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Engströms snabbskjutande kanon. 

Å verldsutställningen i Paris föregående år funnos tvenne 
57 mm. snabbskjutande kanoner, konstruerade af kommendören 
m. m. i kongl. flottans reserv C. C. Engström. Dessa kanoner, 
af hvilka elen ena var tung och afsedel som fartygsbestyck
ning, den andra lätt för kaponierbestyckning eller som fält
kanon1 voro utstälda af franska firman Societe anonyme des 
ancit:l nS etablissernents Cail, innehafvare af patenträtten utom 
Sverige. 

D {t det för tidskriftens läsare torde vara af intresse att 
lära kän.na dessa kanoner, delgifva vi en beskritning af dem, 
hemtad, dels från patent- och utländska fackskrifter, dels från 
uppgifter lemnade af konstruktören sjelf. 

Den lätta kanonen är monterad å en elastisk lavett, i hvil
ken Bellev~llefjädrar absorbera rekylen, h vilken för . öfrigt är 
helt liten; kanonen är försedd med ett skulderstycke i och 
för rigtning. 

Den tunga kanonens lavett är en centralpivotlaYett med 
vertikal hydraulisk cylinder; kanonen återföres efter rekylen 
medelst BelleYillefjädrar, hvilka omgifva pistonstångens fria 
ände. Liksom den lätta är den försedd med skulderstycke 
för rigtning. 

Mekanismen är med undantag af några få detaljer lika å 
begge kanonerna; v1 beskrifva derför blott en af dem, nem
Iigen den tungas. 

Handterandet af mekanismen försiggår lätt och är föga 
ansträngande. 

Vi hänvisa till åtföljande plansch, å hvilken Fig. l visar 
n1ekanismen sedd från venster, Fig. 2 densamma sedd bakifrån 
och :E'ig. 3 sedd från högra sidan. 

Tids/w. i $jöv. 1890. lO 
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Hela mekanismen är förenad till kanonen medelst fyra 

öron S, parvis fästa vid kanonens bakre plan, af h vilka de 

begge öfverst belägna benämnas öfre ·öronen och de nedtill 

belägna nedre öronen. 
Mekanismen består af följande hufvudclelar: 

l:o) slutstycket med bult och hjul. 
2:o) Ö{verlallet med handtag, bult och hjul. 
3:o) Affyrningsinrättningen, bestående af tiinrlstijt, slogfjiider, 

spännslid och aftryclcrwe. 

4:o) Extractorenw. 

5:o) Stoppklinkan. 

6:o) A~ttomaten. 

slutstycket A, som stänger kanonens lopp, är fast förenaclt 

med sin bult C, hvilken senare genomgår nedre öronen. Denna 

förening åstadkommes derigenom, att en upphöjning (synlig 

å Fig. 3 vid E) å bulten ingriper i en motsvarande ränna i 

slutstycket. Ett hjul E, förseclt med tvenne urtagningar (för 

dobbarne å öfverfallets hjul), är fastkiladt till slutstycksbultens 

högra ända. Sålecles följes en rörelse å detta hjul af motsva

rande rörelse å slutstycket. 
Sintstycksbulten kan endast införas genom nedra ör_onen 

och genom slutstycket eller utdragas ur dessa, då slutstycket 

är i sin lägsta ställning, el. v. s. då mekanismen är öppnad, ty 

enelast i detta läge motsvaras rännan i sl~1tstycket af en dylik 

i högra nedre örat. Såsom längre ner skall visas qvarhålles 

bulten i sitt läge, då mekanismen är öppnad, genon'l öfver

fallets hjul p, hvilket ligger an å högra siclan af slutstyckets 

hjul. Då slutstycket är i andra lägen q_varhålles bulten genom 

högra ändplanet å upphöjningmi, hvilket ligger an mot högra 

nedre örats inre yta. Tvenne anslagsklackar a a stöda, då 

slutstycket är nedfäldt, mot en packning å kanonens underkant. 

ÖfoeJfallet B. Sintstycket qvarhålles i sin vertikala ställ

ning mot kanonens bakplan genom . öfverfallet, hvilket omfat

tar slutstyckets öfre massiva del. . 
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Öfverfallet är medelst en bult D och å elensamma befintlig 

upphöjning fäst till de öfre öronen på liknande sätt som slut

stycket. Denna bult kan dock, efter det bygeln P är bort

tagen) utdragas, hvilket läge än öfverfallet innehar. Bygeln 

fasthålles af ett snöre eller en spiralring. Å bultens D högra 

ända finnes ett h.iul p fastkilaclt, å hvars inre sida tvenne 

dobba~: q sitta. Öfverfallets rörelse, hvilken åstadkommes ge

nom att röra handtaget (se Fig. 2 och 3), som bildar en kolf, 

motsvaras således full ständigt af en liknande rörelse å hjulet 

p, som genom sina dobbar förmedlar rörelsen mellan öfver

fallet och slutstycket, derigenom att dobbarne ingripa i mot

svrtrande urtagningar i slutstyckshjulet. Venstra sidan af 

öfverfallshjulet är beläget något utanför högra (yttre) sidan 

af slutsty.ckshjulet, hvarigenom, då mekanismen öppnas, det 

förra hjulet glider utanför det senare, hvilket således qvar

hålles. Slutstycksbulten kan således, såsom vi ofvan antyclt, 

ej utdragas, då mekanismen ·är öppnad, med mindre öfverfalls

bnlten är utdragen ett stycke. Detta senare kan blott ske, då 

bygeln P är borttagen. 
Ajj'y1·ningsinJ'ältningen. 

Tändstiftet I rör sig i kärnliniens rigtning i en urtagning 

i slutstycket. Det är försedt med trenne stoppklackar e. Då 

tändstiftet införes eller urtages, måste det passera genom ett hål 

i slutstyckets bakplan. (Se lilla figuren öfver Fig. 2). Detta 

hål har samrna genomskärning som tändstiftets tvärsnitt öfver 

stoppklackarne, d. v. s. trenne segment a 60° äro deri urtagna. 

Då klackarue passerat detta hål, vrides tändstiftet 60° åt ven

ster, hvarigenom dessa komma midtför de ej' urtagna 601) seg

menten af godset i slutstycket. 
Så länge tändstiftet således qvarhålles i sitt 60'1 åt ven

.ster Hidna läge, kan det ej utkastas, äfven om en läcka å pa

tronen skulle uppkomma vid skottlossningen. Det q_varhålles 

i sitt vridna läge genom trenne bakre längre klackar (synliga 

vid I å Fig. 1), hvilka glida i 60<) segmenturtagningarne i slut

stycket. Dessa långa klackar sitta midt för mellanrummen 
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mellan stoppklackarue och äro så långa, att de, då tändstiftet 
är fullt tillbakafördt (såsom i :B'ig. 1), fortfarande äntra hålet 
i slutstycket och clerige~om förhindra all vridning å tändstif-

tet under mekanismens ±unktionering. ' 
'l'ändstiftet kan emlast vridas och derefter ben t tagas, då 

rlet genom yttre inverkan är så långt tillbakadraget, att stopp
klackarue e (se Fig. l) stöda mot 60'' klackarne (gochet) i -slut
stycket. Då först hafva de bakre långa klackarue släppt 60'1 

rännorna i slutstycket, och tändstiftet kan vridas. 
rrändstiftets bakre ända är orubbligt förenad med ett tvär

stycke (se :B'ig. 2), hvars högra arm tjenar till att qvarhålla 
tänd.,tiftet i sitt tillbakadragna läge, då slagfjädern är spänd, 
och hvars venstra arm, dels förmedlar samband mellan tänd 
stift och spännslid, dels tjenar till stöd för slag~jädern. 'l'änd

stiftets spets kan lätt skiftas. 
Slagf.jäden?. K uppbäres medelst tvenne axeltappar i, hvilka 

h vila i motsvarande urtagningar i anslagsklackarne u a i slut
stycket. Det qvarhålles i dessa genom sin tudelade nedre 
gren, hvars ändamål är att trycka extractorernas spetsar mot 

kanonens bakplan; den öfre grenen åstadkommer affyrningen. 
Slagt:jäclern borttagAs lätt för hand genom att upplyfta 

axeltapparne ur sina lägen. Tändstiftet kan äfven borttagas, 
utan att slagfjädern aflägsnas. För den skull är öfi·e delen 

af slagfjädern hopböjd till en ögla, så att ett finger kan in
föras·, hvarigenom den kan ytterligare spännas och dragas till
baka. Andra hanelen kan nu föra tändstiftet så långt tillbaka, 
att det kan vridas och tagas bort. I så fall ligger slagfjädern 

an tändstiftets tvärstycke till venster om tändstiftet (se Fig. 2); 

göres ej afseende på att kunna uttaga tändstiftet innan slag
f]. ällem är borttao·en l i o·ger den an direkt å tändstiftets huf-

• b ) b 

vucl i dess kärnlinie. 
Spännsliden H åstadkommer genom öfverfallets rörelse 

Ländstiftets tillbakadragande och· denned följande spänning af 

s lag~jädern. Den rör sig i ett T -formad t spår i venstra siclan 
af slutstycket och kan emlast borttagas bakåt, då tämlstiftet 
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~tr borta. Spännsliden är försedel med tverine armar, en spänn
ann f och en horizontalarm h, tryckande mot tändstiftets tvär
stycke . Spännarmen rör sig, då mekanismen är stängel eller 
nära stängd, i en urtagning i öfverfallets venstra sida (se Fig. 1). 

Då öfverfallet föres uppåt vid mekanismens öpp!"-ande, trycker 
urtagningens främre kant ii spännarmen, hvarvicl spännsliclen 
genom horizontalarmen h förer tändstiftet tillbaka. Då öfver

fallet vid mekanismens stängande nedföres, återföres spännsli
den på sin plats, qvarlemn~,ncle tändstiftet i sitt tillbakaförda 
läge, såso_m vi nedan skola se. 

Ajtr·yckaren L kan vrida sig omkring en fast bult c å slut
::;tyckets högra sida. ' Den är försedd med trenne armar, aftryc
kararmen a, automatarmen l och säkerhetsarmen m. 

Aftryclmrarmen, vicl hvars rörelse uppåt skottet affyras, 
är på sin (inre) venstra sida försedel med ett .aftryckarhak k, 

h vilket, da tändstiftet är tillbakaförd t, h vilar mot högra armen 
å tändstiftets tvärstycke, h varigenom detta q varhålles. 

Automatarmen tjenar, dels ti ll att Yid mekanismens öpp
uande fastläsa - tändstiftet i sitt tillbakaförda läge, dels som 
säkerhetsarm och del.;; att vid mekanismens läsande, och då 
automatisk aflyring skall ega rum, tjena såsom aftryckararm. 
Den rör sig, liksom spänn:slidens spännarm, stundtals i en ur

tagning i öfverfallet, men å dess högra sida. Då mekanismen 
öp]Jnas, tvingar klacken 1· (Fig. 3) ii öfverfallet automatarmen 

tillbaka, hvarigenom aftryckarhaket k föres nedåt delvis fram
fö r tändstiftets högra horisoutalarm, sålnncla fastläsande tänd
::;tiftet. Slag~jäclern är då äfven spänd. 

Säkerhetsarmen m har framtill en klack n, hvilken genom 
att glida å nedre högra örats rundning qvarhåller aftryckar

armen i sitt nedtryckta läge (d. v. s. omöjliggör tändstiftets 
framåtkastande förmedelst 8lagfjädernl, under det slutstycket 
befinner sig i rörelse. 

Då sintstycket är i sin vertikala ställning, kommer säker
hetsarmens klack n miclt öfver en fördjupning i högra nedre 

örat (se Fig. 3); aH:yrning skulle clå kunna ega rum, oaktadt 
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mekanismen eJ är fullt stängel. Men från clet ögonblick slut

stycket intagit sitt vertikala läge, tjenstgör automatarmen 

äfven såsom säkerhetsarm på så sätt, att automatarmens öfre 

yta, som är formad efter öfverfallsrundningen, stöder mot 

denna rundning, hvarigenom såsom Fig. 3 tydligen visar, upp

åtföranuet af aftryckararmen omöjliggöres, äfven om intet hin

der härför möter vid n. 

Extmctorenw M M. Dessa röra sig kring i sintstycket 

fästade axeltappar b, omkring hvilka de oscillera i ett vertikal

plan. Rotationen uppgår till nära 90° från en ställning para

lell mecl slutstyckets främre yta (då mekanismen är stängd) 

till nära vinkelrätt deremot. I den senare ställningen begrän

sas rörelsen genom klackar (synliga å Fig. 3 under b), hvilka 

röra sig i urtagningar i slutstycket. Mot dessa klackars främre 

ytor ligga slagfjäderns tvenne undre grenar, hvilka derigenom 

pressa extractorernas spetsar mot kanonens bakplan. 
Extractionen sker på följande sätt: 

Då si utstycket börjar sin rörelse bakåt vid mekanismens 

öppnande, glida extractorernas spetsar i rännor, hvilka finnas 

urtagna i kanonens bakplan upp unller patronflensen och kila 

genom sina kilformade ytor patronen småningom bakåt. När 

slutstycket rört sig så mycket bakåt nedåt, att patronen kan 

utkastas, sker detta derigenom att klackarue å extractorer

nas nedre ändar stöta mot godset i urtagningarne kring axel

tapparue b. Extractorerna följa nu slutstyckets rotation, der

vid utkastande hylsan bakåt. Då dessa släppt patronflensen, 

nedfalla de i sina urtagningar å slutstyckets främre plan. 

Låsklinkan G tjenar till att fastläsa öfverfallet (handtaget), 

då mekanismen är stängel, .och då automatisk affyrning ej 
önskas. 

Vid skottlossningen sträfvar ingen kraft at,t öppna meka

nismen, ty anliggningsytan mellan slutstyckets öfre del och 

öfverfallet är en cylindrisk yta, hvars horizontela axel infaller 

med bulten D:s axel (se Fig. 3). På samma gång fullständig 

säkerhet härigenom ernås, är således ingen låsinrättning af 
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nöden. Låsklinkan skulle således kunna saklöst bortfalla, om 

den ej afsåg att genom handtagets fastläsande underlätta ka

nouens handterande vid rigtning, genom att då kunna fatta 

med högra handen i handtaget. 
Den är rörlig kri1~g en i handtaget fästad bult ,q och för

sedd med en fjäder N, hvilken trycker klinkans bakre arm 

uppåt. 
Automaten O utgöres af en bult, som genomgår såväl lås

klinkan som öfver±allets handtag. Den är försedd med en 

klack 1-t. Automaten kan fasthållas i tvenne ställningar, an 

tingen i den å Fig. 3, då klacken n stöder mot låsklinkans 

bult g·, och h vilken ställning vi vilja kalla "ställnin,q /ör au to

medisk affy'l'ning", eller i "ställniu,q för vanlig ((,flyrnin,q" 180" 

±rån den förra. Klacken rör sig på låsklinkans högra sida. 

I den förra ställningen vidrör armen u automatarmen å 

aftryckaren ett ögonblick innan · mekanismen är fullt stängd. 

Härigenom framföres aftryckarens f'.utomatarm, och skottet 

aH:yras, då mekanismen är fullt stängel. 
I den senare ställningen deltager automaten ej vid meka

nismens rörelser. 
Låsklinkans nedre fjäderarm hvilar, i hvardera af dessa 

automatens ställningar, mot en plan yta å densamma (se Fig. 

3) och qvarhåller sålunda mecl tillhjelp af klacken u, som öm

sevis ligger an mot bultens ,q undre eller öfre del, automaten. 

Denna kan ej heller urtagas i dessa lägen på grund af 

den plana urfilningen i den eljest runda bulten. Då auto

maten vrides 90° från en af dessa sina ställningar, kommer 

fiädern att hvila på en rund yta på lika långt afstånd frän 

axeln, som de intill gränsande, hvarigenom elen kan utdragas 

åt höger. 
I_,åsklinkau blir fri, då antematen står i ställning för van

lig aH:yrning, derigenom att denna är excentrisk å den del, som 
genomgår hålet i . låsklink an. 

Då aut.omaten är stäld för autom((,tisk aff .. yrnin,q, fastläser 

den låsklinkan, så att dess öfre arm ej kan ingripa i haket w 
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å högra öfre örat och dymedelst fastläsa öfverfaJlets hand
tag. I detta läge med automaten kan man utföra skjutningen 
med elen största möjliga hastighet; man har nemligen endast 
att föra hardtaget upp och ned, deremellan införande nya 
patroner. 

Då man vill ändra aflyrningen från automatisk till vanli_q, 
vändes automaten ett halft hvarf. Härigenom frigöres li\s
klickan, och handtaget fastläses, då mekanismen stänges, der
igenom att fjädern N trycker låsklinkans öfre arm in i haket 
w (se Fig. 3). Automatens klack u kan ej nu vidröra aftryc
karens automatarm, utan eger affyrning först rum, då man be
rör aftryckaren. 

lVIekanismens öppnande försiggår på följande sätt (då auto
matisk affyrning ej förekommer). Antag att ett skott är affy
radt. Högra handen fattar i öfverfallets handtag med högra 
tummen. på lås klinkan, h vilken ned tryckes, så att dess öfre 
arm släpper haket i högra öfre örat, hvarefter handtaget föres 
uppåt. 

Härunder föres spännsliden och med den äfven tändstiftet 
och slag~jädern genom haket i öfverfallets venstra sida tillbaka. 

Då tändstiftet är tillräckligt fördt bakåt, tvingar haket å 
öfverfallets högra sida aftryckarens automatarm tillbaka. Ge
nom denna rörelse nedtryckes aftryckarhaket å aftryckaren 
framför tändstiftets högra horizontalarm, hvarigenom tänd
stiftet q varhålles i sitt tillbakaförda läge. Slagfjädern är n n 
fullt spänd, men aftryckaren kan ej röras ur sitt läge, dels 
hindrad genom automatarmen, mot hvilken öfverfallets rund
ning glider, dels sedermera då slutstyckets rörelse bakåt bör
jar, genom att säkerhetsarmens klack (n) då glider mot högra 
nedre örats rundning. 

Då rörelsen med handtaget fortsättes, börjar öfverfallet 
att släppa slutstyckets öfre del. De å öf,·erfallets inre ytor 
befintliga centrala klackarue t t börja att föra Rlutstycket bakåt, 
till ~less undre dobben å öfre hjulet gripit in i motsvarande 
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urtagning i det undre. I samma ögonblick släpper öfverfallet 
fulls tändigt öfre delen af slutstycket. Förmedelst hjulen kring
vrides slutstycket, stannande vid fullt öppen mekanism 45" a 
4'3" under harizontal planet vid klackarnes a a anslag mot den 
elasti'sl~a packningen. Hä1 under hafva extractorerne utkastat 
den tomma hylsan, på sätt vi ofvan omtalat. 

lVIekanismen stänges, derigenom att handtaget nedföres. 
Då slutstych:et närmar sig kanonens bakplan, upphöra hjulen 
att beröra lwarandra, i hvilket ögonblick öfverfallet äntrat 
öfver slutstyckets öfre ända. Vidare slår denna del mot öfver
falle~s centrala klackar, hvarigenom handtagets rörelse nedåt 
påskyndas, samtidigt som öfverfallet pressar mot slutstyckets 
öfversta i förhållande till öfverfallsbultens axel excentriska yta 
(se Fig. 3); på detta sätt kan äfven en hylsa, hvilken gör 
stort motstånd, införas i kammaren. Då slutstycket är pres
sadt mot kanonens bakplan, har öfverfallet äfven glidit öfver 
den excentriska ytan, och vid stängel mekanism ligger det an 
mot den kring öfre bultens axel fullt koncentriska nedre ytan 
å slutstyckets öfre del. 

Då slutstycket vidrör kanonens bakplan, hindras genolTl 
öfverfallets nedre rundningar såväl spännsliden att föras fra;:~ 
som aftryckaren att rotera; och först då bakre ytan af urtag
ningen i öfverfallets venstra sida vidrör spännslidens spännarm, 
framföres denna, qvarlemnande tändstiftet i sitt tillbakaförda 
läge. Uneler öfverfallets fortsatta rörelse passerar klacken r 
förbi automatarmen, och aftryckaren kan röras. Låsklinkans 
arm infaller i ha k et i högra öfre örat. Under den ytterst 
lilla rörelse som återstår, innan kanonens mekanism är fullt 
stängd, qvarhålles aftryckaren af slagfjädern, derigenom att 
denna, förmedelst tändstiftets högra horizontalarm, pressar 
mot aftryckarens aftryckarhak k. Som detta tryck är appli
ceradt under den axel, kring h vilken aftryckaren roterar, 
inses, att denna q varhålles i :o in ställning, in tills man ge
u om ett yttre tryck å antingen automatarmen eller artryckar
armen öfvervinner slagfjäderns mottryck Framkastad af slag-
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fjädern träffar tändstiftet då patronens knallhatt, och skottet 

aJI:yras. 
Om kanonen :::;kall aflyras automatiskt, föres handtaget 

något uppåt, så att automaten kan vridas in i den ställning, 

som Fig. 3 visar. Hiirigenom fästes låsklinkan, så att dess 

öfre arm ej infaller i haket i öfre örat, och s~ottet afl:ossas i 

samma ögonblick, som mekanismen är fullt stängd, d. v. s. 

då klacken u vidrör antomatarmen. 

Ammunition. Den lätta kanonen skjuter vanliga granater 

och granatkartescher, den tunga deremot vanlig granat och 

pansargranat. 
Den vanliga granaten och granat1~arteschen äro af tack

jern och försedda med Rubins perkussionständrör; pansar

granaten, af tackjern eller stål, är försedd med ett Hubins 

botten rör. 
Hylsan, hvilken innehåller krutladdningen (franska flot

tans 0 1-krut) är antingen af dragen ~essing med vidfästad 

botten eller af tyg med skiftbar messingsbotten. Hylsorna 

till dessa kanoner hafva samtliga tillverkats inom vårt land. 

Efter hvarje skjutning med dessa tyghylsor frånskrufvas 

messingsbottnarne, och nya tygtrattar fästas till dem. Dessa 

tygtrattar, hvilka äro mycket billiga, upptaga dessutom föga 

rum, ty såsom varande koniska och öppna i begge änclarne 

införes den ena i den andra. 
Den tidsödande och dyrbara ompressningen, som är nöd

vändig med messingshylsor, innan dessa omladdas, undvikes 

således totalt genom att anväuda tyghylsor, hvarjemte ori.1ladd

ning af hylsor kan ega rum ombord genom det enkla sätt 

hvarpå projektilerna, enligt detta system, fästas till hylsorna. 

I projektilens cylindriska yta helt nära dess bottenplan 

äro nemligen fyra små cylindriska hål urborrade i rigtning 

mot projektilens axel. Genom hylsan, som täcker dessa hål, 

hvilka äro fylda med bly, inslås srnå messingsstift, sålunda 

qvarhållande projektilen, 
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Förutom en del fullt färdiga skott behöfver således blott 

medföras de 'föga skrymmande trattarne, knallhattar, projek

tiler och i kanistar förvaradt krut. Det torde säga sig sjelf, 

att man på detta sätt kan med användande aJ samma utrym

me medföra betydligt större antal skott, än ifall hvarje skott 

skall vara fullt fä,rdigt. Krutet torde dessutom bättre förvaras 

i kanister, än i en messingshylsa. 
Bottname kunna utan någon ompressning användas 5 till 

10 gånger. 
Men utom denna fördel och den, att ammunitionen full

:o täncligt i motsats till hvad nu är fallet kan tillverkas inom 

landet, kommer den af en betydlig besparing genom dessa tyg

hylsors användning. Det.ta är så mycket mer att beakta, som 

man med samma exercisanslag kan afskjuta större antal skott 

till fromma såväl för erfarenheten, som framförallt för dem, 

hvilka skola utbildas att handtera det snabbskjutande arti l
l81·iet. 

Som bevis på den besparing, h vilken uppkommer genom 

tyghylsors an vändande, kunna, vi omnämna, att till 57 mm. 

lätt kanon kostnaden i mindre partier uppgår 
till 8 kronor 50 öre för hylsa af messiug 

och , 4 , 50 , , , , tyg. 

Skilnaden i pris är således betydlig; messingshylsan kan 

eJ utan oropressning användas, hvilket deremot tyghylsan kan 

genom uitsättande af ny tratt, en kostnad uppgående till om

kring 2 kr. a 2: 50. 
Under krig torde dessutom vara tvifvelaktigt, om begag

nade messingshylsor tillvaratagas, om ej flertalet då äro så 

skadade af granatskärfvor, att de ej kunna ompressas samt 

slutligen, om någon har tid att göra det. 

För oss med våra begränsade tillgångar synes tyghylsans 

företräden vara att synnerligen beakta, dels på grund af pris

billigheten, dels på grund af att elen kan tillverkas inom 
landet. 
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Ritningar till 38, 47 och 75 mm. kanoner enligt detta 
system äro uppgjorda, och intet hinder finnes att aptera me
kanismen i\ än större kalibrar. Mekanismens öppnande och 
stängande försiggår ytterst lätt; så t. ex. behöfves för att 
öppna den ofvan beskrifna 57 mm. mekanismen, di\ ingen pa
tron finnes i loppet att utdraga, blott en häftig uppkastning 
af handtaget medelst pekfingret, och en hastig nedtryckning 
stänger mekanismen. 

För närvarande är kommendör Engström, enligt hvad vi 
blifvit i tillfälle meddela, sysselsatt med konstruktion af en 
s. k. halfautomatisk kanon enligt samrna hufvudprinciper, som 
den här beskrifna mekanismen, de förändringar blott vidtagna, 
hvilka fordras för att mekanismen vid rekylen skall öppna 
s1g sjelf. 

Men dessa kanoner hafva ej endast användts för att åstad·· 
komma förödelse, de ha f va äf1·en af vår lotsstyrelse an väudts 
såsom mistsignalkanoner. Ur ·en artikel i N. D. A. föregå
ende år meddela vi härom följande: 

Varningar medelst ljud har man hittills åstadkommit ge
nom kanonskott eller s. k. ångsirener. Kanonerna, som man 
användt, hafva varit gamla kasserade att ladda från mynnin
gen, och nödvändiggjort, att betjeningen varit nödsakad att 
stå i fria luften under ladclamlet, hvilket förhållande \'arit 
nrycket ansträngande uneler snö, köld, regn m. m. Ängsire
nerna äro fullständiga maskiner, hvilka erfordra primo en ång
panna, och erfarenheten har äfven visat nödvändigheten af en 
sådan i reserv. Huruvida den Yanliga fyrpersonalen kan in
öfvas till denna skötsel, d. v. s. blifva vanliga ångmaskinister, 
är ej någon gifven regel. I alla händelser blifva ängsirenerna 
dyra instrument. Em~llerticl äro dessa ångsirener fullt mo
derna och hafva nu kommit till all den fullkomlighet man kan 
vänta, med det väsencltliga unelantaget af deras stora kostnad. 
Att ljudet från ett kanonskott ej höres mindre än från en 
siren, är begripligt: frågan är endast om laddningens storlek. 
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Systemet med mistsignalkanoner har stått qvar i sin pri
mitivaste form, h vilket nog kan synas vid signalstationerna. 

Lotsstyrelsen har emellertid med vaken blick äfven i 
denna afdelning af dess verksamhet ej velat då stilla, utan 
pö. senaste åren anmodat kommendören Engström, såsom gam
mal kanonkonstruktör, att förse några stationer med tids
enligare kanoner för detta ändamål. 

För att genast ernå hvad man behöfde blefvo dessa kano
ner af stål med bakladdning, och krutladdningen innesluten i 
messingshylsor, rymmande l a l,r, skåli) och i tvino-ande fall 

' ' b ) 

genom tillsättande af en förlängning af hylsan medelst en 
pappersglndder, rymmande äfven l ,u skål p., tillsammans sålunda 
3 skål p. J u större laddning dess bättre, men denna ansågs 
böra begränsas till 1 a l ,5 skål p., på det att upplagen ej måtte 
blifva för stora, och kostnaden för krutet var ej heller att 
förb ise, då lotsstyrelsen ej alltid kunde beräkna att af krigs
styrelsen erhålla gammalt krut gratis. 

FörsLa kanonen uppsattes 1883 på Kullen i Kattegat, och 
med densamma har man snart skjutit 10000 skott. Seder
mera försågos stationerna vid Fårön och Faludden, begge på 
Gotland., med elylika kanoner. I allmänhet hafva, med ofvan
nämnda laddningar, under gynsamma förhållanden smällen 
hörts, den på Kullen ända till Hallanels Väderö, den på Fårön 
utanför Sal v oren och hela Fårön samt den vid Faludden till 
Ronehamn och Närs fyr. Alltså stundom 10 a 12 nautiska 
mil. Gifvet är, att detta afstånd blifver betydligt !\:ortare i 
storm, men detta är sammaledes med sirenerna. Efter hvacl 
vi erfarit, tyckes det, som att skotten höras ej så obetydligt 
längre än sireners läten. Ville man öka laddningen till t . ex. 
maximurn 3 skålp. och skjuta hvar femte minut i stället för 

' 
so m nu, ett skott hvarje qvart, blefve kanonsignalering afgjordt 
änn u mera öfverlägsen och i alla händelser mindre kostbar. 

Kommendör Engström har nu i dagarue (Sept.) fått förse 
Hol mö Gaelels station med en mistsignalskan on, h varom vi 
vilja nämna några ord. 
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Kanonen är af bästa bessemerstål, smidd vid Sand viken 

under 15-tons änghammare och bearbetad vid Stafsjö stycke

bruk. Den är 3 1/ 2 meter lång, och kalibern är 60 mm. Bak

laddningen är af kornmendör Engströms sista konstruktion 

och medgifver en skjuthastighet af 20 a 30 skott i minuten, 

h vilket ej kan behöfvas annat än för några skott efter !war

andra, ifall man vill signalera medelst skjutande af bokstäfver, 

enligt Morseska alfabetet. T. ex. för att signalera a · -, ett 

kort och ett långt tecken. Man sköte då först ett skott, gjorde 

sedermera ett uppehåll på t. ex. en half minut, och derefter 

gåfve man två skott hastigt eftet hvarandra tör att signalera 

det långa tecknet. Denna signalering är en framtidsfråga, 

hvilken med dessa kanoner fått sin förberedelse. 

Bakladdningen är fullkomligt så stark, som det behöfves 

för en snabbskjutande och skarpskjutande (med granater) strids

kanon. Bakladdningens alla delar kunna på en minut sönder

tagas och läggas "~+PP på ett bord till rengöring, och detta 

utan något instrument. Ingen skruf finnes i mekanismen, 

utan allt kan söndertagas med fingrarne. Kanonen hvilar i 

en lavett af trä, hårclt fastskrufvacl vid grunden. Hylsorna 

äro försedda: m€d antändningsdelar, hvaribland knallhatten, 

som måste ombytas för hvarje skott. De två andra delarna 

kunna användas bortåt 100 gånger. Sjelfva hylsorna uthålla 

100 a 300 skott; åtminstone har detta varit händelsen vid 

Faluddens station. Kanonen står i ett hus af trä, med myn

ningen genom ett hål i väggen. Ett par små fönster gifva 

dager om dagen, och om natten finnes två lanterniner utanpå 

väggarne, hvilka belysa rummet under mörker. För öfrigt 

finnes en del bord, skåp och hyllor, så att personalen kan 

ladda hylsorna och lägga dem upp på hyllor i särskilda skåp. 

Denna kanon med lavett och 130 messingshylsor, reservdelar 

och antändningsdelar till 10000 skott har kostat endast 5000 

kronor, alltså, ifall hela materielen vore förbrukad efter dessa 

10000 skott, endast 50 öre pr skott, men som kanonens var

aktighet kan uthålla detta antal skott många gånger om, och 
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hylsorna vid Faludden (senaste konstruktion) visat sig kunna 

användas nära 300 gånger, kan man komma till den ganska 

säkra ·slutsatsen att materielen kan uthålla nära 40000 skott, 

och med fäst afseende på de mindre konsumtionsartiklarne, 

såsom nya knallhattar m. m., skulle kostnaden för hvarje 

skott ej öfverstiga 14 a 15 öre, oberäknadt krutet, hvilket är 

en fråga, oberoende af kanonens detaljer. 

SintJigen delgifva vi (å följande sida) en tabell, upptagan

lle uppgifter å de å expositionen utstälde kanonerna. 
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-------~==============~====~==~ 
Tung Lätt 

57 mm. 

Diameter öfver bommarue .......... mm. 57 57 

" " 
refflon,as botten ..... mm. 57,G 57,G 

Totallängd af kanonen ........... .. mm. 2275 1495 
, , , ... . . ..... ... kal. 40 26 

Antal refflor. . . . . . . . . ..... · ...•.. . ..... 24 24 
rrotalvigt af kanon .................. kg. 300 200 

" 
, la vett ...... . ........... kg. 575 550 

f vigt tom .... .' ...... kg. 

1 sprängladdning ...... kg. l perkussionsrör ...... ·kg. 
total vigt · ........... kg. .., 

Stålgranat 

2,GGO 
O,or)o 

O,o;;o 
2,750 

f vigt tom ........ : .. kg. 

V l
. 1 sprängladdning ...... kg. 

an 1g granat ·l perku~sionsrör . . ... kg 
total v1gt ............ kg. 

2,570 
0,100 
O,oso 
2,750 

antal jernkulor ....... . 104 

1 vigt tom .......... . kg. 2,G40 
Granatkartesch { sprängladdning .. , .. kg. 

l t' l .. k l 1c ror.' ............. ·g. 
total v1gt. . . . . . . . . . . kg. 

O,oso 
O,oso 
2,soo 

Vigt af messingshyl;:;a ............... kg. l 11GO 0,950 
, , tyghylsa ...... . ........... kg. O,noo O,soo 

Krutladdning ...... .... .. ........... l>g. O,noo O,ooo 

. {. ett gr.-skott i messingshylsa kg. 
V1gt af . 1 1 1 , , 1 tyg 1y sa . . .. ;:g. 

4,soo 4,300 
4,550 4,150 

Utgångshastighet .................... m. l 
skotthastighet (utan rigtning) per minut 

575 450 
20 a 35 20 rt4o 
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Om undervattens-minering. 
Af Lieut.-ColoneL BuckniLl B. E. ( Ret.) 

(Forts. fr. 52:a årg. p~g. 3GG.) 

Om Personalen och Förråden. 

Rörande den i England för minarbeten använda personal, 

af Royal Engineers, anmärker förf. att denna, i ett blifvande 

krig, af mera tvingande skäl kommer att erfordras vid fronten. 

Ej heller kan man paräkna att marinen, eller nagon annan 

del af de regnliera stridskrafterna vid ett sådant tillfälle skulle 

knnna und vara manskap för minväsendets behof. Derför yr

kar förf. upp a, att redan i fredstid lägga beslag p a privata 

arbetskrafter för alla de arbeten vid ett hamnforsvar, som af 

sådana lmnna utföras. I Singapore och Hong-Kong hafva 

malayiska och chinesiska ·matroser, som icke ens kunnat tala 

engelska språket, med fördel användts till dessa arbeten under 

ledning af ett mindretal väl trainade minörer. Ända lättare 

Lör då intelligent europeiskt sjöfolk inlära dessa befattningar; 

men stamtrupp måste gifvetvis finuas och denna bör uppsättas, 

så att hvarje hamn får sin egen. 
Många grofarbeten i land vid en minering kunna utföras 

af vanliga arbetare, och de elektriska apparaterna böra kunna 

släppas i händerna pa med elylika ting förfarna personer, vare 

sig att de fått sin utbildning i eller utom tjensten. Såsom 

varande civile må de utan omständigheter gifvas eller erhålla 

afsked, om ej tjensten passar dem. De militära formerna 

skola undvikas. Härigenom skola arbetskostnaderna betydligt 

reducera~, i det att manskapet, ej hindradt af gamisonstjenst 

eller militärisk rutin kan bättre disponeras och ett mimlre 

antal af dem erfordras, hvarförntom hvarje mans arbetskraft 
'J.' idskr. i Sjiiv. 1890. 11 
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torde kunna förvärfvas till betydligt billigare pris. Deras öf
ningar böra så mycket som möjligt förenklas: De böra ej för
flyttas i klump från en station till en annan på en högste 
befälhafvares vink, utan skola utbildas med fästadt afseende 
på uteslutande elen station, de tillhöra. Må man nöja sig med 
att lära elen ene arbetssättet vid en minas utläggande, en an
nan att sköta elektriska ljuset o. s. v. Hellre än att låta dem 
lära sig litet af hvarjehancla böra de grundligt sätta sig in uti 
elen speciela befattning, för hvilken de äro afseclda. 

Slutligen yttrar författaren : "Det allra vigtigaste, men 
också det svåraste, är att finna en begåfvacl militär, till hög
ste chef för allt vårt hamn- och flodförsvar. En man, som är 
god organisatör och eger kraft och vilja till sina afsigters full
följande; som vill påyrka våra fästens bestyckning med något 
slags artilleri och magasinens fyllande med ammunition; som 
ej vill offra nutida säkerhet för framtida styrka, eller uppskjuta 
förrådens komplettering i afvaktan på utgången af oräkneliga 
experiment; som skulle oåterkalleligen fordra uppgift på den 
tid våra hamnars minerande och fästens garnisonering må 
kräfva och som skulle uppmuntra till enkelhet och effektivet 
samt med fasthet motsätta sig invecklade arbetsmetoder . . .. " 

"Minorna innehålla instrument, hvilka tarfva noggranna 
och svåra justeringar, och som lätt bringas i oordning, sedan 
minorna äro utlagda. En främmande officer berättade mig 
nyligen, att i hans hemland minor förblifvit utlagda under 5 
års tid och ännu äro i bästa ordning. Jag kan ej påminna mig 
något tillfälle, vid hvilket minor hos oss förblifvit ute i 5 ma
nader; blott ett mindre antal skola visa sig vara i god t skick 
efter lika många veckor och några blifva otjenstbara inom 5 
dagar för att icke säga timmar." 

