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Arsberättelse af föredraganden i minväsende.
Af kaptenen vid Kongl. flottan O. L. Beckman föredrr.gen i November U:l92.

Ehuru minväsendets utveckling under det nu tilländagångna arbetsåret ej, så vidt man vet, varit förenad t med några
i egentlig mening epokgörande företeelser, anhåller jag att
såsom ett bidrag till minväsendets historia få anföra en enkel
redogörelse öfver senaste till minväsendets område hänförbara
framsteg och försök, bland hvilka de omfattande och afgörande
försök, som under innevarande års öfningar företagits med den
svenska handmina~, utan tvifvel äro af stor betydelse för vårt
sjöförsvar.
I början af 1892 egde stormaHerna af l:a klassens tor-Torpedbåtar.
pedbåtar: Frankrike 184; Italien 123; England 85; Tyskland
79; Österrike-Ungarn 57 och Ryssland 32.
Dessa siffror och oafbrutet fortsatt liflig byggnadsverksamhet vittna om alltj emt ökadt förtroende för den sj elfgående
torpeden med tillhörande materiel. Detta ökade förtroende
torde delvis bero på vidgad ·erfarenhet i detta sinnrika och
invecklade vapens rätta användande (en erfarenhet, som icke
förvärfvats utan förlust af hundratals torpeder), men äfven på
med framgång krönta sträfvanden att höj a torpedens fart och
den derpå i väse.ntlig mån beroende träffsäkerheten mot hastigt
gående mål.
Den mest snabbgående torped, som fanns representerad
på the Naval Exhibition i London 1891, var 18-inch Fiumetorpeden, hvilken gjorde 28 knop eller ungefår samma fart som
den svenska förändringsmodelle n af Whiteheadstorpede n. Sedan dess har man i Fiume lyckats uppdrifva 18-inch torpedens
fart till 32 knop i 400 meters bana.
Såsom exempel på att sträfvandet att höja torpedbåtames
fart icke varit mindre framgångsrikt må nämnas, att franske
G
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-sol: e-klass torpedbåten Le Dragon om 118 ton, byggd hos N orman d & Cie i Havre, för ett par månader sedan gjorde 25 knop
under en timmas prof. Hos firman Schichau i Elbing lär nyligen en torpedbåt om 130 ton äfven under en timmas prof
hafva gjort 27,4 knop.
Genom denna på senare tider uppnådda betydliga tillökning i fart hafva torpedbåtarue vunnit mycket i agressivt värde.
I England, der man i det längsta tyckes hafva mindre högt
än annorstädes uppskattat torpedbåtames stridsvärde, hafva på
senare tiden lifliga diskussioner brutit bana för den öfvertygelsen, att den brittiska :flottån, om den skall kunna motsvara
sin uppgift, bör väsentligt öka antalet torpedbåtar och torpedbåtjagare.
I samband dermed hafva uttalats förhoppnihgar att å 150
a 200 tons båtar erhålla 27 knops fart samt större artillerikraft och sjöduglighet, än på de nuvarande franska torpedbåtarne.
Styrbm·a
torpedf'r.

