo·en af kubik-

angpanna. . 
innehållet af kroppar, begränsa(1e af mora oregelbm1f1na ytor 
än hns och ångpannor, torde Iögn om ons någon menings

skiljaktighet kunna vara råAlancle. Sftsom exempel vill )ag an
föra uträknanuet af ett fartygs doplucoment uneler on v1ss last
l i nie, hvilken uträkning torde, prakti skt taget, gifvn samma 

resultat, i hvilket land densamma än uttöres. 
Nu torde man med rätta kunna fråga, lwadör det skall 

vara [örenadt mod så mycket större svårigheter att utröna ett 

Itutygs storlek på tillfredsställancle och o d isputn bel t sätt?. 
I~'ör ett rätt bosvarande af donna fråga är Jet t1ll en 

hörjan nödvändigt, att göra sig reda för skepps.mätningcns och 

mätningslagames existensberättigande ö[\'er hu!vm1. 

133 -

. Den förnämsta om ock ej enda orsaken till dessa lagars 
t Jl lkomst var nödvändigheten att erhålla en fastställ( l norm. 
efter hvill~en afgifter kunna uttaxeras af fartygen på något sh 
när rättv1st sätt, d . v. s. så att ett större fartyg kommer att 
beta la mer än ett mindre fartyg, och detta i förhållande till 
olikheten i storlek. 
. Om man erinrar sig, hvilka högst betydande penninge
mtressen, som härv1d komma i fråga - å ena sidan skepps
redarnes, hvilka måste betala de efter tontalet utgående afgiJ
terna, å andra sidan dockbolagons, Jotsarnes , hamnarnos och 
statsverkens m. fl., h vilka u p p bära dessa af gifter, är ej si'i 
mycket att undra på, om från båda dessa intressesforor o-jorts 
åtskil! iga försök att inverka på innehållet och ordalydelsen i 
mätumgslagarne . 

_Detta må utgöra en första förklaring, hvarför den enkla 
mätmngsregel, som först uppställdes af :Mr. Moorsom och som 
gick ut på, att fartygets tontal skulle regleras af dess storlek 
eller volym, då densamma skulle öfverföras i lagstiftningen , 
kom att resultera i en kompromiss mellan de för handen va
rande mäktiga ponningeintressena, en kompromiss , som inga
lunda va~ ett mästerverk i lagstiftning, då den först såg dagen i 
E ngland 1 och genom Merchant Shipping Act af år 1854. Och 
jag är öfvertygad därom, att Ni alla, mine herrar, åtminstone 
lwar och en af Edor, som har någon liten erfarenhet ollor 
kännedom om mätningslagarnos verkningar, äro ense med mig, 
att beskaffenheten a f denna kom promiss ingalunda förbättrats 
genom de lagändringar, som tid e[tor annan vidtagits, utan 
att dess resultat nu för tiden äro mera otillfreclssklllando än 
n ågonsin tillförene. 

Jag har antydt, att de nuvarande mätningslagarue och 
deras tillämpning äro ett resultat af en lcompromiss mellan 
d~ stora penningeintressen, mellan hvilka dessa lagar knnna 
sagas vara ett slags skiljedomare. Då dessa intressen äro af 
~era förhärskande betydelse i E ngland än i något annat land 
1 · världen, är el et endast en naturlig sak, att de intresserade 
parternas ansträngningar att öfva infiytanclo på lagstiftnino-en 
hv·tr h t"lJ . f ] J . o , c oo en 1 . sm öre e , hafva varit m.era talrika och onor, 
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giskn i detta lnnd än annorstädes. Och då man lumcr, ltvil

ken öfvervägande andel sjöfarten i England alltid haft i dess 

nationella och ekonomiska utveckling, finnes ingen anledning 

att förvåna sig däröfver, att fartygsintressena i denna täflan om 

inHytande på lagstiftningen haft större framgång än dock- och 

hamnintressena samt statens intressen. 

Beträffande den grundtanke, att fartygets storlek eller 

volym bör utgöra en lämplig grund för clräktighotsberäknin

gen, k u n de näppeligen några tvifvelsmål uppstå. Enda möj

liu·a utvägen var då att söka inverka på sättet för bestämman-
b 

. 

det af denna qvantitet. En mängd argument hafva 1 detta 

svfte framdracrits af i skeppsrederi intresserade. Här är där-

·' b 

för på sin plats att gifva en kort öfvorblick öfver några af de 

förnämsta argument, h vilka tid efter annan sett dagen, under elen 

förevändning att deras inverkan på mätningens utförande vore 

öfverensstämmande med principen för Moorsoms mätnings

metod. 
Det första af dessa argument, jag varit i stånd att spåra, 

är elen grundsats, att ett fartygs storlek ej bör uttryckas ge

nom hela dess volym , utan allfmast genom totala rymden af 

de delar af dess volym, hvilka äro lämpliga för inrymmande 

af last. Denna tankegångs upphof går så långt tillbaka som 

till tiden för ångfartygens första införande i allmänt bruk, och, 

ehuru inga mera exakta uppgifter härom numera föreligga, är 

det bragt utom allt tvifvel, att det var från reda1·ne för engel

ska ångfa?ctyg i början af clet fö?·flutnfl; årlnmdradet som deuna 

ide hade sitt upphof och lyckades vinna iristeg i den engelska 

skeppsmätningslagstiftningen. Iden ställdes härvid skickligt i 

samband med den förklaring, att det borde ur nationell syn

punkt vara önskvärdt att så mycket som möjligt mod lagstift

ningens tillhjälp underlätta och påskynda byggandet och an

vändandet af ångfartyg i stället för segelfartyg inom den en

o·elska handeistlottan Resultatet af dessa ansträngningar åter-
b . 

finnes först i akten af år J 819 (George III, c. 5), h vilken före

skrifver, att i ångfartyg »längden af maskinrummet skall af

dragas från längden af kölen vid uppmätandet af dräktigheten ». 
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Att omollortid rättvisan och billigheten af ett elylikt ma

skitumnmots afdragando från dräktigbeten oj ausågos oomtvist

liga, framgår af följande passus i ett betänkande, afgifvot år 

184U af tredje kungliga eugelska tonnagekommitteen: 

»:\[en kommitteen bor att få framhållEt, att Rfdraget för 

maskinrummet är en fönlcl, som gifves åt ångfartygen på se

gelfartygens bekostnad, och är on fråga, sorn förtjänar att om

händertagas och pröfvas af rätter Yedorbömncle, ehuru kom

mitteon icke anser henne ligga inom området för sin verk

samhet». 

Jag kan tillägga, att en af medlemmarno, sekreteraren j 

detma komn1itte, var Mr. G. 11oorsom, grundläggaron af det 

nu gällande internationolla mätningssystomet. 

Ett amwt viktigt argument för sträfvandot att nedbringa 

?tt fartygs tontal till ett belopp understigande fartygets verkliga 

mre vo_lym är, huru underligt det än kan låta, en af de många 

humamtets hänsyn, h vilka i England mor än i nåcrot annat land 

tillåtits ingrip a i och in verka på lagstiftningo~ å om råelen 

h vilka icke ha f va något som häls t att skafTa med de stor~ 

eg_entliga humanitetsfrågorna. Jag vill dock oj för ett ögon

bllek förneka ilet välgörande inf:lytancle, som denna sida af 

l~ätuingslagames utveckling i sina praktiska resultat hatt på 

SJömännens ställning ombord i engelska fartyg. Men, mine 

herrar, frånseclt detta fördelaktiga resulttlt, hvilket utan tvifvel 

till oc!J med lättare had e kunnat uppnås genom den allmänna 

hälsovårdslagstiftningen och genom den va n liga arbetarcskydds

lagstiftn ingen, hem ställer jag till Eder, om det icke är on sär

deles egendomlig ide-association, som tillåtit humanitära sYn

punkter att utöh-a inflytande på elen r-ent matematiska Jn-dce

duren för utrönandet af ett fartygs storlek? 

RYad skullen I säga, om jag föresloge eder, att ytan a[ 

ett visst r oktanguliirt åkerfält skulle bestämmas icke allenast 

af produkten a[ dess li.ingd och bredd, utan äfven af sanitära 

hänsyn till grundens beskaffenhet, längd on af necllagrla L1räuo

nngsrör eller an dra liknande omständigheter? 

Första tecknet till dessa humauitära hänsyns inträng·aw]o 
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i skeppsmätningslagstiftningen återfinnes, så vidt jag kunnat 

inhämta, i 1\Jerclwut Shipping Act af år 185-t, rogclu I (-±) , i 

hvilken fastställes, att vill bestäm mande ar fartygs tontal i hvad 

beträffar inneslutna rum på öfvorsta chick, dels intet tillägg 

skall göras för ett inn eslutet rum, som enrlast är afseclt att 

vara besättningens sol'rurn, så vida icke volymen af ett dylikt 

rum öEvcrstigor 1
/ 20 af fartygets öfriga tontal, i hvilket sonare 

fall endast öfverskottet skall tilläggas; och dels att intet till

lägg skall göras för påbyggnader, afsedda till skydel fiir däcks

passagorare och go(lkända såsom sådana af Boanl of Tra(lo. 

Jao- har dock eJ· varit i stånd att upptäcka, hvem som 
b . 

varit ursprunget till denna kompromiss mollan skeppsredarnos 

och hamnmyndighetornas intressen. Intet har jag kunnat fi nna 

härom , vare sig i kommitteons af år 1B40 betänkande eller i 

det af 1\ir. Moarsom uppgjorda förslaget till mätningssystem 

(se hans Rcvie\1- of the Laws of Tonnage etc. 1853). Mon 

h vem än upphafsmannen må vara till denna egendomli ga sam

mansmältning af matematik och humanitet - att ban vnr on 

engelsk skeppsredare, måste man väl taga för gifvet - kan 

man dock icke annat än gifva sitt erkännande åt hans skarp

sinne och hans djupa kännedom om människonnturen, i all 

syn nerhot om den specifikt engelska böjelsen att med alla 

me1lel och på alla vägar främja humanitära strähandon. 

Tnnan jag går vidare i denna m1dersökning rörande ut

vocldingcn af kompromissen mellan <len matematiska veton

c;kapon, rcproseuterad af Mr. J\Ioorsom, britiska kronan, Eng

lands hamnmyndigbeter m. fl. å ena sidan och de engelska 

skeppsredarnos rent pekuniära intressen å don an<lra, är af 

nö1leu, att jag i förbigående något berör betydelsen af de båda 

begreppen » grossto n>> och »netto-» eller ,, registerton ». 

Före akten af år 1854 synes, åtminstone för segelfartyg, 

endast ett slag af tontal hafva existerat, nämligen det, efter 

hvilket umgälderna beräknades. Detta förhållande synes bibe

hållet i 1854 års akt , h vad Leträffar segelfartyg, i det att gross

och nottotontalen för ett segelfartyg enligt denna akt vor o 

ett och detsamma eller lika med hela fartygets volym , inbc

räknadt pitbyggnader å däck med afdrag för besättningsnun. 
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För ångfartyg gör akten i fri\ga skillnad på bmttoclrii.k

tigh ot , lwilkcn uträknas pi\. samma. sätt som ett segeUnrtygs 

«tontal>> eller »registerton tal», och uettodräktigbet, h vii kon u t

gör den del af bruttoton tal et, som i\.torstår, seclau al'drag gjorts 

för det rum, som upptages af maskineri m od tillbehör. 

Uonom en nkt a.f år 1867, den så lmlla(le >> Duke of Rich

moucl /i ct>> , besttimeles -o mellerticl vidare, att volymen af bo

sättningRrum, huar hälst dessn än voro bdägna -- d. v. s. öl"ver 

eller unrler diick - - skulle utan inskränkning fråndragas far

tygets dräktigh et. 

Genom sam manställning af ordalydoben i de båda akter

na nf år 185-1- och 1867, af hvilka don första bostäm(lo, att 

besättn ingsrum >>icke skulle tilläggas>> och den senare ,att de 

skull e fråndragas >> , lJlef det nu i E ngl a nd en möjlighet att, efter 

ett i Englands bögsta dornstol afgjordt rättsfall mod ångareu 

Isabel!a - den s. k. >>Isabella Decision>> - e1·hålla afdra_g("ör 

sådana rum, som aldrig blijvit inberäknade i d'räkttgheten. 

'l'illämpningen af detta beslut på ett stort nntal engelska 

fartyg är måhända den mest anmärkningsvärda kompromissen 

af alla 1nellan å ena sidan den matematiska vetonskapen och 

vanligt SUI1dt förstånd och å den andra sidun - de engelska 

skcp]Jsredamos i n tressen_ Donna '' Isabolla Dccision ,, torde i 

öl'rigt kuunn anses såsom det most. lysande prof på speci fikt 

cugclsk l<lgtolkuingskonst i do fall då det g·ällor att o·\' Illla on· 
' o. 

gelska i n trosson i lwn k u nonson mod u t l änclingarnes. 

Änrla till tid on för ,, Isabella Dccision >> l~ a de fr~immaudo 
hinder p;auska troget följt England i tillämpningen af mät

ll in gs lagame, och don enda verkliga ski llnad ciJ i d('ras till

liiuJpningar bestod i olika metoder för utrönande af afdnwet för 
b 

rum afsedela för drifkraften, så till vida som någm lämler an-

tagit den m otor! , som först på försök i n föreles af Boan l of 

Trade år 18GO, eller åtminstone någon, grundad på liknn.ncle 

princip - principen om beviljande af afdrag för verkliqa maskin

rummet med tillbehör af kollåmr etc.; och andra däremot an

tagit don regel, som uppställdes och rekommenderados af don 

internationolla tonnagokonunittecn i Konstantinopel år 1873. 
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Då dessa båda mera exakta regler i medeltal gi[va on 
större nettodräktighot för ångfart?g än engelska regeln, har 
det blifvit nöc1 vändigt att, i ou h för bibehållandat ::tf likställig
hot i täflan med fartyg, mätta enligt den engelska procent
regeln, förse l'ctrtyg tillhörande on del andra 1wtioner med sär
skilda mätbref, utfärdade i öfverensstämmelse mod elen »En
gelska Regeln», på samma sätt sGm särskilda Suez-kanal
mätbref oeh särskilcb italienska mätbrof utfärdas i England 
för engelska fartyg, i syfte att för Llem und vika Olmnätning 
i Suez-kanalen oeh Itrilien, lwarost Hngolska mätbref enhgt 

engelska regeln icke godkännas. 
Så långt var allt godt och väl, oeh inga allvarligare kla-

gomål höjdes mot verklig eller inbillad illojal konkurrens _mel
lan fartyg af olika nationer på grund at olikheter i mätnmgs
lagarnes tillämpning, med undantag måhända för det i Eng
land uppfunna utoslutandet ur dräktigheten af awningdäck, 
öfverbyggnadsrum m. m., hvilket mätningsfusk först under
kastades rättslig behandling i ett fall med ångaren >>B ear>, 
oeh, sedan domstolarne afsagt sitt votum, att utelemnaudet a[. 
öfverbyggnaden icke kunde anses lagstridig, uneler namn_ af 
»the Bear Decision ,, tick nära nog lika vidsträckt tillämpnmg 

som den nyss nämnda. >>Isabella Docision ». 

])ot förefaller, som om ett mera allmänt tillämpmH1e af 
don s. k. >>I:·mbella Decision» och i viss mån äfvon aJ >>Boar 
Doeision ,, vill mätningen af engelska fartyg gal: upphotvet till 
do första mom allvarliga klagomålen och invändningarna från 
utlänc1ingaruec; sida mot mätningslagens tillämpning i Eng
land. Ingen af do främmande staterna var i stånd att gå så 
långt i konsten att tolka lagen, och främmande fartygsredare 
J'unno sig så att säga distanserade i konkurrenson geno~n clot 
nya engelska mätningssystemets tillämpande på engelska fartyg. 