Förråden. Min-utredningseffekterna tillverkades förr i stor 
skala vid "the Royal Arsenal". Emellertid vi:>ade sig detta 
system dyrbart och dröjsmål inträffade ofta, derigenom att 
detta departement erhöll andra arbet.en, som föllo inom dess 
egentliga verksamhetsområde, l~ varvid minmaterielen blcf till-
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bakasatt. Dessutom framträda minväsendets behof ryckvis 
och lämpa sig ej för oafbruten verksamhet inom ett särskildt 
etablissement, hvarför något sådant ej heller någonsin blifvit 
inrättadt, nti:l.n har man vänclt sig till enskildes verkstäder, 
då materiel skolat förfärdigas, unelantagandes dock vid de 
finare instrumentens anskaffande. Detta förfaringssätt lenmade 
lysande resultat - i början. Man vände sig då till erkändt 
goda finnor och fick ett goclt arbete. Men man önskade arbe
tet ännu billigare; man började infordra anbud, och det har 
nu gått så långt, att sextio (60) firmor nyligen täflacle om att 
få bygga en del tenders för minfartyg. Sextio detaljerade rit
ningar utdelades och anordningar, som man elittills ansett kon
ficlentiela, flögo härigenom land och rike omkring. Mot en 
elylik anskaffningsmetod invänder emellertid förf., att min
materielen såväl som artilleri- och torped-materielen ej kan 
nog omsorgsfullt tillverkas; att det är ett misstag att ned
trycka priserna alltför lågt, hvilket dessutom uppmuntrar till 
<1et s. k. "Sweating"-systemet, och att ett billigt materiel san
nolikt Mven är ett dåligt materiel. 

Anfall och försvar af det minerade fältet. 

Det är artilleriets uppgift att i allmänhet försvara en min
position, och man uppför föt detta ändamål mångenstädes elyr
bara fästningar och batterier, bestyckande dem med tunga 
pansargenombrytande kanoner. Men ett anfall på en min
position måste utföras af småfartyg och för att afvisa dessa 
måste i besty.ckningen äfven ingå ett betydande antal snabb
skjutande pjeser. Dessa senare böra installeras, så att deras 
verksamhet ej oroas af röken från det grofva artillel·iet, samt 
så att de äro uneler skyddande betäckning till det ögonblick, 
clå de skola användas; hvarjemte rökfritt krut bör användas. 

Men anfallet bör äfven mötas på vattnet, i synnerhet när 
111inlinierna äro dragna långt från land. D erför böra snabb
skjutande kanoner monteras på ett antal små ångbåtar, och 
denna försvarsflottilj i det längsta hållas unelandragen det an-
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fallande artilleriets eld. Ångslupar och bogserbåtar lämpa 
sig väl för detta ändamåi, ·och man bör ej förbise att hålla 
snabbskjutande artilleri för dem på förråd . 

De försvarandes minbåtar böra icke användas för att till
bakaslå anfall af båtar. Såvida de icke äro fullständiot eller M 

nära fullständigt nedsänkta under vatten, böra de hållas i re-
serv för att upptaga strid med stora ftutyg uuder ett senare 
skede af anfallet, då försvarsartilleriet måhända blifvit tystadt 
och det minerade fältet delvis rensadt. Enär anfall på min
positioner företrädesvis äro att vänta under natten, böra de 
försvarande vara väl försedda med kraftiga elektriska sökljus 
för att upptäcka fienden, och emedan dessa ljus företrä<lesvis 
äro ämnade att arbeta i samband med artilleriet, skola de stå 
under batteri- eller fästningsbefälhafvarnes kontroll, utom de 
ljus, som kunna hafva det särskilda syftet att undertitta be
stärnmandet af affyrningsögonblicket för en mina. Under en 
strid är det troligt, att fiendens snabbskjutande artilleri snart 
skall kunna förstöra de elektriska ljusen i land; det är derför 
vigtigt, att man betjenar sig af plana speglar såsom reflekto
rer, när fienden tränger in på lifvet. Projektörerna exponeras 
endast, då fienden befinner sig på längre af.'3tånd; när fienden 
är nära, skyddar man dem och exponerar endast en plan re
flexionsspegel, som man är beredd att vid behof ersätta. 

Nyssnämnda bevärade ångbåtar an vändas till patrullerings
tjenst utanför minlinierna, dervid biträdda af elektriska ljusen 
i land. Några af de större af dessa båtar böra sjelf\'e föra 
elektriska ljus, exempelvis handlampor med Mangins 60 cm. 
spegel. 

De anfallandes första åtgärd bör vara att med en kr·~ftig 
artillerield vid dagsljus förlama de försvarandes för dem €tt
komliga verk; att begynna ett båtanfall, innan dessa blifvit 
försvagade vore att inviga båtarue till undergång. Patrull
båtarna, som icke kunna hoppas erbjuda ett kraftigt motst ånd 
i sin framskjutna zon, draga sig tillbaka, då de anfallande 
kommit inom porte för det snabbskjutande artilleri et i land. 
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Goda af;;tånclsmätare och praktiska sigten för nattlig eld äro 
fö r detta artilleri af synnerlig vigt. 

För att oskadliggöra minorna hafva de anfallande många, 
mera eller mindre praktiska utvägar: 

Draggnin,q efter kabelledningw· och de senares förstöring 
genom ett vid draggen fogad t explosivämne, som genom elek
tricitet bringas till ex plosion, anses vara en pålitlig method, 
och lämplig, ity att den kan utföras af små roddbåtar. För 
att försvåra fiendens arbete i denna rigtning böra de försva
rande strö ut massor af blindminor samt vid bottnen föran
luade kabelstumpar och kettingslängder framför det minerade 
fältet. 

Draggning efter minor, som utföres af tvenne båtar med 
ett nät eller bugten af en ända släpande emellan dem, är ett 
svårt företag om natten, och om dagen outförbart under . en 
fientlig eld. 

Kontmminering har många anhängare, och ibland dem per
soner, h vilkas åsigt i detta hänseende böra tillmätas betydelse. 
Icke destomindre måste man fördöma de i Europa i allmänhet 
antagna förfaringssätt vid kontramineringar, emedan de äro 
förenade med alltför stor risk för dem, som utföra arbetet. 
Att ifrån båt utlägga ett system minor är en förrättning, som 
kräfver största omsigt, då den utföres vid dagsljus; att lycko
samt verkställa den under nattens mörker, oroad af fiendens 
eld och under stridens upphetsning torde få anses såsom ett 
mirakel. Det system, man i Amerika nu håller på att utveckla. 
lofyar i så tall bättre resultat. Det är nemligen föreslaget, 
att för detta ändamål göra bruk af kapt. Zalinskis pneuma
tiska kanon och att montera trenne sådana på ett ångfartyg, 
enkom afsedt för kontraminerings och belägringsändamåL 
Detta fartyg angifves blifva af 3500 tons deplacement, bety
dande bredd och 15 fots d.iupgående. Dess öfvervattenskropp 
skall blifva helt, ringa och undervattenskroppen indelad i en 
oändlighet vattentäta celler; förutom cellerna skall fartyget 
skyddas af en dubbel botten af 18 tums djup, som omgifver 
fartyget till en höjd af 2 fot öfver vattenlinien och som fyl-
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les med cacaofiber. Däcket blifver sköldpaddformigt och be

täckt af 5 tums stålpansar: De tre kanonerna, som anses mäg

tiga att hvardera slunga en laddning om 100 (f. biasting-gelatin 

till afstånd af 2 eng. mil, anbringas så i fartyget, att den mel

lersta ligger i dettas långskeppsplan och de båda andra på 

siclan härom; de båda senare skola kunna sidorigtas. 

Då fartyget skall användas för kontraminering, tänker 

man sig dess taktik sålunda. Intagande position utanför det 

vattenområde, som förmaelas vara mineradt, bestämmer man 

sig för en viss porto. I enlighet med denna sidorigtas bord

vartskanonerna, så att då sal van affyras, nedslagen från dessa 

komma att ske 100 fot på hvardera sidan om midskeppskano

nens nedslag. Härefter ökas uppsättningen mecllOO fot, bord

vartskanonerna gifvas en i förhållande dertill minskad diver 

gens och en ny salva affyras. Fortsättande på detta vis, an

ser man möjligt att under två timmar rödja en 300 fot bred 

och 2 eng. mil lång, väl rensad väg genom det minerade vatt

net utan att rubba fartyget från dess plats. För att säkra 

ge_nomfarten är man äfven betänkt på att låta bordvartskano

nerna utboja elen rensade farleden, gimom att utslunga bojar 

med automatisk ankringsmekanism. Ammunitionsförbruknin

gen för en på ofvannämnda sätt åstadkommen väg beräknas 

till 20 ton pr eng. mil, eller 6000 l st. 

Det är obestridligt att kontramineringens utförande af ett 

sådant fartyg erbjuder stora fördel<>.r, men så länge de försva

rancles artilleri icke är tystaclt, kan den dock svårligen utföras 

vid dagsljus; under natten kan den ej med nog säkerhet ut

föras. Att draggning efter minor och kablar också är ett 

svårt arbete, är redan anmärkt och det är alltför troligt, att 

ett anfall på en minposition med de hjelpmedel, som nu stå 

till buds, icke på allvar kommer att företagas, förr, än för

svarspositionerna i land blifvit i grund förstörda och försvaret 

i sin helhet clemoralis'eradt. *J 

~) Dcmm ;utikclscrio publicm·adcs 1888 oeh förmodligen voro de kontra
mineringssätt, som rid den tiden börjat anviindas srwäl i Englaml som i Frank-
rike, författaren icke då bekanta. Red. 
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Då emellertid det nattliga anfallet på en minposition af 

mången fackman betraktas såsom en operation, den der icke 

bör förbises, måste försvaret vara väl ordnaclt med hänsyn till 

sådana angrepp, och belysningen af det minerade fältet med 

framförliggande vatten blifver högst vigtig. I Frankrike har 

man egnat mycken uppmärksamhet åt detta ämne och instal

lerat en stor mängd elektriska ljus å sjöbefästningarna. I Eng

land har man varit mera sparsam på de elektriska ljusen, och 

i betraktande af dessa ljus stora sårbarhet och kostnad har 

man troligen handlat klokt häri. 
Det är redan amydt, att det elektriska ljuset bör utkastas 

direkt nr projektören, enelast då det användes för sökning; 

men att då fienden har trängt fram inpå position<:m, dess ut

strålning bör förmedlas genom en plan spegel. Förf. har 

konstruerat en för detta ändamål an vändbar a p parat, bestå

ende af en ram, rörlig i vertikalplanet omkring en genom 

dess tyngdpunkt träild horisontal axel. Ramens en~ ända 

uppbär projektören, den ail.clra ändan en plan reflexionsspegel 

med silfverbeläggning. Ramen uppställes bakom ett bröst

v~-trn, hvilande på ett i horisontalplanet vridbart underlag af 

sådan höjd, att, då ramen intager vågrätt läge, apparatens alla 

delar äro skydelade bakom bröstvärnets krön. Genom att efter 

omständigheterna bringa ned elen ena eller andra af ramens 

ändar, höjes antingen projektören eller reflexionsspegeln ofvan 

krönet. Såväl pr0jektören som spegeln äro rörliga i vertikal 

led; när spegeln användes vrides derför projektören att dess 

ljus infaller i spegeln och kan det medelst denna återkastas 

i hvilken som helst äskad rigtning, enär spegeln är vridbar i 

lodplanet och hela apparaten i vågplanet. Om spegeln skadas, 

kan elen med lätthet ersättas. 
Men utom elektriska ljus förordar förf. äfven användande 

af Lucigen, omnämnande att "the L ucigen Light Company" 

för närvarande är sysselsatt med att konstruera en apparat 

för krigsändamål. Detta belysningsämne har som bekant en 

intensiv lysförmåga; ett s, k. "triplex Lucigen" anses vara 
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jemförligt med 10000 normalljus och beräknas kunna upplysa 

en cirkelrund yta af en engelsk mils diameter. Dessa ljus 

borde anbringas å små, särskildt derför bygda båtar med 1:'\gt 

liggande, stålklädda, knllriga däck. Den för ljnset erforder

liga luftkompressionspumpen drifves af tarkostens maskin och 

inga eljest ovanliga anordningar vidtagas, än att en behållare 

för komprimerad luft och en oljecistern anbringas i dess inre. 

Dessa Lucigen-båtar skulle på ett ypperligt sätt komplettera 

de elektriska ljusen, som, huru utmärkta de än äro, dock hafva 

det fel, att enelast upplysa en helt ringa yta. Utan sv:'\righet 

!:>kulle man kunna, anordna Lucigen-ljusen, så att de endast 

komme att kasta sitt sken i rigtning mot fienden, hvarvid de 

försvarandes egna tartyg med fördel sknlle kunna uppehålla 

sig i det obelysta fältet bakom ljusen. · 

Såsom förstärkningsmedel vid en minposition föreslås an

vändande af nät, bommar, stenkistor m. m. Af dessa äro san

nolikt väl hopfogade bommar de verksammaste hindren mot 

fientliga båtars framträngande. D~ssa s. k. bommar böra om 

möjligt alltid vara samman;;at.ta af 2 stängselrader pä sådant 

afstånd från hntrandra att en båt, ::;om lyckats klara den ena, 

stoppar upp mot den andra. De två stängselkedjorna böra 

vara sammanbundna medelst tvärbommar, så att det hela före

ter an blicken af en flytande stege. En sådan stängsellinie 

sammanhålles och förankras genom jerntrossar och kettingar 

och sträckes på något afstånd ifrån, samt framom minlinierua; 

de böra i0ke sträckas alltför nära dessa senare, ty derigenom 

gifvas möjligen en antydan om dessas belägenhet. "Bommen" 

bör vara väl flankerad af elektriskt ljus och snabbskjutande 

artilleripjeser; äiven har man föreslagit att vid densamma 

anorona elektriska strömslutare och automatiskt artilleri för 

att i händelse af öfverrumpling varna de försvarande och på 

samma gång kraftigt underrätta fienden, att han är upptäckt. 

Framför bommen utströs oregelbundet smärre mihor, hvarvid, 

då tidvattensskillnaden är obetydlig, såväl elektrokontakt- som 

mekaniska minor kunna användas. 
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"Bommen" kan lämpligen bildas af en serie timmerflottar, 

hvardera bildande en rektangel, och som sammanfogas med 

rektangelns kortsidor mot hvarandra. Rektangeln samman

fogas af fem balkar, hvaraf två tillsamman bilda den mot 

fienden vända sidan, en tredje elen motstående sidan i figuren 

och de återståenlle två kort.::idorna. Vid midten af hvarje 

flotte utriggas under vattnet en spira, som uppbär en l i ten 

elektrisk mina, hvars laddning är af lämplig storlek för att 

förstöra en båt utan att skada flotten. Minans antändning 

åstadkommes, derigenom att den farkost, som utifrån ankom

mer till flotten, trycker undan en långs flotten~ ytterkant och 

på något afst.ånd från densamma sträckt lina, som står i för

bindelse med det någonstädes på flotten anordnade strömslnt

ningsinst.rumentet, hvarvicl elen häraf orsakade dragningen i 

linan sluter ström(nen. Sprängladdningens storlek bör så be

räknas, att hvarhelst en utifrån kommanlle båt berör flotte11, 

han befinnet sig inom minans verkningskrets, och föreslås af 

förf. en laddning af 20 rft. bomullskrut, då flotten har en längd 

af 20-25 fot. F0rf. föreslår och beskrifveräfven ett lämpligt 

strömslutningsinstrument samt en sär~kild tändflaska för dessa 

minor, men för hvilka utrymmet ej tillåter, att här redogöra. 

Det bästa försvaret mot anfallande båtar, tillägger förf. till 

sist är dock ett kraftigt båtförsvar. Skulle till och med ett 

sådant af fienden krossas~ är det troligt, att också de bästa 

system af passiva hinder skola visa sig otillfredsställande. 
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Undersökningar af strömförhållanden 
Atlantiska Oceanen. 

(Efter Nautical .Magazine.) 

Norra 

Oceanströmmarne äro af intresse såväl för sjömannen som 

för biologen, enär de icke blott inverka på fartygs navigering, 

utan äfven dels direkt, dels indirekt genom inflytande på me

teOl·ologiska förhållanden inverka på lifvet i allmänhet. Pro

fessor Pouchet i Paris hade kommit till den uppfattning, att 

Humboldt och Maury i siria arbeten öfverskattat betydelsen 

af Golfströmmens värme såsom hufvudorsak till de franska 

åkerfältens bördighet och den mångfald af lifsformer, som 

förekommer i de Frankrike omgifvande vattnen. Han beslöt 

sätta sina åsigter på prof genom att ntxasta en serie glas

flaskor innehållande meddelanden ( bottle papers), h vilka skulle 
tälja Golfströmmens väg till Emopas kuster. 

Denna prof. Pouchets ide var ju icke ny. Redan Colum

bus hade 1493 under intrycket af den första kändft Nord

Atlantiska cyklonen och fruktande att resultatet af hans upp

täckt skulle gå förloradt, åt vågorna öfverlemnat ett kort med

delande på pergament, inneslutet i en vattentät dosa. Mån

gen olycklig skeppsbruten har på samma sätt sökt bringa sina 

närmaste ett sista farväl och i vårt århundrade hafva engels

männen Beecher, Evans och Walker m. fl. förbundit sina namn 

med verkstäida experiment att utröna oceanströmmar medelst 
utsända "bottle papers". 

Af Paris' municipalråd erhöll prof. Pouchet erforderliga 

medel och prins Albert af Monaco stälde sin yacht Hi1·onclelle 

till hans förfogande. Pril}sen och professorn företogo tre resor 

tillsamman, i syfte att utkasta buteljmeddelanden i sjön, och har 
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prof. Pouchet sedan i ett arbete, Cow·ants de l' Atlantique Nord, 

redogjort för de erhållna resultaten. 
Dessa resor företogas under åren 1885, 1886 och 1887. 

År 1885 an vände man metallsferer, träkärl och glasflaskor; 

1886 glasflaskor och 1887 särskildt derför tillverkade glasbojar. 

Metallbojarna, af koppar, bestodo af tvenne halfsferer. Dessa 

voro nitade tillsammans medelst tio skrufvar, som genomgingo 

de utstående flensarne, och tätade mecl en gnttaperkapackning. 

Hvarje sfer var utvändigt numrerad med samma nummertal, 

som fans skrifvet å det inneslutna papperet. Sjelfva dolm

mentet var inlagdt i en stark, hermetiskt sluten glasbehållare, 

hvilken var omlindad med bomullstyg och omgifven af ett 

med ett särskildt sigill försegladt fodral. Dessa färsigtighets

mått togos för att förekomma den jemförelsevis bräckliga glas

behållarens sönderslående vid bojens rörelser i vattnet. De 

använda träkärlen voro vanliga öl kärl, föl .Jtärkta med tjocka 

ekstäfver. Tjärade ut- och invändigt, hade dessa kärl ingen 

annan öppning än sprundet, hvilket, sedan ofvan omtalade 

glasbehållare blifvit inlagd, tätades med guttaperka och för

säkrades med en öfYer öppningen spikad kopparplåt. För den 

händelse ett sådant kärl skulle falla i händerna \)å mindre ny

fik~a menniskor h vilka måhända skulle till varataga kärlet för 
' hushållsändamål utan att undersöka det invändigt, så var det 

fyldt med sådor. De begagnade glasflaskorna voro under resan 

tömda buteljer, som korkades väl och skyddades af kautschuk

kapsel. 
För att hålla kärlen tillräckligt nedsänkta nedlade man 

stor omsorg vid deras barlastande, h varvid hänsyn togs till 

möjligen insipprande vatten och fastklängand9 musslor. Vid 

hvarje kärl fäste man dessutom med jerntråd en jerntacka, i 

afsigt att tråden skulle afätas af rost samtidigt med att kär

let begynte sjunka för djupt genom insupet vatten eller vid

häftade musslor. Metallbojarna voro insvepta i säckar af gam

mal juteväf, som bildade ett slags ficka omkring dem och som 

innehöll sand. Man antog att crustaceer skulle äta hål på 
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dessa påsar och sanden falla ut, under det att bojen skulle 
bibehålla sin ursprungliga flytkraft genom inträngande vatten 
och vidfästade musslor. 

1886 börjades uthastandet, då Hirondelle befann sig 117 eng. 
mil NV om Corvo och fortsattes under det att hon så noga 
som möjligt följde samma meridian tills 50 buteljer , 20 kärl, 
10 sferer och ytterligare 90 buteljer, en för hvarje mil, voro 
använda. Efteråt utkastades 63 buteljer, en för hvarje half
miL Prinsen öfvervakade personligen större delen af detta 
arbete, som erfordrade 31 timmar. En automatisk, ljudande 
logg angaf de tillryggalagda distanserna. Somliga af dessa 
flytetyg upphittades vid Canarie-öarne, Madeira, Portugisiska 
kusten, Westindien och Bahama. Fyra kopparboj ar, som ka
stats i drift vid nästan samma tid, tog o hel t olika kurser i en 
landade vid Azorerna, en andra vid Madeira, en tredje fans 
vid Martinique och den f jen1e vid Bahama. Det kan dock 
antagas, att de två sistnämnda passerat JY~adeira på siu väg 
vestvart, påverkade af elen kända cirkulationen från Ost till 
Vest. Strömmens hastighet, beräknad efter tiden då den för
sta budbäraren upphittades, befans 7,,-, eng. mil pr dygn. I 
denna Atlanter-race syntes chancerna vara emot buteljerna 
och för de mera imponerande bojarne och kärlen i men det 
oväntade inträffade såsom vanligt och buteljerna vunno seger, 
i många fall med enc1ad halfva elen för bojarne noterade tiden. 
Förmodligen hade de varit mera påverkade af vincl. 

188(5 voterade staden Paris 5000 francs för fortsättande 
af dessa experiment. 500 välgjorda champagnebuteljer ström
mades i serier om 40 stycken, en butelj på h varje hal f mil, 
de olika serierna skilda genom mellanrum på 20 mil. Hiron
clelle styrde härunder nästan r. v. N ord mellan latitudsparalle
lerna genom Finisterre och Lizarcl och på 18" vestl. long. Ut
förandet varade från 29 Augusti till den 5 September. Tio 
månader senare hade 37 flaskor tillvaratagits på kusterna af 
Portugal, Spanien och Frankrike. Den allmänna kursen syn
tes vara omkring OSO och hastigheten 615 mil pr dygn. Icke 
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en enda hade uppnått Frankrikes ku,st 1nellan Bordeaux och 
Ouessant; h vilket föranleder M. Pouchet att betvifla till varou 
af den s. k. Rennel's ström, som på sin tid lät tala mycket 
om sig. Han tror, att den icke existerar ...... under sommarmåna
derna och att elen är problematisk uneler vintern. Resultatet 
af detta andra experiment synes utvisa, att franska vestlmsten 
sköljes af en ström, som kommer från NV, i stället för SV, 
hvilken senare rigtning Yarit antagen för Rennel's ström. 

Man får emellertid icke glömma, att dessa strömmar af 
andra ordningen icke äro lika regelbundna som oceamtröm
marna och sjöfarande hafva förut funnit Rennel's ström om
vitnd. Den sydvart gående grenen af Golfströmmen, hvars 
vatten nasserar vestra Europas och norra Afrikas stränder, 
r1rager ~1ecl sig en del vatten från området mellan Li?'arcl och 
Finisterre, derigenom förorsalmnJe en fullständig cirkulation 
i Biscayabugten. I vestra delen af denna bugt uppstår sålunda 
tm strömrigtning åt Syd och längs Frankrikes kust en sätt
nino· mot Norcl. Rennel's ström är enelast en del af denna b 

strömbana i Biscayabugten. Såclan är åtminstone M. Bonqnet 
de la Grye's åsigt, och elen åsigten kom han till genom vig
tiga experiment för några år sedan, vid hvilka alla fiskare
båtarue på kusten samverkade med honom. 

För att fortsätta sina experiment lyckades prof. Pouchet 
ännu en gång intresse1 a municipalrådet i Paris att skaffa me
del härtill och han kunde 1887 Jraga ut på sin tredje expe
dition. Den föregående erfarenheten hade lärt, att glasbutel
ierna v oro för s\·ao·a · metallbojarna återigen voro för dyra. .. . ~ b ' 

Derför tillverkade man denna gång särskilda sferiska glasbojar 
för ändamålet. Nio hundra dylika utkastades mellan elen 19 
J nli och 1 Augu~ti, uneler det att man styrde en NV -l i g kurs 
från Azorerna till i närheten af N ewfoundlancl. På hemvägen 
utsläpptes ytterligare 63 bojar mellan N. 49'' 35', V. 29° 18' 
och N. 48'' 59', V. 25" 56'. Till elen 15 Februari 1888 voro 
44 st. npphittac1e. De, som strömmaeles emellan Azorerna och 
N ewfonndland följde två olilm lrnfvuclrigt,ningar motsvarande 
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Golfströmmens två grenar. Några gingo SO-vart och inkom

mo i Eqvatorealströmmen, andra drefvo mot NV. Golfström

mens redan kända delning uti en NO-lig och en SO-lig gren 

var genom detta försök ytterligare bevisad. De vägar, som 

tagits af dessa bojar och flaskor visa en icke obetydlig öfver

ensstämmelse med banorna af de flytande vrak, om hvilka 

"The Pilot C hart of the N orth Atlantic", utgifven månadt

Iigen at United States Hydrografic office, lemnar oss intres

santa detaljer. Dessa kringdrifvande vrak, af hvilka vV. L. 
-White och Twenty-one Friends nått en viss ryktbarhet, äro på

verkade af både vind och ström och kunna således, såsom skett, 

göra öfverfarten öfver Atlanten på 12 månader. Den lugnt 

framglidande glasbojen gör en mindre snabb öfverresa, men 

rigtningen är n~tstan densamma. 
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Nor,.d-Östersjö-kanalen. 

Stora företag äro icke ögbnblickets verk; sålunda har i 

likhet med Suez-, Korinth- och Panamakanalerna äfven Nord

Östersjökanalen sin historia gående långt tillbaka i tiden. 

Redan för ett halft årtusende, eller åren 1391-1398, anla

des af de mägtiga hansestäderna Litbeck och Hamburg elen 

första vattenväg genom bolsteinska fastlandet forenande Elbe 

och Trave, kallad Delvenau-Stecknitz-kanalen. Nämnda inom

ledsförbindelse trafikeras ännu denna dag af småfartyg. _ :i 
_ En annan mera direkt kanalförbindelse mellan Hamburg 

och Litbeck utfördes genom den år 1525 påbörjade s. k. Alster

kanalen, i det Beste, en af 'l'raves bifloder, förenades med Alster

sjön, som genom Alsterån utfaller omedelbart invid Hamburg. 

Alsterkanalens vara blef dock helt kort, ty redan några år 

efter dess anläggning blef elen helt enkelt igenskottad af trak

tens jordegare hvilka kommo i delo om kanalens besittning. 

Efter detta så att säga tragikomiska slut hvilacle alla all

varsammare försök till åstadkommande af en inomledsförbin

delse mellan ifrågavarande båda haf ända till åren 1775--

1782, cHt det lyckades konung Christian VII att genomföra 

byggandet af Eiderkanalen, förbindande, som bekant, de nu

mera ötvergifna befästningarna vid Rendsburg med IGeler

fjorden i öster och i vester med Tönning vid Nordsjön. Eider

kanalen, som således egt bestånd ö:fver ett sekel, har ej min

dre än tem slussar, som kunna passeras af 29,4 m. långa, 7,4 m . . 

brecla och 2,7 m. djupgående fartyg. 
Ehuru Eiclerkanalen var för sin tid ett storartadt arbete, 

kan den numera ej ens anses uppfylla de fordringar, som den 

alltjemt växande trafiken af mindre fartyg mellan N Ord

Östersjön ställer på densamma och således ännu mycket min-
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dre de öfver samma haf gående stora oceanfartygens kraf. 
Oaktadt detta och dessutom tidsförluster genom de många 
slur::sarne, har kanalfreqvensen under de sista 5 åren uppgått 

i medeltal till 4500 fartyg pr år. 
Utom de här omnämnda och till utförande ko:::..ne kanal

byggnader, hafva talrika mer och mindre lyckale kanalpro
jekter förevarit, från såväl tysk sm-:1 dansk sida, men alltid 
strandat dels på grund af politiska svårigheter och ekonomi
ska skäl,- dels på grund af Oflnighet mellan i kanallinierna in
tresserade parter. 

Först under senare år, sedan tyska regeringen sjelf tagit 
den vigtiga frågan om händer, har det slutligen kommit der
hän, att riksdagen år 1836 beviljade nödiga medel till byg
gandet af en kanal mellan N ordsjön och Östersjön och med 
dimensioner, som synas tilltagna i så stor skala, att den kan 
trafikeras af verldens nuvarande största handelsfartyg. 

Den af tyska regeringen föreslagna kanallinien, s. k riks 
kanalen, är i hufvudsak utarbetad med stöd af hamburgaren, 
ingeniör Dahlströms till regeringen inlemnade täflingsprojekt. 
Såväl riksdagens pröfning som regeringens motivering af ka
nalfrågan förete en del intressanta uppgifter, som vi härmed 
gå att närmare beröra, för att lemna en allmännare kännedom 
om elen blifvande nya sjöronten hvilken säkerligen i ej ringa 
grad äfven skall komma att inverka på Sveriges handel och 

sjöfart. 

Tyska rikselagen tillsatte ett särskildt utskott, som hade 
att till riksdagen inkomma med yttrande i alla frågor, h vi i ka 
kunde anses stå i förening med den föreslagna kanallinien. 

_I utskottet enades man om, att hvar för sig behandla följande 
fyra hufvudpunkter: 

1 :o) Kanalens militära betydelse. 
2:o) Dess tekniska sida. 
3:o) Betydelse för handel och sjöfart. 
4:o) Dess kostnacl och r1erå möjlig räntabilitet. 
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Kanalens mil itära betydelse. 

Rörande denna punkt frågar utskottet, huruvida förbin
delsen mellan Wilhelmshafel't och Elbe icke lätteligen skulle 
kunna afskäras af en vid Helgoland stationerad, större fientlig 
flotta? Kan viLlare nöjaktig upplysning lemnas, om den kraft
förökning den b litvande kanalen anses förskaffa flottan? Re
geringens påstående att kanalen kommer att nästan fördubbla 
marinens rörliga kratt, synes vara väl öfverdrifvet, ty om så 
verkligen förhöll sig, borde riksdagen också förvänta sig en 
motsvarande nedsättning i flottans nybyggnadsanslag, h vilket 
ej är fallet, utan har amiraliLetet tvärtom anfört att ytterli
gare 4 a 5 stora pansarskepp samt en hel del medelstora och 
mindre pansarfartyg vore nödvändiga för att, göra flottan fullt 
effektiv, dessutom har särskild t betonats, att de nya pansar
fartygen måste vara färdiga vid kanalens öppnande. Amira
litetet hade icke vid 1873 års nybyggnadsförslag fordrat ka
nalens anläggning. General 1\'Ioltke hade äfven 1873 ifrigt 
bekämpat elen då i riksdagen diskuterade kanalanläggningen 
utan att marinens målsmän sökt bemöta honom. Amiralitetet 
hade vidare betonat vigten af att fördela marinen i två sjelf
ständiga delar till Östersjökusternas och till N ordsjökusternas 
försvar. 

På dessa spörsmål och betänkanden afgaf amiralitetet föl
jande svar: 

Kanalens militära syfte är att i första hand underlätta 
de olika kusternas försvar och att hindra eller åtminstone i 
hög grad försvåra en blokad af Tysklands hamnar, ty genom 
den skyddade kanalförbindelsen kunna de olika marinstatio
nernas krigsfartyg koncentreras från N ordsjön till Ö,;tersjön, 
och tvärtom, utan att använda främmande farvatten samt på 
en jemförelsevis mycket kort tid. Då de båda nu åtskiljda 
stationerna hafv·a ungefärligen samma antal egentliga strids
fartyg ble±ve äfven genom nämnda koncentrering flottans kraft 
fö rdubblad på den hotade punkten -- hvaraf ock följde att 
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en fiende måste, för att under dessa omständigheter våga en 
verksam blokad, använda en dubbelt så stor styrka som nu 
skulle erfordras, så länge marinens fartyg ej kunde uppträda 
i samlad styrka, hvilket bevisar att amiralitetets påstående, 
att marinens kraft, genom anläggning af den föreslagna af 
starka befästningar väl skyddade kanallinien, skulle fördubblas, 
ej var öfverdrifvet. 

Någon förminskning af flott.ans nybyggnad eller uncler
håll vore deremot under nuvarande krigsmaritima förhållanden 
omöjligt, såvida det fortfarande vore riksdagens åsigt att ty
ska marinen äfven framdeles skulle kunna värdigt intaga den 
plats, som riksdagen förut anviE'at den bland Europas större 
sjömagter. 

För att rätt kunna bedöma detta förhållande vill amira
litetet påpeka den lifaktiga utvecklingen i främmande natio
ners örlogsflottor samt jemföra dessa med Tysklands krigs
fartyg. 

Tyska krigsmarinen eger för närvarande ej mer än 13 
sjögående eller till det offensiva försvaret afseelda mer och 
mindre föråldrade pansarfartyg med en ordinarie marinbudget 
på omkring 35 mill. mark, under det att engelska marinen 
årligen använder cirka 240 mill. mark med en ungefär 5 gån
ger så stor pansarflotta. Franska marinen har fyra gånger så 
stor pansarflotta. Äfven ryska marinen vore för närvarande 
öfverlägsen den tyska och skulle blifva det ännu mera, sedan 
dess nybyggnadsplan af 1882 blefve fullbordad. När således 
alla sjömagter arbetade på att utveckla sin maritima kraft, 
vore det högst farligt för tyska rikets magtställning att icke 
göra så med. Det vore vidare ett oförlåtligt fel af marinens 
målsmän, att ej af riksdagen fordra anslag till marinens fort
gående utveckling och underhåll i sådant skick, att den kunde 
anses uppfylla de kraf, som ett eventuelt krig ovilkorligen 
komme att ställa på densamma. 

Det rent lokala kustförsvaret kan nog ske med starka sjö
befästningar samt fast och rörligt minförsvar, understöclt af 
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kustpansarfartyg; men dess kraft räcker tyvärr ej så långt ut 
till sjös, att det förmår hindra en blokad, ty härtill fordras i 
första hand ett tillräckligt antal första klassens pansarskepp, 
nog starka att kunna bjuda spetsen åt den eventuela fienden. 
Äfven med en koncentrering af 'rysklancls nuvarande sjöga
encle pansarskepp är flottan ej stark nog, att med hopp om 
framgång kunna bjuda någon af de större sjömagtemas flottor 
spetsen. Man måste betänka att frågan rörer sig om Eng
lands 74, Frankrikes 54, Rysslands 20 samt Danmarks 4 pan
sarskepp. Behofvet af nya, såväl större som milldre, pansar
fartyg torde härmed tydligt vara ådagalagdt, hvarför regerin
gen redan nu ansett sig böra påpeka, att dessa fartyg måste 
anskaffas innan kanalen blir färdig. 

Vidare har kusternas belägenhet nödvändiggjort flottans 
fördelning i N ord- och Östersjöförsvaret; de till de olika ha f
ven hörande stationerna äro hvar för sig lika vigtiga repli
punkter och dessutom absolut nöd väneliga platser för en flot
tas organisation och underhåll. 

Danmark har långt förut dryftat spörsmålet om en direkt 
hafsvatten väg mellan Nord-Östersjön, men genom ryskt in
flytande har elen vigtiga frågan fått hvila tills vidare, hvilket 
är ett ytterligare skäl att på det kraftigaste påyrka kanalens 
omedelbara anläggning. 

H varför regeringen återigen ej förut särskild t fordrat 
ifrågavarande kanalförbindelses utförande är af det skäl, att 
den hoppats, att kanalen skulle komma till stånd på enskild 
väg, hvilket antagande vore berättigad t på grund af de talrika 
större kanalprojekter, som ända sedan 1864 tillkommit från 
enskilda bolag och städer; då emellertid kanalbyggnaden hit
tills ej på enskild väg kommit till något resultat, har regerin
gen sjelf måst taga initiativet för att få kanalspörsmålet af
gjordt. Amiralitetet hade såväl i 1873 års · nybyggnadsplan, 
som seelermera vid flera riksdagar betonat den föreslagna 
kanalens militära värde. Att armeens auktoriteter ej erkände 
detta torde i första hand kunna förklaras af dåvarande tyska 
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flottans obetydlighet i jemförelse med, hvad den nu är. Visst 
är, att tyska generalstaben numera är fullt ense med amirali
tetet om kanalens stora militära betydenhet. 

Frågan, om en vid Helgoland stationerad fientlig flotta 
skulle kunna afskära förbindelsen mellan Wilhelmshafen och 
Elbe besvaras sålunda: Under skydd af de vid Elbe- och 
W esermynningarna varande starka befästningar jemte fast och 
rörligt minförsvar samt 4 a 5 större pansarfartyg, vore det 
antagligt, att en fiende ej ens skulle vedervåga ett så halsbry
tande företag samt äfven om en stark fiende skulle försöka 
dermed, han då komme att mötas af hinder, som troligen 
snart skulle komma honom att meJ. stor förlust uppgifva vi
uare försök i detta syfte. 

Kanalens tekniska sida. 

Kanalens båda utlopp äro så godt som gifna, enär Elbe
mynningen å N ordsjösidan är den enda plats med segelbart 
område för de största fartyg och dessutom redan skyddadt af 
starka befästningar samt Kislerviken å Östersjösidan erbjuder 
en djup och rymlig hamn, väl skyddad i både nautiskt och 
militäriskt hänseende. Kanalens vestra utlopp är sålunda för
lagd vid Elbes mynning i närheten af den lilla hamnplatsen 
Brunsbi'tttel. Kanallinien går derifrån genom en kärr- och 
morastrakt i NNO-lig riktning till Kudensjön och vi<lare till 
Bnrg (15 km.); derefter i stigande terräng till Gröndal (30 
km.), som är kanalens högsta punkt eller 35 m. öfver kanal
bottnen, hvarpå terrängen sänker sig nedåt Eiderdalen, der 
den nya kanallinien sammanträffar med Eiderkanalens vatten
flöde vid Wittenbarge och följer Eiderns hufvnr'lrigtning förbi 
Rendsburg (62 km.) samt -i1tmynnar slutligen vid Holtenan 
(99 km.) i Kislerviken och strax söder om Friedrichsorts stora 
befästningar. 