Önskan att framställa en torped, som kan styras och bringas till explosion i af den styrande bestämdt ögonblick, har
gjort sig gällande om ej samtidigt med så dock kort efter den
tidpunkt, vid hvilken man hade lyckats att fullkomna den
sj elfgående torpeden till ett verkligt krigsvapen,
Det förhållandet, att den sjelfgående torpeden alldeles
såsom en projektil fortsätter i den en gång gifna riktningen,
till dess rörelsen upphör, och att man alltså icke har något
medel att vid en oförutsedd förändring i målets läge efter utskjutningen förändra dess bana, har från många håll blifvit
ansedt såsom ett betydande fel hos detta vapen och i tidernas
lopp hafva många olika konstruktioner sett dagsljuset, hvilka
fullföljt en sträfvan att göra banans riktning fullt beroende af
den manövrerandes vi\i a och försätta torpeden i sådant läge,
att den under sitt lopp från hvilken punkt som helst i banan
skulle kunna dirigeras i önskad riktning.
Å andra sidan har man uppbjudit allt för att gifva den
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sj elfgående torpeden sådan stabilitet i banan, att den inom
praktiska gränser skulle kunna i träffsäkerhet j emföras med
projektilen.
Vidare var det den sjelfgående torpedens inskränkta verksamhetsdistans, som ga± impulsen till andra konstruktioner med
mål att på en gång vinna större verksamhetsfält och styrbarhet.
De vigtigaste konstruktioner af detta slag, med hvilka
praktiska försök gjorts i sådan omfattning, att man kan bilda
sig ett omdöme om deras användbarhet såsom krigsvapen, äro
Brennantorpeden, Victoriatorpeden och Sims-Edisons torped.
Br·ennan-tm·peden öfvertogs 1887 af engelska amiralitetet,
och sedan dess är den omgifven af den hemlighetsfullhet, som
blir allt mera vanlig på minväsendets område i alla länder och
som är mera verksam, sedan man upphört att i de stora marinerna till tj enstgöring emottaga främlingsofficerare.
Victoria-torpeden är en uppfinning af amerikanaren G. R. Vieton:atmpeden.
Murphy. Den är uteslutande afseeld ±ör kustförsvar och liknar till det yttre skalet de vanligast förekommande sjelfgående
torpederna.
Dess inre är, såsom synes af figuren, deladt i sex rum.
Förligaste rummets undre del innehåller sprängladdningen och
i samma rums öfre del finnas fem afdelningar, af hvilka fyra
äro tomma och afsedela att under torpedens gång successivt
fyllas med vatten, under det att den femte innehåller Holme's
fosforcalciumljus. Ett diaphragma, B, är ±ästadt på luftkammarens förliga botten och så förbundet med en piston, C, som
rör sig i en cylinder, A, att pistonen gradvis neddrages i cylindern, då trycket i luftkammaren faller, och tillåter genom
cylinderns öppning inkommande vatten att fylla den ena efter
den andra af de nämnda fyra afdelningarna; det på denna väg
insläppta vattnet ökar vigten förut och kompenserar förlusten
af expanderad luft.
Luftkammaren står i förbindelse med maskinen medelst
ett rör, hvars ventil åverkas af en af de tre i motorsrummet
befintliga motorerna.
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Akter om luftkammaren är rummet för hydrostatiska pistonen, hvilken piston i förening med pendel och servomotor
åverkar att horisontalt roder, hvars uppgift är att hålla torpenen på ett före utskjutningen bestämdt djup. Akter om detta
rum är rummet för elektriska kabeln. En del af kabeln omkring 1,000 meter, är upprullad på en vals i detta ru~ och
återstoden håll~s på uts~utningsplatsen klar att utgifvas.
Torpeden styres och manövreras från utskjutningsstället
på land medelst elektromagnetisk kraftöfverföring o-enom en
böjlig guttaperkakabel af ungefärligen samma specifika vigt
som hafsvattnet.
Kabeln innehåller tre hvar för sig isolerade kopparledningar, ~enom ~vilka de krafter, som äro behöfliga för torpedens
s:yrnmg, _h?Jand.e till vattenytan eller sprängning, från lämphg elektnmtetskälla tillföras tre i närmaste rum akteröfver
'
räknadt, varande elektromagnetiska motorer.,
A.f dessa motorer reglerar en genom verkan på luftkammareventilen lufttillträdet till den sferiska luftmaskinen i aktersta rummet.
En annan motor har två funktioner; om den erhåller ström
i en gifven riktning, verkar den med tillhj elp af en stång som
förbinder den med ett tändrör i torpedens främre del till
sprängning _af laddningen (så framt icke röret är apterad~ för
att verka VId stöt mot målet), men med ström åt motsatt riktning tj enar den till att genom utvexling manövrera ett horisontalt roder, som höj er torpeden till vattenytan.
·
Den tredje motorn drifver de vertikala rodren.
~id _to~edens. utskjutning eller igångsättning med eget
maskmen gifves till en början kabel ut från land, under det
att den inom torpeden varande delen af kabeln fasthålles med
en klämmare, som öpp:p.ar sig vid luftkammareventilens fulla
öppnande och derefter medgifver kabelns utlöpande från torpeden.
Denna torped förefaller väl mycket komplicerad med sitt
behof af både komprimerad luft och dynamoelektrisk kraft
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samt tyckes i alla afseende öfverträffas af den här nedan beskrifna Sims-Edison-torpeden.
SimsSims- Edisons torped omnämndes i sista årsberättelsen i
Edisons
skeppsbyggeri såsom en torped, hvilken väckt berättigadt upp- to1·ped.
seende. Fortsatta försök visa, att dess energiske uppfinnare,
den förut ryktbare Mr Edison och Mr Scott Sims, fortfarande
hysa förhoppningar om detta vapens utveckling till fördelaktig användbarhet för såväl kustförsvaret som det egentliga sjökriget.
A. p paraten består, såsom synes af figuren, af två hufvuddelar: Flottören A af 9,14 meters längd och 61 cm. diameter,
och sjelfva torpeden, af samma längd som flottören och af 51
cm. diameter. Torpeden ligger l,s meter under flottören, till
hvilken den är parallelt förbunden med stålstag.
Båda hufvuddelarne äro af kopparplåt och formade för
stor fart; flottören liknar en lång, smal båt och torpeden en
Whiteheads torped. På den knappt öfver vattenytan synliga
flottören, som är gjord i möjligaste mån osänkbar medelst fyllning af pressad och impregnerad bomull, äro anbringade tvenne
riktmärken aa', af hvilka det ena presenterar sig som en kula
och det andra som en standert.
I apparatens främre del märkes den skarpa och starkt
akteröfver lutande förstäfven b, som beräknas sätta torpeden
i stånd att genomskära klenare hinder t. ex. Bullivantsnät och
tåghinder, eller att genom dykning, såsom i figuren antydes,_
klara sig för gröfre dylika t. ex. barrikadbalkar. Då apparaten glider under ett dylikt hinder, lägga sig riktmärkena och
räta genom fjederkraft åter upp sig, så snart den är fri.
Sjelfva torpeden väg.er 1,360 kg.; den består af fyra vattentätt sammanfogade afdelninga.r, hvilka kunna helt och hållet särskilj as för förvaring eller transport. Sarrimansättningen
af dessa stycken kan verkställas på 15 minuter. Den förligaste
afdelningen, C, innehåller en sprängladdning af omkring 227
kg. ern,mensit,
.
-
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Emmensit är uppfunnet af Dr Emmens och består af:
Pikrinsyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l d el
Natriumnitr at .......... .... . .... l ''
Ammoniumnitrat. . . . . . . . . . . . . . . . . l ·"
hvilka, på visst sätt blandade, gifva ett preparat, som, så länge
det hålles vid temperatur under + 200° C. förhåller sig öfverhufvudtage t ofarligt för stöt och mekanisk åverkan. Emmensiten påstås utveckla dubbelt så stor explosiv kraft som dynamit (hvilket dock förefaller tvifvelaktig t).
Sprängladd ningen kan ökas till 4ö0 kg., derigenom att
1~an mellan C och D insätter ett cylindriskt stycke, som innesluter tillskottet. Afdelningen D är tom; E innehåller kabeln,
som från utskjutning sstället tillför torpeden behöflig elektrisk
kraft för drifvandet af dess maskiner. Kabeln är upprullad
på en trumma och löper ut genom röret c, medelst hvilket den
l e des fri från propellern. I afdelningen F äro torpedmask inen
och servomotorn .
På det att · torpeden så litet som möjligt skall hindras i
sin gång har kabeln, hvars diameter är l cm., ungefärlige n
vattnets specifika vigt. Torpedens belastning hålles konstant,
derigenom att vatten intager den utlöpta kabelns förra läge.
Kabeln innehåller två isolerade ledningar, af hvilka den
ena, som ligger centralt (auxiliärledningen), leder den relativt
svaga strömmen från ett sekundärt batteri till styrservomo torn,
under det att den andra, ringformigt anordnade, tj enstgör som
hufvudleda re och öfverbringa r en stark dynamoströ m till maskinen. Vattnet användes naturligtvis till återgångsle dning.
Då man å ena sidan mäste gifva kabeln liten diameter och
å andra siclan föra en stark ström genom den, tvingades man
att konstruera torpedmask inen för stort motstånd och sörja för
god isolering. För detta ändamål kläddes ledaren i kabeln
med :flera lager af med paraffin täckt kautschuk, erhöll derpå
ett omhölj e af impregnera d bomull och slutligen ett dylikt af
tjärad hampa. Den på detta sätt erhållna isoleringsförmågan,
räck~r för en spänning af 24 1000 Volt~,
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Torpeden kan föra 1,800 meter kabel; en sådan längd
väger 272 kg. och bjuder ett ledningsmo tstånd af 6 Ohms. En
nyare och något större torped af samma konstruktio n lär föra
3,500 meter kabel.
Den på afskjutnings stället befintliga generatorn är en dynamomaskin för ensriktad ström af Edisons "Municipaltyp" och
gör 1,500 a 1,600 slag i minuten. Vid 1,500 slag kan den
gifva en ström af 1,300 Volts och 25 Amperes. Alldenstund
kabelns motstånd är 6 Ohms, komma likväl blott 1,150 Volts
och 25 Amperes fram till torpedmask inen, som således ej kan
utveckla mera än 28 Kilowatts.
Den af Edison uppfunna maskinen är tvåpolig och serielindad, så att dess rotationsrik tning är oberoende af den genomgående strömmens riktning. På grund deraf är äfv.en en omkastning af maskinens gång icke möjlig, utan är man hänvisad till styrinrättni ngen för att bringa torpeden att återvända
till stationen.
Med strömriktnin gens omkastning , hvilken, såsom sagdt,
ej ntöfvar något inflytande på maskinen, åstadkomme s torpedens explosion. Det ögon blick, då torpeden stöter mot målet,
angifves på manövrerin gsstationen genom utslag på en för
detta ändamål afsedd amperemete r.
Antändning sapparaten f är elektrisk och best~r hufvudsakligen af ett polariseradt relais, som träder i verksamhet vid
hufvudström mens omkastning , och dervid åstadkomm er sådan
strömslutnin g, att en förgrening af strömmen finner väg genom
tändpatrone n.
Hufvndströ mmen drifver äfven styrservo:motorn, som består af tvenne polariserade -elektromagneter, under det att
auxiliärström men, som utgår fi·ån ett sekundärt batteri genom
den centrala ledningen, tjenar till att reglera den elektromagneterne tillhörande kommutator ns läge.
Den genom kabeln förmedlade kraftöfverfö ringen och dess
verkningar kunna på följande sätt samlll,a,n,fattas. Den af dy-
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namon alstrade och genom den yttre koncentriska ledningen
flytande hufvudströmmen drifver torpedmaskinen och servomotorn; omkastas hufvudströmmen, så spränges torpeden.
Alldenstund återgångsledningen går genom vattnet och
i orden, ·böra de som sköta dynamon, vara utrustade med isoleringshandskar.
Torpedmas-kinen väger 346 kg. och bjuder ett motstånd ·
af 6 753 Ohms. Propellern är tvåbladig, har 75 cm. diameter
och lika stor stigning.
Sedan man utfört lyckade manövrer med Sims-Edisons
torped i Förenta Staterna och i England, anställde Societe des
Forges et Chantiers de la Mediterranee på ett sig i Havre tillhörigt varf försök med denna torped i n~rvaro af öfver 200
officerare och ingeniörer af olika nationer; dynamon var uppställd på land och Mr Sims ledde sjelfförsöken. Torpeden, som
var utrustad med 2,000 meter kabel, genomlöpte vid ett tillfälle en sträcka af 1,487 meter på 106 sekunder, h vilket motsvarar en medelfart af 2077 knop. Man lät den med flottör
utan olägenhet dyka under en flotte. Vid ett annat tillfälle
lyckades torpeden att, manövrerad på ungefär 800 meters afstånd, beskrifva en större båge med 20 a 22 knops fart och
träffa ett mål, beläget ungefår 100 meter från utgångspunkten.
Dynamon lemnade en ström om 1,150 Volts och 28 Amperes.
Oaktadt vädret var regndisigt, kom torpeden ej ur sigte, alldenstund det var lätt att med ögot följa sjöarnes brytningar
mot flottören. De vid försöken närvarandes allmänna omdöme
kan sammanfattas sålunda:
Torpeden är lättmanövrerad, kan utan svårighet ~jösättas
och vid behof under längre tid i overksamhet ligga klar för
anfall. Mot anfall af fartyg kan en grupp af dessa torpeder,
serverad från en dynomo och från en enda för fiendens insyn
skyddad station på land finna fördelaktig användning. Det är
en stor fördel, om styrningen kan ledas från en högt belägen
pun~t, Då qe moderna lrrigsfartygen i allmänhet äro qtrqst&<lt?
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med dynamos och elektriska anläggningar, kunna anordningar
å dem utan svårighet göras för dylika torpeders utskjutning.
Mot dessa to~peders stora sprängladdningar äro ej .Bullivantsnät i stånd att skydda fartyg, ty, äfven om nätet ej genomtränges, är laddningens sprängverkan tillräckligt stor för att
allvarsamt skada ett fartyg på den distans, som begränsas af
nätet.
Enligt general Ab bot är en laddning af 180 kg. dynamit
tillräcklig för att på ett afstånd af 9,4 meter slå hål i ett pausarfartygs dubbelbotten; följaktligen måste 227 ·kg. emmensit
kunna åstadkomma samma effekt på 15 meters afstånd och
möjligen på ända till 30 meter framkalla svårare maskinhavener.
Torpeden tycktes hafva tillryggal~gt sitt utvecklingsstadium och vara i begrepp att inträda i de verkliga vapnens
led, och man kunde antaga, att den skulle ingå såsom faktor
i ett kommande krig.
Den 3 Februari detta år gjordes på Spitheads redd utanför Portsmouth försöksskjutning med Sims-Edison-torped en
inför Hertigen af Connaught och ett antal fran;tstående officerare.
Mr Sims ledde försöken från ångaren Drudge och ämnade
ådagalägga torpedens styrbarhet vid utskjutning från fartyg
under gång och deraf följ ande lämplighet för kriget på hafvet.
Switchbordet (Strömvexlingsbord et), af hvilket här gifves
en skizz, var uppsatt i en liten hytt på bryggan.
Till venster är hufvudnyckeln för strömmens slutande och
brytande; närmast intill den är antändningsnyckeln , som hålles i hviloläge medelst en säkerhetsplugg af ebonit. Då antändningsnyckeln är i detta läge, går hufvudströmmen i en
viss riktning från dynamon genom kabelns yttre ringformiga
"core" till torpeden och drifver motorn; men om den föres öfver
åt andra hållet blifver strömmen omkastad och verkar uti ett
relais, som sänder en shuntström (förgreningsström) genom
tändpatrOJJ.t?J! ogh spriinger laddningen.