Denna omständighet bidrog utan tvitvel i hög grad t1ll 
uppkomsten af en helt ny företeelse inom den internationol~a 
mätnings lagstiftningen. Förut hade främmande stater haft Ior 
vana, att följa Englands exempel beträffande mätningslagarna 
oeh deras tolkning, och ifrarne för internationell likformighet 
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mod England ::;om föroclömo plägrtrlo härvid ständiot till stöd 
för :::ina yrkandon åberopa stor{clun aF Englands ha71clelsflotta, 
u tgiiraml~ hälften af värlc1ens. 1\Iau ntgiek från elen kuriösa 
föresttillnlllgon, att det som visnt sig duga och vara bra för 
Eugla1Hl merl dess jättelika handelsmarin och hasticra utveck
li ng, rnåstc j~- iifvc~ co ipso vara förmånligt för de ~tindrc sjö
makternas ,~;ofartszdkaTc. J\hn glömde elen gamln historien 
om >>Spurven i tranedans>>, och do ökända missbruken i dot 
engelska mätningssystemet sölde man bagatellisera. 

Den förstn afsevärda afvikelse från denna internationolla 
samstämmighet återfinnes i elen tyska mätningslagen af don 
20 Juni 1888. ' 

Denna lag har infört en ny viktig Inktor i kompromis
sen mellan elen matematiska vetonskapen oeh rederiernas in
tressen af ott lågt tontal, nämligen fartygets och lastens sä
kerllet. 

Ett fartyg med en dubbel botten är ett säkrare fartyg än 
ett utan densamma, oeh rl.ossutom är don inre rymdon af denna 
dubbelbo~teJ~ icke användbar för instufvande af last. Slz:epps
reclarne l 'Iysklnncl påyrkade följaktligen, ntt inre rymden af 
dessa dnbbelbottnar, orvanför bottonstoclmrne, ieko skulle in
b~r~Lknas i clräktigheten, d. v. s. ntt denna ryrnd ej borde ut
gom en del af fartygets storlek. På samma gång oeh mod 
lii<a o·och sk'iJ SOll"J 'll'l.. f .. b ··tt · · . b ' ' , ' l r ng · or esa nmgsrum meclga[s såsom 
befordrande besättningens kraf på rena och hälsosamrna bo
nmgsrum, rekommenderades nu varmt utoslutanclot af clubbel
bottnar såsom biclragancle till att öka silkorhoten för fartv()' 
last oeh besättning. " "'' 

M . Frågan härom haclo roclan väckts i Englancl, först a[ 
' ossrs. Donny Bros. i Dumbarton och sodnn af J\Iossrs. Har-

land & \V olH i Belfns·t B :l f rr l · · · . "' , men oan o ra c e motsatte s1o· de-
ras förslag såsom ieke ståonde i öfverensstämmelse mod ~Ioor
soms system, oeh det var först efter låno-a öfverläo-o-ningar 
80111 denna ämbotsmynclighot tillät uteslutandat af helabclen rnel

lan bottenstoeknrne och under deras öfverkant belägna dttbbel
bottnen i ett fall med ångfartyget » Chilka>>, h vilket fartyg 
hade s. k. cellbotten. 
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Till uteslutandet af dubbolbotton, byggll moc1 s. k. g inlers 

ofvanpå vanliga bottonstol:kar, gaf Board of Trade aldrig sitt 

samtycke, utan tvingades härtill först genom parlamentsakten 

af den 2(5 Augusti l 88\"l. 

Denna i Tyskland framkomna afvikelse från förut interna

tionellt antaget mätningssystem synes hafva gifvit signalen till et~ 

slags tätlan dc olika nationerna emellan om nodbringandet af 

nettotontalet. Det synes, som om man från denna ti(l kunde 

konstatera en bättre insikt hos icke enelast dc engelska skepps

redarna utan ätvcn hos skeppsredarne i allmänbet om det stora 

inflytande, tillämpningen af mätningsiagame kan hafva på vii

koren för den internationolla konkurronseu inom sjö[artcn . 

Den ansenliga förmiuskningon af de tyska ångarnos både 

gross- o<.!h netto-dräktighetcr, hvilken var en följd af antagan

det af den tyska mätningslagen af år 1888, följeles inom kort 

af Briti:,;h Mercbant Shipping Amendment Act af den 2G Aug. 

1889, alltså knappast mer än ett år efteråt, hvilkot är ett nytt 

bevis på det vakna och vidtomfattande intresse, som England 

alltid visat i frågor, hvillm i ena eller and ra afseendet knnn[tt 

iuverka på detta lan(1s sjöfart. 

Långt förut, eller år 1881, hade en engelsk kunglig kom

rnilte rörmHle skeppsmätningen (alltså icke någon parlaments

kommitto) afgi[vit följande hemställan beträffande önskvilr<lhc

teu af förändringar i mätningslagcn: 

[l,) AlJclring a[ reglerna i syfte att åvägabringa den största 

mö]. l i n· a nounTanhct vid rummens lll)Plll iitning. 
h ~h 

b) f::itirskilda regler lämpade efter skeppsbyggerioti:i uuvn

mucle ståndpunkt. 

c) Djupen borde mätas , så att i dräktigheten inberäkna

des den del af dubbla bottnens inre vo lym , som ligger öfver 

bottenstockames öfverkant, under förutsättning af en viss be

grtinsning af normala bottenstockshöjden. 

d) Inberäknande i dräktigheten a[ alla sådana rum, som 

kunna fullständigt tillslutas. 

e) Afdrag för befälhafvarens rum, navigationsrum, båts

mumförråclsrum, donkcypannerum m. m. 
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hoten. 
f) Afdrag för scgelkoJ·cr intill 2 1/

2 
IJroc 'lr l tt 1 ··1 t. . . , >ru ,oc ra.;: J g-

g) Afdrng för drifkraftcn i lmfvudsaklig öfvercnsstämmelse 

med Board of 'l'nttles regel af i'tr l SGO, nu vanligen kallad 

'l'yska Regeln. 

h) Afdrag rnå ej tillåtas för något rum, som ej förut in

beräknats i dräktigheten. 

i) Å registreringscertifikatet upptages en noggrann speci

filwtiou öfver alla tillagda och fråndragna rum. 

Ofvanståcudo ändringsförslag hafva, för att spara tid och 

u trymme, här end ast i korthet och i sammandragen form åter

gifvits. 

I st~llet för att antaga dessa välbetänkta fö rslag, hvilka 

utan tvllvel skulle hafva nodtystat nlhl väsentligare anmärk

ningar, som tid efter annan gjorts mot elen engelska mätnings

Jagen, kom den nya genom parln,mentarisk inblnndn in g i skepps

mätningslagstiftningen tillkomna kompromisslagen ar den 2G 

Augusti lt38D till följande resultat: 

. Denna lng förbättrade -icke i någon nämnvänJ grud ilet 

f?r vänJa sätt, pa h vi lket de ursprungliga reg·lcrna af år I t):->-t 

tlllämpacles, åtminstone icke med l1 änsvn t ill sättet för mät-

nin g ar rum o[ van öfversta cliicd.:. • 

.. .Den ~1ntog icke ilet riktiga' och likformiga sätt för upp

~~at.mng af tvärsekt ioncrnns djupmått samt uppmätningen af 

tillslu tna påbyggnaller, som föreslagits af den kuno-]ian kom-

miteon under moment c) och d); , "' 

Den antog icke det riktiga och likformiga sättet att så

som afdrag för drifkraften endast upptaga dc rum, som verk

hgen ~pptagas af maskineri, pannor och bränsle (g). 

Oiriga förslag beträffande befälharvarens rum båtsmans-
f · o . 

) 

orradsrum, sogcH::oj m. m. samt afskaffandet af »Isabella Dc-

cisiot1» antogos. Därjemte infördes i utvidga<! omfattning det 

:lteslutandc af dnbbelbotten, som jämte några andra regler 

aret förut antagits i 'l'yskland - och ble[ resultatet alltså 

att England ännu en gån/J tog förstegot framför öfriga natio

ner i tiif-lau om nedbringandet af nettontalct. 
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De engelska redmne fingo alltså LI!lller några år iU0r ett an

seuligt öfvertag i täHan med främmande nationers redare, i så 

måtto att de afdrag och uteslutningar, som medgåfvos i l 880 

års akt, oj blefvo allmänt antagna i följande länder [örr än: 

Frankrike den 2 Februari 1893; 

1 Norge den l Oktober 1803; 

Sverige den l Juli l t\9-±; 
Danmark den l April JH(li'J; 

1 Förenta staterna den l April 18\F>; 

Tyskland elen l Juli 180ö; 
Holland år 1899; 

i Belgien år 1898. 
Och i några land hafva cle engelska. fartygen ännu i 

donna dag, d. v. s. efter on tidrymd af öl'ver 10 år, en för

clol gent emot främmande fartyg i fråga om mätning, ehuru 

systemet nominalt och enligt internationella öfvercnskommol

ser skulle vara likformigt. 

Frånsodt lagens ordalydelse, hafva <lo engelska roclarnc 

ännu on afgjord fönlol i tärJan om ett lt"tgt nettotontal; fiirst 

och främst på grun<l af den. suabba tillväxten i de engelska 

redarnos nya tonnage under samtidigt försäljande a[ det gamla 

ton n a get i stor mäng< l till utlandet. Detta boro<ler do engel 

ska redame förmånen af att bätLre kunna lämpa konstrnktio

non af sina fartyg efter dc engelska mätningslagarnos alla nya 

förän<lringar och tolkningar. 

J\Ien iHven g8nom ett formalistiskt strängt tillämpande 

af akternas ordalydelse, särskildt i fråga om ö[yerbyggnallers 

mätning, blifvor det engelska resultatet af en mätning oita nog 

afsovänlt lllindro, än om m~itningen sker i Tyskland , Norge, 

t:3verigc eller anrlm sådana land , där dylika li ånhagna tolk

ningar icke äro tillåtna. 

Ett onda Ulldantag gifves dock frftn don regel, att <le 

engelska rodarne nmnit öfvertagct i llenna pi1g"fwnclo tidlan 

om nodbringa.n<lct af nottotontnlet. Detta nndantag f\.r, i\.t.!llin

stone enligl lwad man pi\.stltr i England, mätninqsfur(nranclet 

i detta land, i Frankrike. 

I En_gland råder allmänt elen åsikten, att beträffande låg 

nettodräktighet hafva de franska mätuingsreglema så väl som 

deras a_f myndigheterna auktoriserade tillämpningar öfverJJyg

lat de 1 England praktiserade. 

Missnöjet med denna förmenta öfvorlägsonhet hos on 

grannstat och medtäflare till sjös har i somli ga fall antagit en 

akut karaktär, i synnorhet beträffande några transatlantiska 

linier, rörande hvilka man påstått, att skillnaden i afgifter, be

roende på det mera gynnsamma franska mätniugssättet, till

sammans med do ansenliga subventioner, som utbetalas af 

fran ska staten till franska redare, hafva inverkat så ofördel

aktigt på engelska fartygs konkurrensförmåga å dessa lini er, 

att engelska varor kunna sändas öfver kanalen , omlastas och 

utskeppas i franska fartyg till vissa Sydamerilcanska hamnar 

till lägre frakt, än om dc utskeppades direkt från England och 

rnecl engelska fartyg. 

Äfven från tyska redare haha klagomål mot don fran

ska mätningen höjts af liknande art. 

I h vad mån och till hur stor omfattning dessa klagomål ö[Yer 

~u OJämn konkurrens till franska sjöfartens fördel vorkligen 

aro grundade, har jag icke varit i stånd att utröna med full 

noggranhet, och då subventioner till inhemsk sjöfart är en 

sak, s~m h_elt och l1ållet ligger utanför området för mitt ämne, 

skall ]ag mskränka mina anmärkningar till resultaten af nå

gra undersökningar beträffande skillnaden i fransk och engelsk 

nettodriiktighot, båda <lock grundade på det såsom internationellt 

och likformigt frambål l n a engelska mätningssystemot. 

En tröst i detta ur engelsk synpunkt ledsamma förhål

lande, som do engelska skeppsredarne emellertid kunna hafva, 

ar, att trots s u uventioner och nedsättningar i elen franska uetLo

~räktigheten, den franska Ilandelsflottans utsikter att kunna 

ofverflygb den engelska icke ökats på do senare åren . Be-
träffande o ··1 1 l l · 
1 

'· sava (en en ge s ~a rogermgens som de engelska 
1amn- och dookmymlighetcrnas intressen , iir virlaro att märb, 

at\ franska fartygs besök i ongoll:lka ha.m1wr äro till antalet 

~n< ast obotyclliga, jämförda med engelska fartygs lJcsök i fran
ska hamnar. 
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Allmänna intrycket i England synes Yara, att, om en

gelska regcri11gen skulle göra bruk a[ sin rättighet (en li gt l\l cr
chant Shipping Amendment Act a[ den ~() Augusti l SSH, § (i) 

att pål>jnda ommätning al' dc fåtaliga franska fartygen i en
uelska hamnar skulle [ölJ'dcn med all sannolikhet blitva onl-
b , • 

mätning i Frankrike af do många engelska fartyg, son1 bosöka 

fmnska hamnar, hvarigonom man synes i England tro, att <lc11 

engelska sjöfarten skulle lida mor arbräck i l'mnska hamnar 

än don franska sjöfarten i engelska hamnar. 
Detta torde emellertid vara en n ågot trång syn pi\. t i n gen, 

ty enli gt min ås ikt skull e för ile engelska fartyg , lwi lk a, in 

satta. ii reguliär trade, ofta besöka franska lwnm ar, iiJYcn en 
blott ringa nedsättning i tontalet mer än väl uppväga den a[ 

en fransk mätning orsaktvlo kostnad och ti\lsntdräkt, detta i 

betraktande af de jämförelsevis höga al'gittema i nllm änhct i 
fran ska hamnar. Denna fråga torde var~t väl värd att tagas 
i öfverväguncle af redarna till do engelska. fartyg, som besöka 
fran ska hamnar. Utan tvil'vol skulle det inuespara dom an

senliga pcnningesummor att låta ommäta si na l'arLyg i F'rank-

rik e. 
Men erfarenheten från de senaste åren sy nes g i l\· a v id 

hamlon, att det i själfva verket ej är så illa stiill<lt för (10 OII 

golska skeppsredarne i denna fråga, som dc själr va synas 

frnkta; och enligt mitt förmenande måste det än nu anses oar

g jordt, hvilketdera af dc ·i våm dagar (jag menar ej för rym 
oll or rom år sedan) rå<lunclc LilliLmpningssätton ar det engelska 

mätningssystem et, det franska eller l l et engelska, i sjiil f va n~ r 

k et har örverfiyglat det andra. 
Jag är i tillfälle att styrka dessa mina tvifvclsmål lliLr

uLinnan genom anförandet af dräktigheter och (l imcnsioner 

hos några. på <1e sista. åren i England nybygglla fartyg. 
Jag skall icke uppgi[va namnen vare sig på fartygen , 

deras ägare eller konstruktörer. Jag vill nämligen icke utsätta 
(lossa hermr, hvilka möjligen kunna vara här närvm·a1Hlc, lör 
allt l'ör mycket obehag pil. g ruml a[ nyfikenhot ell er möjligen nl'

undKj uka hos deras herrar kolleger och kon km ron ter. 
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N:r 1. Lastångare, längd l 65 fot; bredd 26,65 fot; död

viktslast Gi'>O tons; bruttodräktig het 500 tons ; dräktighet af 
rum m et under chick 37 ö tons; nettodräktighet 70 Lons . 

N:r 2 . l'assagorareånguro, längel 329 fot; bredd 39,15 fot; 

bruttodräktigbet (undantagandes en rymd under ett spardäck 
ni' om kring 700 tons) l ,8G2 tons; nettodräktighet 313 tons . 

N:r 3. Stor passagerare- och lastångare, längel 51 f>,3 fot; 
bre(ld f> D, 2ii f o t; bruttodräktighot 0 ,öG:2 tons; nettodräkti ghet 

:1,105 tons. 
N·r 4. Flodångare, längd 80 fo t; bredd 43,2 fot; brutto

dräk t ig het 2();) tons; nettodräktighet 8 tons. 
Nor !J. Last- och passugerare båt, längd 225 fot; bredd 

3;3 fot; brnttodräktig!Jct (und antaga ndes ett parti ell t awning

(läck, hvilkct vid mätningeu uteslutits) 07G tons; nettodräktig
het -W7 tons. 