Vid Elbemynningen anlägges ett slnssystem till skydd 
för tidvattnet. Till nämnda slussystem hör en större hamn
bassäng rymmande 4 a 5 af de stors La pansarfartygen. u tom 
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denna inre med sluss försedda hamnbassäng skulle Elbemyn
ningen äfven förs~s med en större hamnanläggning, hvars pir
armar skola byggas i flodens riktning till förekommande af 
den inre hamntröskelns igensandande. Vid Östersjömynningen 
anlägges likaledes en sluss till säkerhet för Östersjöns vex
lande vattenstånd. Eideråns vatten, som vid de båda kana
lernas sammanträffande ännu står under inflytande af tid
vattnet i N ords j ön, af8tänges med en siclosluss. Kanalens vat
tenstånd är berälmadt ~fter medel vattenståndet i Östersjön, 
hvarigenom Östersjöslussen kan hållas öppen större delen af 
året. Elbeslnssarne anses kunna stå öppna mellan half flod 
till hal f ebb, eller då tid vattnet i El be ej unelerstiger medel
vattenståndet på slnsströsklarne. Fartygen kunna således på 
vissa ticler passera hela kanalen utan en enda slussning. Ka
nalens totala längd blir 99 km., dess bredd i vattenytan 60 
m., bottenbredden 26 m., djup. 8,5 m. Med dessa dimensioner 
anses iuga utvidgningsställen eller mötesplatser behöfva an
läggas, som fallet är med Suez-kanalen, der, som bekant, far
tygen måste invänta hvaranclra vid de olika mötesstationerna. 

Den för kanalanläggningen erforderliga jordschaktningen 
är beräknad till 64 millioner kbm. Terrängen består mest af 
lätt arbetad sand eller sandig lera; endast trakten kring Ku
densjön, der terrängen består af lös djup dy, anses kunna med
föra svårigheter för arbetet. Kanalen skäres af fyra jernvägs
linier: Itzehoe-Heicle, N eumii.nster--Heide, N eumii.nster
Rendsburg och Kiel---Eckernförde. J ernvägslinien N eumii.n
ster-Heide, som korsar kanalen vid Gröndal, öfverföres för
medelst en fast jernbro och på sådan höjd öfver kanalens vat
tenlinie, att de största fartyg kunna passera uneler bron. De 
öfriga jernvägslinierna, äfvensom stora landsvägen mellan Kiel 
och Eckernförcle, gå medelst svängbroar öfver kanalen. I öf~ 

rigt förmedlas trafiken vid landsvägames skärning öfver ka
nalen med ång- och handkraftfärjor. Vid kanalens båda myn
ningar anläggas kolstationer samt öfriga för skeppsförnöden
heter erforderliga etablissementer. Kanalen skall utefter hela 
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sm längd belysas med elektriskt ljus. För att försäkra ka

nalen mot isläggning och hålla öppen ränna i Kielerfjorden 

erhåller kanalen två isbrytare äfvensom 12 statens bogser

ångare, afsedde att lemna nödig bogserhjelp. 

Kanalens betydelse för handel och sjöfart. 

statistiken öfver skeppsolyckor vid de kuster, som beröras 

genom routen rund Skagen, visar för perioden 1858-1835 föl-

jande enorma siffror: · 

V estkusten af J utiand. Strandade fartyg 1523. Förlorade 1172. 

Kattegat . . . . . . . . . . , , 1797. , 762. 

Beltema och Sundet , , 2303. " 
829. 

Falsterbo -Bornholm 693. 370. 
----~~----~·~· --~~~----~~·----~~ 

Summa 6316. 3133. 

Medeltal pr år blir således 226. År 1872 utvisar en ma

ximiförlust . af 423 fartyg. 1870 visar den minsta förlusten, 

154 fartyg. N o vember månad visar största förlusten 19 °/0 

och J u ni samt Juli månader minsta eller 4 °/ll' Som de far

ligaste punkterna utpekas Skagen, Liimt,iorden, Sundet och 

Bornholm. Femårsperioden 1877---1881 hade 91 tyska fartyg 

med 708 menniskor omkommit på platser, som icke behöfva 

beseglas efter den föreslagna kanalens öppnande. P enninge

förlusten uneler nämnda femårsperiod uppskattas ensamt för 

Tyskland till 6.150000 mark. 
Häraf framgår tydligen den stora risk, som vägen rund 

Skagen medför. Och likväl anses den större säkerhet, som 

erhålles genom kanalens passerande, liten i jemförelse med den 

tidsbesparing, som vinnes genom vägförkortningen. Stönota 

vägafkortningen erhålla naturligtvis träderna närmast kana

lens mynningar, exempelvis från Elbe- och Weser::;.ynnin

garna till lii.i.beck, \Vismar och Rostock med en direkt väg

förkortning af resp. 570', 530' och 510' distans. För träder 

mellan Bornholm å ena sidan samt Engelska Kanalen, Lon

don, Belgien och Holland å andra sidan blir distansvinsten 

omkring 200'. För routen N ewcastle-Östersjön blifver väg. 
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förkortningen obetydlig och ännu nordligare blifver den ingen 

alls. Kanalen anses kunna passeras på 8-12 timmar, bero

ende på slussning m. m.; högsta farten bestämmes i kanalen 

till 5,3 knop. Medeltidsvinsten för ångare beräknas till 24 

timmar och för seglare till 3 a 4 dagar. Ångbåtar, som pr år 

göra 10 a 12 ordinarie turer mellan N ord- och Östersjön, er

hålla sålunda genom kanalens trafikerande en tidsvinst af om

kring 24 :lagar. 
På grund af den större säkerhet, som kanalen erbjuder, 

bör äfven assuransafgiften för last och fartyg lmnna nedsättas, 

i synnerhet för fartyg med träder mellan hamnar, som ligga 

i närheten af kanalens båda mynningar. 

Genom kanalanläggningen öppnas vidare en ny handels

väg, som säkerligen skall utveckla samfärdseln mellan de båda 

hafven i betydlig grad, på samma gång den kommer att in

draga i verldshaudeln nya medtä:Bare, h vilka hittills legat så 

att säga nr vägen fö1~ det stora handelsstråket. Afsättningen 

af produkter, särskildt från vesb·a Tysklands stora industriom

råden: bör gen öm kanalens öppnande betydligt ökas; isynner

het torde Rl1enprovinsernas kol och jern finna en ny mark

nad i Östersjöländerna, der hittills England varit så godt som 

den enda exportör, helst som dessa pro<lnkter kunna genom 

Dortmuncl-Eniskanalen föras till kusten, utan nämnvärd af gift. 

De större i östra Tyskland varande inre handelsplatser, såsom 

Berlin, Frankfurt an der Oder, Magdeburg m. fl. böra äfven, 

ehuru mera indirekt erhålla lättnad i sin handelsrörelse, isyn

nerhet om den föreslagna kanallinien mellan Stettin oc.h Ber

lin kommer till utförande. Slutligen vinnes en betydlig yta 

odlingsbar jord i stället för de sanka och moraslika trakter , 

h vilka genom kanalanläggningen komma att torrläggas. 

Regeringens motivering om kanalens betydelse för handel 

oc.h sjöfart fick i utskottet :Hera anmärkningar, h varat' särskildt 

torde framhållas följande betänkanden: Sannolikt vore väl, att 

fartygsbefälhafvare, som föra fartyg mellan hamnar vid N ord

och Östersjön, isynnerhet sådana som under längre tid trafi-
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kerat denna route snarare skulle frukta angöringen af Elbe 
än Skagen. Vägen rund 81mgen hade dessutom under de 
sista tio åren såväl genom svenska som danska regeringarnes 
åtgöranden blifvit så fullkomligt upplyst och utprickad, att fa
rorna derigenvm betydligt minskats; vidare blefve antalet sjö
olyckor för routen Nord-Östersjön rund Skagen, årligen min
dre genom minskningen af segelfartyg, i hvilkas ställe ång
fartyg sattes, som genom sina nutida kraftiga maskiner vore 
så godt som oberoende af väder och vind. Ej mindre än 60 
haverier hade årligen från ~878--83 inträffat vid Elbemynnin
gen, h varför äfven kunde spörjas, om belysningen och utprick
ningen af farlederna till Elbe anses fullt tillförlitliga. Den af 
regeringen beräknade tidsvinsten vore äfven alldeles för högt 
tilltagen, ty regeringen upptager icke tiden för angöringen af 
Elbe, likaledes måste äfven trafikhinder tänkas kunna uppstå 
i sjelfva kanalen, såsom vid passerandet af broar; äfven kunna 
ombordläggningar m. m. tidsödande hinder uppstå. Kanalen 
torde dessutom icke kunna angöras under tjocka. Slutligen 
vore det ett stort spörsmål, huruvida fartyg, kommande från 
Engelska Kanalen, eller i öfrigt från hamnar, som medgif,·a 
en vägförkortning, skulle föredraga att betala en afgift, som 
kanalvägen medför, jemte risken att ändå ej erhålla motsva
rande tidsvinst. 

Häremot genmälte regeringen, att farlederna till och i 
Elbe äro fullst.ändigt utprickade och belysta, hvilket bäst fram
ginge deraf, att af alla de stora ångare och segelfartyg, som 
dagligen befara Elbe ingen anmärkning gjorts om otillräck
ligheten eller otillförlitligheten af utprickningen i Elbe, samt 
att det vore regeringens skyldighet att fortfarande noga öfver
vaka att nämnda farleder städse höllos i ett för sjö±art.ens be
hof fullt tillförlitligt skick. För att ytterligare öka säkerheten 
skola kanalens lotsar möta fartygen till sjös eller på viss di
stans utanför Elbemynningens yttre fyrskepp; äfven skall lots
ning ingå i afgifterna för kanaltrafiken. Att denna senare 
under de första åren möjligen ej kommer att blifva allmän, 
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kan naturligtvis ej med säkerhet förutsägas, meu det är an
tagligt, att så snart trafiken väl öppnats och de påtagliga för
delar, som kanalpassagen skänka, så s~åningom blifva kända 
och erkända, bör freqvensen blifva fullt bAtryggad. H vad sjö
olyckorna i och . vid Elbemynningen beträffa, äro rleras -antal 
betydligt mindre än vid 81mgen och Sundet, äfven om man 
dervid tager i betraktande den större trafiken vid sistnämnda 
platser. När vintern stod för dörren skulle säkerligen den 
sena hösttrafiken hafva betydlig fördel af kanalen, då det ofta 
nog kan hänga på några timmar, om man skall lyckas 'nå sin 

bestämmelseort. 

Kanalens kostnad och möjliga räntabilitet. 

Kodnaden för kanalanläggningen beräknas till -156 mill. 
mark, hvaraf konungariket Preussen förbtmdit sig att ansvara 
för 50 mill. mark. Af de särsblda utgiftsposterna äro följande 
summor för närvarande uppgifna: Expropriation af jord 
9.900000 mark, jordarbete och uppmuddringar 71.000000, arbe
ten till -skydd för kanalbankarue 7.200000, anläggningar af 
hamnar, slussar och kajer 3.700000, boställen och öfriga för ka
nalen erforderliga husbyggnader 1.300000, maskinerier 2.250000, 
reservfond och administration 20.000000. 

Regeringen'> beräkning å möjlig räntabilitet stöder sig 
på sjöfartsrörelsen mellan N ord- och Östersjön under femårs-· 
perioden 1877--82. Enligt o:fficiela statistiska uppgifter hafva 
161179 tartyg af tillsamman cirka 53 mill. reg.-ton passerat 
Skagen under nämnda tid. Pr år således . 32235 fartyg om 
lO,o millioner reg.-ton Om härifrån göres afdrag för den del 
af sjöfartsrörelsen, som icke kan anses ifrågakomma för kana
len såsom routerue från och till Norra Englands, Skottlancls, 
Rysslands i Norra Ishafvet, Danmarks, Norges samt Sveriges 
hamnar i Kattegat, torde för kanalrörelsen återstå cirka 18000 
fartyg pr år med 5,o mill. reg.-ton. Tidsvinsten omsatt i pen
gar beräknas i medeltal för ångbåtar till 75 mark och för 
segelfartyg till 55 a 60 mark pr hundra ton, hvarvid endast 
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omkostnaderna för kol, olja och talg samt per'§onalens aflöning 

blifvit antagna som de poster, för hvilka motsvarande vinst 

med någorlunda säkerhet kan beräknas. Utgående från dessa 

siffror och med antagandet att kanalen årligeu skulle trafikeras 

endast af c:a 6 mill. reg.-ton, erhålles en bruttoinkomst af c:a 

4.200000 mark. Kanalens årliga utgifter för aflöning af per

sonal, lotsar, administration, belysning, reparationer och under

håll, bogserångare och isbrytare m. m. upptages till 1.900000 

mark. Med denna summas afdrag från totalinkomsten eller 

4.20COOO blir således ett årligt öfverskott af 2 300000 mark till 

förräntning. Mot detta framstäide utskottet följande anmärk

ningar. Då såväl kol som andra konsumtionsartiklar hade ett 

betydligt lägre medelpris, än lwad regeringen antagit och 

äfven aflöningarna ombord, liksom tidsvinsten 24 timmar 

hade tilltagits alldeles för stora, ansåg utskottet att medel

tariffen för ångbåtar ej kunde sättas högre än 60 mark pr 100 

ton och 30 mark för segelfartyg. Å andra sidan ansåg der

e~o~ riksdagskommissionen, att den beräknade trafiken af 5,n 

Imlhoner ton redan nu vore för lågt tilltagen. Med säkerhet 

ansågs att om 8 år, då kanalen enligt förslaget borde mra 

färdig, trafiken skulle uppgå till nära dubbelt, ty med den nu 

b~tydliga utvecklingen af ångtartygstolmaget, h~·ilket ju rege

nngen äfven förut påpekat, vore antagandet, att trafiken skulle 

blifva. betydligt större än hvad regeringen beräknat, mycket 
sannolikt. 

I öfrigt erkändes enstämmigt, att den föreslagna kanal

anläggningen komme att framkalla många om h välfningar in

om handelns och industriens områden samt att fördelarue 
. ' 

som l allmänhet vunnes genom kanalens öppnande skulle be-

tydligt öfverväga den förlust~ som möjligen en och annan 

stad och enskilde komme att lida. Vidare beslöts att kanal

tariffen framdeles skulle hänskjutas till riksdagens afgörande, 

niir kanalarbetena hunnit, så långt att tidpunkten för kanalens 
öppnande kunde noggrant bestämmas. 

Sedan riksdagen erhållit del af utskottets betänkanden 
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bifölls regeringens proposition, och dermed förenade anslag 

beviljades utan afkortning. 

Det torde ej vara för djerft att påstå, det tyska regerin

gens kanalförslag ej hade med detta lysande resultat lyckats 

navigera sig genom riksdagens många bränningar, om kanal

frågan blifvit framstäld som ett hut vndsakligen politiskt före

tag, hvilket det dock obestridligen är, trots de mer eller min~ 

dre grnndade motiveringarne öfver kanalens betydelse för Tysk

lands sjöfart, dess industri och handel. Konungariket Preas

sens stora offervillighet att ensamt med 50 mill. mark deltaga 

i anslagssumman jemte den af regeringen beräknade ränta

biliteten kunna väl anses vara de faktorer, som i första hand 

afgjorcle frågans lyckliga lösning. 
Granskar man närmare den beräknade kanalfrekvensen, 

torde elen nog stödja sig på alltför sangviniska siffror, ty an

tagandet att alla de fartyg, h vilka genom kanalen skulle vinna 

vägförkortning och mera säkerhet, äfven skulle föredraga kanal

routen framför den gamla om vägen rund Skagen kommer i 

verkligheten ej blifva fallet. Hälften af dessa eller cirka 9000 

fartyg torde ä-fyen vara ett högt tal, då många routinerade 

fartygf::befälhafvare på ifrågavarande träder säkerligen före

elraga elen gamla kända vägen mot osäkerheten att få betala 

kanaltariff utan att erhålla motsvarande vinst i tid, h vilket 

ofta nog kan inträffa, t. ex. genom hiader af tjocka vid kana

lens angöring, trafikhinder i sjelfva kanalen m. fl. oförut

sedela fall. Det må emellertid med detta gestalta sig\ huru 

som hel~t, obestridligt är dock, att den blifvande kanalen skall 

komma att unelerlätta den direkta sjöfarten på verlclshafven, 

särskildt för kusterna vid Östersjön, och ju längre in i landet 

man gör denna sjöfart tillgänglig, desto mer växer dess in

verkan på ett lanels ekonomiska välstånd. Genom att se saken 

på detta sätt må man hoppas att den förlust, som svenska 

sjöfarten i Öresund kommer att lida genom den nya sjörouten, 

snart skall kunna ersättas. 
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Danskarne hafva redan genom för::;lag att göra Köpenhamn 
till frihamn trott sig kunna upphjelpa den genom N ord
Östersjökanalen blifvande minskningen af sjöfarten på Köpen
hamn, men ehuru ingenting nämnes derom i kanalprojektet, 
tyda dock alla tecken på, att det är Tysklands afsigt att vid 
elen blifvande kanalens östra mynning anlägga en frihamn och 
i sa fall betyder Danmarks hufvudstad som frihamn mindre, 
ty en mera lämplig transitohandelsplats än Kieler~jorden kan 
näppeligen finnas. Belägen ornedelbart invid en blifvande 
stor handelsväg, med en djup, rymlig och i alla afseenelen väl 
skyddad redd och vidsträckta landarealer för framtida stora 
handel~- och industrietablissementer skall det med Tysklands 
resurser ej töfva länge, innan en stor handelsplats uppstått, 
täflande med Hamburg och Köpenhamn. 

l 
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Föreskrifter angående åtgärder till undvikande 
af ombordläggning~ 

· töreslagna af sjöfartskongressen i Washington. 

Den kommitte, som af kongressen tillsattes att granska 
inkomna förslag och uppställa de nya sjövägsreglerna, hade 
i uppdrag: l:o) att bevara så mycket som möjligt af texten 
i nu gällande bestämmelser; 2:o) att uh d vika onödiga omsäg
ningar; 3:o) att an vända samma ord och ordställningar för 
att i de olika reglerna beteckna samma eller liknande begrepp; 
4:o) att framställa artiklarna så kortfattade som möjligt; 5:o) 
att gruppvis sammanföra reglei· rörande analoga ämnen. 

Dessa bes'tämmelser och anmärkningar innehållas i efter
följande 31 artiklar. Det nu gällande reglementet omfattar 
endast 27 artiklar; ökningen härrör af några nya stadganden, 
hvarförutom åt::~killiga äldre bestämmelser gjorts mera omfat

tande. 

Inledning. 

Dessa bestämmelser skola tillämpas å hvarje fartyg, som 
befinner sig i öppna sjön, eller i farvatten, som utmynnar i 
öppna sjön, och som kan befaras af sjögående fartyg. 

Vid tillämpningen af nedanstående bestämmelser skall 
hvarje ångfartyg, som är under segel och icke under ånga, 
anses såsom segelfartyg och h varje ångfartyg, som är under 
ånga, ehvad det förer segel eller icke, anses såsom ångfartyg. 

I de'ssa bestämmelser betecknas såsom ån,qfartyg hvarje 
fartyg, som framdrifves med maskineri; uneler gång anses 
hvarje fartyg, som icke är till ankars, förtöjdt vid land, eller 
stående på grund. 
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Bestämmelser angående ljussignaler m. m. 

Då ordet synligt användes i dessa föreskrifter med af::;e

ende på ljussignaler, betyder det: synligt under en mörk natt 

med klar sigt. 

§ 1.*) 

Bestämmelserna rörande ljussignaler skola tillämpas i alla 

väder från solens nedgång till soluppgången, och får under 

denna tid intet annat ljus, som kan förvexlas med de före

skrifna ljusen, visas. 

§ 2.**) 

Ångfartyg skall under gång föra : 

a) på elle1• fö1• om främsta masten, eller, om fartyget salenar 

mast, öfve1• {ö?Slceppet, minst 6,10 meter högt öfver farty~ets 

skrof eller om fartygets bredd öfverstiger 6,10 meter, mmst 

så högt öfver skrofvet som fartygets bredd, dock icl~e högre 

än 12,20 meter öfver detsamma, ett ljus med klart, hv1tto sken, 

så inrättadt, att det visar ett oatbrutet sken öfver en bage af 

horisonten af 20 kompasstreck och fästadt, så att skenet ka

stas 10 streck på hvardera sidan af fartyget samt af sådan 

styrka, att det är synligt på minst 5 minuters (engebka sjö-

mils) afstånd; o . .. 
b) zxt styrbords sida, ett ljus med grönt sken, sa 1m:attadt, 

att det visar ett oafbrutet sken öfver en båge af honsonten 

af 10 kompasstreck, så fästad t, att skenet kastas från rätt förut 

till 2 streck akter om tvärs på styrbords sida, och af sådan 

styrka, att skenet är synligt på minst 2 minuters ~f~tå~d; . 

c) p:l babords sida, ett ljus med rödt sken, sa llll:attadt, 

att det visar ett oafbrutet sken öfver en båge af honsonten 

af 10 kompasstreck, så fästadt, att skenet kastas från rätt förut 

till 2 streck akter om tvärs på babords sida, och af sådan 

styrka, att skenet är synligt på minst 2 minuters afstånd; 

--*) Motsvarar § 2 af nu gällande )[ådiga :Förordning nf <len 20 Fcb mari 

1885, angående åtgiirdcr till undvikande af ombonlliiggning. 

**) Motsvarar ~ 3 i giilbn•lc forordning. 
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d) Nämnda sidoljus med grönt och rödt sken skola inåt 

fartyget vara skymda af skärmar, hvilka räcka minst en me

ter för öfver från ljusen, på det att det gröna skenet icke må 

synas åt babords sida, ej heller det röda åt sty1:bords sida. 

e) Augfartyg under gång må föra ytterligare ett sådant 

ljns, som angifves i mom. a. Dessa båda ljus böra vara så 

placerade i fartygets midskeppsjJlan, att det ena är minst 4,57 

meter högre, än det andra, och i sådant forhållande till hvar

andra, att det lägre skall vara för om det högre. Det verti

kala afståndet mellan dessa ljus får icke vara mindre än det 
horisontala afståndet. 

§ 3.*) 

Ångfartyg, som bogserar annat fartyg, skall, jemte sina 

sidoljus, föra två ljus med klart, h vitt sken, det ena rätt öfver 

det andra, med minst 1,sa meters afstånd sins emellan. 

Ångfartyg, som bogserar mer än ett fartyg, skall, för så 

vidt som afståndet från ångfartygets aktersläf till det eftersta 

fartygets akterstäf öfverstiger 183 meter, förutom förenämnda 

tvenne ljus föra ytterligare ett sådant ljus på 1,sa meters af

st{md rätt öfver eller under de båda andra. 

I denna paragraf anbefalda ljus skola vara af samma be

skaffenhet och styrka, samt föras på samma ställe som det 

h vita ljus, som omtalas i § 2, m om. a; tilläggsljuset kan icke 

föras på mindre höjd öfver fartygets skrof än 4,27 meter. 

Angfartyg, som bogserar, må föra en lanterna med min

dre starkt, hvitt sken akter om skorstenen eller aktersta ma

sten, för att tjena som styrmärke för de bogserade; detta ljus 

får icke vara synligt för om tvärs. 

§ 4.**J 

a) Fartyg, som på grund af olyckshändelse icke är ma

növerfärdigt, skall om natten på samma höjcl som det i § 2, 

*) Mots1·;war § 4 i g-iillandc f(ironlning. 

**) .i\Iotsyarar § 5 i 1!:0 d:o. 
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mom. a, omnämnda hvita ljus, och på ställe der de bäst synas, 
föra tvenne röda ljus, det ena rätt öfver det andra och på ett 
inbördes afstånd af l,sa meter; å ångfartyg föras dessa ljus 
på samma ställe som eljes tillkommer det i § 2, mom. a, om
nämnda. Ifrågavarande ljus böra lysa horisonten rundt och 
vara synliga på ett afstånd icke understigande 2 minuter. 

·Om dagen förer sådant fartyg tvenne svarta ballonger eller 
väflmlor, hvardera af O,Gl meters diameter, och på l,sa meters 
afstånd rätt öfver hvarandra. 

b) Fartyg, som är sysselsatt med utläggning ·eller upptag
ning af telegrafkabel, skall om natten på samma ställe, som 
det i § 2, mom. a, omnämnda hvita ljus och, om det är ång
fartyg, i stället för detta ljus föra t1'e ljus lodrätt öfver hvar
andra och på inbördes afstånd af l,s3 meter. Af dessa skall 
det mellersta vara hvitt, det öfre och det undre vara röda. 
De böra vara synliga horisonten rundt och på ett afstånd icke 
understigande 2 minuter. 

Om dagen förer sådant fartyg tre föremål, af minst O,GI 
meters genomskärning hvardera, det ena rätt öfver det andra 
och med minst 1,~3 meters afstånd sins emellan, på ställe hvar
på de kunna bäst iakttagas. Det öfversta och nedersta skola 
vara klotformiga och af röd färg; det mellersta rutformigt och 

af hvit färg. 
c) Fartyg, hvarå denna § har afseende, skola, när de icke 

göra någon fart genom vattnet, icke föra sidoljusen; men skola 
föra dem, när fartygen göra fart. 

d) De ljus och föremål, som enligt denna § äro påbjudna 
att föras, skola för andra fartyg utvisa, att det fartyg: som 
nyttjar dem, icke är manöverfärdigt och derför icke kan väja. 

Dessa signaler må icke förvexlas med fartygssignaler för 
angifvande af nöd; dessa senare återfinnas i § 31. 

§ 5.*) 

segelfartyg under gång och ångfartyg, som bogseras, skola 

*) :Motsvarar § G i gällande turordning. 
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föra likadana ljus, som äro i § 2 föreskrifna för ångfartyg, 
med undantag af de hvita ljus, hvilka der omnämnas och 
hvilka aldrig få föras af segelfartyg eller bogserade fartyg. 

§ 6.*) 

Närhelst såsom stundom händelsen är med små fartyg 
under gång i hårdt väder, sidoljusen med grönt och rödt sken 
icke km;ma vara fästade såsom ofvan sägs, skola dessa ljus 
hållas till hands, tända och färdiga till begagnande; och skola 
ljusen, vid annalkande af eller till annat fartyg, visas, hvart
clera ljuset vid den för detsamma bestämda sidan af fartyget, 
tillräckligt tidigt för att förekomrna ombordläggning och på 
sådant sätt att det berröna l]'uset icke må svnas åt babords sida 

• v ' 

ej heller det röda ljuset åt styrbords sida. Om möjligt bör 
förekommas, att dessa ljus blifva synliga mera än två streck 
akter om tvärs på respektive sidor. 

För att göra begagnandet af dessa flyttbara sidoljus säk
rare och lättare skola de lanternor, som användas för ljusen, 
vara utvändigt målade, hvarclera lanternan i lika färg med 
det sken, som derifrån skall gifvas, och vara försedda mecl 
lämpliga skärmar. 

§ 7. 
Ångfartyg af mindre än 40 tons bruttodrägtighet samt 

båtar, uneler rodd eller till segels, af mindre än 20 tons brutto
drägtighet, då de äro under gång, äro icke skyleliga att föra 
t1e i § 2 a, b och c omnämnda l jus; men, om de begagna s1g 
af detta medgifvande, så skola de föra följande ljus: 

l :o. Å ng fm·tyg af mind1'e än 40 tons drägtighet: 
a) Öfver fartygets främre del, eller på skorstenen, eller 

för om skorstenen, på ställe der det kan lättast urskiljas och 
på minst 2,74 meters höjd öfver fartyget:> skrof, ett ljus med 
klart, hvitt sken, inrättadt och fästaclt på samma sätt som i 
§ 2, mom. a, bestämmes. Dess ljusstyrka skall vara sådan, att 
det är synligt på minst 2 minnters afstånd. 

'') J\!Iotsvar:~r § 7 i g;illando förordning. 

1'irlskr. i S,jöv. 1890. 13 
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b) Två sidoljus, grönt och rödt, inrättade och fästade så, 

som § 2, mom. b och c föreskrifver och af tillräcklig ljus

styrka _för att synas på åtminstone en minuts at stånd; eller 

också en så beskaffad lanterna, som }'å samma gång utkastar 

ett grönt sken från rätt förut till 2 str8ck akter om tvärs om 

styrbord och ett rödt sken öfver motsvarande båge om baborcl. 

Denna lanterna bör fästas åtminstone O,n meter lägre än det 

h vita ljuset. 
2:o. Sådana små ångslupar, som medföras af sjö,qående fartyg 

kunna föra det hvita ljuset på mindre höjd än 2,H meter 

öfver skrofvet, men det bör alltid föras högre än förenämnda 

lanterna med kombineraclt grönt och röclt. ljus. 

3:o. I brltm· unde1· 1·odd eller till segels skall alltid finnas 

till hands en lanterna med grönt glas på ena siclan och rödt 

på elen andra, på det att vid annalkande till eller af annat 

fartyg, denna lanterna må kunna visas tillräckligt tidigt, för 

att förekomma ombordläggning, med iakttagande att det gröna 

skenet icke får synas på babords sida, ej heller det röda om 

styrbord. 
De fartyg, hvarpå denna § har afsoende, skola icke vara 

skyldiga att föra de ljus, som föreskr·ifvas i § 4, mom. a, 

eller i sista mom. af § 11. 

§ 8.*) 

Lotsfartyg skall, när det på sin station är använclt i tjenst 

för lotsning, icke föra de för andra fartyg föreskri~na ljus, 

men skall på masttoppen föra ett ljus med hvitt sken, synligt 

omkring hela horisonten och dessutom, med korta mellantider 

och minst hvar 15:e minut, visa ett eller flera blossande sken. 

Vid annalkande till eller af annat fartyg skola de hafva 

sina sidoljus tända och färdiga till begagnande, och skola visa 

dem blinkvis eller med korta mellanrum, för att utvisa den 

styrda rigtningen, med iakttagande att det gröna ljuset icke 

får synas på babords sida, ej heller det röda om styrbord. 

*) Motsv:war § 0 i giillando fc'>ronln in g-. 

-175-

Lotsbåt af det slag, som lägger till vid det lotshehöfvancle 

fartY.get, då lotsen sättes ombord, kan visa ett hvitt ljus i 

stället för att föra det på masten, och kån, i stället för ofvan

nämnda färgade ljus, hafva till hands en lanterna med grönt 

glas på ena siclan och rödt på den andra, att använda såsom 

i § 7, mom. 3, föreskrifves. 

Lotsfartyg skall, när det icke är använclt på sin station i 

tjenst för lotsning, föra ljus i likhet med andra fartyg af 

samma clrägtighet. 

§ 9.*) 

Båtar och fartyg afseelda för fiske, och som icke äro i en

lighet med denna § skyldiga att föra eller visa nedan anbe

falda ljus, skola, då de äro under gång, föra eller vim de ljus, 

som äro föreskrifna för andra fartyg af samma drägtighet. 

a) Båtar och fartyg, som fiska med flytande fiskegarn, 

skola visa två ljus med hvitt sken der de kunna blifva bäst 

synliga. Sådana ljus skola anbringas så att vertikala afstån

det emellan dem blifver minst l,Ra meter och högst 3,oo meter 

och det horisontala afståndet, mätt parallelt med fartygets köl, 

minst 1,52 och högst 3,o5 meter. Det lägre af dessa ljus skall 

vara anbringad t förligast och båda skola vara af sådan beskaf

fenhet, att de lysa runclt hela horisonten, och äro synliga på 

minst 3 minuters afstånd. 

b) Fiskefartyg, som släpa efter sig redskap jö1· botlenjiske, 

l:o) Om de äro ångfartyg, skola föra, på samma ställe 

som föreskrifves för det i § 2, mom. a, omnämnda hvita lju

set, en lanterna med trefärgadt sken, så beskaffacl och anbrin

gad, att den visar ett hvitt ljus från rätt förut till 2 streck 

på hvarje sida, samt ett grönt och ett rödt ljus, hvardera be

lysande en båge af horisonten om 8 streck från 2 streck för

ifrån till 2 streck akter om tvärs, det gröna ljuset om styr

bord och det röda om babord; på ett afstånd af minst l,Ra 

meter och högst 3,uG meter, nedanför nämnda trefärgade lan-

*) Motsnwar § 10 i giillan(le lijronlning. 
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terna skola de dessutom föra ett hvitt ljus i en lanterna, som 

visar ett klart, likformigt och oatbrntet sken rnndt hela hori

sonten. 
2:o) Om de äro segelfartyg, af 7 tons bruttoclrti,qtighet och 

deröfoer, skola de föra ett hvitt ljus i en lanterna, som lyser 

hela horisonten rundt med ett klart, likformigt och oafbrutet 

sken; dessutom skola de vara förseelda med erforderligt antal 

röda pyrotekniska ljus, med en brinningsticl af minst 30 se

kunder, hvilka skola visas vid annalkande till eller af andra 

fartyg, tillräåligt tidigt till förekommande af ombordläggning. 

I Medelhafvet kunna de fartyg, hYarpå detta moment (b) 

har afseende, betjena sig af uppfladdrande ljus i stället för 

pyrotekniska. Alla i mom. b, 1 och 2, omnämnda ljus skola 

vara synliga på minst 2 minuters afstånd. 
3:o) Om de äro segelfartyg af mincb·e än '7 tons bruttocb·äg

tighet, äro de icke skyleliga att föra det uti mom. b, 2, af denna 

§ omnämnda hvita ljus; men om de icke föra ett sådant ljus, 

skola de hafva till hands, och klar till användande, en lan

terna, med klart, hvitt ljus, hvilken visas på mest synligt 

ställe vid annalkande till eller af fartyg och i tillräckligt god 

tid för att förekomma ombordläggning; de skola äfven visa 

ett rödt pyrotekniskt ljus, såsom i mom. b, 2 föreskrifves, eller 

i dess ställe ett uppfladdrande ljus. 
c) Fartyg och båtar, som uneler fiske mecl lino1·, gjort fast 

vid de utevarande fiskredskapen och icke ligga till ankars 

eller eljes äro stillaliggande, skola föra samma ljus, hvilka 

föreskrifvas för fartyg, som fiska med flytande garn. 

d) Fiske-fartyg och båtar må när som helst använda ett 

uppfladdrande ljus i förbindelse med de ljus, som de på grund 

af denna § äro skyldiga att föra och visa. Alla uppfladdrande 

ljus, som visas af ett fartyg, sysselsatt med släpnotfiske, botten

fiske eller fiske med något annat slag af clragnät, skola visas 

från aktre delen af fartyget, undantagandes när redskapen är 

fästad vid fartygets akter, i hvilket fall de skola visas från 

fören. 
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e) Fiske-fartyg och båtar, som ligga till ankars, skola visa 

ett hvitt ljus, synligt kring hela horisonten pa ett afståncl af 
minst l minut. 

f) .När fartyg eller båt uneler fiske blifver stillaliggande 

till fölJd deraf att dess redskap fastnat vid en klippa eller 

något annat hinder, skola samma ljus och samma mistRignal 

användas, som föreskritvas för fartyg till ankars (se § 15, d, 
e och sista mom.) 

g) Uneler tjocka, mist, snöfall eller häftigt regn skola far

tyg, sysselsatta med clrifgarns-, släpnots- eller bottenfiske eller 

något dermed liknande, samt fartyg, som fiskar med linor 

när det har linorna ute, och om de äro af 20 tons brutto~ 
drägtighet eller deröfver, minst en gång hvarje minut gifva 
signal: 

ångfartyg: med h vissla eller siren, 

segelfartyg: med mistlur, för h varje gång åtföljd af ring
ning i klocka. 

h) segelfartyg och båtar, som under den ljusa delen af 

dygnet äro sysselsatta med fiske enligt någon af ofvan angif

na metoder, skola uppmärksamma annalkande fartyg härpå, 

genom att på bäst synliga ställe visa en fiskkorg eller annan 

tydlig signal. De fartyg, som omnämnas i denna § skola icke 

vara skyldiga aLt föra de ljus, som föreskrifvas i § 4, mom. a, 
eller i § 11, sista mo m. 

§ lO.*) 

Fartyg, som upphinnes af annat fartyg, skall akter ifrån 

mot det senare fartyget visa ett ljus med hvitt sken eller ett 
blossande sken. 

I stället för att visa. ett ljus med hvitt sken, må det far

tyg, som upphinnes, föra detta ljus i en lantema, så inrättad, 

r.ästacl och afskärmacl, att ett oafbrutet sken blifver synligt 

ofver en båge om 12 streck af horisonten, d. v. s. från rätt 

akterut till 6 streck på hvarclera siclan af fartyget, samt af 

*) l\Iotsvarar § 11 i giillande f6ronlning. 
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sådan styrka, att det är synligt på ett af.<Jtånd af minst l minut. 

Om möjligt bör dett.a ljus föras på samma höjd som sido

ljusen. 

§ 11. *) 

7'ill mdcars skall fartyg af mindre än 45,7 meters längd, 

å plats der ljnset kan bäst synas, men icke högre än 6,1 meter 

öfver fartygets skrof, föra ett ljus med hvitt sken, i så be

skaffad lanterna, att elensamma kan sprida ett klart, likformigt 

och oa.fbrutet sken rundt hela hoTisonten, synligt på minst 1 

minuts af.'3tånd. 
Fartyg af 45,7 meters längd och derutöfver skall, till an

kars, för ut i fartyget, mellan 6,1 och 12,2 meter högt öfver 

fartygets skrof föra ett likadant ljus samt dessutom vid eller 

nära fartygets akter och på sådan höjd, att det icke är mera 

än 4,57 m 9ter lägre än det förliga ljuset, ytterligare ett sådant 

ljus. 
Ett fartygs längel skall beräknas i enlighet med dess 

mätebref. 
Fartyg, som står på grund uti eller nära farled, skall föra 

såväl ofvannämnc1a ljus som de i § 4 mom. a, föreskrifna 2 

röda ljus. 

§ 12. 

H varje fartyg må, om det befinnes nödvändigt, för att på

kalla uppmärksamhet, förutom de ljussignaler, som föreskrif

vas i dessa regler, visa ett uppblossande sken eller ock gifva 

någon knallsignal, som ej kan förvexlas med nödsignal. 

§ 13.**) 

Ingen af dessa bestämmelser skall hindra verkan af de 

särskilda staclganden1 som något lands regering utfärdat angå

ende begagnandet, jemte ofvan föreskrifna ljus, af positions

och signalljus för två eller flera krigsfartyg, eller för segel

fartyg under konvoj, ej heller utgöra hinder för användande 

*) Motsyarar § 8 i giillande förordning. 