'.
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riktning. Denna ström åverkar styrningsrelaiset i torpeden
och tvingar derigenom hufvudströmmen att under dess väg
från motorn till j ordledningen drifva styrningselektromagneterna i torpedens stj ert.
Nyckeln är så inkopplad att vid dess förande till höger
äfven rodret och torpeden gå åt höger; föres den åt venster
går torpeden åt venster; hålles den centralt, så a:fledes strömmen från styrningsmekanismen och intager rodret genom vattnets verkan centralt läge.
Till venster på bordet finnes en Voltmeter och en Amperemeter, graderade till resp. 1,550 Volts och 50 Amperes.
Öfver dessa sitter en regleringsreostat, medelst hvilken
torpedens fart nästan ögonblickligt kan regleras mellan 5 och
21 knop. Till höger om reostaten är ett säkerhetsstycke till
skydd i händelse af kortslutning af strömmen och det enda
återstående instrumentet är en elektrisk klocka för signalering
med dynamqrummet.
Sedan Mr Sims beskrifvit materielen, signalerade han att
dynamon skulle sättas i gång, hvarefter torpedens surrningar
lossades. Drudge stäfvade med full fart mot Spit Fort och
order gafs om torpedens aflöpning. Den verkställdes derigenom att en man kapade en stoppare, hvarefter torpeden med
propellern redan i gång löpte utför en balk. När torpeden
kom till ballrens ytterända, trädde den automatiska fallapparaten i verksamhet; torpeden hoppade i vattnet med en lätt
dykning, skar ut från fartygssidan och sköt efter påsläppning
af starkare ström i väg med god fart.
Då afsigten med försöket egentligen var att visa torpedens manövrerbarhet, släppte Mr Sims ej på maximum af
strömstyrka, utan manövrerade torpeden under en kort stund
i zig-zagkurse:r för att visa qess st,yrbarhet1 lät den dereftt;r
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nndec god fart skära Dmdges kurs och afslutade försöket med H .';Lt'
en s-kurva i riktning mot GMcker Point.
Mlf}.
1
Torpeden hade på 6 minuter tillryggalagt 1 2 mil. Oaktadt vädret var dåligt och sjön gick hög, förmärktes ingen
olägenhet vid torpedens aflöpning eller manövrering, hvadan
den åf närvarande officerare tillvann sig ett gynnsamt omdöme
med afseende på kraftig konstruktion.
I Stokes Bay giordes den 15 Februari från Drudge ytterligare försök med denna torped i närvaro' af representanter
för de flesta mariner, flera officerare från engelska armeen och
ingeniörer från torpedbåtsverkstader m. fl. Försöken gälde äfven
denna gång torpedens sjösättning och manövrering från fartyg
under gång.
Manövrering och resultat voro ungefår lika med dem vid
experimenten på Spitheads redcl. Iakttagarne voro i allmänhet af den åsigten, att Sims-Edisons torped kan utvecklas till
ett synnerligen värdefullt vapen såväl för kustförsvar som för
strid mellan fartyg.
I ofvanstående från den maritima literaturen hemtade beskrifningar öfver experimenten är nog i hufvudsak nämndt,
hvad som kan anföras till denna torpeds fördel.
Mot användbarheten af Sims-Edisons torped har äfven
· gjorts en hel del inlägg:
En grundbetingelse för torpedens styrbarhet är kabelförbindelsen mellan den manövrerande och torpeden, och denna
förbindelse är källan till en rad af olägenheter, som förringa
elen styrbara torpedens värde.
Kabeln, som vid utskjutningen till större delen måste finnas inuti torpeden, ökar torpedens vigt, förorsakar ohandterlighet och, ehuru torpeden erhåller sin drifkraft genom den,
måste den genom sin vigt influera ofördelaktigt på torpedens
fart och styrning. Går torpeden öfver djupt vatten, så blir
den afvindade kabeln hängande i testoner, som störa styrbarheten. Är vattendjupet deremot ringa, 15 a 20 meter, så ri~kerlltr man att kabeln kommer på grund, oklarar sig och må,-
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hända skadas till isoleringen. En ännu allvarsammare olägenhet är den, att vid de vändningar, som man låter torpeden
göra, kabeln kan oklara sig för torpedens propeller och afskäras, hvilket naturligtvis medför torpedens orörlighet.
En annan grundbetingelse är att torpeden måste synas
från den styrande. På 2,000 meters afståncl uppstår redån vid
god dager och- ringa sjögång svårighet att se riktmärkena.
Ännu svårare gestaltar sig styrning på något afstånd nattetid.
Ljusindikatorer, som synas öfver hela horisonten, kan man ej
använda, emedan de för fienden skulle förråda torpedens läge.
Ljusindikatorer, som blott upplysa en del af horisonten, äro å
andra sidan för styrningen mycket otillfredsställande vid större
kursförändringar.
I mörker eller tjocka kan denna torped tydligen ej i ringaste mån ersätta den fasta minan.
Vid torpedens manövrering från fartyg måste iakttagas,
att fartyget, i synnerhet om det har två skrnfvar, efter utskjutningen håller rät kurs, alldenstund vändningar medföra
fara för att kabeln oklaras för propellrarne eller kommer under
fartygs bottnen.
Äfven om denna torped vinner den högst.a tänkbara utveckling, så måste dess installering blifva J:ostsam samt dess
klargöring och manövrering tarfva en intelligent och synnerligen väl öfvad personal.
Om de försök msd 3ims-Edisons torped, som lära skola utföras af ''the Royal Engineers 11 och minskolan på Vernon, utfalla fördelaktigt, torde det likväl vara att antaga att denna
torped finner användning vid det engelska kustförsvaret, som
med hänsyn till det starkt vexlande vattenståndet har stora
svårigheter att bekämpa för att hålla förankrade minor på effektivt djup.
Vid the N aval Exhibition i London var j ag i tillfälle att
se, huru man med mycken säkerhet och finess från en station
på land genom elektromagnetisk kra.ftöfverföring manövrerade