N:r C'. Passagerarebåt; bruttodräktighet 617 tons; n etto
clrii.kti ghot 19 tons. 

Dessa anmärknin2:svärdt låga nettoclriiktiuheter ii enael-,, ~ . b b 

ska fartyg, byggrla uneler de sennsto fem åren, äro resultaten 
ar tolkningar a[ m ätnin gsb garn o, hvilka tolkningar äro hållna. 

strängt orter orrlalydclscn af' dc olika pamgraferna utan vidare 
hän syn till de principer, snm så tydligt uttalades af cl et nuvarande 
mätnin gssystemets u pphofsman l\ [I' . G. Moorsom. I-lär torde vara 
rätta platsen att lämna en kort ö[verblick öl'ver tre ell er fyra 

af dc lwrvudsa kli ga detaljerna ar dessa tilliimpningnr. Jag kan 
icke ingh [1ii dom alla, tv J·ag botvi!iar höaelio·on att r mine 

L..J " ~.-' b b - ) 

herrar , skolon lm l' va till riiokl itrt mått a [ t.iilamn<l och förd ra,.,._ ...... n 

samh ot l'iir att li'i.ta mi g bohi'i.lla ordet län ge nog härfiir. 
Här ett första exempel. 
Boträffanrle dräktig hoten ar rum mot under <läck, föreskrif

vor 18~!) å rs engelska akt, att rum i dubbel botten skall ute
slutas m dräktigheten af rummot under däck, om dot icko iir 

an vändbart t i Il instul'vancle af last, förråd eller britnsle. 

Detta utcslutam1e har för två år sodan utstritckts ti ll pik
tankar och sellermera till a nd ra <1jupa ballasttankar, under vissa. 
villkor likvisst, af Jwilka ett a [ do viktig:aste är att tanktaket 

" ) 

'I'irlHhift ·i i:Jjövtiscnrlet. 
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icke får vnra beläget högre öfvcr lastvattenlinicn, än ntt det 
bildar en pålitlig inre botten på denna plats, om fartygssidan, 
<lå fartyget är lastadt, skulle genombonas på detta ställe. 

Beträffande mätningen af tillslutna påbyggna<ler å öfrc 
cbck föreskrifver elen ursprungliga akten af 185-lo följande: 

»Om ett halfdäck, en "poop" eller et.t annat inneslutet rum 
finnes uppbyggdt ptt öfre däck och är användbart till instul·
vancle af last eller förråd, till liggplatser eller skyeld för pas
sagenu-o eller besättning, skola sådana rums dräktigheter ut
rönas på Iöljam1e sätt etc .» 

Till följcl af ett beslut, fattadt a[ öfverhusot den 11 Mars 
I:-)7 ;) rörande fallet med ångfartyget Be ar (beslutet återfinnes 
i , Minutcs of Evidence" samlade af den kungliga mätnings
kommittcen år 1881 å sid. 717 och följande) har Board of 
'l rade, enligt min åsikt till stor del mot sin egen öfvortygelse, blif
vit tvuno·en att tolka nvss nämJHb föreskrift i 185-± års akt b .J 

beträffaJHle inneslutna påbyggtlador på följand e sätt (se In-
structions to ~feasuring Surveyors 18!)8, § 3): 

, i\1ätninasförrättaren skall vid bestämmande af, huruvida 
"' tlessa rum skola uppmätas och tilläggas clräktigl10ten af rum-

met umlor däck eller ej, fästa afseende vid karaktären och 
konstruktionen af dylika däckspåbyggnader, vid det tiLlfälle då 
mätning af dem bPgäres. >> 

»l)oopar, öfverbyggnader och an1lm permanenta påbygg-
nader mel1 en eller flere öppningar i sidorna eller å ·ändarno, 
h vilka icke äro försedda med dörrar eller andra pennanent an
bragta stiingningsan'Jrclningar, skola icke uppm~itas och inuo
ritknas i dräktigbcton. >> 

Kursiveringarne äro gjorda af mig i syfte att så tydligt 
som möjligt framhålla två nya och viktiga drag i den närva
rande Lollmingen a[ ofvannätnmb paragrar i 1854 års akt. 

Jaa är öfvertyrrad därom mine herrar, att I ären i stånd 
n ~ ' 

att utan min hjälp draga konsekvenserna at denna tolkning, 
och jag är ock öfvertygad därom, att I lätt skolen 11nna den 
väsentliga skillnaden mellan den klara och tydliga meningen 
i 180-l års akt och den tollening af densamma, som påtvingades 
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Board of Trade genom domsl1,det bcträ((an!le "Bear». Faktiskt 
är ock, att on del var[ nu finnas i England, vid h vilka do 
öhe däcken och fartygssidorna under dem behandlas så sinn
rikt, att icke i ett enda fall 1·ummet mellan öfre- eller skydds
däcket och diiclcet närmast inunder detsamma blifver inberäknailt 
i dräktigheten. 

Afven »poopar", öivcrbyggnader och backar kunna nu lätt 
anordnas så, att cle vid bPgiiran om mätning icke kunna mätas 
och inberäk nas i dräktighoten med uu gällande instruktioner. 
Och el otta kan ske, utan att i nårron nämnvärd o-rad menli o t 

<J b b 

inverka på dessa rums lärnplighet för förande af last. 
Ett om ock blott partiellt botemeuel gifves för detta sa

kernas tillstån<l i engelska hamnar. När last finnes intagen i 
ett sådant uteslutet rum vid fartygets a.nkomst till en engelsk 
hamn, mätes denna last, och dess rymd tillägges dräktigheten. 
Men vid .afgåogcn från en engelsk hamn och särskildt vid be
sök i främmande hamnar förutsätter man, att vederbörande 
myndigheter icke skola taga någon notis om dessa rum. Detta 
gifvcr emellertid en mycket ansenlig fördel åt många engelska 
fndyg, i många fall mot svarande bortåt 1000 tons lägre dräk
tighet och cläröfver. 

Vidare har, beträffan<le afclraget för drifkrafton, nyligen 
i England iuförts en förändring i tillämpningen, så tillvida 
som maskin- och pannkappar, Gelägna inuti en tillsluten på
byggnad på öfro chick, icke vielene inberäknas i bruttotontalet. 
Detta är en afvikelse från förut gällande praxis, hvilkon är 
lika gynnsam för äldre som för nyare fartyg , och dess kon
sekvenser i afseende IJå sänkandet af cnu·ebka åno·fartvo·s netto-b b Jo 

dräktighet i allmänhet äro mycket beaktansvärda. 
J ag skall i eke liingro sätta herrarnos tålamocl på prof ge

nom att ingå på flere detaljer beträffande sättet att mäta far
tyg i EDgland nu till darrs . För örricrt om J·a o· o·J·onle clet 

<.) b' b b ' 

skulle jag måhända bliha utsatt för samma boskvllnino-ar för . J b 

otillständigt uppträclande som Mr Hamage, skeppsbyggare [rån 
Lcith, utsattes för, då han för några t't r sodan höll ett förc
drag om skeppsmätning i n för Institution of N a val Areiii teets. 
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Jag vill CJH1ast kolllplcltcrn ofntnståcJHlc uppgifter bc

träffnncle nyare engelska fartyg mccl det allmiLnt kända fak

tmn, aLt ett ansenligt antal .större sjögåcn<lc bogserbåtar, som 

befara Atlanten ollor gå till Frnnkrikc och amlra främmande 

länder, hafva en nettoJriiktighot a[ O tons. 

I själlvn verket gifvor för Hortalet af Jessa fartyg iLfYCJI

som för åtskilliga passagcra.roångnro en stri1ng tillämpning af 

författningurna ett negatiut tontal, men Bon]'(1 ol' Tn1<lo har 

infört elen prnxis , att å mäthrol'vcn insättes en <lri1ktighet af 

o tons i stället för den nr beräkningen gifna negativa dräktig

hoten. Orsaken till clonna nJvikelsc fr[m miUningslagcns tyd

liga föreskrifter är ej lätt att finna. .l\löjligt ~ir , att anlednin

gen t i Il <lotta nJ Board of 'l'nHle i n förda nya till viigagåcncle 

knn vara att sölm i en åstunclan att unclvika lr·;nrje eventuellt 

up]>Ståonclo ~111språk från bogserbåtarnos och dessa pass;lgerarc

båtars cgaro cltirpft, att hamnmynclighctcrna skola uetala nfgif

tcr till deras fartyg i sUillet för al.t från dem få uppbärD um

giilcler [ör hanmarnos och kajernas :.mviinrlancle. 

Jag h nr bär of vall påpeka t några at dc olika faktorer (lm

manitot, säkerhet för lif och egendom, vissa rums otjänligl1et för 

l'örandc nJ last etc.), hYilka tid efter annan fn1m(lragits sfwäl 

i England som i ' l\skLuH1 till stöcl för ett förminsknnclo a[ chäk

tighcten hos fartyg. A n nu on mycket viktig faktor finnes, son1 

på se11:1re år tillåtits im·erka pi\. sättet för bcstämmnJH1c af 

dräktigheten, dock icke i riktning nf ett minskan<lc a[ netto

drii.ktigheten utan i :;;yl'te att uka bmttodriiktighetcn. .Jng syf

tar härmed pi't det kir i Janelot shYiil som i åtskilliga andra 

litlHl cr rhdnmle system me(l sta tsundorsWcl åt skeppsbyggeri 

och sjöfart. 
.Tag skall inskränka mina anmärkningar rörande stntsun

<lerstölleus inflytan(le på ~11ätningen till <le undersökningar, jag 

nyligen varit i tillfälle att göra här i l•'rankrike. Jag begagnar 

tillfiillot att inför c lotta ärn(le auclitori u m mod största bleksam

Ilet erkänna det stora tillmötesgående, som visats mig, och 

den värdcl'ull:1 hjn.lp, som vtihilligt hi.mnat::; mig, både al elen 

franska republikens myndigheter och af engelska Board of 

Trade och Bonnl o[ Cnstoms. 
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Hcduktion i nettodräktigilet kan, såsom herram a tonlc 

ln1fva sig· bekant, ske på toc! sätt, nämligen dels genom minsk

ning af bruttoclräktighetcn, dels genom ökning af al'dragon 

från dmma dräktighet. Då nu statsumlorstöclcn erläcro-a s efter 
b b 

brut.todräktigheten, uppstår naturligtvis hos skeppsredaren don 

mest allvarliga intressekonflikt mollan å ena siclan bans an

språk på understöd från staten, hvilka unelerstöd han önskar 

bafva så stora som mujl-i.r;t, och ~l andra sit.lan hans skylelig

het att erlägga nfgiftcr till staten, hamnmynclig !J eier, lotsar 

111. fl. , h\'ilka a[giitcr han önskar att hafva så små som möj-
. Zigt. 

Uteslutandat ur rlräkti2:heten af vattenballastrum awnino·. 
<...J ' b 

däcksrum och såclana påbyggnader, hvilka icke äro försedda 

m ed permanenta tillslutningsauordningar, har till resultat ett 

minskande af bruttodräktigbeten och inverkar därför oo·ynn-
"'· samt på stntsundcrstörlen från redarens synpunkt, ehuru här-

igenom berodos honom förmånen af ett lägre nottotontaL 

Denna elilemma har i Frankrike lösts på ett det mest 

fyncliga sätt. Jag känner emellertid icke till, huru denna fråga 

blifvit löst i de andra laml, hvillm medgifva statsunderstöd. 

Lösningen har här i Frankrike vunnits o·cnom införandet af 
b 

två ollor i sjii.H1·a verket i några fall t. o. m. tre olika urutlo-

d·riiktighcter, af ll\:ilb den största innefattar vattcnballnstrmn 

ofyanför boLtonstockames öfverlmntcr och påbyggnader af alla 

slag . Den11a den största bruttodriLktighctcn kallas ä dc i Frank

rike utfiirdmlo miitbrcfven "Tonnage bmt special pour la li

qvidation des prim os ». 

Å andra sidan tinnes för beräknandot af nettodräktigheten 

ett annat bruttotontal, kallaclt "tonnage total». Detta tontal inne

fattar pftbyggnaclcr nf alla slag, äfvcnsom kappar, skylightcr 

lll. m. på däck, men icke vattenballastrummet orvanför bot

tenstockames öfvcrkanter. 

Nu är det lätt att förstå, att, om man från denna sist

nämnda driLldighet endast drager rum för drifkraften, för be

sättningen och navigeringen m. fl., hvilkas afclragancle är all

illänt medgifvet i de flesta andra länders mätningslagar, skulle 
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detta vålla, att den Iranska nottoLlrilktigbeten blefvo ansenligt 
stönc i.ln elen engelska, hvilkeu ej innefattar sådana påbygg
nader, som icke äro försedda mod permrmenta tillstängnings
anordningar. 

För att öfvervinna demia svårighet har Jon fran ska !ng· 
stiftningen tagit ett nytt djerH steg in på ett område, hittill s 
okämlt inom skoppsmätningslagsti[tningon. De franska lag
stiftarna hafva fullföljt ocl1 dragit konsekvensoma ur det första 
liknande steg utom E ngland, som togs i Tyskland genom 
»Shiffsvermessungs Orclnung» af år 1888 och Iörut blifvit ar 
mig omnämnclt. 

Den tyske lhgsti r ta ren sade ftr 1888: , Sådana vattonbal· 
lastrum i clubbelbottoll , som icke äro användhuru för intagan
de af last, skola fritagas från mät ni ng >> . Den engelska lag
stiftningen följde Tysklands exempel följande år J 889. Den 
franska lagstiftningen har nu, några få år efteråt, proklamerat 
elen nya och viktiga grundsats, att alla ?'um, hvarhälst de än 
äro belitgnct, som icke äro användbara till intagande af last 
eller till sofrum för passagerare (det franska uttrycket är »espaces 
i nutilisables») skola af dragas från bruttodräktig hr-ten, men där
emot iclce uteslutas ur densamma, enär detta skulle minska stats
unelerstöden till rederierna och skeppsbyggerierna. 

Vi finna alltså, att, förutom i öfriga länder allmLlut till
låtmt afdrag, i Frankrike medgifvas afdrag från bruttodräktig
hoten för följande rum (och åtskilliga, undra chirjomto): 

»Puits aux chainos», 
»Coqueron ariere». 

tyg kallade »lazarete». 

kettinglårar. 
Proviantrum akter, å engelska far-

»Magasins i1 provisions», proviantrum i all män hot. 
>>Descentes», trappnedgångar och därtill hörande tam-

burer. 
»Fumoirs, Salles a manger», rökrum och matsalonger. 
»Couloirs », korridorer. 
»Offices», penterier och förfriskningsrum. 
»Espaces inutilisabios sous les salons». J~j användbara 

rum uneler salongerna. 
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Såsom motiv för modgifvaJl(le af nfdrag för si~Ln~inmda 
rum anföres, att do icke äro anvtindbam för intagamle ar last, 
»då tillträc1e till dem endast. iir beredt genom en trappa, som 
endast är bre([ nog att medgifva pass9ge för en man ». 

På segelrartyg kunna också understumlom (lessa aftlrng 
stiga till en ansenlig del ai fartygets rymd. I ett tallmod ett 
fyrmastadt, tvfLdäokadt skepp, i hvilket det nedre rummet yar 
indeladt i a[delningar för förande af potroleumlast, har hela 
rulllm et mellan däcken, frånselit expansionstrummorna, från
dragits såsom icke användbart för intagande a( pet1·oleumlast. 
I detta fall lär redaren emellertid bafva lofvat , att icke inlasta 
någon som helst last i detta mellandäcksrum. Hela Wr- och 
a kterpikarno af detta fartyg, in beräknade de s. k. » kofferdnm
rum », hvilka begi.'änsa tankame och isolera dom från öfriga 
delar af fartyget, äro naturligtvis också fråndragna. Det torde 
för några af borrarue vara af intresse att höra sifferuppgi fter 
rörande detta nya fartyg. 