**) Motsyarar § 26 i d:o d;o. 
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af de igenkänningssignaler, som med vederbörande regeringars 

tillstånd af vissa reCierier antagits, och som blifvit behörigen 

inregistrerade och kungjorda. 

§ 14. 

Ångfartyg under endast segel, men med skorstenen uppe, 

skall vid dager, förut och der den kan bäst synas, föra en 

ballong eller väfkula af O,a1 meters diameter. 

Signaler och fart under tjocka. 

§ 15.*) 
Alla i denna § föreskrifna signaler för fartyg under gång 

skola gifvas: 

på ångfarty,q medelst hvissla eller siren, 

på se,qelfartyg och på fartyg, som bogse1·as, medelst mistlur. 

.Med uttrycket utdraget ljud, användt i dessa föreskrifter, 

skall förstås ett ljud af 4 till 6 sekunders varaktighet. 

Angfarty,q skall vara f::rsec1d med sådan kraftig h vissla 

eller siren, hvars ljud frambringas medelst ånga eller deremot 

svarande kraft, och hvilken skall vara så anbragti att ljudet 

icke hämmas af något hinder, samt med en kraftig mistlur, 

hvars ljud frambringas genom mekanisk inrättning, äfvensom 

med en starkt ljudande klocka. 

Segelfarty,q om 20 tons bruttodrägtighet och clerutöfver, 

skall vara förseclt med likadan mistlur och klocka. 

Uneler tjocka, mist, snöfall eller hårdt regn, ehvacl det är 

dag eller natt, skola fi.\ljancle signaler gifvas, nemligen: 

a) Ångfartyg, som gör fart genom vattnet, skall minst 

hvarannan minut gifva 1 utdraget ljud. 

b) Ångfartyg under gång, men som ligger med stoppad 

maskin och icke gör fart genom vattnet, skall minst hvarannan 

minut gifva 2 ut.c1ragna ljud med en mellantid af 1 sekund. 

c) Segelfartyg uneler gång skall minst en gång hvarje 

minut gifva: 

*) lUotsvamr § 12 i gällande förordning. 
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när det ligger för styrbords halsar: 1 ljud; 
när det ligger för babords halsar: 2 ljud, det ena strax 

efter det andra; och 
när det har vinden in akter om tvärs: 3 ljud i följd efter 

h varandra. 
el) Fartyg till ankars skall minst en gång hvarje minut 

ringa hastigt med klockan under omkring 5 sekunder. 
e) Fartyg, som är till ankars till sjös, på ovanlig ankar

sättning, och på sådan plats, att det kan utgöra ett hinder för 
andra fartyg under gång, skall, om det är ångfartyg, med 
hvissla eller siren, minst hvarannan minut, gifva 2 utdragna 
ljud åtföljda af ringning i klocka; om det är segelfartyg, skall 
det, minst hvarannan minut, med mistluren gifva 2 ljud, åt
följda af klockringning. 

f) Fartyg, som bogserar, skall, i stället för de i denna § 
mom. a och c föreskrifna signaler, minst hvarannan minut 
gifva 3 ljud, iföljd efter hvaranclra, nemligen: l utdraget ljud, 
åtföljdt af två korta ljud. Bogseradt fartyg må upprepa sam
signal, men får ej gifva någon annan. 

g) Ångfartyg, som önskar meddela ett annat: "Mitt fartyg 
är stillaliggande! N i kan passera förbi mig!" må gifva 3 ljud 
i följd efter h varandra, nemligen: 1 kort, 1 utdraget och l 
kort, med ett uppehåll af omkring 1 sekund dem emellan. 

h) Fartyg, sysselsatt med utläggning eller hemtagning af 
telegrafkabel, skall, så snart mistsignal från annalkande fartyg 
höres, besvara denna med 3 utdragna ljud i följd efter hvar
andra. 

i) Fartyg under gång, som icke är manöverfärdigt och 
således ur stånd att på föreskrifvet sätt väja för annat fartyg, 
skall, så snart mistsignal från annalkande fartyg höres, be
svara denna med 4 korta ljud, i följd efter hvarandra. 

segelfartyg och båtar af mindre än 20 tons bruttodräg
tighet äro icke förpligtade att gifva ofvan föreskrifna signaler, 
men, om de det icke göra, så skola de minst en gång hvarje 
minut gifva någon annan kraftig ljudsignal. 
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Anm. I stället för klocka må å turkiska fartyg trumma 
användas; äfven är det tillåtet att utbyta klockan mot "gong" 
på de mindre, sjögående tartyg, der sådan begagnas ombord. 

§ 16.*) 
H varje fartyg skall under tjocka, mist, snöfall eller hård t 

regn gå med måttlig fart och dervid taga noggrann hänsyn 
till för handen varande omständigheter och förhållanden. 

Ångfartyg, som tror sig för om tvärs höra mistsignal från 
fartyg, hvars läge är obekant, skall, i den mån oms~ändig
heterna för till fället medgifva, stoppa maskinen och derefter 
manövrera med färsigtighet tills fara för ombordläggning är 

förbi. 

Styrningsregler. Fara för ombordläggning m. m. 

Huruvida fan't föl' ombordlä,r;gnin.r; är för handen kan, då 
omständigheterna det medgifva, undersökas genom att på kom
passen pejla det annalkande fartyget. Om pejlingsrigtningen 
icke märkbart förändras, kan man deraf sluta till att fara för 

ombordläggning förefinnes. 

§ 17.**) 
När två segelfartyg nalkas hvarandra, så att derigenom 

uppstår fara för ombordläggning, skall det ena hålla undan 

för det andra på följande sätt, nemligen: 
a) fartyg som seglar för öppen vind, skall hålla undan 

för fartyg, som seglar bidevind; 
b) fartyg, som seglar bidevind för babords halsar, skall 

hålla undan för fartyg, som seglar bidevind för styrborels 

halsar; . 
c) när båda fartygen segla för öppen vind, men med vm-

den in på olika sidor, skall det, som har vinden in på babords 

sidan, hålla undan för det andra; 
d) när båda fartygen segla för öppen vind, men med vin-

*) Motsvarar § 13 i gällande förordning. 
**) Lilm med § 14 i d:o d:o. 
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den in på samma sida, skall det, som är i lofvart, hålla unelan 
för det, som är i lä ; 

e) fartyg, som har vinden in akter ifrån skall hålla undan 
för det andra fartyget. 

§ 18.*) 

När två ångfartyg mötas, stäf emot stäf eller nära stäf 
' emot stäf, så att derigenom uppstår fara för ombordläggning, 

shall hvartdera ändra sin kurs styrbord hän, så att det ma 
gå på babords sidan af det andra. 

Denna § tillämpas allenast i de fall, när fartygen mötas 
stäf emot sti:iJ eller nära stäf emot stäf på sådant sätt, att 
derigenom uppstår fara för ombordläggning, och eger icke 
tillämpning på två fartyg, hvilka, om hvartdera bibehåller sin 
kurs, måste gå klara för hvaram1ra. 

De enda fall , i hvilka denna § eger tillämpning, äro alltsa 
om clagen, då hvartdera fartyget ser det andras master i linie 
eller nära i linie med sina egna; och i de fall om natten, då 
hvartclera fartyget är i sådant läge, att det ser det andra far
tygets båda sidoljus. 

Denna § eger icke tillämpning i de fall om clagen, när 
fartyg ser annat fartyg rätt förut skära sin egen kurs, eller 
om natten, när det ena fartygets ljus med rödt sken visar mot 
det andras ljus med rödt sken, eller när det ena fartygets ljus 
med grönt sken visar mot det andras ljus med grönt sken , 
eller när ett rödt sken utan ett grönt sken eller ett grönt sken 
utan ett rödt sken synes rätt för ut, eller när både det gröna 
och röda skenet synas annorstädes än rätt för ut. 

§ 19.**) 
När två ångfartygs kurser skära hvarandra, så att der

igenom uppstår fara för ombordläggning, skall det fartyg, 
som har det andra på sin egen styrbords sida, hålla unelan 
för det senare. 

*) Lika med § 15 i giillamlc förordning. 
**) Lika med § Hi i d:o d:o. 
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§ 20.*) 

När två fartyg, af hvilka det ena är segelfartyg och det 
andra ångfartyg, styra sådana kurser, att derigenom uppstår 
fara för ombordläggning, skall ångfartyget hålla unelan för 
segelfartyget. 

§ 21.**) 

När enligt förestående bestämmelser, det ena af två far
tyg är skyldigt att hålla undan, skall det andra behålla sin 
kurs och fart. 

§ 22 . 

H varje fartyg, som enligt dessa bestämmelser är sky lcligt 
att hålla undan, skall, der omständigheterna det medgifva,. 
undvika att passera för om det andra fartyget. 

§ 23.***) 
H varje ångfartyg, som enligt dessa bestämmelser är skyl

digt att hålla unelan för annat fartyg, skall, vid närmandet 
och om det befinnes nödvändigt, minska sin fart, stoppa eller 
gå back. 

§ 24.t) 
Utan hänsyn till bestämmelserna i förestående §§, skall 

hvarje fartyg, ehvad det är ångfartyg eller segelfartyg, när 
c1et upphinner annat fartyg, hålla undan för c1et senare. . 

Hvarje fartyg, som nalkas annat fartyg från någon ngt· 
ning akterligare än 2 streck akter om tvärs, d. v. s., som be
finner sig i sådant läge, att det, nattetid, icke kan se någotcl e~·a 
af det andra fartygets sidoljus, är att anse såsom fartyg, h vll
ket upphinner det andra fartyget; oafsedt hvarje efter hand 
inträffande förändring i bäriugen mellan de båda fartygen, 
skall det upphinnande fartyget dock icke anses skära det an-

"') Lika med § 17 i gällande förordning . 
**) Motsvarar § 22 i d:o d:o. 

***) Motsv;crar § 18 i cl:o cl:o. 
t) Motsvarar § 20 i d:o d:o. 
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dra fartygets kurslinie, eller vara befriadt från skyldigheten 
att hålla unelan för detsamma, så länge detta senare fartyg 
icke är förbipasseradt. 

Enär ett fartyg, som om dagen akterifrån närmar sig 
annat fartyg, icke alltid kan med säkerhet bedöma huruvida 
det befinner sig för- eller akter om denna rigtning, så skall 
det alltid i händelse af ovisshet betrakta sig såsom upphin
nande fartyg och hålla unelan för det andra. 

§ 25.*) 

I trånga farvatten skall lwarje ångfartyg, när så kan ske 
utan fara, hålla sig på elen sida af segelrännan eller farvatt
nets midt, som ligger åt fartygets styrborels sida. 

§ 26. 

Segelfartyg under gång skola hålla undan för de segel
fartyg och båtar, som fiska med flytamle garn, linor eller red
skap för bottenfiske; men denna bestämmelse meclgifver ingen 
som helst rätt åt fiskande fartyg och båtar att spärra en far
led, som befares af andra fartyg än fiskefartyg. 

§ 27.**) 

Vid tillämpning och tolkning af dessa bestämmelser skall 
tillbörligt afseende fästas å alla med navigeringen förenade 
faror och på sådana särskilda omständigheter, h vilka kunna 
göra afvikelse från förestående bestämmelser nöd vändig till 
und vikande af omedelbar fara. 

§ 28.***) 

1\fed uttrycket kort ljttd, använclt i denna §, menas ett 
ljud af omkring l sekunds varaktighet. 

Ångfartyg, som vid utförandet af någon i denna förord
ning föreskrifven manöver, är i sigte af annat fartyg, skall 

*) Lika mod § 21 i gällande förordning. 
**) Lika med § 23 i d:o d:o. 

***) Motsvamr § 19 i d:o d:o. 

-185-

angifva elensamma genom följande signaler med hvissla eller 
siren: 

1 kort l j ud betyder: "J ag ändrar min kurs styrbord hän"; 
2 korta ljud betyda: "Jag ändrar min kurs babord hän"; 

samt 
3 korta ljud betyda: "Jag går back med full maskin". 

§ 29.*) 

Inaeu af dessa föreskrifter skall frikalla något fartyg eller b 

dess redare, befälhafvare eller besättning från följderna af nå-
gon som helst försummelse att använda föreskrifna ljus- och 
andra signaler, eller att hålla behörig ntkik eller af fönm!U
melse att iakttaga: försigtighetsmåit, som betingas af vanligt 
sjömansbruk eller af särskilda för handen varamle omständig
heter. 

§ 30.**) 

Ingen af dessa bestämmelser skall upphäfva den gällande 
kraften af vetlerbörlig myndighets särskilda stadganden för 
;;jöfarten i hamnar Rller på floder eller för sjöfart å inhemskt 
farvatten. 

Nödsignaler. · 

§ 31.***) 

Följande signaler skola anses såsom nödsignaler, antingen 
de gifvas h var för sig eller två eller flere samtidigt: 

Vid drtge1·: 
Kanonskott, aflossade med omkring en minuts uppehåll 

mellan h varje skott; 
Bomber, raketer eller andra kastkroppar, kastade en 

sender med kortare mellantider; 
Ett med mistsignalapparat frambragt uthf\.llancle ljud ; 

*) Lika med § 24 i gill\amlc förordning. 
**) Lika mod § 25 i d:o ll:o. 

***) Motsvarar § 27 i d:o d:o. 



- 186-

Den med bokstäfverna NC i internationela signalboken 

betecknade nöd::;ignal; samt 

Afstånclssignal, bestående af en fyrkantig flagga med en 

ballong, eller någonting liknande en boll, antingen ofvan eller 

under den fyrkantiga flaggan. 

Under mörker: 

Kanonskott, aflossade mecl omkring en minuts uppehåll 

mellan h varje skott; 

Eldslågor å fartyget (såsom af brinnande tjärtunnor, olje

fat eller dylikt); 

Raketer eller andra lysande kroppar af hvacl färg eller 

beskaffenhet som helst, kastade en i sänder med kortare mellan

ticler; samt 
Ett med mistsignalapparat frambragt uthållancle ljud. 

I sammanhang med ofvan angifna, föreslagna bestämmel

ser erkände kongressen det berättigade i fö}jande framställ

ningar, h vilka borcle tagas i M vervägande af resp. regeringar: 

l :o. Alla använda signalljus borde iemföras med någon 

faststäld ljusenhet för att derigenom erhålla ett uttryck på 

ljnsstyrkan vill lanternan. 

2:o. Enelast en minimi-ljusstyrka borde vara faststäld 

för h varje ljussignal; att använda större ljusstyrka skulle så

l nntla vara medgifvet. 

3:o. Användandet af glöcllampor borde vara tillåtet, men 

bågljus deremot förbjudna, utom för signalapparater och 1JrO

jektörer. 
4:o. H varje lanterna skulle vara så beskaffad, att ljus

styrkan i h varje rigtning, h varuti ljuset borde synas, kunde 

bestämmas, sedan lampan blifvit försedd med föreskrifna skär

mar. 
5:o. Lanternorna borde vara så beskaffade, att man kunde 

vara fön'issad om, att minimi-ljusstyrkan alltid utstrålades i 

rigtningen mot horisonten, äfvcn under en kri:tngning på far

tyget af 10 grader. 
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G:o. De glas, som användas för de färgade ljusen, böra 

väljas så, att om möjligt, det röda ljuset icke får någon drag

ning åt grönt, och att det gröna icke sprider elen minsta röda 

ljusstråle, ::;amt att de båda ljusen kunna med lätthet särskiljas. 

7:o. Rörande konstruktionen af lampor och lanternor bör 

ingen detaljerad internationel, öfverenskom mels9 träffas, på 

det uppfinname må hafva fältet öppet att utföra ändamåls

enliga förbättringar. 
8:o. SicloJjusen borde vara så afskärmade att de mest 

konvergerande ljusstrålarue icke kunna ses under en större 

vinkel än 5 grader från rätt förut. 
9:o. På ångare borde sidoljusen icke få placeras förligare 

än mastljuset. 
lO:o. :B'ör att förekomma de talrika klag0mål, som fram

ställas mot fartyg, h vilka underlåta att visa föreskrifna ljns

signaler, fästes magtemas uppmärksamhet på önskvärdheten 

af att mått och steg tagas, att förordningar i detta hänseelllle 

icke må kränkas. 
ll:o. Alla hvisslor, sirener, misthorn och ringklockor böra 

noggrant pröfvas för att utröna att de äro i godt stånd och 

og't tillbörlig ljudstyrka; hvisslornas och sirenernas ljncl bör 

vara lätt att skilja från det, som frambringas af misthornen. 

12:o. Ångfartyg, som icke göra fart, böra kunna utsläppa 

öfverflödig ånga med minsta möjliga buller. 

13:o. Vid klar sigt och till sjös bör intet fartyg försöka 

passera för om det eller de farLyg, som gå i teten för en esh:a

<ler af 3 eller flera örlogsfartyg, h vilka sin s emellan bilda nå

gon taktisk formering, och ej heller försöka genombryta en 

formerad eskader, om detta kan undvikas. 

14:o. Det borde åligga hvarje fartygsbefälhafvare att, i 

händelse af kollision, q varstanna i närheten af det andra far

tyget och lemna dess befälhafvare och ö fri g a ombord varande 

menniskor all möjlig hjelp för att rädda dem från de faror, 

som kunna bli f va en följd af ombonlläggningen; endast i h~ln

clelso af all varsam fara för eget fartyg, och der å befintliga 
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menniskolif, borde det vara fartygsbefälharvare medgifvet att 
lemna det andra fartyget, innan han erhållit visshet, att detta 
icke är i behof af hjelp. Äfvenledes borde fartygsbefälhafvare 
vara skyldiga att vid ombordläggning meddela hvarandra sitt 
fartygs namn, hemort, nationalitet, lastnings- och destina
tionsort. 

Till sist må det bemärkas, att som engelska regeringen 
redan vid kongressens början genom sina delegerade afgifvit 
den förklaring, att hon icke ämnar anse sig bunden af något 
af de vid konferensen fattade beslut, samt äfven andm stor
magter reserverat sig med hänsyn till dessa, så är det ännu 
temligen ovisst, hvad betydelse de föreslagna bestämmelserna 
kunna få. 
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Pansardäckskryssaren "Blake". 
(l<'örodragct i Kong!. Örlogsmannasällslmpct af konteramiral O. Lagwborg.) . 

Första klassens, med två' sluufvar försedda, kryssaren 
Blake, h vilken lyckligen gick af stapeln i Chatam, den 23 näst
lidne November, är utom allt tvifvel den fruktansvärdaste af 
elen s. k. "vindthundserien" (greyhound), som blifvit satta i 
sjön för engelsl'a flottans räkning. Mr White, direktör för 
flottans skeppsbyggnader, har tagit vida försteg framför alla 
andra vid fn'\gan om planers uppgörande för nutidens skepps
byggnader. När Piemonte har ett deplacement af enelast 2500 
tons men clock en fart nästan lika med den för Blake beräk-

' nade, har elen sednare icke mindre än 9000 tons deplacement, 
med de oerhörda dimensionerna af 375 fots längd*), 65 fots 
breeld och ett djupgående af 25 fot och 9 tum; dessa dimen
sioner erbjuda tillfälle till uppsättande af en stadig plattform, 
på hvilken hennes kano;1er kunna blifva serverade utan afbrott, 
nncler det att lättare kryssare i sjögång vore stampande och 
sl ingrande omkring henne och blott i stånd att till svar på 
hennes eld skjuta ett och annat skott. 

Blake är 75 fot längre än någon annan med pansarbälte 
försedel kryssare. Hon är bygd af stål alltigenom och har ett 
kraftfullt sköldpaclclformadt ståldäck öfver förrådsrum, torped
rum, maskiner och ångpannor samt ett särskildt skydd för cy
lindrarnes öfverkant, bestående af kupolformade stålsköldar, 
hvilka resa sig öfver det stora skyddsdäcket. Dessa sköldar 
hafva en tjocklek af 6 till 8 tum och är skydelsdäckets maximi
tjocklek 6 tum på midten småningom afsmalnande till 4 tum 
och slutligen 2 tum vid fartygets ändar. Sammanfogningarna 
~Lro särdeles starka och så förbundna med ståldäcket, att de 
erbjuda god förmåga till ramning. 

*) Alla mått iiro engelska. 

Tidskt·. ·i Sjöv. 1890. 14 
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Niotusen tons kastade mot ett fientligt fartyg med en 

fart af 22 knop skola utöfva en stöt omöjlig att motstå. Stort 

utrymme har blifvit tillclela :lt bränsleförrådet. Icke mindre 

än 1500 tons kol kunna medföras, hvilket bränsleförråd vill 

räcka till för en elistans af 15000 nautiska mil med en fart af 

tio knop, eller för 3000 nautiska mil med elen ordinarie fart 

man hoppas uttaga af henne nemligen 20 knop. Framhållas 

bör att de koniska tornen äro till pansarets hela tjocklek be

klädda med stålplåt, samt att särskilda afleclancle sköldar äro 

applicerade å kanonerna, för att rotera mod dessa och fullstän

digt betäcka kanonens baklacldn ingsapparat. Det har blifvit 

berälmaclt att ett 6 tums ståldäck kan aflecla en projektil mod 

samma effekt som en 12 tums stålplåt i vertikal ställning. 

Detta återstår dock att närmare pröfva. Försöken ombord på 

Resistance tidigt på året voro knappast favorabla till dess resul

tat med afseende på fördelen af s. k. skölclpaclclscläck. Blake 

har dubbel botten, hvilket utgör en stor fördel öfver Piemonte. 

Maskineriet, hvilket är tillverkat hos lVIauclslay & C:o, 

kommer att bestå af 2 oberoende tripleexpansionsmaskiner af 

elen vertikala typen, garanterade att utveckla en kraft af 20000 

hästkrafter med forceradt drag, hvilka med anYänclande af s. k. 

tvillingssluufvar, uppclrifva fartyget till en fart af maximum 

22 knop. lVIecl naturligt drag skola maskinerna arbeta med 

en kraft af 13000 hästkrafter och farten blifva 20 knop. Enär 

stort utrymme blifvit tilldelaclt maskin och pannor och force

raclt drag icke kommer att öfverstiga ett lufttryck af två tum 

vatten utöfver atmosfertrycket, så är antagligt att konstruk

törens förväntningar skola blifva uppfylda. 

Blakes bestyckning var ursprungLigen afsedel att utgöras 

af två 9/' 22 tons bakladdnings stålkanoner, tio stycken 6" 

5 tons 100-it.:ga snabbskjutande Armstrongs stålkanoner och 

18 3-.fl.:ga snabbskjutare samt fyra torpedtuber. Men det är 

tvifvelaktigt huru vida de 6" snabbskjutande kanonerna komma 

att blifva placerade i henne, enär desamma tillhörande projek

tilernas vigt eller längel göra clem ohanclterliga. Dessa kano-
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nors laddning och projektil skola dessutom langas och hanel

teras särskilclt, hvilket förhållande i ganska betydlig mån för

ringar deras värde som snabbskjutare. Dertill kommer att 

tätningen af spelrummet omkriug projektilens gördel utgör 

en svårighet, som hittills visat sig oöfvervinlig. Det är af 

största vigt för en snabbskjutare, att all krutgasen verkar på 

projektilen mot ka,nonens mynning, h vilket, såsom of van blif

vit häntydt, icke är fallet hos kanonerna ifråga. Mecl anled

ning häraf är antaglig.t att elen 4/' snabbskjutande Armstrongs 

stålkanonen, hvilken har en 45 rft.:s projektil sammanfogad med 

krutladdning till en vanlig kartesch vägande 70 1t. och hvilken 

redan blifvit pröfvacl i såväl armeens som flottans tjenst, kom

mer att upptagas i bestyckningen till Blnke. Fyra at dessa 

kanoner voro monterade i Teutonic, under sit>ta flottrevyn på 

Spithead och tillclrogo sig i så hög grad tyske kejsarens upp

märksamhet att han på stället bestälde åtskilliga af dem. 

Denne 45-lt.:ing har förmåga att genomtränga 12'' a 15'. pan

sarplåt och kan mecl elensamma skjutas ända till 12 skott i 

minuten, hvarvid till serverande af kanonen endast behöfves 

två man. 9,2'' bakladdnings stålkanonen är elen mest tillfreds

ställande bland de tunga kanoner, som under senare åren blifvit 

konstruerade. Den har ingen benägenhet att drypa necl med 

mynningen, har en genomträngningsförmåga af ända till 18,s 

tums pansarplåt, och kastar en projektil vägande 380 r/l. med 

en utgångshastighet vid mynningen af 2065 fot i sekunden. 

Man kan enelast beklaga att tyngre kanoner någonsin blifvit 

konstruerade. De äro fullständigt obehöfliga. 

Blake kommer att kosta 368000 f. st. Den konuner att 

användas såsom snabbkryssare till skyeldande af handeln på 

Atlanten och Australiska farvattneu och hennes hastighet kom

mer att mäta sig med hvilken nu flytande ångares som helst 

tillhörande de stora oceanlinierna. Hennes systerskepp Blen

heim är nu under byggnad i Blackwall, och har Thames Iron 

\Vorks Companiet kontraherat att leverera henne inom kort. 
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Om trä- och jernfartygs seglingsförmåga. 

En sektionschef vid hydrografiska byrån i Hamburg har 
sedan flera år tillbaka företagit sig, att med leL1ning af logg
böcker från ett antal trä- och jernfartyg anställa jemtörelser 
mellan de resor, som gjorts mellan Europa och Bengalen un
der samma årstid, i afsigt att härigenom sluta sig till den 
olikhet i seglingsförmåga vid längre resor, som förefinnes hos 
fartyg af dessa båda olika byggnadssätt. 

Man vet, att jernfartygens välsegling betydligt aft.ager 
efter några månader till följd af förorening af bottnen; men 
man hade ännu icke sökt göra klart för sig, huru stor denna 
förlust var vid jemtörelse med kopparförhydda träfartyg och 
uneler förutsättning att dessa intet förlora i farL, så länge deras 
botten är utan anmärkning. · 

- Som bottnens törorenande är mycket beroende på h vilka 
trakter som befaras, och navigering i tropikerna och stiltje
regionerna särskilclt inverka skadligt dm·på, så måste man an
ställa sådana jemförelser öfver resor i !:'amma farvatten. Å 
andra sidan hafva i allmänhet de jernfartyg, som lemna Euro
peiska hamnar ren botten och verkställa sina resor utan att 
derunder dockas. Författaren har derför delat sina loggböcker 
i tvenne grupper; elen första omfattar fartyg med destination 
till Rangoon, Bassein, och Moulmein, hvarest de lastade ris, 
och elen andra gruppen sådana, som passerade Malaccasunclet 
för att gå till Singapore. Såsom afseglingsdag togs den, under 
hvilken ifrågavarande fartyg passerade Engelska Kanalen, 
Bristol-kanalen eller Irländska sjön. 

Första gruppen afser resor gjorda mellan 1876 och 1887; 
den andra sådana mellan 1871 och 1887. Härtill fogas ytter-
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ligare en tredje grupp, återresor under 1877-88 mellan sam
ma hamnar, som afses i första gruppen, och Europa. 

l:o. Resor från Europa till Rangoon, Bassein eller Monl
mein: 77 af jernfartyg gjorda öfverresor hafva tagit en medel
tid af 113,7 dygn, då 31 resor af träfartyg tagit en medeltid 
af 118,3 dygn. J ernfartygen hafva sålunda erfordrat 4,o dygn 
mindre än träfar,tygen. 

2:o. Resor från Europa till Singapore: 50 jernfartyg hafva 
i medeltal behöft 118,~ dygn under det att samma antal segel
fartyg utfört seglingen på i medeltal 119,,; dygn, hvilket utvi
sar en vinst af 1,t dygn för jernfartygen. 

3:o. Resor från Rangoon, Bassein och Moulmein: 106 jern
fartyg hafva verkstält hemresan på en medeltid af 132,9 dygn, 
medan 94 segeltartyg härtill användt i medeltal 127,u dygn, 
hvaraf framgår, att dessa senare vunnit hela 5 dygn på jern
fartygen . 

Undersöker man slutlig.en loggböckerna noggrant, kan 
man ur dem draga följande resultat: 

1:o. Resor från Europa till Rangoon m. fl. platser: J ern
fartyget har i jemförelse med träfartyget vunnit 240 dygn l)å 
15 resor och förlorat 8 dygn på 104, uneler det att på två resor 
det h varken förlorat eller vunnit, medelticlen för 25 resor ut
visar en \'in10t af 5,4 dygn. 

2:o. Resor från Europa till Singapore: Jernfartyget jem
fördt med träfartyget har vunnit 333 dygn på 27 resor och 
förlorat HiO dygn på 13 resor och hvarken förlorat eller vun
nit på en enda; på 4 L resor har det således vunnit 4,2 dygn. 

3:o. Återresor: J ernfartyget ,iemfördt med träfartyget har 
vannit 508 dygn på 43 resor och förlorat 1327 dygn på 93 
andra, hva1·jemte fyra resor aflöpt utan vinst eller förlust; 
hä.rur framgår en medelförlust af 5,s dygn. 

Dessa resultat visa, att träfartygen äro fördelaktigare, h vad 
välsegling beträffar, ty i hvarje fall är jernfartygets förlust 
uneler hemfården större än det försprång det vunnit på bort
färden. Om äfven dessa medeltal utvisa föga skilnad, blir 
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deremot en jemföre1se mellan fartyg, som afresa på samma 
dag ännu ofördelaktigare för jernfartygen. 

Om man ville leda i bevis, huru stor den absoluta minsk
ningen af jernfartygens absoluta seglingsförmåga är, så skulle 
man göra följande slutledning: Om jernfartyget på bortresa 
vmner x dygn på träfartyget och förlorar y dygn på hem
resan, så utvisade detta för jernfartyget en förlust nå hem
vägen af x + y dygn. Ty om jernfartyget fullborclar utre
san på 3 dygns kortare tid än träfartyget så borde det också 
göra hemresan på en 3 dygn kortare tid; om nu hemfärden 
i stället tager 5 dygn mera, så måste ju förlusten derunder 
vara 3 + 5 = 8 dygn. 

"Rivista della marina mercantile e della pesca" (Triest), 
som har analyserat förenämnda sektionschefs arbete, har ut
gifvit en jemförelselista öfver fartyg, som vid samma tidpunkt 
lenmat Bengalen för att gå till Europa, slutande med den an
märkning, att, om jernfartyg, som begagnas för ristransporter 
från Ostindiska hamnar till Europa, hade tillfälle att dockas, 
innan de intogo sin last, så skulle de kunna vinna minst 14 
dagar på hemresan. Det är sålunda troligt att skeppsredarue 
skulle · låta docka sina fartyg, innan de anträdde hemfärden, 
derest dessa hamnar voro försedda med torrdockor, kölhalnings~ 
bäddar, flytande dockor eller liknande betingelser ±ör möjlig
heten af skeppsbottnens rengöring. 

Sannolikt kommer olägenheten i fråga att blifva af kort 
varaktighet, ty vetenskapens framsteg skola utan tvifvel upp
finna ännu kraftigare färger för fartygsbottnarue än de i dag 
begagnade, i afvaktan på att skeppsskrofven konstrueras af 
förnickladt stål eller annan icke oxiderbar legering. 

(Le Yaeht.) 
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Orkaner i Södra Indiska Oceanen. 

"The Journal of the Scottish Meteorological Society" för 
1888 innehåller ' en mycket intressant uppsats af Hon. Ralph 
Abercromby, benämnd "On Meldrnm's Rules for Handling 
ships in Hurricanes of the southern Indian Ocean; with Rese
arehes on the nature of Hnrricanes Generall y". De regler, 
till h vilka författaren hänvisar, utgåfvos af Meteorological Of
fice 1873 i en bro ch yr med titel "N o tes on the forms o± Cy
clones in the southern Ocean, and on some of the Rules given 
for A voiding their Centres". Dessa regler hafva sedermera 
blifvit återgifna i åtskilliga soglingsbeskrifningar och följas i 
allmänhet af de fartygsbefälhafvare, som befara detta haf. 
Utrymmet tillåter ej att fullständigt återgifva reglerna; vi 
vilja derför åtnöja oss med att påpeka några af Mr Abereram

bys anmärkningar. 
Mr M eldrums hufvud1 egler äro följande: 
l:o) Med friskande SO-vind och fallande barometer, ligg 

bi och vänta till barometern fallit 0,6 tum (15,2 mm.). 
2:o) Då barometern fallit O,a tum och vädret fortfarande 

förv ärras, länsa norclvestvart. 
3:o) Med friskande NO·lig eller Ostlig Yincl och fallande 

bar0meter, ligg bi tills barometern börjar stiga. Om cyclonen 
går Syd- eller 80-vart, försök att komma så långt ostvart som 

möjligt. 
Mr Abercromby gillar på det hela taget dessa regler, men 

då hans åsigter likväl afvika från dem, söker han äfven gifva 
skäl hvarför. Han betonar, att eyelanerna hafva O\'al form, 
och icke, såsom hittills antagits, cirkelrund, och framhåller de 
olikheter, som af detta antagande blifva en följd . Mr Aber
cromby har i detalj unelersökt hvarje tropisk cyklon, för hvil-
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ken han kunnat skaffa uppgifter, och på så sätt har han stu
derat 18 olika cykloner, hvilka uppträdt som stormar under 
sammanlagdt 60 dagar. Bland dessa 60 dagar uppträdde eyela
nerna cirkelrunda uneler endast 4 och under 2 af dessa 4 da
gar voro eyelanerna under bildning, och för de andra 2 da
game föreligga mycket knapphändiga uppgifter. Deremot 
var formen oval under 56 dagar, men proportionen mellan 
ovalens diametrar var sällan större än 2 : l. Cyclonem, cen
trum ligger i allmänhet åt den ena eller andra siclan af ovalen· 

' sällan i medelpunkten. Man kan dock ej ställa upp någon 
regel, efter hvilken centrets direktion flyttar sig från ovalens 
medelpunkt och det har till och med händt, att i en cyklon 
centrets direktion förändrats, under det eyelanen gått fram i 
sin bana. Cyelonens inre del är nästan lika oval som den 
yttre. Ovt>Jernas längre diametrar kunna bilda hvilken vinkel 
som helst mot eyelonens bana, men i allmänhet ligga de nä
stan i samma linie som banan. Det inflytande den o~·ala for
men har på vindrigtningen är, att vinden vanligtvis blåser 
mer eller mindre längs isobarerna och är mera eller mindre 
rigtad inåt. 

De allmänna regler mr Abercromby ger för att manövrera 
ett fartyg i en eyelon i Södra Indiska oceanen äro: 

Om man befinner sig på eyelonens högra halfva, användes 
de vanliga reglerna utan förändring. 

På den venstra eller farliga halfcirkeln finnes, förrän 
eyelonbanan börjat böja sig, ett bälte af stark SO-passad vind 
på den södra sidan af orkanens verkliga område; i detta bälte 
faller barometern hastigt och vinden tilltager i styrka utan 
att förändra rigtning. 

Ett segelfartyg borde derför der lägga bi för babords hal
sar och gifva akt på barometer och moln. Om de lägre eller 
medelhöga molnen öfver SO-passaden under någon tid gå kon
stant SSO-vart eller Syd vart, så sätt genast kurs NV -vart. 

Om vinden fortfar från SO, med byar, tilltagande i styrka 
och molnen antingen gå i samma rigtning som vinden eller 
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litet vestligare, bör man ej försöka att styra NV -vart förrän 
barometern fallit O,a tum under medelståndet. Det är då lika 
farligt att fortfarancle ligga bi som att styra NY-vart. 

Om en ångare befinner sig i dAtt.a bälte af stark pas.;;ad

vind, med fallande barometer, bör den försöka a t t forcera sig 

fram SO-vart eller Ostvart. 
Fartyg, som styra SV-liga kurser, och råka ut för starka 

N orclliga, N 0-l{ga eller Ostliga stormar med fallande baro
meter, böra lägga bi till baro~:~etern börjar stiga och vädret 
ser ut att blifva bättre. Cyclonerna i dessa farvatten röra sig 
så långsamt, att ett fartyg ofta får ligga bi i 4 till 5 dagar. 

Då en eyelon går Syd vart eller SO- vart - d. v. ::;. då banan 
börjar böja sig - och man har vinden från något streck mel
lan N ord och Ost, bör man försöka att komma så Ostvart som 

möjligt, både med segelfartyg och ångare. 
Ämnet har särdeles väl behandlats af mr Abercromby och 

hans råd synas värda att beakta. Undantag härifrån gifvas 
dock; t. ex. föreskrifterna för ett fartyg, som befinner sig i 
ett bälte af stark passad vind, synbarligen utanför eyelonens 
område. En befälhafvare bör noga betänka sig, innan han 
bestämmer sig för att vänta tills barometern fallit 0,6 tum. 
Vi rekommendera derföre alla, som mwigera i Södra Indiska 

Oceanen att studera föreskritterna sjelfva. 
(Nautical :Magazine.) 
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Hvarjehanda. 

'' Spetsai. " I slutet af Oktober aflöpte i Havre grekiska 

pausarfartyget Spetsai, bygdt af "la Societe des Forges et Chan

tiers da la 1\'Iediterranee", efter franska mariningeniören Du

pouts ritning. Detta fartyg jemte det vid samma varf senare 

sjösatta pansarfartyget Psam äro alldeles lika det för nämnda 

marin förut konstruerade pansarfartyget Hydm. 

Fartygen äro af stål med ram och hafva ett med tvenne 

våningar förseclt torn eller citadell för ut och ett barbette

torn akter ut. Dimensionerna äro: längd öfver allt lOl,H m., 

största bredd 15,s m., djup från däck till kölen 9 ,o5 m., depla

cement, fullt nu:tad 4886 ton. Typen är således ett mindre 

pansarfartyg; men med ett ringa deplacement förenar denna 

typ en ganska vacker hastighet, 17 knop, betydlig anfallskraft 
och stark bepansring. 