en mindre stångminebåt, som var utrustad med ett med den
Sims-Edisonska torpedens likartadt maskineri.
Under innevarande års öfningar hafva omfattande och af- &enska
•
•
.e_1 l nmgen
·
· Carl sk rona hm1dminrm.
görande försök anstälts pao mmermgsa.Lue
1
skärgård med den för tillfälliga minspärrningar af.<sedda svenska
handmina som i föregående årsberättelse beskrefs såsom ett
vapen, hvilket kunde blifva af stor betydelse för vårt mmväsende".
Följande redogörelse för försöken är hufvudsakligen hemtad från afdelningschefens rapport.
Försöken hafv~ haft till ändamål att utröna:
1:o) Minans sprängvedcan.
De verkningar som exploderande bomullskrutladdningar
utöfva på fartygsbottnar af olika sammansättning och på olika
afstånd från desamma äro genom tidigare försök utrönta. Af
de fö;sök och utredningar, som blifvit gjorda angående dylika
laddningars sprängverkan i yatten, torde de, som verkstäides
af Sverige, N orge och Danmark gemensamt, åren 187 4~1876,
genom den s. k. skandinaviska minkommitteen, vara de mest
omfattande.
Den totala laddningen utgöres af, i rundt tal, 28 kg. lufttorrt bomullskrut.
Sprängningsradien för en dylik laddning är enligt den af
skandinaviska minkommitMen kontrollerade formeln
'
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Djupet för den normala minan är 4~G2 meter; handminan,
som är ämnad att i allmänhet läggas på 3 meters djup under
vattenytan, blir sålunda något öfverladdad.
Brytningsradien, eller det största afstånd från e.xplosionens centrum, på hvilket genombrott af en fartygsbotten eger
rum, är enligt de af ofvannämnda korrimitte angifna lagarue
för explosionens verkning-au, för ifrågavarande laddning:
mot träfartyg och svagt byggda j ernfartyg med en
botten .
4,5 m.
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mot starkare byggda jernfartyg med en botten..........
3,ö n1.
" j ernfartyg med två bottnar liknande den hos engelska pansarskeppet Hercules ............... ... ......
2,;; m.
I afseende på kontaktminor, d. v. s. minor, som sprängas
genom påstötning eller med andra ord, i direkt beröring med
det fientliga fartygets botten, i hvilken egenskap handminan
torde få sin största användning, säger kommitteeri vidare:
"H vad kontaktminor angår, som bringas till explosion 2,s
a 3 meter under vattenytan, framgår det af försöken, att den
minimiladdning, som fullständigt skall kunna genombryta båda
bottnarna i ett modernt fartyg, konstrueradt i likhet med Hercules-skifvan, icke torde kunna sättas under 10 kg. dynamit
eller bomullskrut ·eller 33 kg. handgevärskrut, h varvid minan
må vara antingen i beröring med eller högst 0,;; meter från
fartygsbottnen; säkrast är det dock att använda en laddning
om 15 kg. dynamit eller bomullskrut eller 50 kg. handgevärskrut, som gifver fullständigt genombrott äfven vid ett afstånd
af l a 1,25 m. från fartygsbottnen.
Den lyckade explosionen af en sådan mina bibringar hvarje
fartyg ett så allvarligt haveri, att det knappast med tillhjelp
af ett ändamålsenligt system af vattentäta och fullkomligt tjenstbara skott skall ku~na räddas från att sjunka; i alla händelser
blifver det troligtvis nödsakadt att så fort som möjligt draga
sig tillbaka såsom otjenstbart.
De ofvannämnda laddningarna kunna användas i aktiva
minor, vid hvilka det är af vigt att icke hafva större laddningar, än som är nödvändigt."
Af det ofvanstående framgår, att handminans laddning, 28
kg. bomullskrut, är fullt tillräcklig för att uppfylla de fordringar i afseende å sprängverkan, som kunna ställas på densamma.
För att likväl praktiskt pröfva minans sprängverkan och
för öfrigt godheten af antändningsmaterielen i sin helhet, företogs sprängning mot delvis nedhuggna korvetten Josephines
botten, på så sätt att den fick drifva ned mot minan och genonl den dervid uppkommande stöten spränga den senare.
Explosionen tycktes hafva egt rum i närheten af kölen på
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en punkt belägen ungefår 1 / 3 af fartygets längd akterifrån räknadt. Fartyget häfde sig först rätt betydligt, hvarefter aktern
såg ut att brytas tvärs af och föll ned. Det sjönk derefter
rätt hastigt och blef liggande med den öfversta qvarvarande
bordläggningsplankan öfver vattenytan, utom akterskeppet, som
endast hade de öfre delarna af spanten synliga.
Sprängningen giorde å de åsyna vittnena intryck af att
en dylik explosion skulle hafva förorsakat fullständigt genombrott af hvilken fartygsbotten som helst.
Korvettens tillstånd efter sprängningen har vid sedermera
företagen dockning vittnat om att detta intryck icke varit i
någon mån öfverdrifvet. På ungefår 10 meters afstånd från
akterstäfven gapade på hvardera sidan om kölen ett hål om
~ qv.-meter. Köl, kölsvin, tre resningsträn och närmast f-/ 13"'~~0
sprängningsstället varande trossdäcksbalkar voro tvärt afbrutna;
flera bottenstockar, trossdäcksplankor, bordläggnings- och garneringsplankor jemte diagonalförbindningar af jern voro lösrifna och i fartyget hade bildats liksom en vidsträckt brunn.
Enligt fackmans yttrande kunde hållfastheten hos det trä,
h varå nämnda skador uppstått, uppskattas till 7 f 8 af den hos
nytt virke.
Vid denna liksom vid de fyra öfriga sprängningarna hafva
inga rester af oförbrändt bomullskrut kunnat upptäckas, hvilket
tyder på, att explosionen måste hafva varit fullständig, ett förhållande, som äfven bestyrkes af den öfverensstämmelse som
rådt emellan tryckmätames och tryckcylindrarnes utslag vid
tre af sprängningarna, der dylika användts.
Såsom antändningsbatteri hafva vid alla fem sprängningarna 4 st. Hellesens torrelement, kopplade i serie, användts.
Såsom resultat af försöken i afseende på sprängverkan,
kan antagas, att laddningen är fullt tillräcklig och antändningsmaterielen i sin helhet af lämplig beskaffenhet.
2:o) Det minsta afstånd hvm·på en. niina kan läggas fr-ån en
annan utan att skadas vid dennas sprängning.