Dimensioner 97,82 m. X 13,n2 m. X 7,-12 m. 
Bruttodräktighot 3-182 tons. 
Afdrag 1772 tons eller mor än 50 proc. 
N ettadräktighet 1710 tons. 
Af det anförda torde vara förklarligt nog, att ougeblm 

och öfriga segelskeppsredare bafva orsak att afumlas sina hanska 
kollegor mod hänsyn till det anmärkuingsvärda sätt, på hvil
ket det hanska mätningssystemet utvecklat sig till fördel för 
dessa senaros intressen. Men, så länge engelska lastångare 
1-innas, bvilkas nettodräktighet uppgår till mindre än en ~:>jette
del af deras bruttodräktighet, är svårt att finna giltiga skäl för 
de engelske redarue att boldaga sig öfver, att ett franskt segel
fartyg kan hafva on nottodräktighet, obetydligt minclre än halfva 
bruttodräktigheten. 

Efter medgi[vandet af alla dessa afdrag för >>espaces innti
lisables» å en Iransk ångare, kommer man till elen tredje 
bruttodräktigbeten, som i Frankrike benänin~s på fem olika 
sätt, af hvilkon orsak har jag ej kmmat utröna. 

Denna bruttodräktighet benämnes med (:)ndora a[ följamle 
namn : 
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»Capacitc cubiquo », »Tonnage urut », »Tounugc: ol'licic:l», 
"Tonnage brut legal» ollor » Volumc: brut legal» och mots\'n 
rar nettodräktigheten å segelfartyg. 

Slutligon, efter att hafva afdragit, icke det rum , som vCJ'kti
gen upptages af maskineri , ångpannor och kull å ra r, ltvilket tyd
ligen var moningen hos dc första engelska Iagstiftarne i denna 
fråga, utan efter att hafva mc:dgifvit ett a[('Jrag för drifkraftcn 
i öfverensstämmelse mod samma orimliga procentregcl, so m ännn 
och seelan nära ett halft sekel är lag i Englancl, erhålles den 
nuvarande franska nettodräktigheten för ångare, hvilken i sa n
ning är mycket låg, om ock ej så låg som på en del engelska 
ångare. Om man betänker, hvilken lång och stonig väg, man 
måst färdas, innan man uppnått detta mål , donna så kal
lade "nettodräktighet », är det oj att undra på, mine henar, 
att, när man ändtligen nått fram , så föga af det ursprungliga 
tontalet återstår i mätningstillämpningens skakande och gistna 
kärra. 

Liksom jag förut lemnat några data beträffande engelska 
fartyg, lemnar jag här för jämförelsens skull några uppgifter 
å franska, nyligen inregistrerade fartyg. 

'l,onnagc Tonnage Tonnage rl'UIUJ[tgC 

sp6cin.l totn.l bruL 16gal not 
Lastångare (byggU. i England) ...... 4788 '!GIG -12ilS :riD2 
Passagerarebåt (byggd j England) 90GO HS IO ~(i! IO 2147 
Passagerarebåt (byggd i l<'mnkri k e, 

utan vatten ballastrum) ..... . ...... lO !il lOV> 7:!!1 :JU* ) 
öegelfartyg (byggd t j England) ... 39G4 0tlUU :3321) 

Utan tvifvel skall det intressera några af clo e1Jgolska 
medlemmarue att få höra sistnämnda segelfartygs d riiktighc:lc: r 
såsom engelsk egendom. De äro: bruttodräktighet i3706 tons, 
nettodräktighet 3626 tons. Ångfartygens föregåcn(le engelska 
tontal är jag ej nu i tillfälle att nwddela, m en det är en hitt 
sak att få kännedom därom. Det största af dem var från bör
jan byggdt i England för ett tyskt rederis räkning. Dess namn 

*) Detta är ej någon felskrifning, såsom man skulle vara frestad att 
tro. Nettodräktigheten i.i1· ve1·lcl-igen endast 30 tons. 
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var >>Nomwnn ia », och Jc:ss tolltal \'<Il' di't 3760 totts c: nli gl ty
ska regeln och 303--i enligt (len i Tys klan (] l H\1:) antflgna en
gelska regeln . ~[otsvarande udtodräktighc:t ilr nu 21--i/ tons 
en ligt engelska regeln, sådan <l en tillämpas i Fraukr-ike. 

I Englancl är den i'L:sikt allmänt gällande, att do nya fran
ska mätningsreglerna, elmm i viss grad ogynnsamma tör en
gelska rederier, dock, niir allt kommur omkring, ej äro uJ vi
dare betydelse, en iir, trots statsunderstöd och trots lttg ltO!to
clriiktighet, hanska lmml ols fiott.ans tonnage förm enas \'ara i 
ständigt a[tag;mdo och aldrig kunna blih·a i ståntl att bjuda 
elen engelska s:jöfartcn nflgon fram gflngsrik täfi flll i frakt
marknad en. X å g on san u i ng torde nog li gga i cl em11\ u ppfa tt
ni ng, men, beträffande minskningen i clot franska tonnaget, har 
den allmänna opinionen, så djiirft detta milt påstående än må 
förefalla , bti(vit vitsetedil af den officiella statistiken . 

Då man betraktar do statistiska uppgifter, som publiee
rats af »In Commission c:xtntparlemc:utairc: (la t11arino mar
cbanclc:) l HU l» och man Ll ä rvi rl finn er , att el c fran ska ångfar
tygens sammanlagda ton n a go år l H8G utgjorde ö00-18-1 tons 
och år lS% -10D--b0!) to 11 s, och att de franska segcHartygens 
sammanlagda tonnage under samnm år utgjon1c: -1~121307 tons 
och -121-1(i2 tons resp., kom Iller man helt natnrl igt t i Il elen 
slu t~ats, att fran,;ka tonnngct har minskat:; unC! cr d es~a tio ål'. 
Mon , mine hormr, J skullen göra oclcr skyldige till clt stort 
1nisstag, Olll l diirar drogen den slut:-mt:-;, aLt dcu franska li an
rlelsflottan har minslrat8 Hnder 8armua tid . 

1 syfte a t t utröna vel'kliga sa kföl'h å llanclut hitruLi n n an, 
åtmin stone approximativt, har on und orsökn ing yerkstiillts m ed 
ktn sc:omle till Lien Iran ska nettodräktigheten hos icke mindre i.iu 
1!)-1 ångfartyg ue;h 1-17 segelfartyg under år 1081, föru infö
randet ar sista tuntalsnc:(lsättn ingeu, och noltoclräktighc:ton ltos 
samma fartyg unllc:r år J HDG, setlan ofvnn anty(lda m;\ nga af
drag beyiljats dom. 
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Resultaten ur dessa undorsö kningar äro röljnndo: 

1887 
N ettod räldighet 

1!.J4 :"u1g-frutyg .. . . .. .. . ... 24i"JU;!5 

1~7 segelfartyg ... ..... . 438!)8 

J Hf!G 
N ettocl räk tighet 

1!)2()88 

3721'3 

O fvcrskotL ~1 r 1887 
proG. a[ i\.r IS!J(j 

27,3 proc. 

lS,o proc. 

Ofvan upptagna fartyg hafvu valts på si'vlant siltt, att do 
kunna anses såsom representativa för do olika klasserna. Använ
das nu ofvan erhållna proconttal på l1ola det franska tonnaget 
år J öGti, får man don verkliga stm·telcen af den franska han
delsflottan år 1896', beriilcnad med samrna måttenhet som år 1887. 

"~ngfartyg 
segelfartyg 

1,272 X -W9-!0-! = 6352-!2 tous, 

1,18 x 421462 = -!97326 

eller en ökning under de sista tirJ åren för de franska ångarna 
af omkring 27 proc. och för do hanska segelfartygen iiJven en 
ringa ökning af omkring l proc. 

I finnen af donna jämförelse, att en ganska ansenlig ök
ning ägt rum i flen franska hanclolsf1ottnn uneler i fråga va
rande tioårsperiod, hvilket förhållande ingaluncla bekräftar det 
nedsättanrle tal om den franska sjöfartens tillbakagång, lJyilket 
är så allmänt i England, ja i hela världen. 

Efter denna lill a afvikelso in på statistikens område, hvil 
ken synes mig gifva ett visst stöd åt den gamla paradoxen: 
»Mod stntistik krw man bevisa, lwacl man vill», låtom oss återgå 
till IöreUJålct för donna afbandling. 

I afsikt att mera tydligt utvisa det växaudo relativa iu
fiytandet nndor olika ticler ai de beviljade afdragen från brutto
dräktigheten, har jag utarbetat å bifogade planscher framställda 
diagram. 
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Di~1gram l ntvi::;ar, utt proportionen mellan netto- och bmtlo
rlräktigbetoma å en0,·olskn ångare und er åreu l HHö-1800 bar 
minskats J'rån U~,G proc. till Gl,J [>l"OC. Jag har dock ej varit 
i stånd att utröna dessa procentförhålla!l(len liingre tillbaka iin 
till år J 88ö, ellär do engelska statistika up]>girtuma före detta 
år i eko upptngn bruttoclriiktighetema. 

Beträffande engelska segelfartyg hafm proportionerna mel
lan n etto- och brutto-dräktigheterna under sam n w tidsperiod 
minskats frfm !.lli ,G proc. till U3,H proc , h vilka siJTror utvisa, 
att de enge lska segelfartygen år l i--i\)8 tillgodonjöto afdrag till 
nära 1lubbla beloppet af af<lragen Il år förnt. 

Det är lätt att in::;o, IJ vad detta boty1ler ur statistisk syn
punkt. Om J en engelska handelsflottan uppslqttado::; med samma 
måttstock år l SDS som oH va år förut, skulle don befinnas vara 

llU~ X 10820811 tons, eller icke mimh-o iLn 162-i--1-7 tons större 

iin det belopp, sorn an_qifues af den officiella statistiken, och den 
skulle varit iinnu vida sturre, om icke uteslntnndct från brntto
dräkliglteten af awnin_qcläcksrwn och ö{riga påbyggnader fått en 
så stor ulsträckn,ing under de senaste lem åren. Det bör 
ut:m tvi[\·ol för många hitr närvarande engelska kongressleda
möter Yara angenämt att höra, a tt <len enaslåondo tilh·i:ixton 
i 1len engelska hand elsflottan und er do senare åren i verklig
It ulon liar varit iinnn större, iin l1vad den officiella statistiken 
gifuer vid lwndcn. 

Då jag ej varit i ståwl att utröna totalbeloppet af rran
ska ång- och segelfartygs bruttotontal för on liingrc tidsperiod, 
lwr jag låt it dingrnmmo 11 n:ris :! och :3 roprosentorn beloppen 
af brutto- oeli netto-urtLktigheterna h os de fartyg som blirvit 
registronula i Frankrike under hvart och ett ar åren 1882--
1 8D0. 

AJ dessa framgår, att proportionen mellan netto- och 
brutto-dräktighetorna h os inregistrerade ångfartyg har sjunkit 
från 61,~ proc. und er år 1882 (hvilken proportion nära nog 

öfvorOllf'Stämnlrl' 111 e1l 1lcn llitl'\'llnlllclo proportionen j h ela Uen 
engelska ftngbåts r! ott:m) ti ll 4C,;J pror·. wulrr är 18iJ9. Beträf
fande de franska sogcHnr!ygcns tonnage, !tar proportionen sam
tidigt miu skats fri\.n DO,a woc. till 7G, J woc. 
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Nu vill jag emellertid afråua eder, mine l1ennr, att sUi.lla 

de engelska och de franska diagrammen bredvid bvurandra 
och däraf draga slutsatser. Dc hänföra sig ej till fullt summa 
sak och få oj jämföras med hvarandra , efter so;11 diagrammot 
för engelska fartyg afser procenttalen de olik<t ilron för hele~ 
den engelska handelsflottan, men diagrammet för do franska 
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fartygen afser fiir hvarje år allenast dc under detta &r rcgis!rc?·a
de franska fartygen. För att emollortid gifva eder en jämfö
relsepunk t mellan de b å <la ländernas >>utveckling", om man 
nu skall så bonämna dessa företeelser, år· efter år i ofvan· 
nämnda proportioner, har jag i diagramm et N:o 4 samman
fört motsvarande data för ångfartyg, registrerade i England 
under åren 180i1-189D, hvarnf man finner, att proportionen i 
fråga i England minskats från 61,\l proc. till nO,\l proc. eller 
me(l l proc. nr bmttodräktighcten under allenast fem år. 
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En af mina vitnnor, för hvilkon jag visa<1o dessa siffror, 
tog on bit pappor och satte sig att rilkna ut, huru läng-o det skull e 
dröja, innan do årligen rogist rcraclo fran ska och engelska [mg
fartygen skulle hafva on sammanlagd nettodräktighet af noll. 
Om jag minnos riHt, kom han till <len slutsats, att detta , hvwl 

bo triif-far Frankrike, skulle sko efter .- .J._Ei,:; . :-X ( 1 0~\J- l l) H J) år 
bl,~ ~-+b,.l 

ollor mclln.n femtio och sextio år. l Enghtn<l ::;knllo S<ll111!1a »UL-

l .]. ]' l b l . (j(),() ( VCo< Jllo· ,, Oll JUt 1llllS Cl'i.t<I1JilO' t.ao·a ---- X 1 8 \J\:J - ]fl~)..J.) b ,.., b b (j 1,\J·-(){J,\J 

ollor omkring t·rcllunrlra r'Ir, och l1an till:ldc , :1tt d elta H>rhål 
lmHle S)'Jltos honom inn oi.Jäm <1idiga framtid sutsi kter !'ör don 
engelska sjö farlen m ed hän :o; ,\' n till don frilrn u w n <le kon k n rrcn · 
se n , oeh att detta borde på något sätt al'hjälpns. 

Jn.g sökte aldrig f:l ro<la på, om han mcn;ldo allvar oll or 
skämtnr1c, och jag hoppa s, att ingen klr mis::;tänkor mig för 
att un1lersti.idja hans icl eer. ~[en, J'riinsc<lt ett c<i"Hlnnt »dcdudin 
in absurclunP, anser jag, att miHningsl'ri\.gnns niirvarancle liigt' , 
särskil<lt i Frankrike och England, förtjii.nn.r att nog:t iilvcr
vii.gas ar alln. introsscra<lc parter. 

Jag hoppas, att man , af hvad jag oh·an anfört., icke 
måtto (l raga d on slutsats, att jag t i Il skri [ve r denna dekadans i 
tillämpning·en af det Moorsomska mätningssystem et några mi\lt 
och steg, tagna vare sig af Boanl of Trade eller af do frnnska 
m,vndigll otor, lnilka tillämpa mii.tningslagamo. Tvärtom hnr 
j:1g funnit , att dessa ol'ficiella myndigh etor pft båda si(lor om 
Kanalen i 1lc flesta !'all gjort allt hvtu1 do kunnat ftir att söka 
hindra sådana tolkuing<U af miitningsln.garn o, !Jvilka icke öi'\'CI'
onsstämma me(l <lon ursprungliga grundtanken i i\lr. i\loorson1s 
s.n;tem, ollor principen att dräktighoten skall utgöra clt nog
grant ultryck J:ör fartygets storlok och \·olym. 

Ej häller klandrar jag skoppsrod:ne och skeppsbyggare 
därför, att (10 af all förmåga söka fyndiga utvägar att cmå on 
l hg <häktighot, un<lor t il b m p ni ng a f de o l i k a lagpn mgrafem n 
och <lo tolkningar af desamma, so m till största (lelcn s{t att 
säga tvin,qnts på ?nfJUdtg!wtrrna .r;cnom domsto!sbcslul. Man 
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kan icke vänta sig annat, än att affärsmila skola YaJ'fL bonägna 
att sökt förtjäna pänningn,r, då sådant låter sig göra genom 
att Jraga fönloJ af gilllamlo lagar och Joras bristor. 

Orsaken till don nu råclan<lo Iörvirringon iir att söka 
annorstädes. 