Spetsais bestyckning utgöres af: 
l) i öfre våningen --- eLt ,;orts barbette-torn i och för sig 

sjelft - af citadellet två 27 cm. kanoner och en 15 cm. kanon, 
h vilka äro 36 kaliber långa; 

2) i undre våningen fyra 16 cm. kanoner, 36 kaliber långa; 
3) i barbette-tornet en 27 era. kanon, 30 kaliber lång; 
4) sju snabbskjutande 57 mm. kanoner; 
5) sexton 37 mm. re vol verkanoner. 
En mintub förut och två på sidorna komplettera bestyck

ningen. 
Några uppgifter om Spetsctis olika kanoner torde ej sakna 

intresse. 
27 crn. kanonen system Canet - är 36 kaliber lång; 

kanonvigten 35000 kg.; projektilvigt 250 kg.; laddningens vigt 

142 kg.; initialhastighet 670 m.; lavettens vigt 17150 kg.; ge-
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nomträngningsförmåga: vid mynningen 72 cm. jernplåt, å 1000 
m. distans 63 cm., å 2000 m. distan<; 56 cm.; största skottvidd 

17700 m.; 
Den lcor·ta 27 cm. lemzonen - system Canet -- väger 24830 

kg.; projektilvigt 216 kg.; laddning 76 kg.; initialhastigheten 

är endast 570 m.; genomträngningsförmåga vid mynningen 52 

cm. och största skottvidd 12900 m . • 
15 cm. lcrnwnen - system Canet - är 36 kaliber lång; 

kanonvigten 6800 kg.; projektil vigt 42 kg.; laddningens vigt 

27 kg.; initialhastighet 700 m.; lavettens vigt 3150 kg.; genom

trängningsförmåga: vid mynningen 35 cm. jernplåt-, å 1000 m. 

distans 27 cm., å 2000 m. 21 cm.; största skottvidel 15000 m. 

Denna senare kanon hvilar på lavett med centralpivot och 

hydrauliska bromsar; rekylen är 55 cm. 
Alla dessa olika pjeser äro gjorda i artilleri verkstäderna 

"Forges et Chantiers". 
Bepansriugen består af : 
l) en af compounc1metall i vattenlinien från för till akter 

gående pansargördel, 300 mm. tjock; 
2) ett 75 mm. tjockt pansar, draget kring hela fartygs

kroppen ofvan pansargördeln ; 
3) ett pansardäck, bildadt af fyra stålplåtar, till sammans 

5 cm. tjockt; 
4) Citadellet skydelas af 35 cm. pansar, barbette-tornet af 

30 cm. pansar; betjeningen i öfre våningen af det förra, lik

som i barbette-tornet akter skyddas af stålmasker; tornens 

pansar är af stål. 
Kolboxar, en med cellulosa fyld kofferdam och 118 vatten

täta rum fullborda skyddet. 
'I'vå propellrar, två trippelexpansionsmaskiner, hvilka ut

veckla 6700 hkr., ytkonclensorer; vid stor hastighet underhåll es 

draget medelst ventilatorer i eldrummen. Besättningen utgö

res af 398 man. 
Dessa fartyg utgöra ett vackert bevis på hvad ett litet 

land förmår, då det verkligen vill göra några uppoffringar 

för bevarandet af sitt oberoende. (Le Yacht.) 
- ~ 
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"Grenade". Franska bepansrade kanon båten Grenade till
hör en klass af kanonbåtar ( Fusee, Flamm e, Mitraille), hvilkas 
hufvuddimensioner äro: länga mellan p p. 50,3 m., bredd 9,n4 m., 
djup från första däck till kölen 3,13 m., djupgående för 3,15 m., 
akter 3,15 m., deplacement 1045 ton. 

Oaktadt det ringa deplacementet och de små dimensionerna 
ega emellertid dessa fartyg talrika anfalls- och försvarsmedel. 
Grenade är af stål och försed t med: ett längs vattenlinien gå
ende gördel pansar, hvars maximitjocklek är 0,27 m.; ett pansar
däck utaf trenne förenade stålplåtar af tillsammans 50 mm. 
tjocklek vidtager vid öfre kanten af gördeln; ett barbette-torn 
med. 20 cm. bepansring på förkant och 12 cm. på akterkant; 
sex vattentäta skott. 

Armeringen består af: en 24 cm. kanon, i barbette-tornet, 
förut, en 90 mm. kanon akterut, två revolverkanoner på bryg
gan och en i hvardera militärmärsen. Öfver rammen i far
tygets längdaxel är fast en mintub för utskjut.ning med kom
primerad. luft. Fartyget har två projektörer för elektriskt ljus. 

De tvenne maskinerna utveckla vid naturligt drag 600 
hkr. , och vid forceradt 1400, gifvande fartyget respektive ha
stigheter af 10,5 och 13,o knop . 

Om · Grenade jemföres med andra kanonbåtar af ungefär 
samma storlek, t. ex. de tyska, af 1109 tom: deplacement, 
synes att de förres pansar, af stål, är tjockare än de senares, 
af jern, och dess 24 cm. kanon har nästan samma genomträng
ningsförmåga som de senares 30 cm. kanoner. Denna sortens 
fartyg torde få anses särdeles lämpliga till kustförsvar; de 
förena med litet deplacement stor stridbarhet. 

(Le Yacht.) 

t. 

Ny tysk auxiliär-kryssare. Hamburg-transatlantiska säll
skapet har på varfvet i St.ettin låtit bygga en snabbgående 
passagerareångare, till hviken ritningarna förut blifvit fram

lagda för tyska amiralitetet. Fartygets hufvuddimensioner 
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äro: längd 144 m., bredd 15,9 m., deplacement G530 ton. Två 
vertikala trippelexpansionsmaskiner om sammanlagdt 10000 
ind. hkr. :::;kola gifva fartyget en hastighet af 18 knop. 

Ångaren är delvis försedd med dubbel botten och är in
delad i talrika vattentäta afdelningar medels skott, som räcka 
upp till öfre däck; vid användande i krigstid stängas öppnin
garna i dessa skott, Kolboxarne rymma 750 ton kol. På si
dorna om maskin och pannor finnas derjemte rum, som äro 
iimnade att fylla med kol till skydd för framU.rifningsappa
raten, och att användas såsom reservförråd. i nödfall. Ammu
nitionsdurkarne äro isolerade från lastrummen och kunna lätt 
siittas under vatten. 

Använd såsom auxiliärkryssare förer ångaren följande be
styckning: 4 st. 12 cm. kanoner, hvaraf t vå förut och två 
akterut, 8 st. 15 cm. breclsideh:anoner, fyra på hvarje sida, 2 
st. 80 mm. och 2 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner, 6 st. 37 
mm. revolverkanoner samt 8 st. kulsprutor. Ammunitions
fö rrådet skall för hva.rje 15 cm. kanon blifva 155 skott, för 
12 cm. kanonen 120, och för hvarje snabbskjutande och revol
verkanon 1200 skott. Uppställningsplatserna för artilleriet 
äro i förväg berer1da, och alla fasta jerndelar för detsamma 
på däck och borelvarts anbragta. 

Af de för detta fartyg afseelda olika slag af ammunition 
äro de 6 kaliber långa 15 cm. spränggranaterna värda omnäm
nande. Dessa skola laddas med bomullskrut, eller eventuelt 
med Carbonit eller Hellhofit. Det sistnämnda sprängämnet 
lär hittills hafva visat sig särdeles oemottagligt för fukt, hvar
igenom det synes väl lämpa sig för maritimt bruk. 

Ångaren kan ombordtaga och medföra 2 torpedbåtar af 
22 t ons vigt. Nödvändiga apparater för dessa båtars in- och 
utsättande äro anordnade. 

En liknande ångare har af samma bolag bestälts hos Bro-
thers & C:o i Birkenhead. · 

(Mittheilnngcn ans d. Gcb. d. Scowcsons.) 
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Tyska flottans rustningar 1890. Under innevarande år äro 

följande eskadrar m. m. afsedfla att utgå på expedition: En 

instruktionseskader, bestående af 4 pansarfartyg, en kryssare 

och en aviso; En evolntionseskacler, sammansatt af 4 pansar

fartyg och en a vis o; En reservcli vision om 2 pansrade fartyg; 

Ett pausradt kustförsvarsfartyg och tvenne sjögåenLle torped

båtar; En afdelning om 3 kustförsvarsfartyg ; En afdelning, 

ueståemle af en aviso, 2 sjögående torpedbåtar och 12 kust

torpedbåtar samt ett kadett-skolfartyg. 
(Lo Yacht) 

Engelska salutreglementet har nyligen enligt en från Ami

ralitetet utgången order förändrats clerhän, att salut hädan

efter skall gifvas från alla fartyg, som föra 10 kanoner eller 

mera i batteri samt från dem som stå uneler befäl af "captain" 

eller "command er" , då el e äro bestyckade med åtminstone 4 

snabbskjutande kanoner af samma kaliber eller med 6 lättare 

kanoner lämpliga att salutera med. 
Salnt får icke företagas med kanoner af 17,5 cm. eller 

större kaliber. 
Vid de särskilda tillfällen, då uteblifvanclet af en salut 

kunde tolkas såsom tecken till bristande uppmärksamhet mot 

främmande nation eller officer, bör hvarje fartyg, som utan 

fara kan göra det, salutera, vare sig saluten är förestafvacl af 

internationela regler eller icke. 
(Lo Yacht.) 

Torpedbåt, som passerar öfver stängselbom. Ett intressant 

experiment företogs i J anuari månad i Portsmouth, i detta 

afseencle. Försöket ledeles af officerare från Veruon. Bommen 

var särskilclt t illverkad för ändamålet, 6 meter lång och 1,s 

meter bred, på ö±\;erkant fullsatt af inslagna spikar, som 

förmodades skulle fasthålla båten. En 1:a klass torpedbåt, 

.A'f. 49, utsågs att utföra anfallet och förstärktes för ändamålet. 

Med en fart af omkring 20 knop rusade elen mot hindret; 
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stäfven reste sig öh·er vattnet, men bommen trycktes ned, 

och innan elen hann komma upp till ytan igen, hade båtens 

moment fört elen öfver. Båten intogs genast i torrdocka. 

H varken förstä f eller propeller hade liclit det minsta; icke en 

enda plåt var skaclacl. 
(United Sorvieo Gar..) 

Pansarskeppet "Trafalgars" artilleri har uneler F ebruari må

nad unelerkastats skjutförsök. lVIan började med de snabbskju

tande 6- och 3-t!.:iga kanonerna på öfre däck och 4,7 tums 

snabbskjutande kanonerna i batteriet. Tio skott afskötos med 

h vardera af sistnämnda kanoner, h varvid ticlen varierade mel

lan 1'/{ och 1 1/ 2 minut pr serie. Derefter öfvergick man till 

tornkanonerna, 67 tons, 13 1
/ 2 tums kaliber. 9 skott skötos 

med kanonerna i främre tornet och 12 skott med de aktre. 

Den använda projektilen var en Pallisergranat, 40 tum lång 

och af 1250 r/f. vigt. skjutningen begynte med halfva ladd

n ingar, af brunkrut; då denna utföll väl, laddade man med 

trefjercledels laddning och slutade med full laddning, 600 !ft. 

Första skottet med full laddning, afskjutet rätt förut under 

enelast 3° elevation, förorsakade en nedtryckning af två tum 

i det framför varande däcket derigenom att en däcksbalk och 

en deruneler varande stötta gåfvo sig. Som inga missöden för 

öfrigt förekomma uneler skjutningen var man mycket nöjd med 

resultatet. Krutet lemnade mycket rök 
Af särskilclt intresse voro de anteckningar, som vid till

fället gjordes angående 67 tons kanonernas skjuthastighet. 

Man sköt med en kanon 4 skott efter hvaranclra inom loppet 

af 9 min. 7 sek. Resp. ticle r pr skott voro : 3m 2s, 2m 58' och 

2"' 7'. Hade båda tornkanonerna använclts, så borde dubbla 

antalet skott hafva kunnat skjutas på samma tid; med fullt 

öfvacl kanonbetj ening anser man, att ticlen pr skott bör kunna 

nedbringas till 2m . 
(United Sm·vicc Gaz.) 
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Thornycrofts rörpannor skall, enligt "United Service Ga
zette", den i Köpenhamn under byggnad varande danska ktys
saren Geiser erhålla. Som bekant eger man i danska marinen 
förut minbåtar, försedda med dylika pannor. 

"Rappahannock" benämnes ett vackert träskepp, som i Ja
nuari månad afl.öpte i Bath (Maine U. S.) och som efter all 
anledning är verlclens största segelfartyg af detta materiel. 
Detta fartyg har en längd mellan perpendiklarna af 87,-15 m., 
bredel 14,s5 m., djup i rummet 6 m . Dess nettodrägtighet 
uppgår till 3055 ton. Detta fartyg, jemte många andra kon
strukti0ner af samma materiel visar, att man i F örenta Sta
terna ännu hyser sympati för träfartygen. Rappahannock eger 
ångmaskin för att arbeta spel och vinchar, pumpar och don

key-maskin. 
(Le Yacht.) 
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Om dynamitkanoner. 

Artilleritekniken har på senare ticler gått framåt med 
jettesteg, och sträfvanclena hafva till en stor del gått ut på 
att öka verkan af projektilernas sprängladdningar. Den mas
siva projektilen har nemligen visat, att den är ur stånd att 
kum::.a från något afstånd genomtränga nutidens solida pansar
plåtar, och äfven elen med vanligt krut ladelade pansargranaten 
har ej kunnat motsvara tidens fordringar i detta afseende. 
Man måste uppfinna något kraftigare medel att dermed ladda 
pansargranaterna. Man började använda brisanta sprängämnen 
såsom laddning i granaterna och utskjuta dessa ur vanliga 
kanoner, laddade med vanligt krut. På grund af de brisanta 
sprängämnenas känslighet för den stöt, som alltid uppstår vid 
skottlossningen af kanoner, laddade med vanligt krut, inträf
fade dock under dessa försök många olyckshändelser. Man 
fö rsökte dels att mildra denna stöt, dels att utbyta krutet mot 
något annat impulsmedel, och det är om dessa försök, som här 
i korthet skall redogöras. Emellertid kröntes dessa försök ej 
med tillräckligt hastig framgång, och man konstruerade ett 
annat vapen, den sjelfgående torpeden, som åtminstone under 
sitt första uppträdande syntes skola för sjökriget medföra en 
fullständig revolution. Många sådana hafva sett dagen. Än 
hafva de framdrifvits af luft, gas, ånga eller elektricitet, än 
af den lefvande kraften hos ett svänghjul; alla hafva dock 
visat olägenheter, h v ilka, sammanfattade, varit: hon är i all
mänhet mycket komplicerad; skyddsnäten förtaga i de flesta 
fall hennes verkan; hon är dyrbar, hvarför ej så många kunna 
anskaffas; skottvielden är jemförelsevis liten, h varföre minbåten 
alltid måste komma inom det snabbskjutande artilleriets säkra 

Tidskr. i Sjöv. 1890. 14 
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portee, och slutligen skall i kritiska fall sannolikheten för ett 
felskott visa sig vara ganska stor. 

Med dessa fel hos den sjelfgående minan för ögonen och 
tydligt inseende den stora vigten af att kunna bringa en stor 
laddning till explosion intill målet konstruerade mr JYlefford 
från Ohio med tillhjelp af amerikanske dåvarande artilleri-

Za/lns!.i. löjtnanten Zalinski sin pneumatiska dynamitkanon. 
Denna kanon - beskrifven i 2:a häftet af denna tidskrift 

för 1888 - som haft att kämpa mot många svårigheter, har 
genom alltjemt fortgående förbättringar vunnit i anseende, sa 
att numera ej blott N ordame1·ikas Förenta stater och Italien 
förskaffat sig detta vapen, utan onligt senaste underrättelser 
äfven engelska regeringen lär hafva slutit kontrakt med Za
linski om leverai1s af 50 af hans pneumatiska kanoner.*) 

De väsentligaste förbättringar, som Zalinski på senare 
tider infört, torde vara ändringarna i hans elektriska perkus
sionsrör, som är så konstrueradt, att det tänder, antingen då 
projektilen träffar målet, eller, om detta ej träffas, då projek
tilen efter anslag mot vattnet kommit på ett visst djup under 
ytan eller under alla omständigheter, då projektilen tPäffar 
botten. Med de stora laddningar af ända till 225 kg. spräng
ämne för en 38 cm. kanon, som Zalinski använder, skall det 
enligt hans beräkning vara tillräckligt, om explosionen eger 
rum inom ett afstånd af 7,a m., för att betydligt skada under
vattenskroppen på ett modernt pansarfartyg. 

På senare tiden har Zalinski infört äfven en ny projektil
sort, som har mindre kaliber än loppet. Fördelen af dessa 
lättare projektiler ligger väl hufvudsaldigen deri, att man med 
ett mindre tryck i reservoirerna är i stånd att med använ
dandet af den mindre sortens projektiler uppnå samma skott
vidd som med ett högre tryck och större sortens projektiler. 
Dessa mindre projektiler (sub caliber shells) hållas centrerade 

~) I Tyskland har man företagit försök motl on dylik kanun, konstmerall 
efter samma grnnller som Jlalinskis, men efter en tysk sjöofficers fUrslag och 
ritning. 
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dels vid basen af en tätskål af samma kaliber som loppet, 
dels vid ogivens början af stöttor. Såväl tätskålen som stöt
torna lossna af stöten, då projektilen sättes i gKng samt falla 
bort, då projektilen lemnar mynningen. Alla projektiler till
delas numera rotation genom skrufformigt vridna vingar, som 
å de s. k. full caJiber shells äro fästade å en svans af trä, fast 
vid projektilens bas, och å de s. k. sub caliber shells å sjelfva 
projektilen. 

Vid officiela försöksskjutningar, utförda i Amerika, har 
kanonen i sit.t nuvarande skick visat sig fullt motsvara de 
förhoppningar, som man gjort sig om honom. H vad angår 
träffsäkerheten, så visade det sig, att kanonen förmådde att 
med ett målafstånd at 1920 m. lägga 50 % af de afskjutna 
skotten inom en rektangel af 45 m. längd och 15 m. brec1cl. 

En ny sorts pneumatisk kanon, patenterad af Hotchkiss Hotr·hh"ss. 

ordnance company, omtalas i sista häftet för sistlidet år af 
:Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens, och ehuru der 
ej :finnes omnämndt, att den skjuter projektiler laddade med 
brisanta sprängämnen, bör han dock få ett omnämnande här, 
emedan han synes väl lämpa sig för detta ändamål. Kanonen 
består af tvenne delar, kompressionskammaren och kanonröret, 
som kommunicera medelst ett rör af ungefär samrna kaliber 
som kanonröret. I kompressionskammaren finnes en kolf, som 
slnter tätt till väggame af densamma, och bakom denna kolf 
införes en krutladdning. Projektilen insättes i kanonröret. 
Vid affyrningen antändes krutladdningen, som da drifver fram 
kolfven i kompressionskammaren, hvarvid luften sammantryc-
kes och i sin tur tjenar såsom framdrifningsmedel för projek-
tilen. 

Vid sidan af Zalinski har den kände kanonkonstruktören ltfaxim. 

Maxim konstruerat en kanon, der h varken komprimerad luft 
enbart eller krut" användes till impulsmedeL Maxim använder 
en blandning af komprimerad luft och gasformig petroleum 
eller något annat kolväte eller brännbar gas. Han blandar 
t. ex. en qvantitet gasolin (petroleumbenzin) med komprimerad 
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luft i sådan proportion, att syret i det senare kan binda gas
olinens vätgas till vatten och med gasolinens kol bilda kolsyra. 
Med denna blandning erfordras endast hälften af det tryck, 
som lutten i Zalinskis kanon eger. På detta sätt har Maxim 
lyckats reducera kanonens längd. 

En bestämd mängel af den explosiva blandningen införes 
i loppet och sätter projektilen i rörelse, hvarefter, sedan pro
jektilen rört sig 1

/ 4 eller 1
/ 2 loppets längd, blandningen bringas 

till explosion, då trycket blifver 8 a 10 ggr så st,ort som det 
ursprungliga. På detta sätt ökas framdrifningskraften i hög 
grad, utan att man behöft öka tätheten af den använda gasen. 
För att antända laddningen använder Maxim en tändpatron, 
som ligger i en liten kammare på siclan af kanonröret och på 
ett godtyckligt afstånd från stötbottnen. Tändpatronen införes 
på så sätt i sin kammare, att den kan röra Rig 6,5 mm. i rikt
ning af loppets radie, och att den vid slutet at rörelsen slår 
emot en stålspets, exploderar och antänder gasblandningen i 
loppet. 

För det praktiska utförandet af denna ide konstruerar 
Maxim kammaren på sin kanon af tvenne koncentriska rör, 
af hvilka det yttre är fast förenaclt med kanonens långa fält, 
under det att det inre, tillslutet bakåt af ett särskildt slut
stycke, med sin främre ända stöter stumt emot kanonröret, af 
hvilket det utgör en fortsättning, och är tillika med sitt slut
stycke, skjutbart i sin egen längdrigtning. Det yttre röret 
tillslutes bakåt af ett yttre slutstycke, så att mellan detta och 
det inre slutstycket uppstår en liten kammare, hvars ändamål 
längre ned skall omtalas. Denna kammare kan sättas i för
bindelse med vare sig yttre luften eller kanonens lopp. På 
ett godtyckligt afstånd från stötbottnen sitter på kanonens 
långa fält ett rör, hvars yttre ända tillslutes af en vingmutter 
med en deri inskrufvad stålspets. I detta rör införes tänd
patronen. Vid laddandet af kanonen införes, projektilen i lop
pet, hvarefter slutstyckena tillstängas. Genom rörleclningar 
insläppes gasblandningen såväl i kammaren mellan de kon-

' 
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centriska rören som i kammaren mellan de båda slutstyckena. 
Vid affyrningen sättes den bakre kammaren i förbindelse med 
vare sig yttre luften eller kanonens lopp . En stor tryckdiffe
rens uppstår mellan båda kamrarne, hvarigenom det inre röret 
tryckes bakåt. En öppning uppstår mellan kanonröret och 
detta rör, genom hvilken gasblandningen inrusar i loppet bak
om projektilen och sätter den i rörelse. Då projektilen pas
serar mynningen af det rör, der tändpatronen sitter, tryckes 
denna af gasen upp mot stålspetsen och antänder vid sin ex
plosion gasblandningen, hvarigenom trycket blifver 8 a 10 ggr 
så stort som det ursprungliga. Sålunda undvikes att projek
tilen genast vid igångsättningen utsättes för en för häftig stöt. 
Högsta trycket i kanonen skall enligt uppfinnarens utsago 
vara 281 kg. pr qv.-cm. / c:a 272 atmosferer och begynnelse
trycket endast c:a 0,1 häraf. 

Vid alla nu omtalade kanoner hafva vi sett, huru man 
sökt lösa elen stora frågan genom att till framdrifningskraft 
för projektilen använda nltgot annat medel än det häftiga kru
tet. Vi skola nu tala om de försök, som blifvit gjorda, der 
luutlaclclningen bibehållits, och der uppmärksamheten i stället 
varit riktad mot beskaffenheten af det sprängämne, hvarmed 
projektilen laddats samt det sätt, hvarpå denna laddning till
gått. 

Vi mötas då först af Smolianioff, som redan elen 5 Nov. 8mol,iawiof('. 

1887 vid Sanely Hook lyckades att ur en vanlig l~anon laddad 
med 8,2 kg. svartkrut, skjuta en granat, laddad med 2,5 kg. 
sprängämne, bestående af 80 °/0 nitroglycerin och 20 °/0 af en 
vätska, hvars sammansättning fortfarande är Smolianioffs hem-
lighet. 

Fullständigare kännedom har man erhållit om H. F. Sny- Snydcr. 

ders sprängladdade granater. Dessa granater bestå af tvenne 
delar. Den främre d:Jlen, en vanlig granat c:a 2 1

/ 2 kaliber 
lång, innesluter en sprängladdning, bestående af 94 °/0 nitro
glycerin samt 6 % af en blandning af collodium-bomullskrut, 
kampher och ether (spränggelatin). Den bakre delen af pro-
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jektilen utgöres af ett messingsrör, i hvars främre del granatens 

bakre del upptages, och hvars bakre del innehåller en kaut

schukpropp, försedd med flere cylindriska luftkamrar, bakåt 

öppna men framåt slutna. Denna anordning har visat sig 

kunna så förmildra stöten vid skottlossningen, att någon fara 

för förtidig explosion ej synes förefinnas. Vid försök med en 

15 cm. kanon vid Darclanellerna sköts på en tafla af 30,;; cm. 

tjocklek, sammansatt af 12 plåtar och försedd med en ekback

ning af 30 - 35 cm. tjocklek. Af.ståndet till målet var 200 

meter och taflans vigt 20 tons. Träffadt af en projektil, blef 

detta mål fullständigt förstördt. 
Till ett lyckligt resultat synes äfven den amerikanske 

Gray(lon. löjtnanten Graydon hafva kommit. Han bekläder väggame 

i granaten med asbest samt uppdelar sprängladdningen i en 

mängd mindre partier, af hvilka hvart och ett inneslutes i en 

liten säck af vattentätt tyg. Genom denna anordning vinnes, 

att nitroglycerinen ej kan få tillfälle att sippra ut från kisel

guhren eller det ämne, vid hvilket den hålles bunden, samt 

att stöten betydligt mildras, innan den mottages af spräng

laddningen. Granaten förses med ett perkussionsrör, så kon

strueradt, att det kan verka först då granaten inträngt i målet. 

Bland försök, som gjorts med denna granat torde de böra 

omnämnas, som utfördes vid Sanely Hook inför en för detta 

ändamål t illsatt kommission. En 18 cm. framladdningskanon 

af 10 tons vigt laddades med 10 kg. krut samt en enligt löjt

nant Graydons methocl laddad granat, vägande 53 kg. samt 

innehållande 1,2 kg. dynamit. Målet utgjordes af en del af 

ett 1Jansartorn, hvars tjocklek ej omnämnes, samt en mur klädd 

med en jerntafla af 36 cm. tjocklek. 

Projektilens anslag åtföljdes af ett blixtlikt sken. Inträng

ningen var endast 75 mm., men verkan af explosionen var stor

artacl. De två plåtar, hvaraf tornet bestod, åtskildes 12 cm., 

bultar 68 mm. grofva afklipptes, och stora stycken af back

ningen kastades 8 m. bakåt. Efter ytterligare två skott, hvar

under et.t stycke af taflan vägande 1,s tons slungades 6 m, 

långt, var taflan totalt förstörd, 
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Eu maskiu, afseeld att kasta dynamitladdade granater och 

af en helt annan konstruktion, än hvad vi i allmänhet vant 

oss vid att mena med kanoner, lär enligt Scientific American 

hafva blifvit konstruerad af mr W alter E. Hick från New- llid. 

York. I denna kanon, eller kanske rättare uttryckt "slunga", 

är faran af laddningens antändning, innan den lemnat kanonen, 

bragt till ett minimum, då här absolut ej förekommer någon 

stöt vid igångsättningen. Maskinen utgöres af två svänghjul 

af stål, sittande på samma axel, hvilken sättes i rörelse af en 

ångmaskin. I svänghjulets periferi finnas på lika afstånd från 

h varandra fyra stycken kamrar, i h vilka projektilerna inlägga,;. 

Bakre delen af dessa kamrar är rörlig kring en horisontal 

bult, under det att främre ändan, när projektilen är inlagd, 

hålles ned af en hake. Denna hake kan genom en fyrsträng 

lossas, då främre delen af kammaren på grund af centrifugal

kraften kastas upp. De luckor, som tillsluta kammaren och 

fasthålla projektilen kastas undan, och projektilen utslungas. 

Svänghjulets igångsättning sker gradvis och ökas: tills dess 

den hastighet är uppnåd<.1, som svarar mot det bestämda af

stånde.t. 

En premierlieutenant H. T. Foss har i Dansk Tidsskrift 

for S0v:nsen till en beskrifning af Zalinski-kanonerna fogat 

en betraktelse öfver dessas betydelse för framtida sjökrigföring. 

Dervid jemför han dynamitkanonen med den vanliga skepps

kanonen och med den sjelfgående torpeden i följande afseenden, 

som äro bestämmande för dessa vapens stridsvärde, nemligen 

beträffande deras ödeläggande förmåga, sannolikhet att träffa, 

skjuthastighet och skottvidd. 

H vad ödelii.r;!f)Ctncle fönnå,c;rt angår, kommer förf. till den 

slutsats, att af hittills konstruerade skeppskanoner eller sjelf

gåencle torpeder finnas inga, som äro i förstörelseförmåga jem

förliga med dynamitkanonen. H vad dess användande mot far

tyg beträffar: har man särskildt att beakta den vigtiga om

ständigheten, att då torpeden hejdas af det utspända nätet, 
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så utgör detta hinder intet som helst skydd mot dynamit

kanonen. 
Träffsannolikh eten vid striden på sjön, under ständigt vex

lande afstånd mellan fartygen , är vansklig att i förväg bestäm

ma vare sig det gäller kanoner eller torpeder. H vad den van

liga kanonen beträffar har man genom ökade initialhastigheter 

(6 --700 meter) vunnit mera raserande banor, h varigenom ett 

fel i det bedömda afståndet del vis elimineras. I detta afse

ende lemnar den vanliga skeppskanonen nynamitkanonen långt 

efter sig, i ty att den senares projektil med en begynnelse

hastighet af endast 150-200 meter, beskrifver en mycket krökt 

bana. Dynamitkanonen ställer sålunda en betydligt större 

fordran på noggrannhet i afståndens bedömande än skepps

kanonen. Dertill kommer, att dynamitkanon blifver särdeles 

känslig för fartygets rörelser i sjöhäfning, på grund af den tid 

projektilen behöfver för att från affyrningsögonblicket genom

löpa det långa röret. 

I jemförelse med den sjelfgående torpeden, torde ett fel

aktigt bedömande af målets fart och rörelserigtning, mindre 

influera på skjutning med dynamitkanon än på skjutning med 

torped, på grund af torpedens i jemförelse med dynamitkano

nen ringa begynnelsehastighet. Torpeden besitter likväl den 

öfverlägsenheten, att den rör sig i en nästan fullt rasera!ode 

bana; på den grund anser förf., att vid strid på sjön, skepp 

mot skepp, sannolikheten att träfia med den sjelfgåencle tor

p8den är afgjorclt större än med dynamitkanonen. 

Beträffande sl~jutltasti_qh eten erinrar förf., att man icke ännu 

har någon erfarenhet af den hastighet, hvannecl dynamitkano

nen ombord kan serveras. Med en 21 cm. sådan kanon har man 

i land uppnått en skjuthastighet af l skott pr minut under 

gynsamma omständigheter. Sannolikt kommer denna tid att 

bety<lligt öfvers!uidas vid skjutning å fartyg, kanske fördubb

las; men ändock är förf. böjd för att tro, det dynamitkanonen 

i detta fall kan komma att visa sig den vanliga skeppskanonen 

af motsvarande kaliber öfverlägsen, enär laddningsprocessen 
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för den senare, der projektil, krut och antändningsmedel hvart 

för sig anbringas, måste taga längre tid. Som den sjelfgående 

torpeden, hvad skjuthastighet beträffar, gifvetvis är dynamit

kanonen underlägsen, ställer förf. i detta afseende sålunda 

dynamitkanonen framför de båda andra vapnen. 

Med afseende på skottvield är dynamitkanonen öfverlägsen 

den sjelfgående torpeden och h::.gst betydligt underlägsen den 

vanliga kanonen . Det senare förhållandet tillmätes emellertid 

af förf. föga betydelse, ty han anser att striden på sjön, utom 

i mindre vanliga fall, skall komma att utkämpf_ts på afstånd 

icke i.ifverstigancle 2000 meter. Detta afstånd har visserligen 

icke ännu uppnåtts af dynamitkanonen, men genom att höja 

utskjutningstrycket till 150- 200 atmosferer tror förf., att man 

skall kunna ernå en sådan portee. 

I ofvananförcla afseenelen är det sålunda hufvudsakligen 

med hänsyn till sannolikhet att träffa som förf. anser dynamit

kanonen stå tillbaka för de båda, äldre va p n en. Han tillägger 

emellertid, att ett skeppsvapens taldiska och militära värde 

icke uteslutande beror på förenämnda 4 egenskaper, utan också 

på i hvacl mån det meclgifver en lämplig, icke komplicerad 

installation ombord, dess lättskötthet och mer eller mindre 

sårbarhet. 
Rörande installationen ombo!'cl af dynamitkanonen anser 

förf. det såsom ett nödvändigt vilkor, att den, på grund af sin 

längd anbringas fast i lånyskeppsplanet, uneler en viss vinkel 

mot vattenliniens plan. I taktiskt hänseende kommer detta 

alltid att blifva olägligt, emedan utskjutningen endast kan 

företagas i en enda rigtning. Dessutom kommer sannolik

heten att träffa att lida cleraf, då olika skottvield ,icke ernås 

genom förändrad höjclrigtning, utan genom variationer i ut

skjutningstrycket. Kapten Zalinski har visserligen anfört, att 

dynam itkanonens längd Blm lie kunna afkortas något utan 

minskning i projektilens utgångshastighet genom att öka tryc

ket. Härigenom skulle elen måhända kunna monteras för såväl 

sido- som höjdrigtriing; men en ökniag i utskjutningstrycket 
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skulle medtära en betydlig tillväxt af de redan förut mychet 
skrymmande accumnlatorerna, och olägenheterna blefve i så 
fall troligen ändå större än förut . 

J e m förd med de äldre sjöstridsvapnen lider dynamitlmno
nen af en betänklig brist med afseende på sårbarhet, på grund 
af såväl kanonens stora längd som de till densamma hörande 
apparaters stora fordran på utrymme. Att förse elen med ett 
blott relativt skydel mot snabbskjutande artilleri skall visa sig 
förenadt med oöfverstigliga svårigheter. 

Genom att sammanställa alla ofvan utvecklade betraktel
ser kommer förf. till det resultat, att dynamitkanonen icke 
kan komma att få någon väsentlig betydelse vid fartygs strid 
emot hvarandra och ännu mindre komrna att unelantränga 
något af de äldre sjöstridsvapnen och detta af följande skäl: 

a) Dynamitkanonens träffsannolikhet på \'exlancle afståncl 
mot rörligt mål och från ett icke orörligt unelerlag är i clet 
närmaste oberäknelig. 

b) Dynamitkanonen kan icke gifvas en i taktiskt hänse
ende lämplig installation ombord. 

c) Vapnet har stor sårbarhet. 
Löjtnant Foss tror emellertid, att den amerikanska krys

saren Vesuvius skall få många efterföljare inom europeiska 
örlogsmariner, på grund af dess vapens ödeläggande förmåga., 
som kan väl tillgodogöras under andra förhållanden, än vid 
fartygs strid mot hvarandra. Särskildt gäller detta vid an

,r;repp på hamnar, som skyddas af sjöfästningar och passiva 
minspärrningar. Genom tillkomsten af dynamitkanonen har 
man fått ett medel i hand att förstöra en minspärrning, utan 
att det kontraminerande fartyget behöfver komma forterna så 
nära, att det kan upptäckas af deras elektriska ljus och be
skjutas.*) Äfven för sjöbefästningarna blifver dynamitkanonen 
ett särdeles farligt vapen. Om c1ynamit-krys8aren, vid beskjut
ning af en sådan, nattetid ankrar utanför de elektriska ljusens 

*) Om dynamitkanonens användning vid kontmminering, se Tidskriftens in-
nevarande ärg., 3:o hiift. sid. 146. Red, 
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verksamhetsfält, skall den hafva stor sannolikhet att träffa, på 
g rund af målets betydliga utsträckning, och några få träffar 
skola vara tillräckliga att förvandla det mOdernaste fort till 
eu gru'lhög. Förf. tror på grund häraf att sjöfästens betyclelse 
för hamnfönwar, genom tillkomsten af dynamitkanoner skall 
i högst vä~entlig grad förringas. 

Att deremot, såsom i Italien - vid Spezzia - använda 
dynamitkanoner vid hamnförsvaret anser förf. förkastligt, ty 
dess träffsrumolikhet mot rörligt mål skall alltid blifva dålig 
och dessutom blifver elen lätt att demontera på grund af sin 

storlek och sårbarhet. 

Utan att vilja ingå uti någon närmare granskning af löjt
nant Foss' här i korthet framstälda åsigter rörande dynamit
kanonens lämpligaste användning i framtida sjö- och kust
strider, äro dock dessa åsigter så pass remarkabla, att man 
icke med tystnad går förbi dem. 

Först visar löjtnant Foss, att dynamitkanonen i enskilda, 
vigtiga afseenelen är den vanliga skeppskanonen af motsva
rande kaliber och den sjelfgående torpeden öfverlägsen, men 
att andra omständigheter åter förringa dess värde, så att elen 
måste anses såsom en föga farlig rival till de andra båda 
vapnen, då det gäller fartygs strid mot h varandra. Vid far
tygs strid mot kustbefästningar och vid unclanröcljande af 
minspärrningar anser han elen dock kunna blifva af icke ovä
sentlig betydelse för det anfallande fartyget; h varemot de för
svarande icke knnna påräkna någon fördel af dess användande. 

Huruvida denna förutsägelse är rigtig, det får framticlen 
utvisa; men nog synes såväl löjtnant Foss' utredning, som 
äfven den ringa eyfarenhet, som finnes om detta vapen, tyda 
på, att om dynamitkanonen har någon framtid såsom strids
vapen, så kommer denna att bero på dess, visserligen ännu 
långt ifrån · tillfredsställande, användbarhet för kustförsvaret, 
icke emot detsamrmt. De skäl löjtnant Foss anför mot dyna
mitkanonens användande ombord äro tillräckligt vigtiga för 



- 216-

at.t tillsvidare afhålla magterna från att bygga dynamit-krys
sare annat än på försök; och man har j n icke heller ännu 
spårat någon ifver för dessa fartyg. 

Vid användande i land deremot bortfaller åtminstone en 
af kanonens olägenheter, hvarjemte andras betydelse väsentligt 
förringas. Olägenheten af skjutning från rörligt underhtg för
svinner alldeles. skjutning mot rörligt mål blifver under alla 
omständigheter svår, men den är lättare att utföra med lm
nonen uppstäld i land, emedan målets afstånd, fart och rörelse
rigtning då kan noggrannare bedömas. Utrymmet bör i land 
icke hindra att så montei·a kanonen, att den efter behag kan 
både sido- och höjdrigtas; detta torde dock icke alltid vara 
behöfligt, emedan dess uppgift kan tänkas begränsad till be
skjutning af någon viss farled eller sund . Slutligen bör intet 
hinder möta att genom dess anbringande i nedsänkt batteri 
skydda den för artillerield från . fartyg. 