Genom. att lägga minorna nära. hvarandra ökas sannolik-
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heten för att fientliga fartyg skola stöta på någon af dem, utan
att derför ett :flertal minlimer behöfva läggas. Ett önskningsmål är derför att kunna göra detta afstånd så litet som möjligt.
De omständigheter, som begränsa det minsta afståndet äro:
a) Den ena minans stukning genom den angränsandes
sprängning.
b) Strömslutning och explosion i en mina till ±ölj d af
skakningen i vattnet vid en angränsandes sprängning. ·
Såsom resultat af försöken, för utrönande af det minsta
afstånd, hvarpå tvenne minor kunna läggas från hvarandra,
framgår att minorna kunna läggas på· ett afstånd af 30m. från
hvarandra utan att den ena tager skada genom den andras
sprängning.
3:o) Varaktigheten af minans särskilda delar och deras funktionerande efter det att minan en längre tid varit utlagd.
Profvet i dessa afseenden har bestått deruti; att en mina
utlades och togs upp efter 37 dygn.
De resultat, som detta prof gifvit äro: ·
l) att tändbatteriets styrka och den elektriska ledningens
isolation ej rp.inskats i någon för antändningens säkra funktionerande afsevärd mån;
2) att de metalldelar, som varit utsatta för hafsvattnets inverkan ej till följe deraf undergått någon för minans användbarhet betydelsefull förändring, samt
3) att föribr,lringsapparaten, tändkolfven, eller andra delar
af minan ej blifvit utsatta för slitning till följ d af dess rörelse
i vattnet. Minan kunde nämligen upptagas på vanligt sätt,
4:o)