J L\o· b\'sor den tro att de förnämsta faktorer , som hafya '-b .J ; 

orsakat don ntt rådande olikställigheten mellan fartyg af olika 
nationer och olllollan olika [art~'g sinsomollan unJcr samma 
f-lagga, äro i hufvudsak följande: 

' I [ö-rs la ·rummet, a t t flen fnnt1amon Lalla g, i l1 vilken pr i n
cipen för det nu varm H le in ternationolla eller r.\'JlH1mätn i ngs
systom et uttrycktes, British Merchant 8hipping (Tonnage) Ad 
af år 186-1-, icke inskränktes till allenast ett fastställande al' don 
enkla och ty<lliga gru1Hlsatsen för systemet, mocl öfverlämnnn-
11e åt myrHlighetcrua att i tillämpningen genomföra donna 
princip i <le telmisb detaljoma, på det sätt, att lagens m?ni~1g 
så noggrant som möjligt realisorudos. I stället fur ett pnuclp
staLlgando är akten i verkligbeten holt enkelt en samling tek
niska instruktioner, huru man i Jetaljorua skall förfma vi<l 
mätning af fartyg , ar den typ, som vnr allmännast vid början 
at 1850-tnlet, en typ hvaraf allenast en och annan sällsynt gen
gångare !i nnes kvar n u till dags. Jag kan ej finna ni\ go n bilttrc 
jämförelse, för ett i'ört)"<1ligam1e ar donna brist i 1)-\f)..j. [w.; akt, 
än då jag snmmanstidlor clouna akt mefl en presumerad la g 
mot tjufnatlsurott, hvilkcn id;:o innehölJe nnnat iin rcgl or be
trtiiTalJ(lo polismännens vapen och iil'rign ut.ru::;tning samt till
vägagångssiittct \'itl Jörl'öljuw1et och fasttagandet al' tjui'\'<11'. 

Låtom o::;s nu ant:1ga, att en lag af donna bcsknffenhl't, 
J'astställd till eHorlefna<l för måhän<ht hnndrn. elle r tv<l,lmmlra 
hr sedan, skulle nn för ti(1cn tillämpas i bvarjo detalj i s! rii.ng 
ö[voronsslilm mobo mc<1 onblytlclsoH i t1ossa l'iiräl<hnde fi.in'
shiftor. Det tonlo icke ritda minsla tvih·cl diirom, ntt 011 s:\- • 
dan lan· skulle blih'a a&solut O(lnuiindbar mot \' tln.l dagan; tjut-"' var, hvilka kunna bogagna sig a[ rcvolnar, yclocipetler, tolc-
grn.[ och andra hjiilpmedel, okiltHla på don ti<l, (lfc Ingen till
kom. 

Il 
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r;: huru liknelson måhända haltnr, är jag öl'vortygn<l, mine 
l10rrar, att I alla skolon modgiha, att en viktig anledning till 
don nuvarande villon-allan i tillämpningen af ]\[oorsoms sy
stem är att söka i <let förhållan<le, att <len ursprungliga on
gelskn akten nf år 1854, hvilkon , på några obetydliga modifi
kationer när, ännu är gällanclo lag i J~ngland, iir mora en in
struktion rörande tekniska detaljer Yid mätningsproco<luron tin 
on lng i egentlig m ening. 

En :mnan biclragan<lo [aktor i llot rådnndo ool'terrättlig
hotstillstånclot Ur, att tolkningen af lagens inRtrn ktioner, salllt 
lagtillämpningens afpassando efter utvecklingen inom skepps
hyggoriindustri on, icke hafva anförtrotts åt don myndighet, 
Boanl of rrrado, hvilken måste antagas sitta inne me<l fack· 
knnskap och praktisk erfarenhet i denna sak, utan hafva läm
nats i htintlerna på do nJlmä11na domstolarno, hvilkn icke gäma 
genom erfarenhet kunna vara kvalificerade att Lil<la sig ett 
a<lekvat on1<löme om dessa rent tekniska och nwckot o[ta syn
nerli gen invecklade frågor rörande konstrnktionslletalj or i skepps· 
byggeri . 

I själEva vorkot hafva ofta Bo:ml o[ rrnvlos åsikter i miLt
Hingsfrågor af intressora<le parter bliEvit dragna inl'ör dc 
engelska domstolarne, och egot nog hafva rlomstolarnes beslut 
ofta 11og gått i rak stricl mot Board of rl'ra<los åsikter. 

En tro<ljo viktig faktor i nu ö[verklagade misshållanden 
är, att alla do förslag till föränrlringar eller förbättringar i 
akten, lwilka tid efter annan framlagts af Boarrl of 'l'mdo i 
syfte att bringa densamma i bLtttro öfveronsstiimmelso molt 
grulH1principen i Moarsoms syste m, Råsom följ<1 af clet engel
ska styrol;;;esiittets långt drifna demokratisoriug, måst hiin
skjutas till behandling af engelska parlamontets bå<la hus. 

Det vare långt ilrån mig att vilja sätta un<ler debatt <len, 
såsom jag tror, af ingen på allvar bostri<llla frarnståen<lo kom
petens och praktiska duglighet, som är att finna hos ett stort 
antal a[ lo<lamötorna i Englands parlament, m on LetriiJfande 
nu herönla tekniska <l otaljfrågor , är <let tydligen omöjligt ntt 
t. o. m. blallil en.golska parlameni ats talrika merllommur plocka 

ut ett tillräckl igt. stort antal män me<l verklig sakkännor1oni 
såYäl om skeppsmätningsfrågans historia som om rle många 
invockla<lo det:tljerna i tillämpningen, för att af dem bilda ett 
parbmontsu tskott. Därför har ock resultatet af engelska pnr
lamontots ingripanuo i mätningsl'rågoma, hvilkot, såsom oh-an 
antydts , senast ägtlc rum genom akten a[ år 1889, nästau 
utan un<lantag resulterat i ett ås i<losättan<'lo af :just dc hänsyn 
till systemets grundprincip , som föronlats såväl af Boanl or 
T rade som a.l' nästan alla i denna fråga prakti skt erfarne män 
i oberoon<lo ställning. I stället har den engelska parlamentn
riska in)Jlanc1ningen i skeppsmätningsfrågorna uti dessas ho
han rlli ng i n fört ännu en faktor, h vilken är ollor, mänskligt att 
se, åtminstone honlo vara l10lt och hållet Irämmrmrlo l'ör he
stämmaiHlot af ett fartygs storlok oeh volym. Denna faktor 
nr· l·; no"t il'ri\n nv och hnr visat Ri!!..· yara kanske <lon Yiktigastu C:: lt Cl.! b - ' ,, . <} 

a f dom alla. Dess namn är, jag tvekar icke att på <lotta rum 
säga <le t ron t ut, de engelske~ skcppsredarnes ntiilcti,r;a ekonomi
ska 'intressen, hvi/lca, och härpå är mindre att unclm, i alla 
tider lza(va ufvat storl ,inflytande på åsikterna i En,r;lancls par
lament. Nåväl, jag tror mig komma sanningen ganRlm ntirn, 
då jag påstår, att den grnn<luppfattning, som i fråga om <kn 
engelska tonnagelagen och förslagen till afhjälpan<lo af <loss från 
alla håll orkän<la. påtagliga brister, sti.imligt häftlats al' llo engelska 
skoppsro<larno, m o<l få m1<lantag, om icke i.!ppot i llchattcn , s[t 
dock vid <lon a l'görallllo voteringen , kan i korth ot sam numl'at
tn,s i l'öl:jamlo mtthän<b något !'ör Ytilgi'im sontons: »H ä ng prin
cipornn, mon rör icke Yi<l lagparagrn.fcnm ollor llcrns tilhimp
ning, så litngo de hon •<la oss ekonomi ska Iönlelnr i kon k n r
rensen mo el utlänclingarne ». 

!~j böra vi för donna deras, må vara Yiil praktiska, syn 
på tingen döma dom alltl'ör strängt. \' id on blick ut i Yitrldon 
finna <le, äfvon i do mest allii.gsna läwlor , i Amerika, ja i Jn-
rJan kra[ti cra i\.tn·ärrlor vidtagas i do olika statorna i syfte aLt ' b b ' '-' . 
skyJ<la och bcl'rämja till\'Lixteu i den nationella sjöfarten . Det 
är <lå on<last holt natmligt, att dc , i saknad af subwnLionur 
och <lvl skoh beow•·nn si()' af' alla tiJlgängliwt me<lol !'iir· aLt .J ., ' (. b b ;::-., <J <J . .. 
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skyd<la sina . intressen i konkurrenson p[t hafvet. Ett dylikt 
mo<lel , och detta ett högeli.r;en ve1·ksamt sådant, haha de alltitl 
haft i on i vidsträcktaste mening >>liberal» tolkning af, och i 
tid ertor annan införda >> nya lättnaclor,, »now facilitics>>, från 
deras synpunkt soelt, i skeppsnJätningsroglornas tillämpning. 
rry, så länge oj do främmande länderna hafva allmänt infört 
dessa samma lättnader Yid bestämmaiH1et af det s. k. interna
tionella tontalet mocl tillämpning af engelska regeln, skola nyss 
berörda förändringar och nya tolkningar af cle engelska mät
ningsreglArna naturligtvis allticl verka såsom unclorstöcl och 
premier. till do engelska skoppsre<larne i don internationella 
konkurrensen. 

f~örst på senaste tid synas några, hittills dock endast ett 
fåtal, ni' clo främmamle sjöfartsidkande nationerna hafya kom
mit till cm klamro förståelse af detta skeppsmätningsfrågans 
internationolla läge. Rås om jag l'örut visat, tog '['y sk lan el här
utinnan ledningen genom ntt in[öm, och detta fö?' första gån
gen oberoende af England, on »ny lättnach genom don tyska 
lagen af år 1888. 

Såsom jag i rlet föregående visat, har Frankrike numera 
fortgått på denna samma Yäg af >> nya lättur-Ller i skeppsmät
ningen•, som först beträddos mod så mycken framgång af Eng
land. J a, i Frankrike har man gjort detta mo el så mycken 
tilltagsenhet och förclomsfrihot, att det mod skäl kunnat påstås, 
att do franska skoppsreclnro inLressena till och medlyckats öfvor
rlygh do engelska r eclarnes i denna särskildn gren af konkur
rensen. Naturligtvis har detta extraonlinära och i England 
sitkorligan all(loles oväntade resultat af kapplöpninqen efter lår; 
ufr;iftsp!ikti.r; dräktighet Yäckt il:ko ringa öfvermskning på norra 
sidan af Kanalen. Jag tror mig emellort i<1 hafv:t i det 
fiiregi'lemlu klart [tdngalagt, att detta resultat aJ elen •> interna
tionella titl.lingon>> allenast är on helt naturlig löl.]ll af (h'L l'n
gu ls k a parlaman tcts af enqclsk .>j ö fw·l.\]i?'Otelrt ianism d i ktcrad <' 
i n gri pmHlc i skeppsmätnings lags! i [t ni n go n. 

l~n g<'t.Ilg, tör 20 :\r sedan, nJgafs i England ett boUin
kan<ll' I'Öfall<lc skc:ppsmittningcofrågan, icke: ar (~tt parlam ents-
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utskott utan af Cll kunglig kommittc, mud l'll S:tlllll1al1Sillfning 
så(lnn, att elen ioko l1lot.t l'l'JlTl'Kcntonull' rona engelska skepps
rmlarcintrcssen utan illvon h<tmn- oclt dockintressen etc. Där
jcmto synas J3oarc1 o[ 'l'nvlc oc.;h engelska regeringen varit n'
presontoraelo i elenna kommittc. Hcsultatet var ott antal mycket 
prakti ska och Yälbotänkta förslag til1 ro[ormer pi't grnwlvalun 
a[ Moorsoms systom; bland annat föreslogs ett npphäl'vttn<le 
ar on bland <le värsta ori mlighoternn i e lon engelska mätnings
moto<lon , nämligen don ongolslm proccnthoriikningcn vid be
stiimmanelet af llrifkrnftsnJtlrttgot eller , som cl cnna beri.tlming 
yanligon kallas , >> den engoh;ka regeln ». I-Iwlo <los:-a rörslag an
tagits , sk u llo do säkerligen visat sig vara on cfl:okti v los ni ng 
aJ do internationolla svårigheterna för on lång tidsperio< l rnunåt. 
Men do ilesta al' (lossa förslag lämnades tyviirr utan al·soeudu 
vid förslagens behamlling i clct parlamentariska utskottet, och 
resultatet af domm buhandlino· föroligbaor i <len I\Torchant Ship-. n . 
ping Amonclment Act af (len 2f:i Augusti. 1889, ko<lilicora<l i 
akten al' 18D+, som nu reglerar don engelska skeppsntätningl'tl. 
Jag har i det föregåoiHle exemplif-ierat, hvarthän tilliimpningon 
a~ donna akt lellor i praktiken. 

~JåbäiHln skullen I , mine ll eiTar , önska \·cta, huruvida 

J·:w i eke efter elen n a ni\<rot vicll dti 't:>ra kritik öi'Yor <le t nuva-b ) - b oi ~ 

ramle litget i skoppsnliil.ningsl'ri\.gan, har n~tgot eget po:-;i t i v L 
förslag att framsLitlin l'ör unclanrö<ljawlot al· dl' p[tpukadc S\' i't
righctonl<t. 

I ö[voronsstilmmelsc med do s.v11pnnktor, jag förut fram 
ställt, kommor mitt svar ltärå att blifya af huhudsakligon ne
gativ karaktär. 

Ja o· tror icke att nå<b,·on tillfredsställande lösning af skepps-~ ) ~ ~ 

mätningstrågama ilr möjlig, så länge mätningsreglerna äro llll-
clerkastade diskussion oc.;h omröstning i en så stor församling 
som dot ono-clska parlamontet h varost exklusiva engelska skopps
rodareintro:Son och hänsyn ' till skyd(la])(lot af L clct engelska 
nationella skeppsrederiet i elen utlilnclska konkurrenson lwlYa 
ett viclstri1c.;kt spel Jör ölmmlc af inflytande pfL clu röstnullo 
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mmllommarncs mocl nöllYämlighet. mer eller mindre oklara bo

grepp och meningar i donna mycket invecklade tekniska oeh 
statsekonomiska fråga. 

Enligt mitt förmonantle äro do förslag, som i'tr I H~O fram
ställelos af den engelska kungliga tonnagekommittoon, såväl m 

teknisk synpunkt, som ä f ven ur synpunkten af likform i u·hot oel 1 . b 

rättvisa fartygen emellan IJotriiUande skeppsmätningen, fort-
ramla väl värda att tag·as i öfvorvä<ramle 

....... b . 

Emellertid har nära ett haUt århunclntllos oriaronhot stiillt 
utom allt tvifvel, att uet hittills i England gällanlie sättet !"ör 
behandling af skeppsmätningsfrågan Yarit ekonomiskt fördel

aktigt för do engelska skeppsredareintressena, eller, mera exakt 
uttryckt, för de engelska ångfartygsredarne, dels i don i n torna

tionolla konkurrensen på världshafven och dels i ångkraftens 

genom don engelska mätningslagen i hög gn.ttl undorlätta<lu 
hä~1S)'11Slösa Undanträngande af segelfar~en, såsom bevis p i'L 
h v1lkot kan anföras elen i England mer än annorstädes ron t 

af vålelsamma nedgången i, ja ruinen för segelskeppsreduriot. 
Nära nog enda unelantaget .från den allmänna åtore·i\,noc 11 i 

l " b 

s~go fartygsrederi bildar Frankrike. Jag tror ]><1 grnncl hilr-

a_I w ko, att det engelska parlamontet någons in vill uppgi f m 
s1n nuvarande makt, att på afgörando sätt ingripa i mLltnings
reglernas affattning. I konsekvens härmed kan jag icke l"ör 

närvarande so framåt mot någon /rc!n England ufgäcndr: af gömn

de olJor slutlig lösning af skeppsmätningsfrågans svåriu:hoter. 