Det torde blifva svårt att utfinna någon omständighet, som 
afgjordt talar för dynamitkanonens större lämplighet för an
vändande ombord än i land, och den uppfattningen torde icke 
med fog kunna jäfvas att clynamitkanonen framförallt är ett 
försvarsvapen, och i sådant afseende egnadt att underhjelpa 
den svages kamp mot den "mägtige. Utgången af de med 
denna kanon från land företagna skjutförsök gifva vid handen, 
att den kan blifva af stort värde vid försvar af hanmar och 
minpositioner m. rn. Ett lyckligt skott skall haf\·a sanuna 
verkan som en förbisedd mina, som kommer i fartygets väg 
och inom ett tidsförlopp af ett par minuter är kanonen åter 
klar att utslunga en projektil, som orn den träffar inom 7 
meters af.-stånd från något af de fientliga fa rtygen , skall hafva 
samma förödande verkan som den första. Dess företräden 
framfor den sjelfgående torpeden, som . af mången autoritet 
anses nöd vändig vid en min position , äro af löjtnant F oss re
dan anförda; öfver den kontrollerbara torpeden eger den tör
delarna att icke vara beroende af upprörd sjö och mindre be
roende af dålig sigt. Den kontrollerbara torpeden är dessutom 
föga användbar i ett mineradt vatten. 
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Dynamitkanonens använclbarhet från land får väl sålunda 
anses vara satt utom tvifvel. Annorlunda förhåller det sig 
med dess lämplighet för fartygsbruk. Som bekant är den i 
N arelamerikas Förenta Stater bygd a Vesuvius bestyckad med 
tre långs).<:eppsskjutande dynamitkanoner af Zalinskis konstruk
tion och den erfarenhet man hittills vunnit om detta fartyg 
manar ej till byggande af flera af samma slag. Den kommis
sion, som haft att. yttra sig öfver Vesuvius och hennes be
styckning, har till och med i sin officiela rapport bestämdt 
uttalat sig emot användandet af detta vapen i fartyg, och 
senare underrättelser upplysa, att fartyget lär refuserats af 
amerikanska regeringen, och att det ej kommer att mottagas, 
förrän det visat sig, att en skottvidd af en mile kan uppnås 
med dess vapen. 

Att kanonen på sätt kapten Zalinski föreslagit dock kan 
komma att användas vid kontraminering är väl icke alldeles 
otänkbart; men i betraktande af vapnets ringa portee synas 
utsigterna dertill icke vara stora. 'ry man lägger väl i all
mänhet icke sina rninlinier så, att de icke kunna verksamt 
skydelas af derför uppförda kustbatterier. Troligtvis skall en 
Ves uvius icke kunna komma minlinierna tillräckligt nära för 
att fullborda sitt uppsåt, emedan hon då kommer inom kust
artilleriets välrigtade eld, ntan att sjelf kunna besvara den
samma. Spridda, framskjutna mingrupper böra väl kunna 
oskadliggöras, men ett sådant resu}tat är för litet för ett så 
pass dyrbart fartyg. För öfrigt är säkerheten af den kontra
mineringsmetod, som grundar sig på användande af den pneu
matiska kanonen, beroende pa att företaget kan utföras i lugnt 
vatten, och metoden sålunda användbar nära nog uteslutande 
inomskärs. 

Detsamma gäller äfven dess användande för bombarde
ment af kustbefästningar, förordad af löjtnant Foss. En sådan 
auvändning förutsätter nästan att man totalt ruinerat fien
dens flytande anfallsmaterieL Här framträder clerjemte kano
nens svaghet att skjuta med för hög bana. Ett sådant företag 
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förordas till utförande om natten. Man skall från kanonbåten 

sålunda hafva mycket svårt att bedöma af.<Stånd, då ~yrarne 

äro släckta och andra pej lingsföremål på den fientliga kusten 

icke äro tillräckligt bekanta. Första skottet blifver efter all 

sannolikhet ett felskott. Fartyget uppsökes naturligtvis med 

det elektriska ljuset och ett regn af projektiler blir svaret på 

detta försök. 
Ehuruväl dynamitkanonens användande om skeppsbord i 

ofvan anförda syftemål icke synes vara fullt berättigad, finnes 

all anledning att tro, det man skall arbeta på att konstruera 

en fartygstyp, som lämpar sig för tillgodogörande af ett så 

kraftigt vapen. Troligtvis skall man söka lösningen af detta 

problem i någon annan rigtning, än hvad kapten Zalinski gjort. 

Att man ännu bygger opansrade stridsfartyg, sådana som krys

saren och torpedbåten, är ju förklarligt, då man uppställer hög 

fart såsom hutvudvilkor. Genom att lägga kryssarens vita

laste del, maskinen, lågt ned uti fartyget erhåller denna ett 

relativt skydd, och torpedbåten gör sitt anfall under förhopp

ning, att den med sina små dimensioner skall undgå de fient

liga projektilerna. Om denna förhoppning slår fel, ja, då får 

man kanske att beklaga en förlust, som dock hvarken blifver 

opåräknad eller oersättlig. VesuDius åter förer ett ömtåligt 

och skrymmande vapen, hvars användande ombord erbjuder 

många svårigheter. Ett af vilkaren för dess begagnande mot 

fartyg, är, att det kan föras fienden tillräckligt nära, således 

kraftig framdrifningsapparat. 21 knop kan i detta afseende 

icke numera anses tillfyllest. Både kanonerna och maskinen 

sakna dessutom nästan allt skydd. H varje träffande projektil 

har stor cha,nce att sätta hela Vesuvius ur stridbart skick och 

om detta sker, så blifver förlusten jemförelsevis stor, i betrak

tande af att ett sådant fartyg kostar inemot 1 1/~ million kronor. 

Frågan om clynamitkanonens användbarhet å det slag af 

fartyg, som vi nu benämna kryssare, får väl tillsvidare be

svaras nekande. Dess stora öfverlägsenhet öfver torpeden, sär

skilclt med afseende på fartyg, skyeldade af nät, bör deremot 
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utgöra en maning att eftersinna huruvida det icke skulle 

vara till fördel att montera en sådan kanon i ett fartyg af den 

storlek, som våra 1:a kl. minbåtar, derest detta låter sig göra, 

och använda detta fartyg vid försvar af skärgård eller fasta 

positioner, der det icke utsättes för sjögång. 

Vill man använda dynamitkanonen å sjögående fartyg, 

llå skall man förmodligen blifva nödsakad att konstruera ett 

fartyg, som under ett starkt bepansradt däck skyler såväl ma

skin som utskjutningsapparat; som besitter en öfverlägsen ma

skinkraft och manö\-erförmåga och som är af ringa känslighet 

för S]ogang. Kan detta utföras, så synes det icke omöjligt, 

att ett sådant fartyg kan komrna att spela en fruktansvärd 

roll i striden om herraväldet på hafvet. 

Flytande vrak. 
(Ur Nantical Mngazinc.) 

H varje öfver Norra Atlanten framdragande eyelon an

ställer stor förödelse bland de träfartyg, som föra virke från 

Norra Amerika till Europa. Så öfvergåfvos år 1872 icke 

mindre än 67 trälastade fartyg af sina besättningar under 

November och December månader. Visserligen komma trä

fartyg af alla möjliga slag till europeiska hamnar med timmer, 

men många göra dock haveri, innan de komma fram. Sådana 

som öfvergifvits af sina besättningar, kunna sedan clrifva om

kring i månader och utgöra en verklig fasa för den sjöfarande. 

Lyckliga de besättningar, som kunna lemna sina sjunkande 

hem utan att utstå fruktansvärda lidanden. Siwnaren JJfm·y 

E'. Bacon sprang läck och kom i marvatten i N ona Atlanten 

för omkring 6 månader sedan.*) Akterstäfyen stod ofvan 

*) Riibwdt från Dceewbcr 1889. Red. 
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vattenytan och alle man togo tillflykt till kajuttaket, der de 

höllo sig fast utan både mat och dryck. En matros lyckades 

dock till slut att dyka ned i förrådsrummet och skaffa åt

minstone så mycket föda, att de kunde hålla sig vid lif. På 

sådant sätt höllo de på i nio dygn, då de ändtligen blefvo 

räddade. 
För omkring 17 år r,eclan påträffade skonaren Lancastet 

fartyget Glenarvon, afmastadt och clrifvancle omkring, öfver

gifvet af sin besättning. Skelett funnos i kajutan, i skansen 

och på däck; men icke så mycket som en brödsmula kunde 

påträffas ombord. I en af sina högtidliga anklagelser mot 

skeppsredare omnämner mr Plimsoll skeppet Founclling från 

Liverpool, hvilket man trodde hafva sjunkit i öppna sjön. 

Flera månader efteråt dref emellertid skrofvet oskadadt i land 

på brasilianska kusten. Hon hade råkat i brand och öfver

gifvits af besättningen, hvarefter vind och ström tagit henne 

om hand. 1848 sprang skeppet Sarah Crisp, lastadt med teak, 

läck, och lade sig på sidan under natten. Ber:;ättningen kläng

de sig fast utombords till det dagades, då de kapade masterna 

och fartyg~L reste sig. Kapten Taylor och besättningen, 18 

man, räddades efter 27 dygn ur sin farliga belägenhet af 

Emma She1-rall, på väg från Sidney till Hongkong. Uneler 

denna tid hade alla lefvat på en apa och 2 fiskar och hela 

vattenförrådet hade bestått af ett par gallons, uppsamlade i 

ett gammalt segel. Andre styrmannen och 12 man dogo af 

utmattning. 1823 mötte skeppet Integrity nära Madeira ett 

okändt, öfvergifvet fartyg, hvars med musslor betäckta däck 

och sidor visade, att det drifvit omkring många månader. 

En båtbesättning gick ombord för att se efter, om det kunde 

göras något för att rädda skeppet, och under det några drag

gade i kajutan med en båtshake fingo de upp ett skrin inne· 

hållande omkring 400 l i g\1ld och dyrbarheter. Några pap

per, som kunde leda till fartygets identifiering funnos ej. 

Kapten J olmson på Integrity delade fyndet bland besättningen; 

men då han kom till England gjorde myndigheterna anspråk 
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på skatt.en, enär lagen ej erkände godtycklig utdelning af hit

tad t gods. Enelast halfva värdet erkändes seelermera af rätten 
att tillkomma tlpptäckarena. 

Siwnaren Ida Francis öfvergafs den 16 Mars 1886 omkrino-o 
2 o grader norr om Bermuda. Hon korsade sin egen väg många 

ganger och slutacle först efter 10 månader med att drifva i land 

på norra siclan af ön Abaco. 

En amerikansk skonare Twenty-one Fhends öfvergafs 160 

mil från Chesapeake Bay den 24 Mars 1885 och i början af 

D~c:mber samma år syntes den 130 mil N ordost om Cap 

Fm1sterre. Uneler 8 månader hacle hon således drifvit omkring 

3500 mil, och under dessa månader flera gånger setts och iden

tifierats af förbi passerande fartyg. Engelska barken St01 ·my 

Petrel, lastad med trä, såsom de flesta af dessa långlifYacle 

besättningslösa fartyg äro, dref omkring från December 1886 

till Juni 1887 i Biscayabugten, just i den trakt, som gen.om

fares af paketbåtarue från Medelhafvet och Cape Town, men 

lyckligtvis inträffade ingen kollision. Intet af de öfvergifna 

fartyg, som genomkorsat Norra Atlanten, har en mera intres

san t historia än italienska barken Vincenzo Pen·otta, hvilken 

öf~ergafs af besättningen den 18 September 1887 på 36" N. 

lat. och 54" V. long. och sigtades senast elen 4 April i år 

( 1889) omkring l grad norr om W atling Island, en af Bahama

öarne. Hon hade drifvit omkring 1400 mil på 18 månader. 

Norska barken Telemach clref äfven omkring i 12 månader i 
Atlanten. 

Den 27 Februari 1886 anmäldes att barken Rawland Hill 

hade synts öfvergifven på 41" N. och 55° V., och seelan att 

den drifvit sydostvart tills hon den 12 Maj synts på 330 N. 

o.cl: 40'' V. Derp.å började hon gå NV-vart, så att hennes po

~ltlOn den 9 Juh var 37u N. och 54° V., hvarpå hon gaf sig 

l väg syd vart, då hon den 5 Sept. uppnådde sin sydligaste 

latitud 31° N. Longituelen var då 54° V. Slutligen ::lref hon 

NV-vart och rapporterades sist.a gången den 12 Nov. 1886 

på 36n N. och 57° V., eller omkring ilOO mil från första stället 
Tids/er. i Sjöv. 1890. 15 
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hon syntes. Hon hade då clrifvit 3000 mil på 8 1i~ månad och 
uneler denna tid rapporterats 17 gånger. 

Amerikanska skonaren W. L. vVhite öfvergafs i Mars 1888 
omkring 80 mil från Newyork och efter 10 månader, uneler 
hvilka hon drifvit 5000 mil, gick hon upp på ett klippref på 
Haskeir Island, Hebriderna, der hon ännu står. Icke mindre 
än 45 fartyg hade rapporterat denna skonare; på en dag hade 
3 stora ångare passerat henne. 

Ethel lvl. Davis kantrade och öfvergafs elen 26 Nov. 1888 
och ännu den 28 Augusti 1889 dref hon omkring och var då 
omkring 2000 mil ONO om det ställe, der hon öfvergafs eller 
på 35° N. och 71° V. En annan skonare David W. Hunt för
liste i samma cyclon, som nyssnämnda fartyg . . Hon öfvergafs 
en dag tidigare och 2 grader vestligare än Ethel M. Davis. 
David W Runt sågs den 20 Augusti efter att hafva drifvits 
2800 mil på en tid af 8 månader. Da den sist sågs, hade elen 
ännu 3 meter af fockmast, kryssmast och klyfvarbom qvar. 
Underrättelse har nu anlänclt att vraket inbogserats till Ma
deira elen 13 November. 

Norska barken Petty och tyska barken Emelie drefvo ny
ligen omkring i Biscayabugten under flera veckor, men blef:o 
slutligen inbogserade i hamn af förbipasserande ångare. Ett 
annat fartygsvrak, norska barken Ottawa, som öfvergafs Syd 
om N antucket den 21 Maj under en svår storm, återfans och 
bogserades in till Boston. Bogserbåten gick ut att söka vn'.
ket på uppmaning af Förenta Staternas Hyclrographic office, 
hvilken institution lemnade de nödiga uppgifterna genom sina 
"N orth Atlantic Pilot C harts". 

Ibland händer det äfven att andra fartyg än trä-dragare 
öfvergifvas, och för ej så länge sedan inträffade ett ganska 
eget fall. Amerikanska hvalfångaren ldary Fmzie1· hade an
krat utanför en af Azoriska öarne; plötsligt blåste det upp, 
besättningen gick i båtarne och i land för att återvända till 
fartyget när stormen bedarrat. Emellertid sprang kettingarne 
och fartyget dref till sjös utan en man omdorcl. Sedan möttes 
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Jllct.ry Fmzia elen 28 Maj af ångaren Peconic, hvilken tände 
eld på skrofvet och elen gamle hvalfängaren brann hastigt 
ned, tack vare det hon var genomdränkt af tran. 

Måhända någon, som läser denna uppsats, kommer ihåg 
huru H. M. S. Resolute c1ref omkring. Hon hade lemnats fast 
infrusen i isen, då hon deltog i den arktiska expedition, som 
skulle söka finna några spår efter Sir John Franklin. Isfältet, 
hvari fartyget var inbädclaclt, började dock att drifva sydvart 
och Resolute k01n ur sin farliga belägenhet utan skada efter 
sin långa färd i isstycket. En amerikansk hvalfangare fann 
henne och förde henne till Amerika, der hon reparerades och 
sedan sändes till England, hvarest hon med vederbörliga cere
monier öfverlemnades till drottningen. 

En gammal trälastare, Gylfe från Qnebeck, sågs mednöd
signaler uppe från ångaren Persian il1onm·ch. Ångaren bergade 
hela besättningen med undantag af 2:dre styrmannen, hvilken 
vägrade att lemna Gylfe. Kaptenen och l:ste styrmannen 
återvände äfven till barken, sedan de af besättningen ankla
gats för att hafva borrat fartyget. Dessa tre personer lycka
des föra fartyget till sin destinationsort, men då de kommo 
fram, angaf 2:dre styrmannen kaptenen och 1:ste styrmannen, 
och dessa båda hålla nu på att med straffarbete försona sitt 
försök att borra Gylje i sank. 

En köpman i V era Cruz befraktade engelska barken L. 
E. Cann med en värdelös, men högt försäkrad last. Barken 
öfvergafs i sjunkande tillstånd en månad sedan den lenmat 
hamn, men till all lycka gick planen att förstöra fartyget om 
intet, enär det påträffades och bogserades in till en amerikansk 
hamn, der det reparemdes och såldes på auktion till elen högst
bjudande. Femton borrhål upptäcktes i bottnen, alla gjorda af 
kaptenen. Befraktaren och kaptenen gingo ostraffade, men 
egaren tvingades att föra en lång process med törsäkrings
bolagen för att utfå den summa, för hvilken sjelfva fartyget 
var försäkradt. 

I slutet af 1875 öf\'ergafs norska barken Paussin af alle 
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man utom kaptenen, hvilken lyckades ensam föra fartyget i 
hamn för hvilken bedrift han af Trinity House fick mottaga , 
en dyrbar kikare med inskription. Många af sådana öfver
crifna fartyg äro norska, och detta torde till en stor del bero 
derpå, att de skandinaviska länderna till största delen sjelfva 
skeppa sitt tri:i; men det visar sig också att· många af derae 
fartyg, som man kan se i Surrey Commercial Docks, visa tec
ken till hög ålder och hafva. stort behof af sina vädergvarnar. 

Det har visat sig att öfvergifna fartyg, lastade med trä, 
hålla i hop mycket lång tid och äro mycket svåra att för
stora. Commander C. H. Rockweil i amerikanska flottan, som 
med amerikanska krigsfartyget Yantic varit ute på expeditio
ner för att förstöra dylika kringdrifvande vrak, säger, att de 
enelast kunna förstöras genom starka explosiva medel. 

Att få knnskap om på hvilka platser största sannolikheten 
är att möta dylika vrak, är för navigatören af största vigt. 
Amerikanska Hyclrographic office ger ut en karta hvarje må
nad, hvilken grafiskt utvisar hvarest hvarje känclt vrak, isberg 
eller andra farligheter finnas, då kartan tryckes. Kopior af 
denna värdefulla karta utdelas gratis till h varje fartyg, som 
anländer till någon hamn i Förenta Staterna. Flere supple
ment hafva- äfven gifvits ut, då något särskild t tall fordrat 
mera detaljerad beskrifning. Ett sådant fall inträffade, då 
den kolossala timmerflotten, hvilken bogserades från Bay of 
Fundy till Newyork, öfvergafs i December 1888 på 46° N. 
och 70° V. Den bestod af 27000 timmer, hvarje timmer 16 
till 30 m. långt och mycket starkt hopfästade med kettingar. 
Flotten var 170 m. lång, 20 m. bred, 12 m. i genomskärning 
och låg 6 m. i vattnet. Vigten beräknades till 11000 tons. 
Lyckligtvis sprang den snart sönder, tack vare det hårda 
vädret. Ett annat supplement visar den väg, som cyclonen 
af den 3-12 Sept. tog, lemmtnde 20 flytande vrak efter sig. 

Tillräckligt mycket har skrifvits för att visa att trälastade 
flytande vrak äro mycket farliga, och h var och en som seglar 
öfver Norra Atlanten bör skaffa sig senaste nummer af ''Uni-
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ted States Pilot Chart", och studera den noga. Denna tid
skrift (N autical l\fagazine) kan tillskrifva sig äran att först 
hafva börjat sprida unelerrättelser om dylika flytande vrak, 
ty redan för 40 år sedan publicerades förteckningar i denna 
tidskrift på dessa sjöfartens plågoris. 

Hvad vi kunna lära af de stora sjömanövrerna. 

Härom höll konteramiral Richard Nrayne den 21 Februari 
innevarande år i Royal United Service Institution ett med 
mvcket intresse åhördt föredrag, ;;:om i månget afseende må 
a;ses beaktansvärclt äfven f;_;r den svenske läsaren, hvarför 
det här nedan till sina hufvucldrag återgifves. 

Utgående fri'tn elen synpu~kten, att flottans stridsvärde 
till en stor del är beroende på det sätt, hvarpå högsta befälet 
handhafves, börjar amiral Mayne med att granska instruktio
nen för förste amiralitetslorden och finner dervid huru denna 
höga befattning belastats med en hel massa obetydliga ären
dens behandling, ärenden som många gånger enelast hafva att 
behandlas efter en en gång häfdvunnen rutin. Genom elen 
oerhörda mängd af sådana ärenden upptages nu största delen 
af förste amiralitetslordens arbetstid, hvarigenom han blifver 
urståndsatt att egna sig åt tjenstens verkligen vigtiga frågor. 
Sedan föredraganelen förordat borttagandet af c1essa rutinmes
siga arbeten, uppgör han en plan för de åtgärder, som en ny
utnämnd "Commander-in-Chief" of the N a vy borde vidtaga 
för att bringa sitt vapen till högsta grad af fullkomning. 
Fullt förtrogen med marinens kraf, hvilket man har rättighet 
att vänta sig af en officer, som blifvit utsedd att sköta denna 
höga befattning, skall det vara hans första omsorg att göra 
sig reda för, öfver hvilken personal och hvilken materiel han 
disponerar. Uppgörandet af en plan, grundad på hvarje san-
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nolik allians mellan europeiska magter, för försvaret af rikets 

kuster samt brittiska väldets maritima intressen torde blifva 

hans andra åtgärd, och slutligen skall styrelsesättet i alla dess 

grenar blifva föremål för en genomgripande revision till from

ma för det rätta användandet af de medel, som riket lemnar 

till sitt sjöförsvar. 
Krigsplaner, grundade på olika allianser mellan europei

ska magter dels med, dels mot brittiska riket, böra uppgöras, 

och då han eger tillfälle att erhålla kännedom om alla främ

mande magters fartygs storlek, fart och bestyckning, så synes 

ju detta vara en jemförelsevis enkel fråga att besvara, i hvad 

ri_\rer slagordningens storlek och utseende med hvad dertill 

hörer. Alldenstund alla operationer till sjös äro mycket osäkra 

att förutbestämma, nödgas man dock att alltid hafva en stor 

reserv, på hvilken man kan repliera, då fienden erhåller för

stärlmingar eller företager oväntade rörelser, äfvensom för att 

ur densamma kunna erhålla ~rsättning för gjorda förluster. 

U ppställandet af en norm för den sjögående flottans styrka, 

grundad på en numerisk jemförelse mellan den engelska och 

andra magters krigsfartyg, måste, säger amiral M:ayne, vara 

missledande och skulle visa okunnighet om det moderna krig

föringssättet strategiska kraf. Flottans styrka måste grundas 

på naturen af den uppgift, som den har att lösa; om också 

de förmodade fiendernas och bundsförvandternas resp. styrkor 

och dispositioner måste ingå såsom en faktor vid beräknandet .. 

För en flotta, som är nog mägtig att fullkomligt beher

ska hafVet, skola fasta kustförsvarsverk visa sig vara af ringa 

vänle. Dessa torde i detta fall endast vara af något berätti

gancle såsom skyeld för hamnar och varf mot enskilda fartyg 

eller mindre afdelningar. Nelson har sagt: "Vi måste hålla 

fienden från vår kust och söka att anfalla honom, så snart 

han lemnar hamn." Historien vittnar äfven, att ett anfall på 

Englands kuster af något annat än en liten lätt eskader har 

varit omöjligt, så länge engelska flottan beherskat hafvet. 

Frånsedt de stora kostnaderna för fullgoda kustbefästningar, 
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skall derför en högste befälhafvare öfver en kraftfull flotta 

snart lemna densam ma ur rälmingen; detta icke blott af ma

ntlm hänsyn, utan äfven på grund af en sådan autoritets åsigt_ 

som general Sir Andrew Clarke, en af tidens mera framstå

ende personligheter bland Royal Engineers, och som innehaft 

befattningen såsom fortifikationsinspektör . 

Föreläsaren framhöll derefter den stora vigten af att krys

sare och rekognoseringsfartyg finnas i tillräckligt antal. Deraf, 

säger han, bör finnas två för h varje slagfart y g. H varje eska

der bör derjemte disponera ett torped-depotfartyg, hvarjemte 

sådana fartyg, som äro försedela med maskinverkstäder för att 

kunna utföra temligen vidlyftiga reparationer ej endast å tor

pedbåtarnes utan äfven å de större fartygens maskiner, anses 

nödvändiga för hvarje eskader. 

Betydelsen af de 24 snabbgående privata fartyg som äro 

upptagna i Admiralty List, och som äro disponibla till krigs

bruk, samt af de omkring 150 fartyg af öfver 15 knops fart, 

som derutöfver äro tillgängliga för transporter o. d., anser 

amiral l\1ayne vara ganska tvifvelaktig, emedan, enligt hans 

åsigt, största delen af dessa ej kunna tagas ifrån det magt

påliggande värf, som de äfven under fr~dens dagar hafva att 

fylla: att till öriket öfverföra proviant, post och råmateriel. 

Klokast vore, att på egarnes och de skattdragandes gemen

samma bekostnad bevära alla dessa fartyg, så att de kunna 

försvara sig sjelfva. Pariser-deklarationen bör i detta fall icke 

få utgöra något hinder, enär den abehindrade tillförseln öfver 

hafvet utgör ett hufvudvilkor för befolkningens i öriket exi

stens. 
De praktiska lärdomar, som kunna hemtas ur de tre sista 

årens (eng.) manövrer äro: 
l) Att fartygens officiela fartuppgifter äro opålitliga; 

2) Att hamnar med elit förande leder ej kunna försvaras 

af passiva försvarsanordningar enbart; 

3) Att hög fart är af största vigt för ett krigsfartyg; 

4) att kolförrådets storlek är af mycken betydelse; 
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5) Att mycken omtanke bör nedläggas å bästa sättet att 
förse en eskader med kol, förråd o. s. v.; 

6) Att den hemlighetsfullhet, som omgaf fartygens rörel
ser borde afskaffas, så att en hvar intresserad kunde iakttaga 
dem; 

7) Att stor brist förefinnes af kryssare och rekognoserings
fartyg. 

The First Lord framlade 1877 en tabell utvisande pen
ningevärdet af engelska flottans fartyg, den nödiga årliga 
af-:;krifningsprocenten samt den nöd väneliga årliga underhålls
kostnaden. Denna tabell utvisar följande % för årliga under
hållet: 4 % för pansarfartyg, 6 u;u för opansrade fregatter och 
korvetter, 9 °/u för torpedbåtar och småfartyg samt 5 °,'0 för 
mindre fartyg, afsedela till hamntjenst, Endast genom att 
ställa sig på en dylik affärsmessig basis, skall det vara möjligt 
att ständigt hålla flottan i dess rätta skick. 

Intet fartyg bör medtagas i beräkning, förrän det är fnllt 
stridsfärdigt, Under nuvarande system, då fartygen äro upp
lagda, öfvergå de från att vara dåliga till sämre blott af brist 
på folk, som ser till dem och som under tiden håller dem i 
ordning, med det resultat, att när de åter rustas, så måste 
man nedlägga tusenden, der hundraden kunnat vara tillfyllest. 
Under ett annat system skulle detta göras beroende af den 
befälhafvande amirale11 i distriktet, som skulle disponera per
sonal och penningar för det lämpliga underhållet för den del 
af flottan, som stode under hans order, och tör hvilken han 
vore ansvarig. 

Idealet af en högste chef för flottan borde vid första till
fälle mobilisera alla hemmavarande stridskrafter. Han borde 
sjelf vara ombord i flottan för att personligen kunna öfver
vaka allt. Om han dervid konune till samma slutsatser som 
föreläsaren - som deltagit uti fyra eskaderöfningar i hem
landets farvatten - skulle han s~kerligen förundra sig öfver, 
huru en sådan samling fartyg, som dessa kunnat sättas till
samman till en enhet. Han hade förgäfves sökt att utfundera 
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den ledande princip, som gjort sig gällande vid dessa fartygs 
konstruktion. Pansarbältet i vattenlinien måste, säger tore
läsaren, afläggas på grund af detsammas oerhörda tyngd. Allt 
skydd för maskiner och undervattenskropp bör bestå af ett 
hvälfdt stålcläck, som ju erkännes hafva 3 gånger så stor mot
ståndsförmåga, som det vertikala pansaret. Låt oss använda 
vertikalt pausa~· endast för att skydda kanonerna, såväl de 
tunga som de lätta. Artillerimaterielen i sin helhet måste 
fö renklas, och inga fartyg böra hädanefter förses med flere 
olika sorters kanoner. H vad angår min tuber, så, om vi nu 
nödvändigt skola behålla dem, bör deras antal begränsas till 
2 eller 3 och ej såsom nu uppgå till ett antal af 7 eller 8 på 
samrna fartyg. 

Maskinerna böra, säger amiral Mayne, å ett örlogsfartyg 
i hvarje särskild del \·ara tyngre och starkare än å ett han
delsfartyg af motsvarande storlek; ej tvärt om, som .nu är 
fallet. Större utrymme måste äfven beredas för kolförrådet, 
hvartill man äfve!'l bör kunna få tillfälle genom den föreslagna 
ökningen i fartygens längder, samt genom att taga bort riggen 
från fartygen. Användningen at forceradt drag anser han så 
mycket som möjligt böra inskränkas eller m, a. o, han vill, 
att det fullständigt skall försvinna från stora fartyg. På min
dre fartyg, såsom minbåtar, anser han att det bör bibehållas, 
ty , tack vare pannornas små dimensioner och tunna materiel 
kan en temperaturförändring här hastigt utbreda sig till pan
nans särskilda delar. I pannor till stora fartyg återigen kom
mer det forcerade draget endast att verka såsom ett blåsrör 
på tubernas ändar och plåtar, hvarvicl, då dessa senare äro 
sammanhållna af stag, något måste gifva sig. 

Flera fartyg bestyckade med mörsare torde i krigstid er· 
fo rdras för att kunna förjaga fartyg, som i stort antal äro 
samlade i fiendens hamnar. Handy framhfl,lles såsom en syn
nerligt lämplig typ för dessa fartyg, som i fredstid kunde an
vändas till andra ändamål. Minbåtarne böra förvisas till sitt 
rätta verksamhetsfält, till hamn- och flodförsvaret. 
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Mycket talar äfven för, att man bör minska kanonernas 
storlek. Man behöfver ej föra kanoner, som äro gröfre, än 
att de genomtränga det svåraste pansar, som föres af fartyg. 
För att få denna fråga löst på bästa sätt, bör det upprättas 
en särskild byrå, gemensam för arme och flotta, med en ciYil 
chef, utsedd till denna plats på grund af sakkunskap, samt 
under honom en sjöofficer och en artilleriofficer, h vilka h var 
för sig för chefen föredraga sina resp. vapens kraf. 

Med tanken fäst på svårigheten att kola ett fartyg till 
sjös, bör man noga öfverväga, om det eJ· vore mö]'liat att an-• • t:> 

vända flytande bränsle, h varigenom, frånsed t alla andra för-
delar, den nyss omnämnda svårigheten vore häfd. Vi veta, 
att N o bel uteslutande använder detta bränslemateriel på sina 
fartyg i Kaspiska hafvet. Att man i England härigenom 
skulle göra sig beroende af främmande förråd, anser amiral 
Mayne vara ett misstag. 

Det engelska uppfostringssystemet såväl för officerare som 
gemenskap underkastar amiral Mayne en skarp kritik. Han 
anser, att för mycken tid förslösas i skolor och i exercisfartyg. 
Britannia och skolan i Keyham anser han böra båda indragas, 
och officerarne böra komma direkt från allmänna eller privata 
skolor in i tjensten efter öppen examen. Staten bör ej längre 
draga bördan af dessa unga gossars uppfostran, utan, sedan 
de blifvit antagna vid en ålrler af 16 a 17 år, då grunden till 
<leras uppfostran är lagd, skola de genast börja genomgå den 
yrkeskurs, som är nöd vändig för deras framtida användning 
mom flottan. Examina skulle erfordras för hvarje grad t. o. m. 
captain, och ett system liknande det som är antaget vid ar
meens högskola, borde adopteras, hvarvicl ett visst företräde 
skulle gifvas åt elen) som genomginge denna skola, under det 
att det ej skulle vara något hinder för befordran att ej hafva 
genomgått den. 

Ingeniörerna böra icke längre betraktas såsom en särskild 
klass. Det finnes, säger han, intet skäl att antaga, hvarföre 
ej en officer, om han finge egna så mycken tid åt studiet af 
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maskiner, som han nu nedlägger på torpedväsendet, skulle 
blifva tillräckligt kompetent att hafva öfverinseende öfver 
maskinisterna, genom h vilka den största delen af ingeniörernas 
arbeten nu utföres. Maskinpersonalen skulle således komma 
att i sig innesluta en militär gren. Maskinister och eldare
korporaler s~ulle permanent tillhöra maskinen, men alla öfriga 
platser borde turvis innehafvas af fartygets hela besättning. 
Hvarje eldare skulle sålunda kunna va11enöfvas. Manövrerna 
visade, att man led stor brist på eldare, och för att fylla denna 
brist måste eldareinvalider från hospitalet i Greenwich embar
keras. På föreslagna sätt. skulle dessutom skilnaden mellan 
kombatt.:tnter och icke kombattanter utjemnas. En ojemförligt 
mycket större del af såväl officerarnes som gemenskapens ut
bildning borde clerjemte ske under verklig tjenstgöring till sjös 
å fartyg. 

Förvaltaren, en icke kombattant officer, borde försvinna 
ur flottan och ersättas med en löjtnant biträdd af en under
officerskorporal (petty officer) såsom skrifvare. 

Hvarje man skulle hafva en allmän kännedom om artil
leri, topedväsen och signaler, och endast till specialister borde 
en högre utbildning gifvas. Dessa specialister skulle uttagas 
bland de bäst.a af gemenskapen och vara väl betalade. 

Sedan föreläsaren granskat reservp~rsonalen samt "volun
teer" institution, hvilket, då det för oss ej eger något nämn
värc1t intresse, här uteslutes, slöt h~n med att framhålla önsk
värdheten af att allt Englands kustförsvar måtte ställas under 
en sjöofficers befäl. 
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Passagerarefartyg å transatlantiska traden. 
(Förcdr~get i Kong l. Örlogsm<tnn~sällskapet af konteramiral O. Lagerbcrg. *) 

År 182o försöktes resan från England till Indien med 
hjulångaren Enterp1·ise om 470 ton och en maskin på 120 
hästkrafter. Calcuttas köpmän hade som premium för resan 
utlofvat 100000 rupier (= 171COO kr.) Hon förde ingen last, 
enär kol och förråd upptogo allt rum. En del kol hade stuf
vats i säckar ofvanpå ångpannan och dessa fattade eld under 
resan. Medelfarten var 5 a 6 knop och efter 114 dagar fram
kom hon till Indien, efter att hafva seglat 40 och legat till 
ankars 11 dagar af de 114. Försöket måste anses som miss
lyckadt, men befälhafvaren, lieutenant J ohnstone i engelska 
flottan, belönades för sina tjenster ombord med 10000 ii. st. 

Sju år senare började en amerikanare, J unius Smith, J ur. 
Dokt., att fundera öfver den långa tid 2:ne resor, han gjorde 
öfver Atlanten, togo ; den första från Amerika tog 54 dagar 
och den andra från England 32. Han förklarade att "hvilken 
sjögående ångare som helst borde kunna med lätthet göra 
resan på 15 dagar''. Han försökte sedan att bilda ett bolag 
i London, hvilket äfven kom till stånd med ett kapital af 
100000 l st.; detta bolag bygcle British Queen på 2400 ton. 
British Queen lemnade London i Juli 1839 och anlände till 
Newyork efter 14 dagar. 

Uneler det nyssnämnda fartyg bygde~, befraktade samma 
bolag Sirius, 700 ton, hvilken afgick ±rån Cork den 4 April 
1838. Den 8 April atgick ett annat konkurrerande ångfartyg 
Great We~en1, om 1340 ton, från Bristol. Båda framkomma 
till Newyork på samma dag, den 22 April. De resp. tiderila 
således 18 och 15 dagar ; och detta för 50 år sedan! P å ett 
halft århundrade har tiden reducerats till mindre än 6 dagar. 

*) Uppgifterna hemtatie ur »80icntifi0 Amori ~;an>> . 
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1840 började den förste Cnnardbåten, B1·itannia, att befara 
traden Liverpool-Halifax --Boston. Mr Cnnard var med på 
hennes första resa. 'l'vå år senare for Charles Dickens med 
som passagerare och har beskrifvit denna resa i sina "Ame
rican no tes". 
. De för ::;ta ångarena framdrefvos med hjul. Ända till1850 
voro alla Cunardliniens båtar af trä, de största 80 till 90 m. 
1;mga, med hjul af 9 till 11 m. diameter. l\fa,skinerna hade 
en c}dincler med omkring 2,a m. diameter och omkring 2,5 m. 
:olag. 

1852 bestäldes de första jernbåtarne för detta bolag. 
1862 bygdes Scotia, omkring 120m. lång, för Cunarcllinien, 

och detta var en af de sista förstklassiga atlantiska hjulånga
rena. Sedan behöllo fartyg med en propeller väldet under ett 
fjerdedels sekel, och dessa äro väl representerade i ångfartygen 
City of Rome, Alaska och Etnwia. Framträdandet af den dubbla 
skrufven är af mycket sent datum ibland oceanångare. City 
of Pw·is, Tentonic och Au,gusta Vict01·ia representera de senaste 
typerna af fartyg med dubbla skrufvar. , .. 

Dessa 6 ofvannämnda fartyg äro exempel pa den storsta 
hittills uppnådda fullkomlighet i skeppsbyggnadskonst. . 

City of Rome var, såsom hennes namn anger, ursprungligen 
bygel tör Inmanl,jnien, och gjorde sin första resa 1881, m~n 
efter ett par resor i detta bolags tjenst, afträddes den t1ll 
Anchorlinien. Hon erbjuder beqvämligheter för 27t hyttpassa
gerare och 1500 emigranter. Salongen är 22 m. lång och 16m. 
bred sträckande sig tvärs öfver hela fartyget. Fullt rustad 
och ~jöklar är hennes beräknade vigt 8000 ton, och ~i~ 8,5, m. 
djupgående är hennes deplacement 13500 to~, alltsa 1 stand 
att bära 5500 ton död vigt. Skotten äro talnka och försedda 
med dörrar efter Amiralitetets modell, äfvensom försedda med 
"sqvaller-visar8" på däck för att utvisa om de äro stängda 
eller ej. På en sträcka af 4:5 m. akteröfver från förstäfven, 
är fartyget förseclt med dubbla bottnar, för att hindra det att 
Glifva läck i händelse af strandning. Längs bottnen löpa 9 
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kölsvin, alla bygcla utan afbrott genom maskin- och pannrum. 