Milwl?S ofarlighet vid utlä,qgning och upptagning.

Denna egenskap kan man redan förutsätta på grund deraf,
att tändbatteriet alltid bör kunna vara skilrlt från ledningen
till minan unrler den tid, som man, vare sig vid utläggningen
eller upptagningen, behöfver vistas inom området för minans
sprängverkan. Minan bör sålunda icke vara farligare att handtera, än ett annat kolly innehållande- bomullskrut.
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-90Emellertid må såsom ett praktiskt bevis pä minans ofarlighet nämnas, att laddade minor utlagts 7 gånger och upptagits 2 gånger.

5:o)

Lämpligaste sättet för flytpåsens apterande or.h
borttagande (osynliggörande).

Skola flera minor utläggas i närheten af hvarandra, från
båt, är det nödvändigt att, till rättelse för fortsatt utläggning,
hafva ett märke, der den föregående minan lagts. I detta fall
är det lämpligast att använda flytpåsA, med en sp.rint af trä,
den senare fästad till påsen med en utryckningsstjert. Sedan
alla minorna äro utlagda och innan batteriflaskorna tillkopplats
bergas flytpåsarne.
Utläggas minor från fartyg under gång, måste likaledes
flytpåse användas, som efter en viss tid losskopplar sig sjelf,
derigenom att den är fästad medelst smältsprint, eller också
sjunker. Enär smältsprintarue visat sig osäkra och särdeles
omtåliga-för fuktighet, torde den s. k. sjunkpåsen här vara att
föredraga. Denna besitter egenskapen att sjunka efter viss
reglerbar tjd1 sedan den utfört sitt arbete d. v. s. förankrat
m1nan.
6:o)

Lämpligaste sättet för mhzans fällning från båt eller från
jarty,q ·under gång, samt uppta,qning.