Såsom mitt slutord i saken vill jag <liirrör framh <"l:lla, att 
jag icke kan finna någon annan utväg för icke engelska, skepps
redare, stater och myndighetor i allmänhet öher hela viirl<luu 

i1n att de hädanefter, likasom före antaganJet ar uot s. k. »lik

[?rmiga internationella skeppsmätningssystemob, böra t"öl ja <lot 

rad, som hgger på bottnen af följande engelska korta , och karak
täristiska uttryck, fälldt af en af mina högt aktade engelska 

v~nn~r, l:~llken därtill har noggrann kännedom om skopps
matumgsfragans närvarande läge: »N !'t väl, utlänclingarno få vicil 

lära sig h ålla utkik själfva, bäst do kunna>> (Well, the foreig
ners are supposod to be ablo to look out for thermelves» ). 
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Diskussion. 

l\1 . B. MartrU (f. d. teknisk eho[ Iör klassificeringsinsti

tutet l·~ngolska Lloyd) haJe ett läugro nnJömnllC, belyst ar si r
:fortabollor, kimtaclo ur statistikon rörande engelska hmulols
flottan, oeh bokräftatlo i allo do synpunkter, som framställts al' 
förodrag;an<lon. Han karaktäriserade clot nu rådalH1o tillstån

det motl åtskilliga skarpa uttryck och meclgaf, att fömämsht 
skul<lon till nu råJanclo missförhållanden vore att söka j tlun 

ensidiga bohan<lling, llenna fråga rönt j Englawl. 

l\1. Chaumelin, chef för Suo/\-kanalkompaniets tokni:;ka 

stab, Iramhöll , att tle påpck<Hlo svårigheterna icke kulo n[lgOil 
at'sevärd betydelse för likstLilJighotoJl do olika nationema omol

lan vicl behan<llingen i Suer.-kanalen, ty där tillämpados allt 

seelan 1H70 icke tlen engelska regeln utan ett frftn donna regel 
skilj aktigt mätnjngssystem, hvilkot vida bättre likstälu o farty
gen än clot engelska. Sålunt1a haue man, genom att i donna 

fråga int<lgn ou oafhängig och aJ England oberoenclo stiillning, 
lyckats att utan vidare SYårighot eller friktion lösa åtskil J iga 

at do t id oftor annan uppcly lmmlo frågorna om vattenballast

rummons behandling, om maskinkapparna och nu senast om 
påbyggnmloma, lwilkas uteiii mmuHlo ur dräktigheten, på siitt 

detta i Englnn< l pmktisc mtlcs, man natmligtvis icke orktinde, 
utan i detta afseonde korrigerade mätlircfveu, <tå lle engelska 

fartygen passornrlo Sue/\-knnalon. 

l\ I. Lt;on lVI.ullcr: »Do förändringar , som inl"örtl-l i t l et 
franska mätningssystomct, llftl"va påtvungits oss för att httlla 

oss skatloslösa för dc mycket fynlliga aftlmg, som praktisoras i 
England . 

I trots at <lon öfverensstämmolse, som vanns mellan tlo 
olika maktorna Yi<l den internationella kommi:;sioncn i Kon

stantinopal år 1873, har England fortsatt att tillämpa i olika 
fall antingen procentsystemet ell er Donaurogoln . 

Såsom Jörcdragamlon riktigt anmärkt, är tlot 'l'ysklanu, 
som år 18RH började att öfvorskrj<la de i England praktisora

do a[llmgsbo»ttimmolsorna. }, anclru, siclan ber ;jag att ftt tillägga, 
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aLt lllHil i Frankrike g<'nom <lckrotct al' dc11 21 .Juli JHti7 börjwlo , aU p fL alla rartyg tillilm p n san1 nllt af d m.gs\Jestii.m nl c'lsl'r \'ör <1ril'kraften som lle i Englan<l stadgade. 
rl'ysklan(l har vissorligen ftr 1 :-;:-;:-; börjat aLt liim11a nJ,lrng föl' icke använ\lbam rum (ospaces inutilisahlcs), men deL ilr l'örs t år 1HD5, som detta land har upptagit <lo engelska al'tlrngsbcstiimmclscnm för maskinrummet 
I Frankrike haEvn afdrag mr ))ospacos inutil isa1J1l'S>I n;u\1-gi[vit:-; genom tlekretet \len 7 :YfarR ] KK!l. l E nglall\l halva Jiknall<lo n\'clragR])OStLimmo1sor b\i[vit införda genom nktmt a \' <lon 2() Augusti 18K\:J, samtidigt me<l ämlraclo bestii.mmelser röran<lo n l'<lmgot för bostittningsrum. H va<l bctrtil'l'ar tlot af l'iiro<1mgam1on omnämnda fallet men fyrmastaren QueYilly, hör bemärkas, att i Frankrike alla rum, Rom icke äro brukbara för transport af go<ls eller passagerare, äro afflragna med det uttryckliga villkor, att dessa rum icke fi\, begagnas. För rökh~'ttor, konYersationssalonger, läsesalanger etc., hvilka icke strängt taget äro behöfliga, mc\lgifvos likaledes a[drag, mHlor rlet att sofhytterna och mat.sa.longerna räknas i tontalet. Föredragamlen omnämner en fransk ångare med ett »tonnage brnt special» af 1113 tons och ett nettotontal af 30 tons. Dessa hans uppgi[tor äro fullt riktia:a . Tontalet. för don hJ.nlitnn·nxo hvil-~~ 

h ' kon i uppgifterna a!'scs, har blihit mod afsikt minskadt uwkr :,o ton:-; för att und vika broafgiftorna i Tro u v i llu. D' ti r detta iintlanuU har man föriiingt nw;.;kinn1mmd ouh dii.rvid minskaL lastrummons volym. 
llYarje re<laro, som förfar efter samma grundl'r, kan [l [t l'llllt laglig Yäg och efter sitt bohag vinna den \'örminRkning 

1 dräktighet, som passar honom, ja hmt kan till och metl lär sitt fartyg ernå en negativ dräktighet. 
I Frankrike är det icke möjligt att göm såsom i E nglaml, hntrcst man liimnat mätningsförrättaren frihet att betlöma, hnruvi<ln det eller det rummet bör beräknas i llrtlkti o·-"' licton eller uteAlntas från densamma, ty Yårn regler för far-tygs mii.tning äro alltför preciserade i <letta htinsoondo lör att utesluta <lon i England rörau(lo engelska fartyg hysta lörhot'P-
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ning dii.rom, tttt tlc u tlä1l\lska my1Hlighctcnm "'kola liitaclmga sig vid näsan al· tontal suppgiften m i rlo l'ngelska mii.tbrol \·on . DeL är för"'t genom \lckretet af \lon :.n Jan. l t\!13 , som man i Frankrike har imitcrnt Euglaw1 vid :jämförmvlet at m rtskinrumnwts volym m c<l volyrn cn at rummet under cliick i stullct Iör m c<l bruttotontalct. Detta i E ngland [öljdu tillviigagi'teLH1c hnT tilll i'ttit <le ongelsk:t rc<laxno att ernå a[dmg af 32 proc. ii.[ vcn i si'ulana [all, tlå man i Frankrike ej eThöll m era än 1D ,2G proc., hvilkot gitvor en olikhet i b ehan\llingon t\f 1~ , 7') proc. till Eng-
lands fönlcl. 

Vi hal' va allts~t <höjt i :20 år mecl att gorltgöm tlctta l'ör-bi sccnc1c, hvilkct emollerti\l icke har un<lgått kompotenta pe rsoner s uppmiirksamhct, på sätt frn.mg itr at do artiklar, som publicerats i »Rev ue generale dc la Marine marchamle» år 181)li . Altlrig n fcgonsin har den aforism, som af förcclraganJen lagts i munnen på de en gelska skeppsr edarne på sidan 1\:J i hans Iöre<lrag"), vunnit gehör i Frankrike. Föredraganden anmärker, att den allmänna moningen bliivit vilseledd genom do otilciolla stati stiska uppgil'terna, och att den franska handelsilottans tonnage icke har minskats, såsom clcssa siffror giiva vi<1 handen , utan t värt om i atsevi.inl grad tillväxt. Detta är fullkomli gt r iktigt, hvad beträffar tullverkets statistik , h vilken är \msera<l på nettotontalen , m on , om man r i't\Hri'cgltr tlen siRta öfvers iktstabl it, som hvarje år pnb1icems at franska tu Hst.vrelson , lii.so r man på si<bn 2:) l'öljamle: , 8ftso m man ]l ära l' lm n se, har sam nwnlagda antalet al' far tygen fögtt vilxlat från l t\Hti till 1 ti\11), m en lloms nottotounao·o är utsatt [ör on kon;.;tnnt lörminskning. Donna förminsk-o ning h ar till orsak de ämlr ingar, som införts i mtitningsmeto-O.en och h vilka haft till resultat, att h andelsflottans afgiftsplikli ga' dräktigh et minskats mod 21 proc. för ångare och mecl 15 proc. för segelfartyg . Det är af vikt att taga dessa faktorer m ecl i beräkningen vid. j timl'örelser rörande bandolsfl otttms 
verkliga storlek vi<l olika tidpull ktor». 

*) So s id. 1()3 i dett<l l<äHe. (Rccb anm.) 
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Yi(l (le ö[\·crläggningar, som ha[va i1gt rulll rörande <lo 
må.tl och steg, som borde tagas för att höja don franska han
dolsllottan, vare sig <lessa öfvcrlägguingar ägt rum i Uonseil 
supcrieur do la Mmino marcila.mlo ollor i la Commission oxtra
parlomontairo, har man däremot betjänat sig af den statil'tik, 
baserad på brntLo<lräktigheten, som upprättats a[ Bureau Ve
ritas oe;h a[ Llovd's llogister. 

Numera, då Frankrike har Yisat, att det kan sjäH nJye;
ket väl försvara sina intressen i knpplijpningon efter JiiPt af
giftspliktigt tontal, skulle jag vilja l.Jemärka till föredraga;tdcn, 
att den parlamentari ska iublandningen har saknat hvarjo bo
ty\lelso, 1 lwacl angår äJHlringarne i den franska clräktigboton . 
För Llossu hafva vi att tacka H. Pallain, förutvarande o·ono
rakliroktör för franska tullverket, hvilkon har understö(lt do 
rörslag, som utarbeta~les af l\I. L. Charlcmaino. Denne senare 
budo vi<l tittpunkton ifråga om hand skeppsmLltniugsangehl
gonhotcrna i nnansministeriot, och hLlrvid har Llrven , såsom 
jag har anledning att tro, kraftigt bidragit clo artiklar, som 
umlertecknarl publicerat i åtskilliga frunska sjöfartstidskri[ter, i 
främ sta rummot i min ltevue generale clo la Marine marchan<le. 

Det är omellertitl just för att rå\la bot för olirllio·lwten i :-, 
det nnvnrando sakernas tillstånd, som jag uti on afhantlling, 
öfvorlilmuad t ill l 'Association toolmi<1ne maritime år 18\Jtl, föro
slagit antngn,n(lct af bruttodräktigheten såsom grund för skopps
umgiildorna. Och för närvaranile föreslår jag i ett annat l·öre
<lrng, so m jag inom kort blifvor i tillf~illo att ilttlln inrör Con
gnis do la marine marchan(lo, ett adopterande af elen yttre lJrntLo
dräktigheteu såsom international norm för tontal, detta i syfte 
att Llndtligen Iå bort do allvarsamma. olägenheter, som för när
varamle häfta vid det engelska systemet med nottotontal, oe;h 
som för oss här i dag blifvit med mästarehand framlagda af 
rlen ärade föredraganden» . 

• Kongressens president, generalen Comerrna y Batalla: »Jag 
anhaller nu att få lämna ordet till föredraganden, för att sätta 
honom i stånd att yttra sig mod afsemHle på de gjonla in
läggen ». 
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JJI. Isakson: , m in o borrar. Jag har mod stor tillfrOLls
ställolse l.\·sstmt till do här gjonla rwförnndona ~ch sär~kildt 
till .H. l\1ullors, enär denne synes vara cljupt .mJtJOmcl 1 c:on 
komp l icoracle skoppsmätningsfrågan, h varo.m v1ttna do taln k a 
och yärclofulla artiklar, som stått att. läsa 1 hans Journal. Jag 
tror mig icke säga för mycket, <1å jag här påstår, at~ det .är 
tack vare han s i ngripancle, um1erstödt af 1\J. Charlomamos v Hl
sträckta praktiska erfaro11het, som de franska skeppsredarne 
hafvn. lyckats , att från franska rogeringen utverka rle lagar o<..:h 
instruktioner rörande skoppsmLitningon, af hvilka clo kLiva 1 

vidstri\ckt mått dragit ekonomi sk fördel inom elen internatio
nolla konkurrenson på värlclshafven, till trots för ellgclsmiin
nens lörscik att på skoppsmätniugens områcle tillskansa sig un-
clnutagsförrnån er framför öfriga nationer. . .. 

Om det är sant, och jag tror, att så är, att fransman
non hafva öiverl:lygbt till och mod engelsmännen i detta spe
ciella fall af internationoll konkurrens, så tror jag, att det är <lessa 
två personer, som man hufvudsakligen bar att tillräkna för
tjänsten af det vunna resultatet . 

J a o· beu::tcrnar mi o· af detta tillfälle att lyckönska ~ r~r. ("b :-:,<-b h . ; 

:Mullor och Daymarcl, doa känClo öfveringomören ho~ Comp~lg-
nio ,,.011 crale transatlantique, till elen iclc, <lo gjort s1g tJll for
kL\.m7mx för, eller utb_vtam1et af (lon nu varamle nettodräktighoten 
mot <len yttre bruttoclräktighoten, en iclo, som silkort har mye;
kot mora gemensamt mod l\1. Moorsoms princip, t\. n det .~.v
stem som för närvarande llär hans namn. H vad åLor betrtlllur 
<le {mdd islm resultat, som i framti(lon kunna rörvilntas af 
sträfva1Hlet för ideens gonomförantlo, synes det nug, att man 
ej kan vara [ör mycket pessimistisk i botraktamlo ar elen fort
farand e existensen i England af \lon parlamentar1slm inbland
ning h vilken jag berört i min afhandling». 
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Pendelpropelle1·n. 
,\f Ingcniör H. U Vogt. 

l .Juli u--m;-) gaf jag i »TngcniOJ"c' ll )) (D<ti!Sk) L'll rodog(i

relso J'ör Pcudelprol>ellom , hvarmed redan d i\. försök pt1giHt u
11

-

rler G år med det resultat, att don i förening mo<1 miinnisko

krart visat sig åran öfvorbgson i n_vttig effekt, bYarvid maJJÖ

verl0rmågan var mycket fullkomlig, Y mc sig man g i c: k fmmtlt 
eller back. 

18DH började de första försök med penclolpropcllorn i l'ör

eJ_Jing mod ångkraft, ocl1 den 2 September t HD~) gafs i , fngo

m_0ron » on kort resnme a f dessa försök , hvilka dock ej f1ngo 

större botyclelso, då fartyget och i s_vnncrhot maskineriet däri 

voro för små. Maskineriet var dessutom icke lätt åtkom ligt 

just på ett stillle, cbr ett konstruktiout~fcl vållade cu tlel 
bryde ri. 

l ~'ö r alt reclucora propcllom, sont don ghngon ulaslutande 

var beräknad l' ör att arbeta i l'öre11i no· med s~, o· el om hon l 
1
· 

n b 

mindre fartyg, till den allra billigaste oe;h enklaste form , var 

don Yid dessa rörsök icke inrättad att backa mod , en brist, som 

tLllmtlrk tes af Herr underdirektör Rnsmussen och som därefter 
afhjälptcs. 

I sin nuvarande form, då den är beräknad för skepp, 

äfvon större, torde don mora fullkomligt lämpa sig för Jwnrjc 

s lags manöver, vare sig man går framåt eller backar, än n[tgot 

annat brukligt systom af propoller och ror i föreuing - pcn

clelpropellom behöfver, som längre fram skall visas , icke ror. 

l) å våren 1800 iniaLles on miuclro båt (20 fot lång, ö t/
2 

i78 --

fot hrctl, 2 fot \l_jupg<'tenclo) mecl petroleummotor till ropara~lon 

pi\. Burmeister & \\rainf'< fabrik, diir rlen ursprungligen för Cirlm 

j2 år seelan byggls för lustfart. Denna båt köpte pg m~ , en

dast och allc'Jlast l'iir nLt få en pålitlig _jiiml'örolso , rl å mnn v1sste: 

att nämnda båts Jart med skrufpropollor haclc varit .J. knop, 1 

alla händelser icke öt\ror -! knop. 