Hennes akterstäf, som väger 33 ton, var, då den blef färdig, 

den största af sitt slag, som någonsin smidts. Hon framdrif

ves af en propeller, 7,3 m. i diameter, hvilken röres genom 3 

"compound-tandem "-maskiner, med högtryckscylindrar l m. i 

diameter och lågtryckscylindrar . 2,2 m. i diameter. Slaget är 

2 m. Vefaxeln med 3 vefvar, uti 120° vinkel är af Whit

worths pressade gjutstål, O,a1 och O,as m. i diameter. City of 

Rome bränner 186 ton kol pr dag. 
Några få månader efter det City oj Rome gjort sin första 

resa till Amerika, började Alaska sina turer för "Guion"-linien 

och fick snart den då ovanliga titeln "the ocean greyhound". 

På sin första resa kom hon till Newyork i December 1881. 

Hon har en propeller och hennes maskin är en direkt ver

kande compoundmaskin med en högtryckscylinder på l,o4 m. 

diameter och två lågtryckscylindrar med 2,54 m. diameter. 

Slaget är l,s m. Pannorna voro konstruerade att motstå 7 kg. 

ångtryck pr qv.-cm. och maskinerna utvecklade 11000 häst

krafter. Då Alas/ca var färdigbygd, hade hon den starkaste 

maskin, som fans på någon ångare. I Februari 1882 bräckte 

hon sin rorståndare midr. i Atlanten på väg till Amerika. 

Dagen efter sedan man upptäckt olyckshändelsen fick hon 

ångaren Lake Winnipe,r; i sigte och tog hon denna ångbåt på 

släp, i afsigt att blifva styrd af sin ledsagare. Detta lyckades, 

och hamn nåddes den 9 Februari, efter 15 dagars resa från 

Queenstown. 
E'truria löpte af stapeln i September 1882 vid Govan, 

bygd för Cunardlinien af J olm E ld er & C:o. Hennes maskin 

är en direkt verkande compoundmaskin med en högtrycks

cylinder 1,s m. i diameter och 2 lågtryckRcylindrar, hvardera 

å 2,o7 m. Slaget är 1,s m. Maskinerna anses utveckla 14321 

ind. hkr. P å profturen gjorde hon 23 lcnop. Hon är syster

fartyg till Umbria, och dessa båda fartyg ansågos under flera 

år för de snabbaste ångarena till dess City of Paris lemnade 

båda bakom sig. E'truria är helt och hållet upplyst. af elek-
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tris k t ljns. Hon har 72 eldstäder; kan taga 720 salongs

passagerare; kostar 1.600000 dollars och har en besättning af 

287 man. Hennes maskin, 14700 hästkrafter stark, väger 1800 

ton, således 8,2 hästkrafter pr ton. På grund af sin ryktbar

het såsom hittills det snabbaste fartyg med en propeller, äro 

följande uppgifter rörande propellern af särskildt intresse. 

Den är af gjutstål, 7,4G m. i diameter, 10,2 m. stigning, bla

dens ytinnehåll är · 21 qv.-m. Högsta antalet slag pr minut 

683/~. Distansen på 24 timmar 37 minuter var 503 eng. mil 

enligt observation. Efter beräkning af skrufvens slag var di

stansen på samma tid = 551 eng. mil; propellerns slip alltså 

8,7 Ofo. Ofvanstående utslag erhölls vid 11000 tons deplacement 

och med utveckling af 15200 hkr. Hastigheten var 20,3 knop. 

Kolåtgången är 315 ton pr dag. 

Ända till denna tid hade ej 2 skrufvar och slutna eld

rnm för forcerad t drag blifvit an vända för atlanterångarena. 

På 2 nya fartyg, bygda för Inmanlinien af hrr J. & G. Thom

son, infördes dessa förändringar. Fartygen blefvo kallade City 

of Newyork och City of Paris. De äro hufvudsakligen lika i 

storlek, utseende och dimensioner. City of Paris gick af sta

peln den 23 Oktober 1S88 och kom till Newyork den 11 April 

1889 efter 6 dagar 18 timmar 53 minuters resa. Hon har 

visat sig va a den snabbaste oceanångare i sjön. Skrofvet är 

tleladt i 15 vattentäta afdelningar. Dörrarne i skotten äro 

öfver lastvattenlinien, så att afdelningarna kunna när som helst 
• 

stängas. Hon har dubbel botten med l ,2 m. afstånd mellan 

bottnarne, och i mellanrummet kan 1600 ton vattenballast 

föras. Rodret, delvis balanseradt, är så bygdt, att det bildar 

en fortsättning af skrofvets linier. Hennes 2 skrufvar drifvas 

af en trippelexpansionsmaskin med högtryckscylindrar af 1,14 

m. diameter , mellancylindrar af 1,s m. och lågtryckscylindrarne 

af 2,s7 m. diameter. Slagets längd är l ,o m. 

Tetttonic bygdes af M ess. Harland & W olff för White Star

linien. Detta var det första fartyg, som bygdes efter engelska 

amiralitetets fordringar och är af många autoriteter ansedt 
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som det säkraste skepp, som ·finnes flytande. Hon är delad 
af 11 tvärskeppsskott, försedda med dörrar, h vilka genom sin 
egen tyngd stänga sig sjelfva, och försedda med glycerin
kannor eller "dashpots" för att mildra stöten vid dörrens igen
slående. Om vatten konuner in i fartyget, upplyfter Jet en 
flottör, hvilken frigör de spärrinrättningar, som hålla dörrarne 
öppna, och dörren slår genast igen. Teutonic har 2 skrufvar, 
hvar och en drifven af en trippelexpansionsmaskin med 1,os 
m. hög-, 1;n m. mellan- och 2,;a m. lågtryckscylindrar. Slaget 
är l,:; m. Allt maskineri ligger nndeF vattenlinien. Forceradt 
drag an vändes och pannorna kunna uthärda ett tryck af 12,7 
kg. pr qv.-cm. PropeHrarne äro 6,n;; m. i diameter; stigningen 
8,as m. Babords propeller är venstergängad och sitter 2 m. 
för-om styrbords, h vilken är högergängad; propellrarne skjuta 
förbi hvarandra 1,7 m. Öfverkanten af hvarje blad verkar 
således ut från fartygsskrofvet. Babords propeller gör 2 slag 
mera i minuten än styrb.ords. Ångaren erbjuder beqvämlig
heter för 450 hytt- och 750 mellandäckspassagerare. Anmärk
ningsvärdt är att den saknar rår; detta är på amiralitetets 
fordran. Hon- förer 6 kanoner och kan i krig genast utrustas 
och användas af engelska staten . 

.Au,qusta Vietoriet är af särskildt intresse, såsom bevis på 
hvad ett tyskt varf kan åstadkomma. Hon bygdes i Stettin 
på Vulcans varf för Hamburg-Amerikanska linien, och kom 
till Newyork den 19 Maj 18~9 på sin första resa. Detta är 
äfven en ångare med 2 skrufvar, hvilken anordning nu mera 
måste anses såsom nödvändig för l:a klassens transatlantiska 
ångare. Hon har trippelexpansionsmaskiner med 1,o2 m. hög-, 
l,as m. mellan- och 2,oa m. lågtryckscylindrar, utvecklande 
12500 hkr. Kolåtgången är 220 ton pr dag; pannorna ut
härda 10,a kg. tryck pr qv. -cm. Anmärkningsvärd är anord 
ningen af långskeppsskotten, som löpa från köl till däck och 
från för till akter. Hela bottnen är dubbel och rymmer 1200 
ton vattenballast. Detta tillika med hennes af h varandra obe
roende maskiner, gifver henne dubbel säkerhetsgaranti. Farten 
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är jemförlig rnecl Umb1·ias och Etrurias. På profturen gjorde 
hon 23 knop. 

Ofvannämnda 6 fartyg gå mellan Amerika och Europa 
nästan utan undantag på 8 dagar och ibland på 6. Om vi nu 
öfvergå från dessa fartyg, bygda hufvuclsakligen i kommersi
el t intresse, till krigsfartyg är elen skilnad, som visar sig, för
vånande. · Af alla nationer är England den, som har gifvit ut 
mest pengar på sin marin och Förenta Staterna följa troget, 
då de nu hålla på att bilda sin marin, de typer som byggas 
på Englands och Skottlands varf. Man kan meJ säkerhet 
säga, att det ej finnes något krig~fartyg, hvilket kan göra 
den enkla saken att gå öfver Atlanten med samma fart som 
någon af de stora oceanångarena: och om man ej tager hän
syn till farten, synes det som om få kunde göra det bättre än 
de gamla segelfartygen. 

Engelska slagskeppens fart, enligt amiralitetets uppgift, 
varierar mellan 10 till 15,7 knop; kryssarenas från l 2,u till 
17 3 men uneler sista s]'ömanövrerna blef denna fart aldri

0
0' ', . 

uppnådd. Sålunda kunde B'UlJe1·t, som uppskattats till 11,;; 
knop, ej göra mera än 8. Shannon, uppskattad till 11 15 gjorde 
9 med svårighet. Kryssaren Mersey, uppskattad till 16 knops 
fart, lyckades under en stund, då den hade ett särskildt upp
drag att utföra, att göra 14,5 knop, men fick snart minska 
farten för att rensa tuberna och i allmänhet sätta maskinen i 
ordning. Mercury, uppskattad till 15,3 knop, var det enda 
fartyg i stånd att hålla 16 knop under 48 timmar i sträck. 
En stor del af fart,ygen gjorde alldeles misslyckade prof
turer. 

Den lärdom man kan inhemta af ofvanstående är att i 
händelse af krig, de olika transatlantiska passagerareångarena 
kunna bilda ett mycket värdefullt tillägg till Englands örlogs
marin och att framtidens sjökrig kunna komma att afgöras 
med bistånd af sådana fartyg, som nu beskrifvits. 

Omstående tabell visar en del intressanta uppgitter rö
rande de 6 ångarena. 

'l'idskl·. i Sjöv. 1890. 
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::ri l >-31 Tid för kortasto rosor 
~; 

mellan 8o <:-t I:J:j ~ ~~~ ~ Namn. 
('t)~: '"' ,. 

Sandy Hook- Queenstown s~· ..., o "' s.§ e,. a~ p. 
.., 

o "'"i '"' P >o "' ~o.. p.. 6 

l 
,... "' f>' o Ostvart. Ves t vart. 

" l 
= 

l 
kg. l l Jll. Hl. 

lll. l C1:ty o/ Rome 11,3 183 15,0 10000 6,3 
1
6 d. 18 t. 8m. -

Aletska 12,4 160 15,4 11000 7 o '6 18 37 ()d. 20 t. o 111. 

.Etntria . 12,5 158 17,4 14700 7,7 16 'l 40 6 l 55 ' l 
Cii!J o/ I'aris 12,8 177 Hl,:l 20000

1
10,G 5 22 27 :) l D 18 

'J'entow:e 12,0 l 177 17,5 17000 12,7 
1
6 8 8 ( 6 29 

August a 1-0ietoria ll,G 1-10 17,1 12500:10,G l - -

Sedan ofvanstående anfördes har ett af dessa fartyg, City 
of Paris, lycldige~1 öfvervunnit ett rpissöcle, som kunnat gifva 
anledning till en olyckshändelse af stor vidd, och som för
tjenar omnämnas, då den utgör ett bevis på detta fartygs 
egenskaper. City of Paris hade lenmat Newyork den 19 Mars 
med 686 passagerare ombord. Öfverresan hade gynnats af 
goclt väder. Den 2ö vid 5-tiden på eftermiddagen förnams ett 
doft buller från maskinrummet, straxt derefter följdt af en 
häftig explosion, som skakade skeppet i dess fogar, och af 
hårda stötar i babords maskin. Som bekant är detta fartygs 
båda maskiner af.skilda . genom ett långskeppsskott. Detta 
genombröts emellertid vid explosionen och båda maskinrum
men fyldes med vatten. Båda maskinerna blefvo härigenom 
obrukbara, liksom också pumparna. Fartyget var sålunda 
redlöst. Man gaf nödsignaler och kastade raketer, men blef 
ej förrän den 28 upptäckt af en förbipasserande ångare, som 
bogserade in City of Paris till Queenstown, hvilken hamn upp
nådeles den 29 på aftonen. 

Explosionen tros hafva uppstått derigenom att babords 
lågtryckscylinder sprungit och dervid krossat långskeppsskottet 
och matarepumpen, genom hvars rörledningar omkring 2000 
ton vatten inströmmade i maskinrummen. 

Vid af dykare verkstäld undersöknin g i Qneenstown upp· 
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täcktes inga yttre skador. Matarerörens öppningar tilltäpptes 
och maskinrummet länspumpades. Som styrbords maskin var 
oskadad iorclningstäldes den och fartyget kunde den l April 
för egen maskin begifva sig till Liverpool. 

Tilldragelsen har verkat ganska uppskakande, då man an
såg sig i City of Pat·is ega ett fartyg, som i alla afseenelen 
utgjorde en heder för nutida skeppsbyggnaclskonst, och på 
hvilket all omtanke nedlagts för att göra det fullkomligt 
säkert. Händelsen utgör emellertid ytterligare ett bevis för 
vigten af fartygskroppens indelning i vattentäta rum. Hade 
icke de båda tvärskeppsskotten för och akter om maskinrum
men funnits, så hade fartyget med all säkerhet sjunkit, innan 
räddning anländ t. Red. 

Nyare engelska torpedbåtar. 

Uneler senare delen af år 1889 levererades af Hrr Yarrow 
& Comp. till engelska marinen 6 s~. I kl. ·torpedbåtar (N:ris 
82-87), som må anses representera den modernaste typen af 
s jögående torpedbåtar. De äro 40 m. långa, 4 m. breda, de
placera omkring 9ö ton och dess trippelexpansionsmaskiner 
utveckla ornkriug 1150 inc1. hkr. Pannorna äro af stål och 
af lokomotivtypen, hafva ytkondensorer och centrifugalpump
maskiner. Bestyckningen består af tre utskjutningsrör öfver 
vatten, deraf en fast tub för-nt och tvenne rörliga akter-ut, 
de senare anbringade på samma vändskifva, enligt Yarrows 
patent. De äro dessutom bestyckade med 3 st. snabbskjutande, 
3-li.iga kanoner, samt föra kraftiga elektriska sök-ljus. Skrof
Yet är deladt uti 10 vattentäta afdelningar. Pannan är försedd 
med en fördelaktig uppfinning af Hrr Yarrow "the watertight 
a.shpan arrangement", h vilken förhindrar eldames släckning 
af vatten, som genom skotthål eller på annat sätt må hafva 
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inkommit uti eldrummen. Denna inrättning består af ett ofvan

till öppet, men eljes vattentätt fodral, som omgifver pannan 

och genom hvilket all för förbränningen erforderlig luft måste 

passera. Genom försök har man erhållit visshet, att denna 

applikation möjliggör för båten att tillryggalägga en distans 

af 50 mil med eldrummet under vatten. 

Vid profturerna hatva dessa båtar bestått 3-timmars prof

vet med en medelfart af 22 1
/ 2 a 23 knop. Kolförrådet är till

räckligt för att båten skall kunna, med 10 knops fart genom

löpa 2000 mil. De hafva ångstyrinrättning, manövrera med 

stor lätthet och fullborda en hel svängning på l a 1 1
; ~ minut, 

hvarvid radien är ungefär lika med båtens längd. Dessutom 

hafva dessa båtar den egenskap, att vid roret hårdt om

bord, detta verkar att hålla båten på rät köl och upphäfver 

den vanliga benägenheten hos dessa båtar att lägga öfver vid 

gir. 
Man synes i England vara benägen att för den närmaste 

tiden vid nyanskaffning hålla sig till torpedbåtar af den storlek 

som dessa Yarrow-båtar, hufvudsakligen på elen grund att de 

falla sig betydligt billigare än båtar af dörre typer, äro lätt

sköttare och erbjuda ett mindre mål mot fientlig eld. 

De nyare Thornycroft-båtarnes egendomligheter äro ut

förligt beskrifna i förliclen årgångs 5:te häfte af denna tidskrift 

och förbigås derför här. 
Mess Yarrow hafva äfven levererat 10 st .• nya II kl. tor

pedbåtar för engelska marinen. Dessa utgöra en förbättring 

af båten N:o 50, som blef färdig år 1887. Deras dimensioner 

äro: längd, öfverallt 18,3 m.; bredd i vattenlinien 2,a m.; djup

gående akter 0,7 m.; fribord 0,76 m.; deplacement: fullt rustade 

15 ton, tomma 11'/, ton; kolförråd 2 ton, h vilket meclgifver 

400 eng. mils gång med 10 knops fart. Dessa båtar äro af

sedda att föras ombord å slagskeppen. 
Redan före tillkomsten af dessa 10 st. båtar (N:ris 39-48) 

egde engelska marinen ett 50-tal något älJre sådana, N:ris 

50-100, företrädesvis bygcla af 'rhornycroft. Härjemte eger 
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s~Lmma marin en del ännu äldre II kl. båtar, N:ris 1 -- 9, at trä, 

kon:::truerade af White och rustade med stångtorped. De af 

Yarrow och Thornyeraft bygda II kl. båtar äro alla af stål och 

af ungefär samma dirnen.,;ioner. Beträffande torpedbestyck

ningen kunna de delas i 3 klasser, som h var och en repre

sentera en period af dessa båtars utveckling. De äldsta hafva 

två sido-handapparater för sjelfgående torpeder, ungefär såsom 

den svenske Glimt. Nästa typ har två fasta bogtuber, d. v. s. 

samma bestyckning som våra I och II kl. båtar nu hafva. 

Den nyaste typen, de nyss anförda 10 st. Yarrow-båtarne, 

företer en stor olikhet mot de äldre, i det att å denna de fasta 

tuberna blifvit offrade och ersatta med en rörli.q tub placerad 

akterut på däck och så anordnad, att den kan utskjuta mimm 

i hvilken som helst önskad rigtning sicloviigen. Man har så

lunda å dessa båtar uppoffrat möjligheten att utskjuta torpe

den rätt föröfver, hvilket kan förefalla egendomligt, då dessa 

båtar måste tänkas hufvudsakligen afsedela för strid i fritt 

· vatten. Under sistlidet års eskaderöfningar användes dock 

II kl. båtarne för hamnförsvar och q varlemnades af den an

ledningen i hamn, då fartygen för operationer gingo till sjös. 

Vid . sådant förhållande försvarar de rörliga tuberna på dessa 

små båtar sin plats; men med det användningssättet går der

emot slagskeppet förlustigt deras biträde vid företag till sjös 

och på fiendens kust. De Thornycroftska båtarue föra dess

utom tvenne torpedstänger för-ut. 
Såsot':n hjelpbestyclming föra alla dessa båtar antingen en 

2-pipig 26 mm. kulspruta eller en 3-ll'f.ig snabbskjutande kanon. 

Denna 'bestyckning är placerad ofvanpå styrtor~et, så att elden 

kan atgifvas rätt föröfver, någonting som icke kan göras vid det 

uppställningssätt, som är tillämpaclt å de svenska minbåtarne. 

De nyaste båtarne mecl rörlig tub akterut haiva denna så be

skaffad att den kan borttagas och ersättas med kulspruta eller 

snabbskj utande kanon. 
De nyaste båtarue (Yarrows) äro förseelda med trippel

expansionsmaskiner, som äro garanterade att gifva en fart af 
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16 knop, hvilken fart kan hållas under 2 timmars förlopp, då 
båtens belastning uppgår till 4 ton. Vid profturen har denna 
fart öfverskridits med l knop. De hafva en del af kriet akter
ut bortskuret, ungefär såsom de s. k. "turn-about"-båtarue, 
och hafva blott akterroder; men detta är delvis balanserad t, 
h varigenom . ängstyrinrättning kunnat undvaras. Under pro
pellern hafva de en skyddsskena, som underlättar möjligheten 
att med dem sätta öfver hinder. Vid full fart ±ramåt göra 
de hel vändning babord hän pa 40 sek. och styrbord hän på 
49 sek.; svängningsdiametern resp. 41 a 50 m., d. v. s. 2 a 
21/ 2 ggr båtens längd. 

Thornyerafts sista II kl. båtar hafva det egendomliga 
hvalf och de dubbelroder, som utmärka hans nyare båtar. 
En af dessa, N:o 99, - med 2 fasta bogtuber - tillhör pau
sarfartyget Anson. Den är at' 19,2 m. längd och har vid prof
turen gjort öfver 1G knop. Dess panna är af lokomotivtypen. 
Svängningsdiametrarna äro vid fart föröfver omkring 45 m.; 
svängningen verkställes på 46 sek. åt babord och 44 sek. åt 
styrbord. Samtidigt med N:o 99 leverm~ade Thornycroft en 
annan båt, N:o 100, försedd med rörpanna. Utom den stora 
fördelen, att på denna båt ångan kan tagas upp på en bråk
del af den tid, som å N:o 99 erfordras, synes denna panntyp 
hafva medfört fördelen af en större fart, 16,s knop. En egen
domlighet hos dessa båtar, beroende på roderkonstruktionen, 
är, att de fullborda svängningen vid fart akteröfver på kortare 
tid än föröfver, eller på 43'/2 sek. akteröfver styrbord hän, 
och 40 sek. babord hän. På N:o 100 tages ångan upp på 
mindre än en half timme. 

De äldre II kl. Thornycroftbåtarna hafva blutt ett roder, 
akter om propellern. Deras vändningscirkel har en diameter 
af 86 m.; vändningen erfordrar 85 sek. vid svängning styrbord 
hän och 60 sek. babord hän, allt föröfver. 

Alla nu beskrifna II kl. båtar hafva förut en mindre 
skaas, och akterut antingen en låg, täckt kajuta eller äro de 
öppna. I så fall är akterrummet försedt med sjelfverkande 

- 243 -

ventiler, som automatiskt ombestyra inkommet vattens bort

,;kaffande. 
De Whiteska II kl. båtarue äro som nämndt af trä, af 

varierande dimensioner, 15 a 18 m. långa och af 14-16 knops 
fart. De äro egentligen ett slags stora ångslupar med kraftig 
maskin och forceradt drag. De äro s. k. "turn-about''-båtar 
och hafva ett delvis balanseradt roder. De hafva blott band
styrning, men genom det balanserade rodret äro de särdeles 
lättmanövrerliga. styrtornet står akter om maskinrummet 
och är bepansraclt mot handgevärseld. På styrtornet är be
styckningen, 2:ne kulsprutor, placerad. Dessa båtar äro myc
ket veka och det är ett vågspel att under sjögång vid full 
fart föröfver lägga roret dikt endera vägen. Dessa båtar synas 
vara ämnade att äfven föra sjelfgående torpeder i sida-hand

apparater. 
Alla dessa II kl. båtar äro utan luft-kompressionspump. 

Torpederna laddas sålunda på moderfartyget och tagas sedan 
ombord i resp. båtar. Utskjutningen verkställes med krut. 

Alla inom engelska flottan i bruk varande torpedbåtar 
äro till verkade antingen hos Thornycroft, hos Y arr o w eller 
hos White, och rörande det sätt hvarpå dessa konstruktörer 
löst sina uppgifter må här den i England allmänna åsigten 

om dessa båtar anföras : 
Yarrows båtar äro de mest snabbgående, men vaka dåligt 

i sjö. 
Thornyerafts manövrera bäst, men lemna något öfrigt att 

önska beträffande såväl skrofvets som maskineriets soliditet. 

Whites äro goda i alla af~eenden. 
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Om det moderna krigsfartygets tre vapen och 

den af dem betingade taktik. 
(Af F. Attlmayr.*) 

Huru. o~ta och u-ttömmande frågan om framtidens sjökrig 

än har bhfv1t behandlad, kan man dock ej säga att hon lösts 

på ett tillfredsställande sätt. Någon rigtig lösning af trågan 

kan .man .först vänta sig, då erfarenheter föreligga från ett 

verkligt sjökrig, utkämpadt med de nyaste krigsmaskinerna. 

Man får dock ej invänta dessa erfarenheter, teorien och - så 

vida försök kunna tagas med i räkningen - praktiken måste 

hjelpa till att komma den rigtiga lösningen af frågan n~rmare. 
Krigföringen bestämmes taktiskt och strategiskt af de 

medel, öfver hvilka man förfogar, och omvändt påverkas valet 

af medel genom de taktiska och strategiska fordringarna. 

Frågan är således att fört>t, utgående från positiva data bilda 

si~ en så klar framställning som möjligt af framtide~s sjö

kng; sedan skall det relativa värdet af de olika vapnen och 

de nuvarande fartygstyperna noggrannare låta bestämma sig 

och en grund att bygga slutsatser på vara gifven, nemligen 

af h vad slag krigsmaterielen bör vara för att till fullo mot

svara sitt ändamål. Vi skola derför i denna uppsats först söka 

redogöra för an vändningen af sjökrigsmaterielen sådan elen nu 

är, och sedan söka fastställa de principer, som böra vara be

stämmande för den moderna sjötaktiken. 

Vilkor·en för artilleriets verksamhet vid strid mellan fartyg 

under gång. 

~land de tre vapnen är kanonen det, hvilket på grund 

af sm verkan på lång distans är användbart i flesta fall · så

ledes komma vi att först sysselsätta oss med detsamma. ' 

*) Öfvcrsiittning från »lllittheilungcn aus tlcm Gcbict{) tlcs Sce1yescns >>. 
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Artilleriets verkan på lång distans är beroende af kanonens 

cert, material och projektilslaget som användes; och med hän

syn till det mål, som beskjntes, af detsammas form, storlek 

och motståndsförmåga. Man måste derför skilja mellan pansar

kanonens och hjelpbestyckningens verkan. Pansarkanonens 

uppgift är att förstöra de fientliga fartygens pansar eller kust

batterierna, under det att det är hjelpbestyclmingens uppgift 

att tillintetgöra de af intet eller otillräckligt pansar skyddade 

delarne af det fientliga föremålet. storleken och m.öjligheten 

af hvartdera kanonslagets förstörelsearbete, såväl som träff

sannolikheten , beror på den distans, ·. å h vilken striden ut

kämpas. 
Träffsannolikheten beror dessutom, inom samma distans 

och mot samma mål, såväl af målets storlek, som af den om

ständigheten att både den rigtande och målet göra mer eller 

mindre fart, eller om båda äro stilla; om den rigtande gör 

fart och målet är stilla, eller tvärtom. I allmänhet blir san

nolikheten att träffa mindre, ju större fart de stridande göra. 

Om de stridaude nalkas hvarandra i rigtningar, som skära 

hvarandra och med olika fart, förändras deras ömsesidiga bä

ringar långsamt, och distansen deremot hastigt, om deras kur

ser äro nästan motsatta; ju mera den vinkel, under hvilken 

motståndarenas kurslinier skära hvarandra närmar sig 90", 

Llestomera framträder föräncl1·ingen i den pejling de hafva af 

hvarandra. I förra fallet erbjuder följaktligen målets storlek 

ett ogynsammare tillfälle för kanoneld än i det senare. I det 

fallet att tvenne motståndares kurser konvergera, d. v. s. att 

det ena fartyget söker afskära det andra, blifva förändringarna 

i distans och pejling under samma tid, mindre än i förut an

förda fall. Äro motståndarenas farter lika, så är i båda fallen 

deras ömsesidiga pejling 'konstant. 

storleken af de båda motståndarenas fart har ähen infly

tande på träff.':lannolikheten, emedan eldhastigheten, d. v. s. 

antalet inom en viss tid skjutna skott, med utsigt att träffa, 

derigenom in verkas. 
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Om fartygen gå i rakt motsatta kurser, blir chmna om

ständighet, emedan fartygens ställning nu hastigast förändras 

af mycken betydelse för de pansarbtytande kanonerna. Mins~ 
märkbar, såväl med afseende på träffsannolikheten, som på eld

hastigheten, blir den, om fartygen med samma fart styra pa
rallela kurser. 

De olika kursernas inflytande på målytans storlek bör 

äfven tagas i betraktande. Är skottlinien vinkelrät mo~ det 

fientliga fartygets riktning, erbjuder ju detta hela sin sida 

som mål. Den största sannolikheten att träffa blir då när 
' motståndaren med en stor längd förenar stor höjd öfver vatt-

net. Liten höjd öfver vattnet på eget fartyg skadar sanno

likheten att träffa i ofvau anförda fall, i synnerhet på stora 

distanser. Beträffande anslagsvinkeln, kan man vänta desto 

mindre verkan af en träff, ju mera skottlinien afviker från 
de~ vertikala rigtningen mot målet. 

De svårare kanonernas uppställning i fartyg är nu för 

ticlen sådan, att de bestryka hela horisonten; med atseencle på 

användningen af dessa kanoner, äro således de stridande far

tygen icke bundna af någon bestämd ställning till hvarandra 

lika litet som en eskader är bunden af en viss formering, så~ 
som på bredsidornas tid. Eldverkan är dock, såsom i det före

~åencle visas, ännu i dag beroende af de stridande fartygens 

mbörcles ställning. Minsta faran för eget fartyg, största för 

det fientliga blir, då man med eget fartygs bog stäfvar mot 

det fientligas bredsida. Man kan derför uppställa som allmän 

regel, att ett fientligt fartyg bör passeras uneler en kurs, hvil

ken med motståndarens bildar rät, eller nästan rät vinkel. 

I det föregående hafva vi sysselsatt oss med sjelfva skrof

vet som mål; vi skola nu taga i betraktande de bepansrade 

platser, i h vilka de svårare kanonerna äro uppstälcla. Då an

talet af sådana kanoner på ett nutidens krigsfartyg är relativt 

litet mot fartygets storlek så blifva kanonernas uppställnings

platser i och för sig mycket små mål; att i detta hänseende 

jemföra dem mea de gamla linieskeppens breelsidor kan aldrig 
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blifva fråga om. På sista ticlen har man börjat uppställa 

pansarbrytanCle kanoner, antingen en och en, eller 2 tillsam

mans i öppna eller täckta pansartorn. Härigenom blir icke 

allenast målet för elen fientliga elden förminskaclt, utan mot

ståndsförmågan höjes äfven. Då det kan betyda ganska myc

ket, på hvilket sätt ett fartygsskrof visar sig för fienden, be

tyder det just ingenting hnru ett torn visar sig, ty hurudan 

2:ne fartygs inböreles ställning än må vara, så blifva dock ka

noner, uppstäida i torn, ett mål, hvilket man endast på jem

förelsevis kort distans har utsigt att träffa med någon yerkan: 

Såsoni förut är sagclt är uppställningen at de svårare ka

nonerna sådan, att elen möjliggör elclgifning rundt horisonten. 

Ju mindre derför kanonantalet är, desto större måste hvarje 

kanons bestrykningsvinkel vara. Att begagna roret som h j el p 

att rikta kanonen kan blott undantagsvis komma i fråga. 

Om derför detta kanonernas uppställningssätt - hvilket 

för resten visar sig nödvändigt på grund af fåtalet kanoner 

och nutidens krigsfartygs stora manöverförmåga - erbjuder 

stora fördelar, kan man dock, i strid mellan fartyg uneler gång, 

icke använda dem till den utsträckning, att artilleriet kommer 

till sitt fulla värde såsom afgörancle vapen, emedan man till en 

viss grad derigenom inskränker friheten i fartygets manöver. 

Man måste derför, begagnande ögonblicket, antingen af

gifva artillerielden på sä nära håll, at.t möjligheten att ej 

träffa fienden nästan försvinner, och härvid utvecklar äfven 

artilleriet sin största förstörelsekraft, eller också måste man, 

om artilleristriden utkämpas på lång distans, manövrera far

tyget så, att betingelserna för en verksam eldverkan ernås. 

För att nu tala om en artilleristrid på en sådan distans, 

att elen förutsätter såväl träff, som full verkan af skottet, så 

inträffar detta, om de stridande, vare sig enskilda fartyg eller 

eskadrar, styra mot hvaranclra med motsatta kurser och pas

sera hvaranclra på nära håll (1000 meter och derunder); hvil

ket senare isynnerhet torde förekomma uneler strid mellan 

eskadrar, då de söka genombryta hvaranclras formeringar. 
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Vi tro oss ej hafva orätt, om vi säga, att detta tall skall 
blifva det oftast förekommande; på den grund erfordrar det 
närmare undersölmi"ng. 

Strid på nära håll. Fartygen eller eskadrarna passera hvarandra 
med motsatta kurser. 

L åtom oss nu undersöka hvilken roll bogelden spelar un
der närmandet. 

I instruktionen för den sista engelska manövern (1888), 
var det bestämdt att eld fick öppnas på en distans af 4000 
yards = 3600 meter = 2 nautiska mil. P å en sådan distans 

' och mellan fartyg under gång, måste sannolikheten att träffa 
vara mycket liten, isynnerhet om fartygen stäfva rätt mot 
hvarandra, och verkan af tillfälliga träffar blir endast märk
bar på de opansrade eller svagt pansrade vitala delarue af 
fartyget. Dessa instruktioner innehöllo äfven den bestäm
melse, att l enskildt pansarfartyg skulle anses försatt ur strid
bart skick, om det under 2 timmar varit utsatt för 2 fientliO'a 

b 

pansarfartygs eld på en distans under 3000 yards (2700 m.). 
Denna bestämmelse torde uppkommit deraf, att man antagit 
att det ensatmua pansarfartyget sökt undkomma genom att 
fly undan och att således kurserna blifvit parallela eller kon
vergerande. 

I vårt fall återigen förutsättes det, att motståndarena gå 
rätt på hvarandra och mötas inom några minuter, inom hvilka 
bogelden dock bort göra sin verkan, d. v. s. tillfogat fienden 
sådana skador, att han under ogynsamma förhållanden börjar 
striden på nära håll. Om de stridande gå mot hvarandra med 
10 knop, minskas af'ltåndet mellan dem med 600 meter i mi
nuten, d. v. s. 10 meter i sekunden. Vi utgå från antagandet 
att elden börjar på en distans, inom hvilken såväl sannolik
heten att träffa, som verkan af skotten gör sig säkert gällande, 
och anse 2000 yards (1800 meter = l nautisk mil) distans 
vara den gräns, inom h vilken artilleristrid mellan fartyg un
der gång kan på relativt kort tid utkämpas med utsigt till 
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resultat. Med 10 knops fart kunna de stridawle inom 3 mi
nuter. komma tvärs för hvarandra, rälmaclt f~·ån det ögonblick 
de befinna sig på 18CO meLers afstånd. 

Det ögonblick, i hvilket motståndarena passera hvarandra, 
är det gynsammaste för artillerielden, dels emedan distansen 
då är minst, dels derför att skottlinien är vinkelrät mot målet; 
kanonerna, och isynnerhet de pansarbrytande kanonerna m~ste 
derför vara rigtade och klara för skott i detta ögonblick. 
Pansarbrytande kanoner lämpa sig naturligtvis ej för snabb
eld; de fordra lång tid att ladelas och göras. i o~d~ing. efter 
ett afsk]"utet skott isynnerhet om stor ändnng 1 ngtnmgen . ' än nödvändig till följd af målets hastiga förflyttning. Att 
använda eld från de pansarbrytande kanonerna under det de 
båda motståndarena nalkas hvarandra bör blott ega rum, då 
antalet och kraften af de pansarbrytande kanonerna äro så
dana, att de kunna i den törestående striden på nä1:a håll, 
bredsida mot bredsida, tillförsäkra en afgörande öfverv1gt. 

Att afgifva eld, under det de stridande närma sig, inom 
den ofvan antagna distansen, är för öfrigt ej att tillråda, eme
dan krutröken döljer fienden, då det är af största vigt att 
just under anförda omständigheter noga gifva akt på h~ns 
rörelser. Eldgifning under annalkande förutsätter användmng 
af rökfritt krut, och vi kunna ej underlåta att göra allt för 
att anskaffa ett sådant. Man kan nemligen tvingas att atge 
eld om fienden skickar fram torpedbåtar till anfall eller också 
kunna sådana fall förekomma, då eldgifning med vissa kano
ner synes fördelaktig, såsom t. ex. då uppställningsplatsen ~ör 
det fientliga fartygets kanoner är oskyddad eller ofullkoi:nhgt 
skyddad eller de pansarbrytande kanonerna äro rigtade för 

' d . eld tvärs ut m. fl. Såsom anfördt är, kan det un er v1ssa om-
ständigheter vara både nödvändigt och fördelaktigt att öppna 
elden under annalkandet, och detta låter sig ännu bättre göra, 
om man har rökfritt krut. 