Mimms fällnin.IJ från bett.
Mina och ankare uppläggas på relingen af en med befålhafvare och minst 4 man bemannad båt; elektriska ledningen
lägges klar att löpa ut och elektriska batteriet (den s. k. batteriflaskan) hålles i beredskap.
När båten kommer till den plats, der minan skall läggas;
kastas mina och ankare samtidigt öfverbord; minan förankrar
sig sielf på bestämdt djup; båten går i riktning mot batteriets
blifvande plats, hvilken bör vara åt ett håll, som är motsatt
det, hvarifrån anfall är att förvänta.
Då båten är på minst 30 meters afstånd från minan, tillkopplas och sänkes batteri:fl.askan, hvarefter sökarens sladd
7
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-Mf'öres i land eller nedlägges i sj ön på plats, som kan med säkerhet literfinnas.
.
11-finans fällning frdn fartyg.
Minan med vidfåstadt ankare fålles med släpphake eller
utryckningster s från en båtdävert eller bom och utlägges för
öfrigt på samma sätt som från båt.
Minans upptagnin,q
bör alltid ske med båt, som icke får komma på närmare afstånd från någon mina än 30 meter, förrän dennas batteriflaska
är frånkopplad.
Sökaren hemtas från land eller fiskas; batteriflaskan upptages och frånkopplas, hvarefter den då ofarliga minan hemtages.
7 :o)

Lämpli,qaste sättet för minans utläggning i en elle1·
flera minlinier.

Minorna fällas med användande af flytpåse och utryckningssprint. Elektriska ledningen öfverbringas i en på lämpligt afståncl från den blifvande minlinien förankrad joll, i hvilken alla batterifiaskorn a finnas stufvade.
Så snart alla minorna äro fålda och flytpåsarue bergade,
tillkopplas batterifias~orna och sänkas.
En minlinie bestående af 4 minor har på detta sätt utlagts af två båtar på en tid af 15 minuter och upptagits på
17 minuter. I dessa tider är eJ ticlen för rodd till minfältet
inberäknad. ·
8:o)

Lämpligaste sättet lzvarigenom en tillfällig minspärrning
snabbast kan oskadliggöms (ör egna fartyg ..

Det snabbaste och säkraste sättet att oskadliggöra en minspärrning är otvifvelaktigt att vid utläggningen använda sökare
å batterifiaskorn a, såsom förut beskrifvits. Då minspärrninge n
seelan skall oskadliggöras, sker detta genom batterifiaskorn as
frånkopplande . Hafva tid. en och omständighete rna icke medgifvit användande af sökare å batteriflaskorn a, måste (tvåledaren)

-
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elektriska ledningen draggas, hvilket är både. farligt och tidsödande, eller också minorna sprängas genom svepning.
9:o)

Tiden för ombordtctgning, utläggning och upptagning.

Med under en
resultat erhållits.

a två

dagar öfvad bemanning hafva följ ande

Tid för ornbor·dtagnin,q.

Medium 2,9 minuter
Minimum 1125
"
Tid för utlä,q,qning.
Medium 7,7 minuter
Minimum 3,o
"
Tid jö1· upptagning.
Medium 9,s minuter
Minimum 6,5
n
Handminan har således vid de afgörande försöken visat
sig i alla afseenelen väl motsvara de anspråk och förväntningar, hvilka billigtvis kunnat ställas på henne, och vi kunna
med glädje i henne helsa en värdefull och kompletterand e vapencert, som är väl danad för våra naturliga, politiska och
statsekonomisk a förhållanden.
Lättheten att föra dessa minor land- eller sjöledes till platsen för ett befaradt anfall och utlägga dem med snart sagdt
hvilken fartygsmaterie l som helst torde gifva en fiende anledning att såvål vid krigets utbrott som under dess vexlingar
misstänka handminors närvaro nästan öfverallt i våra för dess
användande så sällsynt gynnsamma skärgårdar och tvinga honom att förbereda hvarje inträngande på dessa områden genom
tidsödande rekognosering ar och kontraminerin gar.
Af det af innevarande års riksdag för år 1893 anvisade
ansla()'et till minmateriel skall anskaffas omkring 50 st. hand"' hvaraf 20 för minpositionen vid Vestra inloppet till
minor,
Carlskrona och det kan med säkerhet antagas, att denna an'
skaffning snarast
möjligt kommer att åtfölias af mera omfattande sådana.

-MElektrotekniken har helt nyligen bidragit med ett nytt
värdefullt redsk!;Lp för krigets ändamål; det är en ingeniös, telefonartad apparat för bevakning af redder, hamnar och minfält, hvilken medelst på land synliga och hörbara signaler varnar vid fientliga fartygs annalkande i mörker eller tjocka.
Instrumentet kallas lzydrof'on och dess uppfinnare är den
inom minväsendet synnerligen förfarne och väl bekante captain Mc Evoy. Hydrofonen består af två delar, af hvilka den
ena placeras på hafsbottnen utanför ankarplatsen eller minfältet
på ett djup mellan 10 och 30 meter och den andra fästes· i en
station på land. De båda delarue förenas på 2 a 10 kilometers afstånd med hvarandra genom en kabel. Den del, som
nedlägges i vattnet, består af ett klockformigt gjutjernskärl
25 cm. i diameter, innehållai1de en koppardosa, uti hvars top~
en känslig vibrator är infattad. Denna är formad af en ebonitplatta med tillhörande kolkontakter; då apparaten är nedsänkt,
hålles den delikata mekanismen isolerad från vattnet genom en
pelare af komprimerad luft, hvilken är innesluten på samma
sätt som uti en dykareklocka. Så snart en torpedbåt nalkas
inom en radie af en kilometer eller ett större ångfartyg inom
två kilometer, uppväcker dess propellers slag en vibrerande
rörelse på kärlets insida. Dessa vibrationer öfverföras till stationen på land på följande sätt. Den elektriska strömmen från
ett på land uppstäldt batteri cirkulerar genom kabeln, vibratorn och ett signalbord, på hvilket ett slags galvanometer är
uppstäld. Perturbationerna i vattnet sätta galvanometernålen
i rörelser, och, då dessa blifva kraftiga, ryckes nålen till en
magnet vid ändan af den graderade bågen. Dervid uppstår
kontakt, och vibrationerna i det i vattnet varande kärlet tillkännagifvas på land genom ljusblixtar, kanonskott elle; ringning med klocka. Telefonsignaler kunna äfven öfverföras med
samma ström.
Försök hafva nyligen under några veckor utförts på minstationen i Stokes Bay vid Portsmouth inför en kommitte af
· Royal Engineers från Chatham och flera officerare från min-
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skolan på Vcmon. Instrumentet förankrad-es på 12meters djup
, .
och omkring 400 meters afstånd från Fort Gl}llcker. Samtligah' 4'1.6c
operationer gåfvo tillfredsställande resultat.
Ideen är, att för kustförsvar ett antal hydrofoner skulle
förankras utanför inloppet till en hamn och förenas med en
central station och att, så snart en af dem gi.fvit varning om
fiendens närvaro, underrättelsen derom skulle meddelas till den
hotade punkten genom sjelfständiga kablar.