Maskinen är en s . k. l hiistars pctroloummotor, och har 

011 Jodrät :uel, hvarifri\n kraften genom koniska friktions11:ju l 

öfvorfönles till propelleraxeln, så att donnn gjorde 4:2<) slag vid 

;300 sing af maskinen. 

f-lamma maskin roparentdos nu, lwarvid cylindern utbor

rados sh, atL dess cliamoter bl d O, 1 tum större. Diametern är 

nn 3 ,:)V 11 och sbgläng<1on G,s" (<htnska). lllocloltr_ycket ,-J~,s pd. 

clanska --- c1å c.\·lim1crn är ron -; Yicl 300 lwarf är den lll

dikorm1o kraften 1,7. 

Ji'rån maskinens nyss omtalade Joelräta axel 01nsättcs nu 

krnften mec1els koniska kugghjul till dess gamla propelleraxel 

så, att clenna nu gör 120 lwarf nii.r maskin~n gör 300. 

· J>rol'essor Borch, som var älskvärr1 nog att kontrollera och 

företaga. en mängr1 försök mecl pondelpropellcrn, fann_, att Lroms

krnften på Lien gam la propollornxcln holöpto s1g till 1,28 hkr 

v id 300 ma.skinhvarf, yid h vilket pro!' ä[yen ingen i ör (hon

ning var närvarande. Då emcllertirl bromsen . ble~ varm, s!i 

snart man kom öh·or 200 hvarf, måste mau nö]a s1g m od att 

beräkna kraften Yi<l :300 livad, ulH1cr <lon allmänna förut

si.i t t ni ng, at l: explosionstrycket Ya r ( lotsam ma vid ;)()(), som 

vid 200 hvnxf; (flere såtlana bromsförsök förotogos me<1 samma 

resultat). Vid nämnda normala omloppstal fiir maskinen bld 

s:'\lunt1a bromskraften på t1en gamla skru[axc1n 1 ,28; mon dii.r

il'råu öfverl:önlcs kraften genom tapp och yofstako till en nt'lll 

på pendelpropolloms dril'axel, l'ör att gifva <1onna en oseill_o

rnnd e riirclso (po n<1clpropelkms s\·ängningsvinkol ä r 80°); Ylll 

ö l' vm·gångcn från rotenm<1e till oscil lerand e rörelse förlomd os 

åter n åo·on procon t kratt. 

,\~kil li ga olika <lrifytor och Jjedrar pro!',·a<1os mellan don 

17 Alto"Ufiti ()ch 17 Dec:cmbcr, oe;h farton Ymicmdo mellan ...t.,-1 ,... 
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och 4,7 knop. Vi skola omellerti<l on<last r orlogörn för d0t 
sista försöket, som gaf det bästa rosultntot. 

I X o vem b nr månad HJOO uppmätte professo r Boreh en 
fart a[ 4, i knop vid 30() sing af mnskincn , lJVmvid dess cffok
ti\·a kraft alltså skulle Llih'a l,:3 0H ; mon låt oss för säkcrhC'Ls 
skull antagn, nLt don var l ,:l:J pi\. c lon nrsprnngl iga sk rn l'nxL~ In , 
så har <lon i nlla hnnJ olsor iGko \'nrit mor ii n l ,:; på ponclel 
propellerns axel. 

En månacl innnn elen i [örhflllnnrlo till kraften rätt bc
ty<llig·a fmten af 4,7 knop uppnflddes , hacle profes:-;or Borch i 
när\'aro a f on del inb j nrlna, prot'cssor II annover , dri rtsbesiy
rer Trminger, i n geniörerna Plengo och J[ oltGil, k n p ten J ens~ n 
m. 11. andra, företagit ett bogseringsförsök, l'i\r att l1cstiimma 
clen nyttiga eftckton , som j Oktober belöpte sig till W3 - ii:-> 
proc.; mon scclnn dess !Iaclo genom förl>iittring al' drillrarten 
och i synnorh ot af fj orlrame dcimn eft0kt stigit betydligt. \rid 
Jiämmle bogsoringsl:örsiik, som iigd e rum don J 7 Oktober 1 UOU, 
fann profossom, att bftte11 Yid -+,:l knop ntöl'vac1o ett motstånd 
af 5'2 pcl; vid -+,7 knop kkull e j enlighet hi1rmocl uneler l'(irut
siittning n[ att motsL<'tnclot varionulo mod hastigheLens kntclraL 
motstånd et ha blil:v·it G2 pd. (vid hastighetor iil'ver i) knop 
~::k ulle motståndet nf' en s:'i. liten bi'tt lm varierat :-;tmlmre, iin 
e ft er hast ighotuns kvaLlrnJ); låt nss cmellorticl sätta moto;thndot 
vid -1-,i knop, svanmclo mot 7,7 •> danska fot p er soknncl , till 
Ii() p<l. Det af bftten utfiinla arbetet blifvor rlå 7,7•) x (i() = 
41i:-> fotpnml por sekunrl, m edan maskinens arbete uLlryckt i 
fotpuncl, blifver l,a X -1-80 = (i2-+ fotpuml , och Wrhftllandc:t mol-

-+li:-> 
lan dessa ollor G

2
+ = 0,7 •> iir större, ii.n tlot vid propcllerskrul'-

ven kiin<ln. 

.Man ser, att clossa försök äro alldeles oberoende af om 
bfttons tidigare prostntioner mod skrufpropoll or !Ja varit full
komliga eller icke, och påståendet om p enclolpropollcrns stö rre 
nyttiga effekt nr alltså alhlol es icke bnsoradt på, att båtens fart 
mocl donsamma ble[ 17 1/ 2 procont sLöl'J'C', tLn l1vad elen yarit 
mocl skrnl'prope ll C'r. 
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Ett annat ,-iktigt l'örsök sknll ilnnn nämnas: 
J\[0(1 den propollN, som gaf +,7 knop, fann professor Borch 

ett rlriftryok at Hl pund Yi<l :m;> maskinomlopp, syara.IHl e mot 
8-± pund vi rl 300 hnLrl' och 1,28 hkr, eller med nnch·a ord li:\G 
pund por oilokti\' hkr. Uan sknll Yicljämförolso härm0cl knap
past Anna någon skrnfpropellor, som gifvor ett tryck af ö[ver 
40- 50 pund p er eHckti v h kr.; i lwarjo fall ilr 60 p u n el \·id 
skrutpropollom m ycket sällsynt. D etta öfverskott i <lrifkralL 
är nu i sjäHva. verket icke så märkligt. Ji'ör <l ot första. gihor 
penrleltlropellern i sig själf större nyttig oHckt. på sin nuva
ramla ståndpunkt 7!> proc. mot (i\.J-70 proe., som äro de högst:t 
värrlen l' unna vid skrnlvon; men därtill k ommor den omstän
dio·lloton ntt skruhen [örökar fartv rrots motsiånrl m o<l ;20----Fl h ' ,, <._.) 

proc., genom att suga vattnet b·å n akterskoppet ; det iix niim-
]igcn nästan utes luta nd e det a[ skruJ'yens b lad , son1 !'ör ö.~o n 
blickot är i.i[vOl·st och som har elen stora hastigh oten nilra yat
tenytan , som orsakar c1onna ökning i m ot:;tånd et, genom aLL 
minska tryekot kring den fylliga delen al· akterskeppet. [motsats 
härtill Ilar pendelpropellerns dril'yta blott ringa linstighet nära 
vatten ytan, och motståmlsökniugcn kall därl'öro uctcc]oms SOlll 

oväsentlig. Af n ämnda orsaker, i l'iironing meLl Ll0n om sUin
clighot, att p cndolpropcll0rn åvorkar 011 -J.O proc. större vatten
massa än skrnfvon och bo:-; ittor ol:tsti e itot- så att vattnet gracl
vis :1ccelorora.s i motsatt riktning mot fartygets -- må man 
icke förundra sig öfver, att <l en gil'vor betydligt sti.irrc nyttig 
cl'lokt. 

För dom, som efter clonna korta bcrii,ttolse om p cnrlol-
propollorn , önska on förklaring al densamma, innebålles en så
dan i det följand e : 

Fig. l v isnr ett akterskepp m e<l pomlC'lpropeller , sodt l'rfl.n 
siclan o0h clolvi s i genomskiLming. 

Fig. 2 visar p enrlelpropollcrn och dess förbincl clso r scclda 
a ktoril'n'm . 

Fig. 3. Drifytan m ocl n oLlors tn. stycket al' closs st.nnx0l 
m erl uniYorsa llocl od1 ilnclan af Lle11 i.il\·o rstu stationära s1,vrclX0ln , 
som hildnr l'örhin 1l elson lllcd raLL ocl1 l'.j oclnu. 
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Fig. -± visar fjoclrarno och don <lärm o<l förlmnLlna ratto JJ , 

sor1<1a of van i frå n. 
Fig. [) visar, sedd uppifrå n ocb i genomskärning, en ii.ndrn<1 

form af ratt, vid hvilken l1o i fig. -J. visade spiraHj o<lmrno 

blil"vit or:-;atta al" pneumati ska fjcdrar .. 

Drifytan ollor ro<1 rot D är förso<lt m e el två ögon H och 

V, af hvilka det unlho iir p asatt ocb orubl..Jligt fiirbuJ1det m cc1 

on i ytans lä ngd riktning gående axel t, so m är vr id bar t lug

rrl.(l i on i lil.ngdriktni ng gåen de utborrning i den mod <lri f
nxeln A fast förbundna , v inkolrätt p å donna anbragta armen 

T, omkring h vilkon llrifytm1 s am1ra öga V gri per, så att rh-if

ytan kan vrid a s ig frit t om kring armen T , under <lot att t 
vri<lor s ig lika m~·ckc t i 71

, samtidigt m Oll att drifytan , likt en 

pondet, svii.nger fram oc..;h tillbaka m od armen T i ett mot !"nr

tygets längdriktning v ink elrii.tt plan, då axeln A nides fwm 

och tillbaka.. Dril"ytan får salodes samtidigt två rörelser oll or 

svängnmgar. 
Den öf"vorsta. ändan af styraxeln t är mod hjälp a l" on 

uta n för ii.ncla n af axeln A anbragt uuivorsalled u förbuntl on 

m od en i l"mtyget uppstii.lld, vertikal styra xel t'. 
UnivorsaliOll on t illå ter sålumb, att t svänger mml T , un 

der det att t' iir stationär, h varvicl ])'s svängn ingn r kring T 
genom t , n och t' forttJlantas ti ll ett nn.f a, so m åter m o<l t ill

hjälp a[ fj odrnm o F , lwilb1s antal knn vara större ollor min

dre, iir Iörbuntlot med en moll uafvet a koncentri sk krans b, 

som är m ontenvl pi't ett passande undor.l ag. Nah'ct a står så

ltmda i fj o<l ran de fdrbind ulso moll b-ansen b. Nafv l'L n, fj eclrnr

no F och kransen b bilda tillsamman on ratt H, i h\·ilkcn 

l"j erlrarne representom ekrumo. Kransen b iir p å omkroLI':on 

försod<l m od kuggar, so m sLå i ingrepp med on sn äd zn eller 

skrnf 8, så att rutton kan vridas m od tillhjälp af clonna o; JJ äc;ka , 

som i sin ordning otm-ri<los antingen m odels elt pi't dess axel 

anbragt hjttl ollor models l ' ll kugghjubutviix:ling O (F'ig . ..J.), 

oll or ann<lll likmtJHlc nnonlning. Alla rörelser af rattens kran s 

forlplautas genom fj o<lmmo till na l·vot. I stället för att för· 

bin<la kran;:;en b och na fv ot a m oll h vamndra moll ti llhjälp 
T idskrift i Sjiit•iisendct. 1:1 
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al' RpirnJI'.jcdranw P (hYilku äro vrirlbu1a kring tappar pft re
:-;pckti H' krans oclt n af) , kan elen n a förbindelse ske medels ett 
par [H~cnmatislm f,iPdrar 11'1 (Vig. 6). Sådmw pncumatislm 
f.ic(lrur äro c.ditH1rar mod snmm:mtryckt luft oc h on i cyli n
(km Uitt i:ilntnndc pi:-;tonkanna. Cy1inc1crn och pistonstången 
iiro ni(lbart förlm1Hlna med tappnr pi.\. IJvar sitt ~11· rattons 2 
c·lcmcnt a od1 b. Luftens tryt.:k i c~·lind crn vidmakthålles ge
nom en !iLen tryckpump, som kan dragas af den rclutint rö
relsen mellan nuf oc.;h krans. 

När al'!nen T svänger, modtager elen drifytan D, som af 
vnttnds tr.\·ck nidu::; , så att den bildur on viss vinkol med far
t\·gets rörclseriktui11g. Vridningen fortplantas genom axeln t, 
unin:rsalleclun u och den stationlira axeln t' till ljcclranlo i 
ratlen B, som bcst~lmmor vridningens storlek, då denna, beror 
af fjocl ram os styrka. I pewlclslagcts ytterställningar inställer 
sig drifytan i fartygets rörelseriktning. Under <lrifytans lrån 
elen eua eller andra ar dessa ~·tterställningar in mot midtställ
ningen med växande hastighot ntlörda svängning, förökas det 
af vattnet mot ytan utörvade trycket mer och mor, så att ytaus 
vriclning omkring T successivt växer och fjedrarno P följakt
ligen spänuas mor och mer, intill dess micltställningen är upp
nådd; härefter artager sviingningshasligbcten åter och den i 
fjctlrame accnmnleracle energien afgifves, i det ytan vrides till
baka och tj odrames spänning altager, intill dess den motsatta 
ytterställningen uprnatts. De sålunda åstadkomna tiskst:järt
artrul e VridningGtrllO a[ drifytan VOrkar framdrifniugen. 

l\Iod till!Jjäl p a[ det Jile ll axeln t' fast förbundna mttnaf
vet kan cll'ifytan omstilllas 180°, så att don komntor ntt intaga 
on stiilluing motsatt den i t1g. l visade. P endelpropollom kan 
då drifv~t fartyget tillbaka, så att mau sålunda kan backa, utan 
att omkasta lllaskinen. Yicl en mindre vridning af ratten 
{tstndkommcs, att chifytuu ställes så, att don vid svängning åt 
clo11 ena sidan Lildar on större vink:el mod rörulsoriktnin gon 
än \·id svängningar åt elen andra; följaktligen kommer farty
get att syänga. ~Ian bohöfvcr sålecles ieko något siirskildt 
rotlor, utan kan styra fartyget mod ondast pen·dolpropollorn, 
antingen man går framåt eller ba ck. 
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Kransen b fasthåll es af sn ii.ckan S, så att det un(lcr gfm
gen blott är nafyet a a[ ratten, so m oscillerar tilhmmman m ed 
axeln t1

, universalleden u och t mod drifytan D , h nu·s sviln g· 
ningar spänna fj cdrarno omväxlande på don ona och elen an· 
dra sidan. utlöse r man därför snäckan från förbind elsen lliOd 
kransen b, kan propollarn svänga, utau att dril\·a fartyget !war
kon fram ollor tilllmkD, i llot att fjudram c i så fall icke spii.tl
nas och clril"ytan D instiillor sig i sin rörelser iktning vid till
fäll et. 

Efter den nu gifna förklaringen af pomlolpropolloru in
ses lätt, att dess drifyta ägor on dubbelt harmoni sk rörelse, i 
det elen svänger me el den sig fra m och åter vrirlall(le axeln A, 
samtidigt som omkring den förande armen T. ~'vlotodon m ed 
drifytans d u b bia harmoniska rörelse hr tagen efter elen an vis
ning naturen g ifver, i det att alla simnmndc djurs oelt fåglars 
drifytor äga dubbelt harmonisk rörelse. 

En ollor annan, sor11 icke går till botton mod förhnllan
clona, skall lmnske såsom motargument kunna in vända, att on 
människa kommor hastigare fram på en banacl väg med on 
bicyclo, ii.n mod sina bon, mon detta gäller icke på ett nylJHijclt 
fält , en trappa ollur tlylikt; pi.\. det hela taget äro väl sålunda 
benen fullkomligare. I medior såsom vatte n eller luft ställas 
däremot icke så varierand e fordringar på de simmande eller 
flygand e djurens framdrifningsmedel; af clelll fordras u lott 
ekonomisk fnundrif11ing och manöveriörmåga, alldeles i likhot 
med h V<Hl af pcmlolpropollorn skall p res toms. ~om ett exem
pel på dot ~luclamålsonliga i djurens byggning m å nämnas, att 
stjärten hos !tvala rno ligger horisontalt, emedan do amla.s mod 
luugor och tilHöljcl lt äraf böra manövrera i närhoten af ha[
vets yta; allt i u a turen har sina fys iska orsaker. A .. tt ponclol
propell ern gifvor större nyttig effekt, än skrufvon, har också 
sina fy siska orsaker, llYilket skall visas i dot följande. 