I allmänhet skall dock den anförda regeln, isynnerhet be-
träffande pansarbrytande kanoner, visa sig rigtig, ty äfven om 
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antalet pausarprytande kanoner skulle vara så stort, att man 
vid passerandet af fienden kunde saklöst und vara verkan af 
en dylik, är likväl antagandet af 10 knops fart, hvarifrån vi 
utgingo, att anse såsom för låg, då man tager nutidens slag
skepps och kryssares stora fart i betraktande. I sjelfva verket 
skall närmandet i de flesta fall ske mycket hastigare, än vi i 
vårt exempel för enkelhetens skull antagit, för att låta artil
leriets verkan göra sig så mycket gällande som möjligt. N u 
för tiden kan dock ett fartygs eller en eskaders fart regleras 
efter behag och således kan det hända att fartygen· eller eska
drarne närma sig hvarandra med mindre än 10 knop, just för 
att artillerielden må hafva ut.sigt att lyckas. Om vi således 
mot all sannolikhet antaga 5 i stället för 10 knops fart, så 
dröjer det 6 minuter, innan de stridande komma tvärs för 
hvarandra, förutsatt att vi fortfarande utgå från att de be
finna sig på en eng. mils distans. Den tid, under hvilken ar
tilleriet kan användas, ökas följaktligen med 3 minuter. Nu 
blir fr.ågan om denna ökning i tid bör föranleda en lifligare 
verksamhet hos artilleriet? Man må dervid besinna, att just 
under det motståndarena nalkas hvarandra äro chanserna för 
artillerielden ogynsammast med afseende på målytan och an
slagsvinkeln; möjligen skulle antalet skott från de pansar
brytande kanonerna ökas med ett. Är det då att förmoda 
att detta skott skall blifva lika så verksamt, som det i striden 
"bredsida mot bredsida" skulle hafva blifvit? Såclant kunde 
det visserligen blifva; slumpen har mången gång förr visat 
ovanliga fall, och det fientliga fartygets konstruktion och till
stånd för öfrigt kunna vara sådana, att de möjliggöra en elylik 
verkan. Men här får man icke lemna något åt slumpen, utan 
vi måste utgå från det antagandet, att de fientliga fartygen 
så mycket som möjligt närma sig idealen af krigsfartyg. Der
för luta vi åt den åsigt, att ofvanstående fråga icke bör be-
svaras jakande. (Forts.) 
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Hvarjehanda. 

skeppsbyggeriet i England 1889. Aldrig har skeppsbyg
geriet i England bedrifvits i en sådan omfattning som un~er 
ifrågavarande år. Man hade vant sig att med saknadens ~hc
kar skåda tillbaka på treårsperioden 1881-83, under hv1lka 
år i England bygdes resp. l, 1 1

/ 5 och 1 1/i milli?ner ton fartyg. 
N u visar det sig att produktionen under anno 89, som med 
rätta väntades skola komma att förete en hög siffra, till och 
med öfverträffar de nyss citerade, och kommer upp till 1 1/J 
million ton. "Nautical Magazine", efter hvilken dessa upp
gifter äro herntade, redogör i en uppsats för verksamheten å 
de engelska vadven och jemför dervid produktionen under 
åren 1888 - 89. Vi upptaga derutaf endast resultatet af verk
samheten å de mera betydande staplarne, som företer följande 
siffror: 

The Clyde, inbegripet Paisley .......• · · 
The Tyne .................... · · · · · · · · 
Sunderland •.................. · · · . · · · · 
I-Iartlepool ...................... · ... · · 
The Tees ..................•. · · · · · · · · 
Belfast .... ... .......•....... · · · · 
'rhe lYiersey ........ ~ .............. · . · · 
'rhe Hu1nber ...... ..... ...... · · · · · · · · · 
Barrow i~ Furness ........... · · · · · · · · · 
m. fl. 

Nybygclt tonn~go. 
1888. 188 9. 
269960 
213:205 
142410 

73909 
57171 
35495 
22855 

7474 
620 

321469 
281270 
217336 

84109 
110429 

79853 
35785 
21528 
26847 

Å samtliga engelska privata varf ....... 912299 1.317033 
En stor del ·af detta tontal för 1889, omkring 450000 ton, 

har gått till utländska rederier; men å andra sida~ ~r en o icke 
obetycUio· mängd farkoster uteslutna ur denna stat1stlk, sasom 
elektrisk: båtar, hvilkas tontal icke mätes, torpedbåtar m. fl. 
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En jemförelse mellan antal och tonnage af nybygda segel

och ångfartyg visar för 1889 nedanstående siffror: 
segelfartyg. .. tngfa;-tyg. 

Antal fartyg. TonnngC'. Antal fartyg. Tonnage. 

The Clyde, inbegr. Paisley 75 80946 157 240523 
The Tyne .............. 4 505 149 281205 
Sunderland ............. 4 4639 98 212706 
The Tees ••••• o. o ••• o. o 2 4810 51 105619 
Hartiepool ••••••••• o ••• 40 84109 
Bel fast ............. · .... 3 1674 24 78179 
The Mersey . . ........... 14 14097 28 21688 
m. fl. 

Summa 164 135494 770 1.181539 

Af segelfartyg hafva, som synes, staplarne vid Clyden lem

nat det största tillskottet. Några af dessa fartyg hafva varit 

fyramastade skepp af ända till 3150 tons drägtighet - för 

franskt rederi. Såsom regel kan uppställas, att sjögående segel

fartyg i England numera icke byggas under 1100 reg.-ton. 

Medeltonnaget pr nybygcla ångfartyg är ständigt växande. 

Under 1889 var det 1534 ton; 1396 ton under 1888; 1154 ton 

1887; 1032 ton 1886 och 635 ton 1885. I allmänhet bygges 

numera ett fåtal smärre ångare och de som byggas gå i all
mänhet till utlandet. 

Stålet har såsom byggnadsmateriel .vunnit ytterligare ter

räng. År 1888 voro 92,26 procent nybygdt tonnage af stål; 

der var sålunda icke mycket att vinna, men procenttalet har 

dock för år 1889 vuxit till 93,2o. Många.· firmor bygga uteslu

tande af stål; men de finnas också som endast bygga af jern. 

En firma vid the Humber har sålunda bygt 21 smärre last

ångare af detta senare materiel, som för detta ändamål anses 

vara att föredraga. 

Slutligen må nämnas att af dessa ångare ett stort antal 

försetts med qvadruple-expansions maskiner samt med forco

radt drag. I ångaren Santon, hvars maskiner levererats af 

firma i \Vallsend, gaf ett askugnstryck af 0,2 a O,o tum, bero

ende på eldarna, det mest ekonomiska resultat. 
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Om maskinvigt Ingeniöremas oaflåtliga sträfvan att ur ert 

masbn af minimi-vigt taga ett maximiantal indicerade häst

krafter och dymedelst underlätta skeppsbyggames bemödanden 

att ~rnå den för smärre fartyg erforderliga stora fart, har i 

många fall förorsakat olyckshändelser och derjemte bidragit 

att öka pessimistiskt anlagdt sjöfolks misstro. Dessa bemö

dariden hafva framkallats af den falska sparsamhet, som ledt 

till mi begränsning af utrymmet i syft.e att nedbringa produk

tionskostnaderna och som verkat tillbakahållande på flottornas 

effektivitet. va;nancle röster hafva ofta höjts mot detta för

ryckta jägtande efter ringa ·dimensioner, som har ledt till att 

många fartyg nu hafva ett ömtåligt och kompliceradt maski

neri. 1\ifan har hittills försummat frågan om maskinens vigt 

och styrka; men i den närmaste framtiden torde denna fråga 

komma att tilldraga sig lika mycken uppmärksamhet, som vi 

egna t våra nu t ida svåra skeppskanoners vigt. 

Brittiska amiralitetets sträfvan efter Ininskad vigt, har 

gifvit eko inom andra mariner. Häremot har emellertid åter 

en vältalig stämma höjts, i det att "the Engineer-in-Chief" i 

F<.:renta Staternas flotta uttalat följande varning: "Under flera 

år har tendensen varit att nedbringa maskinvigten i örlogs

fartygen vida under den gräns, som är nödvändig för att lemna 

garanti för styrka och säkerhet. ResultatE>t har blifvit, att äf

ven de i d~nna rigtning mest framåtsträfvande nu äro benägna 

att ropa halt, och de börja förstå, att fartyg, som först efter 

upprepade försök lyckas uppnå kontraherade fartsiffror, och 

som sedan alJ.rig komma upp till dessa hastigheter äro för sitt 

ändamaJ odugliga. Vi hafva följt detta exempel och hafva i 

några fartyg begränsat maskinvigten på ett sätt, som till och 

med kan vara farligt. Vi kunna konstruera och bygga maski

ner af samma lätthet som någon annan, och de skola fiirmod

ligen kunna hållas i gång lika bra och lika länge, som andras 

maskiner; men förr eller senare måste de komma i olag och 

sannolikheten talar för att detta i allmänhet skall inträffa just 

vid de tillfällen, då deu önskalle kraftutvecklingen påkallas . 
'l'idskr. 'i Sjiiv. 1890. 17 
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Det skulle i sanning gifva oss anledning till beldagliga reflek
tioner, om något af våra nya fartyg skulle blifva otjenstbart, 
då vi som bäst behöfde det. J ag tillråder derför, att man må 
sätta en gräns för denna beständiga tyngclförminskning, och 
att man må föresätta sig att framställa maskiner, till hvilka 
man till sjös kan sätta sin lit, samt n,tt nöja sig mecl en mått
lig kraftutveckling på en gifven vigt, i stället för att som nu 
anstränga sig för aLt erhålla en apparat, hvilken på den mätta 
milen möjligen utvecklar flera hästkrafter pr ton, än hvad 
förut ernåtts, men som sedan omedelbart upplägges -- för 
reparation." 

Detta yttrande, som stälts till Förenta Staternas regering, 
kan icke undgå att öfva ett helsosamt inflytande i vida kret
sar. Afven i England har en reaktion börjat göra :sig gäl
lande och af hänsyn till "n a val opinion" komma, enligt senast 
der upprättade kontrakt, maskiner och pannor till under bygg
nad varande fartyg att göras något gröfre, än hvad under sista 
tiden varit förhållandet. 

(l'nite<l Scniw Gn.) 

De stora örlogsmarinernas personal och materiel 1890. Vid 
början af innevarande år egde Europas förnämsta örlogsma
riner, enligt "Aide-memoire de l'officier de marine", följrwde 
bemanning och materiel: 

Bemanning. 

l Un<l.-oftic. 
O rficcra re. oeh 
-~= .. _ manskap. 

England 1818 3()852 
Fra n hi ko 177G 3Gl3G 
Italien . 73() 22±50 
R yRsland 8Ci4 25474 
Spa nien 83!) 14000 
TyRldand GO (j 12GOO 
ÖRten i lm 

' 
50 G 11580 

Pansrade. l 

71 

48 
10 
38 
4 

27 
14 

Fartyg 

O be-
pansrad c. l 

·-- .. 

109 
170 

38 
G4 
8() 

35 

30 

Torped
båtar. 

Hi l 

132 

130 
];3:) 

14 
llJ 

i)7 
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I ofvanstående :;iffror ingå kaeletter och aspiranter bland 
officerare; elever, maskinister, läkare, civiltjenstemtin och andra 
icke-kombattanter, marin-infanteri och marin-artilleri äro icke 

inberäknade. 

De engelska 110-tons kanonerna. Förste amiralitetslorden, 
lord G. Hamilton har i parlamentet besvarat framstäld inter
terpellation, rörande dessa kanoner clermed, att enär de enligt 
verkstäida undersökningar vore att anse såsom fullt tillförlit
lig;, komme om dem inga vidare undersökningar att företagas. 
Cl{efen på Benbow hade i skrifvelse meddeladt, att der ombord 
befintliga 110-tons kanoner icke visat minsta tecken till vekhet, 
och att officerare och manskap hyste fullt förtroende till dem. 

Serlermera har lord Hamilton i the Institute of N a val 
Architects hilllit ett anförande om de engelska tunga kano
nerna, h vari han särskild t betecknade dessa 110-tonnare såsom 
verldens kraftigaste kanoner och drog upp en jemförelse mel
lan dem och de italienska af Krupp levererade 120-tonuarne. 
Han uttalade sig dervid för dessa 110-tons kanoners lämplighet 
att an vända ombord och slutade sitt anförande med att taga 
de eno·elska kanonkonstruktörerna i försvar. Det finnes inga 

b 

personer, försäkrade lorden, som blifvit mera ovärdigt angrip-
na än dessa, eller som fullgjort sina åligganden till större till
fredsställelse för dem som de betjena. H vad ballistiska egen
skaner beträffar stå de engelska kanonerna framom alla andra 
i v~rlden och efter bakladdningskanonernas införande i Eng
land har i detta land ingen person vare sig dödats eller svårt 
skadats, genom olyckshändelse med dem; icke heller har en 
enda sådan kanon förstörts eller blifvit fullt otjenstbar . Ami
ralitetet, som sjelft h varken konstruerar eller till verkar kano
ner, har all anledning att vara belåtet; det är em1ast en hand 
full personer, som sjelfve misslyckats såsom uppfinnare eller 
konstruktörer, hvilka nu ihärdigt arbeta på att nedsätta våra 
fabrikanters verksamhet och genom sina opatriotiska smädelser 
afhålla främmande beställningar samt skada landets industri. 

(United Service Gaz.) 
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Stora hafsdjup. Engelska sjömätningsfartyget E.r;eria har 

i ändamål att undersöka elen lämpligaste telegrafkabelliuie 

mellan Australien och Vancouver icke obetydligt rigtat vår 

kännedom om djupförhållandena i Stilla Oceanen. På 17° 4' 

sydlig bredd och 172" 14',5 vestl. longitud fann man ett djnp 

af 8285 m. Detta hafsdjup är ibland de största som någonsin 

påträffats; det öfverträffar de djup, om 7851 m. och 7919 m., 

som samrna fartyg förlidet år påträffade söder om Tonga

archipelagen, och närmar sig det bekanta Tusearara-djupet 

(8514 m.) nordost om Japan. 
(G!obuR.) 

Tyska undervattensbåtar. Från Kiel meddelas, att en af 

de undervattensbåtar, som bygdts hos Howaldt, gifvit ganska 

tillfredsställande resultat. Denna båt, af<Secld för gång såväl 

i som under vattenytan, har i förra fallet gifvit 16,5 knop och 

i det senare 9,5. Då den är nedsänkt nnder vatten framclrifves 

elen af ånga, som hålles magasinerad i derför afsedela rum. 

Man antager, att den skall kunna navigera under vatten i 2 

timmar i sträck på djup mellan 3- 15 meter. Trenne andra 

und01·va ttenstorpedbåtar äro under försök; dessa byggas på 

statens varf. 
(Le Yncht.) 

Från franska flottan. Torpedbåten Avant-Gm·de, 119 ton, 

har under Febr. månad på väg från Cherbourg ti ll Tonlon 

förlorats genom strandning på Portugisiska kusten. Båten var 

alldeles ny och hade nyss afslutat sina försök. 
(LL' Yaeht.) 

Kanonbåten Fcl'l'cy har på väg från Havre till Cherbourg 

under bogsering kantrat och sjunkit på redden utanför Saint

V aast-la-Hougue. 
(Ll' Ya<·ht.) 

Torpedbåten ",,Ji. 40", 34 ton, har blifvit nedränd af ett 

annat fartyg på floelen Charente och sjunkit. Deu tros kunna 

upptagas. 
(United Scni('o Gaz.) 
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Bokanmälan. 

Vårt sjöförsvar och dess framtid. UtHlrr donna rubrik innch:l llcr 

· .. .. J• ~11·o· -"1 11 .,s 1··1 h'ifto af tidskriften »Fosterlandets liirsvar >> l'n la svanl 
lllllC\,1 1<-llH l! ~ t'1t o' . c ' · ·· • " t ' ·· 

.1rtikol uti hvilkcn signaturen - l g ifvor en kortf:Jttacl iif'VCJ'Sigt ufver var .S.J 0 -

1'.. :" 1Jest'1·111111"lse ·en nnclersuknino· i hvad mån det Ju r närva rande kan Jylla 
nrsv;u ,., (. . ._ · ' o . 1 

densa mma och slutligen on sa mmanfattning af dc medel, h1·:mgenom denna Je-

stii.mmolsc kan crn:h. . 

l~ört>1 tta rcn Yisar att denna sjöförsynrots uppgift iiT, att 1 salmerkan med 

l lt ' 1· ]1o"'o·st·1 111 o"'J. lin"t o-r;ul törsvål'a en fi entlig invasion . Donn:1 nppg"1ft 
am armeon b • • b' b 

tt 

b ... k111111 a lo"' "·1s om Yi eo·a blott ett n:)gorlunda starkt sjöförsvar, ty genom a 
\H c · öc ., to o l '[' 
·· r '· J·o ](1t"te11 sbl! det himlra. fienrlen att öfverrask:t oss oeh salu m a. g1 va. 

ra ucva \.c~> ,., • \• 
tö .. 

arn11Scn tid för mobilisering : vidare skall det nödga. fienden ntt med en s no 

t l l. J jo s'111 tr·a1JstJortflotta nnrler öfvcrfarton och skall kunna oroa. samma 
R yr \a. S i.)'( ( ~~ ( · · . 

0 
• • . ~ .~ .o.-

t ransportflotta uneler clob:trkonngon. Var fl ottas .ve1ks~mhetsonnadc m,tste se~ 

l l . c·f,•otv1·" utsträckas t ill öprma sjön och särshldt trll hafsban det. 
1111(,\61 o ' l' t'll 

E 1~ uppgift sådan som don boslcr ifna anser förf. o~s dock sv<~r Igen e ns 1 

skenet kunna fyli<t mod den materiel Yi nn ega . VJ masto utan ~tt vacl,hl fo~~-

0 . ' le 1·o"a11 1Jct,·=·1"cl·t yä.o· som af senaste SJ'i'•forsvarskonnmtte utstakats i ur 
o·a, pa ( t1 Uo:. u U < Ol . • .. • • j 

".o . fi tbs 11 lnvttfödolsc · mon detta måste g-örns mera planmossigt an lutt1\ s. 
V.H 

0 
• · ' .. ' · ··1 J l oll . l l ]i'ör 

J11 mindre tillgångarne ii ro, desto nödYiimhgarc a.tt va. ws 1a a. mec c om. -

llcnsknll är det 1m på. ti<lcn a.tt flottan får ett fa st , årl1gt n:.·b.yggn a:dsan slag~ om 

111 ,m utan misshushållning oeh med system skall kunna forfara v1d den sasom 

uudviiudig ansedda matericlons ansknffning. , . o • • • 

Utom denna kiirna af pansarb:'ltar och torpedhatar, som forf. salun<l:1 t hl,hct 

l · .. t-· ·oJ·o1u 111 itteen förorda r bchiifver Yå r flotta en <lcl snahbgåcn<lc fartyg 
IIIN S.]O orSVcll o ' . ' .. , . · . tJ· J•t 
fiir rckcwnoRerino·s- oeh transporttjonst m. m. Dessa fores la s att efter 11 · dn c e s 

r-· 1·· b t·1 , .. 1" 'f·;·1n h·u1tlclsflottan af hnHl orsak Pilskilde borde genom pren11 er 
l t 1rel v mc , b· .. ., ._ · · , _ r·· f o •· · 

t ' tt b1·o·o .. 1 h'irtill ]'imp!io·a fartvg. Vidare furonlar or. vara R.JO-

uppn1Ltn raR a · . oo( • · ' :. . . . . .J - • b b"l' _ .· o· . t 
f ... t ·. · f ]]11or·cl" 11 ric ·'1to·'1·1·<ler fiir moJ lW"\.>ra.n<le af r n sn,IlJ mo 1 ISCJ in,.., sam 
a~ ning·cus n u , • b(. ot:J - ... • • 

uppriittandc af kustsignalstationer. SammanfattaR <lo anRlag-, som fort. beY I S.'.~r 

1·:~ra oundgängligen nöchiinrliga fijr rrnåendc :~f ett llugl1gt oeh tidsenligt SJo

fursnn· erh ålleR följan <lo tablå: 

' t l . l 2.000000: -.i\f_ybyggnarl ar fart:-·g jemto <leras :trtillorimntoriel oelt U rolnlllg (l'. 

Statss ltbYention till han<lohfartyg för erh ~ llanrle af rokognosorer, 

transport- oc-h dopötfartyg m. m. . . ...... . . · :. . . · 

.b'ullbonlan<lo ar Stockholms, Carlskron :~ och Göteborgs befast

ningar mot sjösidan (förutom anslagen å 4:dc hufntlltitcln) >> 

Atgiinler i oeh för möjliggiir:uvlo :1f snaub mobili sering . ... 

Signa.lstntioneT (att utg:'i nncler 6 år) . . . · · · · · · 

Summa årligen kronor 

200000: -

300000: -
100000: -
50000: -

2.650000: -
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Som man finner iir det egentligen ieke n:'lgm nyheter fi.irf. framliiggrr; det 

ii,r tlels redan allmiint erldlnda Ranninga r och ·bebof, som återigen bol_yRns, dels 

sådana brister, som på senare tid börjat göra sig mcm miirkbara . I allmiinhct 

betraktas det s;lsom ett ldont vitsord om ett arbete, att tlct ieko lJjllllcr ni\gut 

nytt, nilgonting uppscondcviiåandc. I forevarande fall måste det bctrnktas s;1som 

en stor förtjcnst hos domut bros('hyr, att författaren kunnat framliigga sitt pro

gmm utan att foraslit afvikclsc från det af sjiiförsvarkommittcon uppsti.il tht; h vil

ket furh ållantle, p;1 sa mm<t gång det gifver en öbd förnimmelse af den l; iimb 

enighet, hvarmcd man i fackkretsar hyllar våra sista fartY<>'stypcr milsto botJ·ak

tas såsom ett erkännande il t nämnd<t hnnmittcs förslag, ~~11 : chn;·n 8 år af rast

lös ntvcekling tilliintlagå.tt, sedan det framlades, iinnu qvarstår lika iimlnmåls

cnligt. 

Den vigtignstc af dc frågor f61•f. berör iir den om beviljande af ett ;\ rligt 

nybyggnatlsanslag. Pit den hvilar, kan man siiga, flotta ns viil eller 1·c för elen 

närmaste framtiden. l<'önlclcn af en sådan an ordning ligger sii i öppen dag och 

har af såviil Sjöförsvarskommittoan som af K. ;\f:t och K. JY!arinförvaltnitwcn så 

klart framhållits, att, iif1·cn utan dc af 1\irf. anfonla skäl hiirfor, man mod l10nom 

obotingadt instämmer uti önskviirdheten hi\raf. 

J emförd med de anslag, som under det sista decenniet lwmmit 5:te hufvud

titeln till del, kan man visserligen tyclm, att den framstiilda, anslagssumman 

synes betydlig; men ingen kan gerna p?L allvar bestrida att landet agor biirkraft 

nog att acceptera den. Frågan riir sig icke om, huruvida landet kan lcmna. 

ytterligare 1'/, million kronor om ;\rot för att sätta sin fl otta i stånd att fylla 

dess 1·igtiga uppgift, utan om det vill göm så. Det må blott i sammanhang 

biirrned omnämnas, att dc for år 1890 beviljade extra anslagen till 5:to h n fvud

titeln uppgå t ill 1.385860 kr. och de af K. J\U f<ir 1891 begärda till 2.682000 

kr., eller niigot mern iin snmnmn af ofyanståendc siffror. 

Vi anse att förevarande broschyr lemnar en klar oeh trogen bild af sjöför

svarsfrågans nuvarande stii llning. Öppet framliigger den flir landet fl ottans kraf 

mr <len närmaste tithm. Om, silsom 1·i hoppas , <less;\ frilgor till ett annat Jr 

triinga inom riksförsamlingens viiggar, så må landet då göra sitt Y<tl. Yrkes

mannen kan endast framstiilla bchofvct och föreslå siittet for dess afhjclpantlc; 

setlan beslutar fulkats representanter och p;1taga sig ansvaret för följderna. Att 

det är en yrkesman, som i detta !all foror sjuförsvarets talan iir viil fiir dc flesta 

sannolikt; att så verk ligen iir förhållandet har redaktionen erfarit. IH uppsatser 

sådana som den förevarande hufrudsaklio'cn torde afse <len icke sakkunniga och 

sålnnda i detta fitll okritiska allmiinhctc t~s npplysancle, tro vi att dylika artiklar 

verlm mera g0dt, då den läsande bakom dem finner ett lwlt namn, en verklig 

person , helst en sådan i officicl ställning. Detta skulle vara den oin1·igde eller 

tveksamme en viss garanti for de nttaladc åsigternas giltighet. 

Slutligen vi lja Yi, innan vi lemna detta ämne, erinra om en förhoppning, som 

liinge niirts af flottan s officerskår, ncmligen den om upprättande af' en sjökrigs

ltögslcoln. Äf1·cn en s;ltlan sknlle miigtigt bidraga till vårt SJÖfors,·ars utveckling. 

Förmodligen !mr forf. icke vidrört denna fråga i sin broschyr, emedan han ansett 
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tlcn röra sig om blott några tusental kronor och derfor ieke förtj ana omnämnande. 

.Ta, tlet kar\. nog så vam. Men frågan iir så vigtig, att tlen gcrna mi:i göras ofta 

och uttalas högt, iinda tills 1·i få en sådan anstalt. Sålc<lcs - me<l fnllkomligt 

gilla_nde af de frnmstiillningar forf. gj~>rt angående de anslag, som iiro fur sji.i

lurSI'arct erfonlcrl1ga utöfvcr <lo nnvnramlc ordinarie ansingen iiro vi frestade att 

t(ir.vitr del luraslå följande tilliigg t ill tablilen å broschyrens 23:c sida: 

En sjökr(r.;sl1ö_qskola . , .... , .... .. ... (oml.·rin.r.;) 25000 kronor. 

(Imiindt) 

Ordlista öfver svenska språket, utgifven af Svenska Alm

clemien . 6:te upplagan. Stockholm 1889. 
visst kan tlct förefa lla en och annnn rg-cn<lomligt att i en facktidskrift fur 

sji'•mansyrkcts n tö f vare finn<t on anmiilan af Svenska Akademiens On !lista; men 

dcmti. ligger pit det hela taget ingenting- oheriittigadt. Ty en sådan bok f;1r l'iil 

anses vara afsedd till bcgagnan<le ilfven af dem som valt detta yrke och kan sä

lllnda ii,f\·on ur sjömannens synpnnkt bedömas. Det iir endast llr sådan ~yn

Jlllnkt denna g-ranskning iir gjord. 

Af on ordl-ista k;\n man naturligtvis icke begära , att tlen skall innehålla en 

f11llstiinclig förteckning på dc ord, som inom värt språk anviindas; ty detta sklllle 

icke öfvorcnsstiimnta moll ett sitdant arbetes praktiska syfte. Man fur sålunda 

CtHlast hysa· en begriinsarl fordran pit att dcri återfinna <len miingd vetenskapliga 

och tekniska bcniimningar, hvarmcd vii rt språk, siirdcles under senare tid, blifvit 

riktallt genom upptagande af en del friimmande lånconl. Deremot är man ];an

ske beriittigall att uppställa något liingrc g-ående iinskningar, tlå det giiller rent 

inhernslm on! eller sCLdana, som inom språket vunnit bmskap. Om man med 

såda n uppfattning slår upp ifrågavarande onllist:1 och granskar några sidor Jur 

att finna .huru sjiimannens rika ordförråd der behandlats, så finner man snart, 

att det iir ganska knapphändigt reprcsentenult, ehuru man, i ritttvi sans namn, 

gcma må medgifvn, att ordlist<ins !Hc upplaga innehåller flera nautiska benäm

ningm än den 5:tc. 
Visserligen skall det stora florbil individer, som har bchof af en ordli sta, 

ieko milrim denna brist, ltvarföT tlon sålunlb i!'kc niimnviinlt inverkar på onl

listans anviindbarhct. J\Icn vi kunna Llock icke frångå att den ii r en bri st, ty sit 

g l'llndligt har man sofrat tletta ord!U!'l'åtl, att miingcn beniimning, som simile 

kunna stöda sig på 100-i'triga anor inom spril kct, oclt hvars anviinda.ntlc sträcker 

sig liingt utom sjömannens krets, icke blifvit hedrad med en, i vårt tycke berät

t igat!, plats i denna onlsmnli ng. l<'ö r öfrigt tonic det numera icke endast vam 

yrkessji.ima nncn, som iir intrcsscnul af att finn a do mmtiska beniinmingarna biittrc 

representerade dol'llti; f;l iiro vii! dc personer, som icke vid någon t idpunkt af 

sitt lif sviirma 1\i r sjön, fur båta r odt segling eller deltaga i lifYet på det våta 

Pl<'nwn to t. 
l\Iannc <lct ii r bristande utrymme, som fiirhimlrat ett uttCirligarc åtcrgifvant lc 

af nautiska on!'? I s<t fall måste detta sbl vara mera imaginiirt iin verkligt ; 
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ty en ordlista, som, rxempd ri s om vi slå npp begynnrlsebokstnfven »llh, har 
plats för såtlana onl som Jllndnsn, Jlialle. Jl{ispel m. fl., den år ej riidd fiir ovan

lig-<t on! och slangord. Oth hvad sjömansspråket betriiffar , synes det icke heller 

n1ra fruktan att komma in pu afviigar genom <ttt :uwiinda alltfcrr siillsynta on!, 

som afhållit ordbokens 11:irfattare fri\ n att mem fnllstiindigct detta nrdfi:>nå< l ; ty 

man :'Hcrfinnrr en del beniimning·ar, som vii! få anses hafvn. <Hitt ut nr det giingso 

spr.lkbmket såsom Rctltlinn, Ji'ln,qgjunhtre, Understynnnn, nclt andra, som vis

serligen iinnn mwiindas, men doek torde n anses föråltlrade eller oegentliga så

som: l~'laggkonstapel, Fla_(Jgskeppare, Läsegel i st. f. ledsegl'i, ,Yi/t i betydelsen 

»söm i ett segel». · . 
Å andra sidan söker man fM'iing-t en del brnklig<t beniimningar såsom: Bide

riml, Bmm-, Drill, Konroj , Laber, Läring, S tandert m. fL, hYilkas nppriik

nando skulle föra oss för vidt. f::liin;kilrlt saknar man nnlet Ton (l. 'l'mm), yare 

sig det nu mwiindes att br te(',kna rymd- eller vigtmåttet , oeh hvars såväl staf

ning och genus som riittaste böjning i .pluralis knnn<e förefalla tvifYelaktiga. 

:B\ir orden Rntt och Rost (hvilket senare enligt ordli stan iifvon liirer benäm

nas Roste) angit'Yas pl11mli s-iindelserna -er och -nr r esp. Det iir oss svårt att 

nr vetenskaplig synp11nkt bestr ida rigtigheton hiimf; men Yi kunna försäkra, 
att man, åtminstone idw ombord siiger Hdter och ·rostcw, men viii ratta,r oeh 

roster (l. 1·ost); och som siirskildt onlet ratt finnes i ordlistan angifYet såsom 

»sjiiterm», så. får man viii antaga, att det iir benämningen ombord, som bör vara 
bestiimmande tör åtminstone detta ords ändelse i ·pl. 8kola dc s. k. sjötermerna 

konstrueras af icke sjöfolk , så kommer man till en del besynnerligheter, som, 

ohnru en plåga för sjömanscirat, for lanclfolk doek ldinga såsom de skönaste »sjö

manstormer» och som i denn:1 ogenskap iifven k11nm• hålla sig qnn i spriiket 
liing-re iin de förtj ena. Vi vilja med anledning häraf blott p<i minna om de i lan!! 

g-o11ternrle beniimninganHt Jolle oeh Julle i st. f. Joll, samt 8pc!Jakl (ett betiink

ligt ord) i st. f. J, ztsljctkt eller iinnn bättre Yacht. 
GettOm hvad vi anfört, tro vi oss emellertid hafva visat, att ofvan antydlin 

brist ich Hteslrtt:nulo iir beroende af knappt ILtrynunc 11tan snarare af bristande 

intresse för oeh kinnedom om sjiimannens spritk. Att kunsbpcn derom har sak
nats hos don eller do akademi skt bildade persouor, som omarbetat denna onllista, 

iir ju helt förklarligt ; möjligen borde intresset för onllistans fnllkomlighet hafva 

manat förf. att rådgöra mod någon i detta fall kompetont per son. l<'nnnes en 

tillförli tlig svensk nautisk ordbok, så vore det lätt iifven för en akaderniker att 

tillfyllestgörande komplettera dcnn:.c ordli sta , men beklagligtv is finnes någon sådan 
icke på vårt språk utgifl·cn senare iin 1840, då C. l\I. Ekbohrns ordbok ntkom, 

och liksom s1·enska språket i sin helhet mHler de sista 50 iircn r iktats med m·a 

onl, under det andm llirsvnnnit m hmk, så. har iifvcn sj iim:mnens spn) k und~r
gått mriindringar. Hvilka kiillor, som stått Akademiens ordlistc-författare till 

bmls vcht Yi naturligtvis icke ; men vi funnoda a.tt dc, il tminstono till qyantitct, 

varit boty<lliga., ty dl't angifves i inledning·cn till arbetet , att »det skulle hafva 

kost:1t ringa miida att ur Aka<lerniens samling·ar ueh tryel<ta Lillor m:lngfalclig<t» 

dl' ti lliigg, sum blifvit gjorda i ordlistans fi!rcvaramlc li:te uppl:lga.. Onmbc·tlrla 
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taga 1·i oss frihctrn att till on annan gång afdcla li·ån ett vidstrii.c:ktare anviin

clan<le af antyd<la källor , då det gilller sjötermer , mon hemställa Yiirclsamt, om 

il' ke i stället åt någon bildad sjiinum skulle kunna ombetros at t egna en g-ransk, 

ning-ons oeh komplottering-ens blir· k åt cle wHL t iska boniimning-<lT, som btttn:.t vara 

iimna clo att infUra i niista upplaga af <lonmt onllista. - g-

Af Aide-memoire de l'o.fficier de marine, pttr E. Durassier, 
!tar fj onle årgii ngon - 1800 - ntkommi t. Innnehiill ot iir i denna. detsamma 

som i do föregående årgi\ngarn a, med tle iimlringar och tilliigg-, som af omstiin

tl ighotern e~ betinga ts. 1'ör dem, som ii nun icke gjort bekan tskap med denna lm

letl<lor mit uiimnas, at t dos,; inneMil utgöres af: Internationol sjöriitt; Örlogs
marinemas personal ; Bt•shifning il Englands. Tysklands, I hlli rltS och Österrikes 
pa nimtde fartyg ; Förteckning :1 ~amtliga na tioners örlogsfartyg; Beskrifning odt 

Wrteclming å i olibt hinder :Ull'iimla ar tilleripjeser ; Kustbefiistningar i Enropa 

oc·h Norra Afrika ; }\.irtcckning il llmlena ttens-telcgrafkablar ; Franska marinens 
orflcerspersonnl m. m. Texten iir sål11nda ganska rikhaltig och kan i viss mån 

anses komplettera tlon IH>S oss omtyckta >>Aimanach clcr Kricg-sfl otton>> . Hlll'n

l'itla nppgifte rne~ iiro i alla afsecmlcn de tillförlitligasto vill re<hktionon deremot 

ieke gå i god för. Dot synes, sum um do lommtde nilgut öfrigt att önska. Tro

ligtvis kum1:1 do mottag:ts med större förtrucmlo röranclo dc större marinorna, 

iin do små, såsom oxernpelvis 8verigos. Utstyraeln iir vånlad. Formatet kanske 
d l stort att boq,·iimt hiiras i fi c:knn. Pris 3 fr. 80. 

Maximilian Schumann, L eben und L eistungen von Schröder, 
Generalmajor z. D. Ernst Siegfriecl .lVIittler und Sohns förlag. 
B erlin 1890, 

Do t . lilla arbetet, on broseltyr 08 sid. 8: v o, redogör för don mans l if och 
verksamhet, hvars n:.11nn titolblatlot kir. Öfl·erstolöjtnant 8eh111Itann var som 

bekant en af förkiimp<mm för jcrnets anviimlamlo inom befiistuingskonsten ; {tt

skillig<t Jwnstn1ktioner af pansartorn odL pansarlavottor lilirröm från honotn. 

Uneler senare (!elen af sitt !if var han anstiiltl vid Gmson-verken och aHocl Jör

lidcn höst. Broschyren JHJllos a f ett fin t ntfönlt porträtt a f S. s:.cmt åtföljes af 

llcm planscher öf\-cr f::lchunwnnsb lionstruktioner. 

(Insiinclt.) 

Beriktigande. 

l\Iecl anledning af on i TidRhiftens for sta dnbbellliifte fii r innev~ramlo iir 

fii rekommande recension öfver broschyren »J{c/grn ord om Sreri.r;cs 1.-ust(On;cn?'» 
af K. , samt dcri uttalad fönn otlan , »<Ltt författaren till ifrågaY:n·n ll llo Hppsilts iir 

l'u rtiflkationsofficor och siilunda att :mse såsom sakkunnig porson rörande <lo furc

slag nn. kustforten >>, samt >>att hv:ujc tanke på at t koRtnatiorna blifvit viii l:lgt 
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Leräkn~de bör under sådan f(irntsilttning icke knnna finna rob>, och då nteblif

v:tndct af en gensaga skulle kunna g:ifva anledning nntaga, att ifrågavarande 

nppfattning vore fullt gmndatl, har undertecknad icke lmnnat nnderlåta hiinned 

upplysa, att llonna förutsättning är fitllkomli.c;t ogrundad. Kostnadsborälmin

garna iiro alltlcles för låg::t. Ingen fortifikationsofficer har skrifvit den hiir om

niimnd:t bros t~hyren, angåondo hvars sii.korligen viilmenta., men lika silkert omogna 

och fur sjöförsvaret kanske ieko helt och hilllat oskadliga förslag , den iintde an

miilaron tyckes, t ill mång:t sn khmnigcs Jön •åning, hysa virb förmånl igare åsigter 

iin dc som blifvit framstilida icke blott i hufmdsbulons större tlagliga tidningar 

- exempelvis 8tockholms Dagbla.d tlcn 14 l<'cbr. - utan iifven från k. flottans 

si(h i sena st ntkomna Lrose.hyrer , sJsom »Genmiilc» etc. af d/j, samt arti keln 

»V<Irt sjöforsvar och dess framtid >> , införd 1 1örsht hii.ftet af >>Posterlandots för

svar» för innevarande år. 
Gwn11utl j'oJ·tifikat'ionsofficer. 

Hedaktionen har ytter st grma. lemn<~t plats för ofnmståendo beriktigande af 

en uppfe1ttning som gjort sig giillanlle, då signnturen >> K:s» brotiehyr bolliimdrs i 

Tidskriften. Grnmhtdt pit illusioner miist e ,,JC:s>> förslag till kustforsvarets onl

nanlle sålunda i det stora hcb anses \·iinlclöst. 

"Gammal fortifilmtionsoffieor» omniimnor miinga sa kkunniges förvåning öfver 

att anmälaren i Ti1lskriftou on1 furevaramlc broschyr framstiilt vida förmånligare 

åsigtcr , iin hv<td Stocklwlms D<lghlad m. fi. eitcrado tior om uttaht . Detta för

hållande undgick vii sin ti1l itke rollaktionens nppmiil·ksamhet. Anledningen der

till torde vam att sub i redaktionens boniigcnhot att vilja tillvarataga det goda, 

som den ansåg sig finna i broschyren. :För öfrigt slmlle kunna hiill\•isas ti ll 

ett :t~mat prcssnttalamlo iin 1lo ofmn citoraclc, och ln·ilket mera öfvercnsst iimmrr 

moll Tidskriftens amniilares. Red. 
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