Det sätt, !tvarpå en fågel gör bruk af sin vinge, är tro
ligen kändt a[ nästan hvm-jo tekniker, som har litet sinne l"ör 
naturen: Vingarmon svänger npp och nod , som on pendel, 
Iör-an(l o mo(l sig· dril"ytau , som är elastiskt [öretwd (b ,nn cd; men 
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då clenw.t yta också är i stånd att fiiretnga en elastiskt regle
rad rörelse kring vingarmen, Glir dess rörelse dubbelt harmo
nisk. -- Det bör nämligen här ori n ras, att en vi k t upphängel 
i eller reglemrl af en gotl fjeLler, i det nllra närmaste svänger 
som eu pendel eller med en lwrmonisk rurclse. (Den omstän· 
dighet, att viugens (1rifyta bildar en annan vinkel med fram
ch ifningsriktningen under nedslaget, då vikten skall gilvas en 
impuls uppåt, än under uppslaget, h indrar icke, att Bväugnin
gen blir harmouisk). PendeLntall eller harmonisk måste sväng
ningen vara, för att undvika förlust genom stöt eller på am1:1t sätt. 

:vred fiskstjärten eller de simmantle dägg<ljurens 
svans eller drifyta förhå ller det sig också på samma 
si:itt; cleuna har också e:1 clubbel hmmonisk rörelse: 
genom att helt enkelt svängn drifytan en vinkel 2 a 
(so Fig. (i), alltså en vinkel a med rörelseriktningen 
och en lika stor vinkel mot densamma, torde må
lJända måugen antaga, att drifytan trycker lika myc
ket tillbaka, som framåt;- detta är emell ert icllå.ngt 
ifrån fallet, ty man får den härligaste framdrift, i 
Llet att vattnet drifves akteröfver etter samma lag, 
som (len, enligt hvilken luften utsändes af en sol
fjäder (bvilket neclan skall vidare beröras). För att 
likvit] undgå, att drifytan svänges mot d:jurots rö
relseriktning, Lir tlet så, att den smädua bakkroppen 
samtidigt svänges ut såsom på figuren, bvarvicl uuJ
vik~s, att <lrifytnn kommer mot r0relseriktniugen. 
De simm<UH]e djurens drifyta bar sålun<la också 

Fig. G. Jubbel hannoni::;k rörelse liksom fågelvingen . Som 
111an tonle ha funnit, är <let denna dubbla harl1loniska rörelse, 
som kopierats i pendelpropcllem, och för deru, SCJll genomlänt 
förklaringen af densamma, torde <let måhända vara klart, att 
pcnclclpropellerns drifyta ej svänges mot rörelseriktningen. 

Det återstår nu ntt förklara fördelen nf att gifnL dri l"ytan 
dessa penclelnrtaclo svängningar: Det har förut f-J oro gånger 
omnämnts, att en plan ytas motstånd växer utomordentligt, 
genom att man litter elen vri<la sig om on axel i sitt egot plan; 
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i detta !"all kan mot~·Mmdet tiinkas koncontreraclt i tryckcentmm, 
och jämf0res nu tryckcentrets hastighet mo<l samma ytas hnstig
het , normalt mot sin utsträckning, så förhåller det sig så, att 
om t . ex. dessa hastigheter äro lika stora, så är motståndet 
mot den yta, som roterar, mycket större, än mot elen yta, som 
röres normalt mot sin utsträckning. Ors:=tken härtill är i kort
het följande: Om en yta A vrides omkring O (Fig. 7), blir 
trycket p på tryck- eller lovartsiclan störst emot don del af 

ytan, som ligger närmast don dol 
af perimetern, som är längst från 
O, och som clärför har största 
hastighet mot luften; härifrån af
tager trycket inn.t mot vridnings
axeln O; cliirför har också luften 
på lovartsiclan en vi:os benägon-

O het att strömma in mot vrid-
Fig. 7. ningsaxeln. På läsidan äger all-

deles motsatt förhållande rum; där blir trycket minst , där ytan 
med största hastighet går bort från luften, hvilken därför kom
mer att strömma såsom pilen visar från axeln mot den del af 
peri metern, där hastigbeten är störst, eller från hiigre tilllägre 
tryck, och centrifugalkraften verkar i samma riktning. Man 
förstår måhända nu, huru luften kan utsändas från en sol
fjäder; bårle trvckdifterons och centrifugalkmft spela en stor 
roll vi<l förminskan<lot a[ lufttrycket på läsidan af en rotoran
de yta, och det är därför också hitt förklarligt, hvarför lul"l
motståndet mot en s~Lclan är så jämförelsevis stort. Vid en 
vinkolhastighet af 80' per sokunc1 kan sålunda luftmotståndet 
vid en sådan jämförelse, som ofvan nämndes, bli 3 gånger 
större för elen yta, som roterar. Eger en yta clubbel harmo
nisk rörelse, såsom pendel propellern, som >Tider sig både kring 
drifaxeln A och orn don föranrle armen T, så är det klart, att 
ytans förmåga ntt åstadkomma on intensiv tryckcliffirens i utom 
ordentlig grad förökas. Förluster kunna sålunda icko komma 
ifråga, då rörelsen är harmonisk. 

}~n snk af stor betydelse är bestärnmaudot af trych:centrnms 
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hige. \'icl den fiirsta uppsal:ocn om pcwlelpropcllcnJ , i Juli 

lk~J:\ r-;ökte jag bestiin1ma det genon1 on enkel boriikJJill.~';: 

Ordinatorna vakles i dril\tans kortaste ntstriiekuino· n1ccl \' -. ,....,, . 
axeln i drifaxelm; rnirltlinio och absci~:~r-;oma i ytans liingre ul-

striiekning. Vidare to,g jag endast hiill SJ'Il till vinkolhnstighc

teJJ w kring den oscill enmcle dril'axo lns mirltlinio. 'L'ryd:eL 

d P mot ett clemciJL pft atst<"wllct x l'r[tn niimnda JIJi<1LiiiJi c 

blir då 

el P = cD y w"x"ydx, 
l (J' 

h 

)' \\' xvdx 
dilr y ilr vikLon af on lmlJikon!J et vaLtciJ ouh ~ · ~ nmssan 

(l' 
h 

<J [ det vaLtenclomcnt, som rör sig llJed IJastig!Jctcn \\·x. ? iir 

en koeHicient. Totaltryekot nppgfLr diirvirl till 

P = m _1_ w~ ~~~nlx 
r g J l . , 

]l 

ditr l b etecknar drifytnns längd och 11 \·attcnliJJiens abtånd 

från y-axeln. Momentet af detta tryck blir, då hitfarmon eller 

afståndet till tryckeontrum betecknas mod r: 

hvamr erhiLlles: 

r - , 

- J,~2yclx 
11 

som clå l.Jlifver elen allmiinna intogmlekvation, hvarnr r , e ll er 

afstånclot till tryckcentrum från clrifaxelus midtlinie, kan be

stämmas, om man känner ekvationen y= [(x) för clrifytaus 

begränsningslinier. · 

Ett alldeles liknande till vägagångssätt kan n n an vitndas 

för att l.Jostämma tryckccntrum •. 'l afstånrl från midtlinien af ar-

- Hn-

mon T; mun orhi'dler dit. lik ;;om LYtL tn·ekeentn1, och rröga blir 

d tL om liigot nwllail des;;a li tu la ar det rätta Lryck<.:ciJtruiii, 

m on clotta f;Onasto SUÖJ'Hllltll iii' uj liitL att hc~:~vam, dft riirsiiken 

g i [vit vid !w mlon, att den ile! aj' Il r i flTuckrt som hiirröule från 

sviingningsvel'kan ornkrinq armen 'P ral' ltclt oclt /ull11'f öj'ua

viiganclc! !Jet iir klart, att om mun iukc kiinner y = r (x), c>! ler 

ekvationen l'ör ytans begränsningslinie, f;[L kan man allcl·~ll's 

icke p}L toorotink viig l..Jcstämiw1 tryd::ccnln1ms liigo. L de alldra 

(! osta fall iir naturligLyis Legrtinsningslinion godLyeklig, ocl1 

blott försök ~ign rlitrför giltighet. 

D romskraften för perclericn ar Cll Yci'Lappski [va , all IJragL 

pit elen gamla propelleraxeln yar niinllig('ll l ln pd., och don1w 

kraft vorkwlo på ett nfstånd af omkring n,G" frfLil axelns nJidt

linic. Kra[Lou dän\ har därför varit 

11 - 5 ,G 13- l 
D X -,----;: = i p( . ; 

-'±,( 

upp oc!t ner! efter vcftappskifvans clialllctor l.Jlcf kraften (d<i 

diall1etcrn är a o·ånbo·er mindre lin l)Criforion) 7f b<råncb>er stlinc 
o <.. 2 <.. , 

ollor cirka 21G pd. ; denna kraft öherflinles nu till on !i 1J/' 
lång arm på pcmlelpropcllcrns svängningsnxcl, hYarvid mo

mentet för att S\•iin ga clril'axeln blir G,.) x 2Hi; på g rund ar 

dc relativt spetsiga Yinklame mollan- nitmiHln ann och yol'sta

k:en kan dock knappast påräknas mer, iln cirka G,,, X 200 = 

1300 'u:'" till oscillering af (lrifytnn. Då påkänningen i ett t<"tg, 

som hindrad e bfLLen att taga fart , Yar 84, pund Yi'l i300 nm

skinslag, giiver <letta oss i alla Iall redan något begrepp om 

tryckcentrums läge, och man märker, att detta har legat rela

tivt högt, clå dri[ytans hela längel från drifaxelns mi.cltlinio till 

spetsen enelast var 28,7". Biclotryckct i anbringningspunkten 

kan knappust hafva varit mycket större, itu framdrifniugsLryc

kct, och om dessa tryck varit lika erhåll es 8-1 . x= 1300, el är 

x är afståndet till tr)'Ckcontrum. l\Inn får då x= li:>,,'i". Dö, 

propel1ems h alf va längel är l -!,J inses det, att clen dynamiska reak

tionsvorkan vid r-;vängningarne om kring elen föram1e armen 

T, lwarigcnom vnttnot sitneks akterötvcr1 måste hafva varit 
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!Jolt och hållet öfvervägando och i donua viftning ollor sväng
ning kring armen T deltog hela ytan under w'l.got mora ons
nrtnde vilkor, än vid svängningen kring drifaxcln, diLr dc11 
yttersta delen af drifytan hade rolHti vt stor hastighet. For
men af drifytan var ungefär, som visad i teckningen; mon <1ot 
mest förvånande är, att drifytans medelvinkol mod fartygets 
framdrifningsriktning syntes vara blott 25°-30°, i det att <hil'
ytan i pendelslagets yttersti:illning inställde sig i röreboriktnin
gon, under dot att don största vinkel med donsamma i micltol
ställningen var 50- 5f>0 , hvilkot som medelvinkel gifvor 27° 
Häraf borde man vara berättigad att sluta, att siclotrycket harle 
varit mycket större, än fmmdriftstryckot, (statiskt borde jn 
dessa halva förl1ållit sig till bvarandra som cot ~27°), n:Jon hade 
siclotrycket varit t. ox. 100 pund, så skulle 100 x x= 1300 harva 
gifvit ott tryckoenterafstånd af 13", hvilket synes orimligt; pi\, 
grund af den elasticitet clrifytan ägde, kan det clock antagas, 
att medelvinkeln mot rörelseriktningen varit större. 

(På författarens framställning bar utelänmatH den beräkning a[ er
fonlerlig kraft på clrifaxeln till ett 4000 tons fartyg uneler olika fiirut~ätt

ningar, som i originalartikeln här finnes intagen). 

Till ofvanståoncle må erinras om, att pcnclclpl'opeltel'ns 
ängma,~·kin it>r utomorclentlifjt enkel, då af den!iadm;w endast 

fordras en fn~rn- och tiltbakagåenclc eller '/"eciprocerancle rörelse 
såsorn vid pumpmaskiner etc. Från balan~en på <lrifaxoln uör 
clook hälst en vofstake föras till en veftapp, för att från dellna 
draga slid on och reglera slaget; donna auxil iäm rotorall(lc axel 
kan också förses med ett litet svänghjul, blott för att knnna 
accumulem så mycket kraft, som eljest kräfves af styrmaski
nen; dot är nämligen här blott fråga om att kunna roglom 
de små ojämnheter, som uppstå vid styrning ute på lmfvotl 
Vid större manövrer måste ju maskinens gång regleras medels 
ångtilloppet, såsom i ett mod skruf försedt fartyg uneler sjö
gång. Yicl omkastning från framåt till back stoppas maskinen 
clet ticlsmoment, som erfordras för att vrida clrifvtan 180° 

~ 
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Vid ol'van omnilnmcla modell pä 1 1 /~ ton, Lltir kraften 
v<~r 1,;; hkr., orsaka<le propellern motsvarande svi.ingningar al' 
akterskeppet på cirl.::a 1/ 4", bvilka <lock icke märktes mycket, 
<lå uåton sarntirligt gick framät omkring 2 fot. Aktern avan
cerade sålunda efter en våglinie, hvars längd var öfvor VO 
gåugor större än höjdon. :Men kraften var här stor i fiirhål
lando till massan, då modellen ungefär motsvarade ett fartyg 
pli t . ox. 4000 tons moLl enelast en propeller, dril'vot af en ma
skin p<"t -tWO ind. l1kr. till en fart at bortemot lV knop . 

Rekapitulera vi nu några af hul'vuclpunktcma rörande 
pendclpropellonis nyttiga effekt, bli [va <lessa Iöljamlo: 
l. Pomlelpropellorn åverknr on 30~~ -±0 proc. stöno vatten

massa, än skrufpropellern; det ~ir t. o. m. en omöjliglwt 
att med skrnl'propoller åvcrka on lika stor vattonmassn, 

som med pendolpropellern . 
2. Pendclpropollorn äger olnstioitet, sä att den på ett full

komligt sätt kan accelerera vatten gradvis och utan stöt 
i en riktning motsatt fartygets och därigenom bilda en så 
fullkomlig rörolsomängcl, som möjligt, motsatt fartygets. 
Då det icke är konstruktivt möjligt att - under vattnet 
- förse on skrul'propellor med fjodmr, vare sig af stål 
ollor pneumatiska, kommor cliir alltid att äga rum förlust 

gOJlOill stöt. 
0. Pcudelpropollorn kan nrbotn, utun att åstadkomma ökning 

i motståndet - åtmiiJstono icke nämnvärd - akter om 
on iLlocl fartygshopp med fylliga vattenlinier akter -
111<111 tviugas mod andra ord icke till att förderiva fartygs
kroppens fonn, som vid användamlct af skrufpropcllor. 
En iclool form af akterskepp, hvilken för sjödugligbetens 
skull forchar fylliga vattenlinier, orsakar nämligen för stor 
skillnad i kölvattnets hm;tighot uppe nära vattenlinien och 
nere vid kö lon, för att skrufven skall kunna arbeta däri l 
Hor och rorstäf bortfalla äfven, där ponclolpropellor an

vändes. 
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4. l 'en e! el propoll em g i J' vor e11 Llln IlÖvo rl'örili [Igu, so 111 il r o mö j
lig att uppn [I. med skml'propoll or oe l1 r or i l'örcning. Dl't 
\'iil dc och kommamlo, som pcnclolpropcllorn gil\rc r ö[\'er 
ett fa rtyg, ii.ro följaktligen också omöj li ga att uppnå vid 
sk rufpropollcm. Skall man t. ex . upp mot storm och sjö, 
kan man vid pcmlelpropoll crn p l'tr ii.kn n iW-- :35 proe. större 
dri[trvck vid sam ma hiistkra[tan tal . 

, 