Arsberättelse af föredraganden i artilleri.
Af kaptancn vill Kong!. flottan A. B. J uel inlemnad till Kongl. Örlogsmannasällskapet i Oktober 1892.

(Forts. från sid. 29.)
Under de senaste 5 a G åren hafva försök flerstädes pågått med brisanta sprängämnen såsom laddning uti granater.
Amnärkningsvärdt är, att man inom de båda förnämsta sj ömakterna, England och Frankrike, af de erhållna resultaten har dragit motsatta slutsatser. I Frankrike har man
sedan ett par· år tillbaka antagit melinit som laddning i granater för krigsbruk, som det vill synas på grund af dess kraftiga lokala verkan, medan man i England af försöken erhållit
den uppfattningen, att vanligt krut är att föredraga v-id de
mål som granaterna äro afsedda att .beskjuta, emedan det sprider projektilernas sprängverkan öfver ett större område.
De, sedan Oktober 18S8 hos oss pågående försöken i detta
afseende hafva visat, att bellit, då det bringas till fullständig
explosion, har den kraftigaste verkan bland de försökta sprängämnena; men de:rjemte att vanligt handgevärskrut, då det antändes medelst en kraftig tändsats, kommer näst efter belliten
uti sprängverkan mot mål, som projektilen förmår att genom-

JVyare
sprängcim-

nen.
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tränga. Då försöken uti Novembe r förlidet år fortsattes, så
upptog programm et för skjutning en med anledning häraf endast jemförelse mellan bellit och handgevä rskrut.
För dessa försök hade från Motala Mek. Verkstad anskaffats en 15-cm. smidd stålplåt 2 m. lång och 11 . , m. bred samt
tvenne 12-cm. granater tillverkad e af Bofors stål, 4 kaliber
långa och med 2 11 2 gånger så stort laddnings rum som de vanliga 12-cm. granatern a M!79.
Mot den nyssnämn da stålplåten, som var uppsatt emot en
0,9 m. tjock ekbacknin g skötos följande skott:
l:o. En 17-cm. granat M,69 laddad med 2,s kg. kornad
bellit och försedd med så kalladt Virgins rör, d. v. s. ett tändrör i hufvudsak lika med artilleriets nedslagsrö r, men fötsedt
med en bottenbric ka innehållan de 4 st. kraftiga tändpiller af
knallqvicksilfver. Anslagsha stigheten var omkTing 400 m.;
granaten explodera de fullständi gt mot plåtens framsida, som
erhöll ett c:a 20-mm. djupt intryck, hvarjemte plåten erhöll 6
genomgåe nde sprickor i trakten af träffpunkt en.
2:o. En 17-cm. granat Ml69 laddad med 2,s kg. handgevärshut och försedd med samma slags rör som föregående.
Explodera de fullständig t. V erkan likartad men ej fullt så stor
som med bellitgran atens.
3:o. En 15-cm. pansargra nat af tackjern, laddad .med 0,5
kg. bellit och utan rör. Anslagsha stigheten omkring 500 m.
Projektile n sprängdes vid genomgåe ndet af taflan, hvarefter
sprängsty ckena fortsatte genom backninge n.
4:o. En 15-cm. pansargra nat af tackj ern laddad med 0 5
1
kg. handgevä rskrut och utan rör. Explodera de sedan den genomträng t ta:flan; alla sprängbit arna kastades bakom taflan
och verkan på föremål derstädes var större än vid föregåend e
skott.
Taflan var nu så illa ramponer ad af sprickor, att man blot~
kunde få rum med den ena af de långa Boforsgra naterna,
hvilken afsköts laddad med 2,4 kg. bellit och Virgins rör, med
en anslagsha stighet &f o:rqk;ri!lg 900 m, ~ff€lkten yå plåte~ blef

mindre än med 17-cm. granatern a, ehuru inträngni ngen blef
omkring 5 mm. större. Denna mindre verkan härrörde ~roli
gen deraf, att motstånde t i 12-cm. granatens vägg~r var mmdre
än i 17-cm. granatens . Plåten visade sig trots s1tt ramponerade tillstånd kunna utestänga alla sprängsty ckena.
Programm et upptog vidare skjutning emot en trätafla, beklädd med 12-mm. stålplåt, hvilken skulle represente ra en opansrad fartygssid a. Bakom denna lafla var en plankvägg upprest på
9,a m. afstånd, afsedd att tillsammans med sidavägga r och tak
uppfånga sprängsty ckena. Emot detta mål skötos tvenne långa
17-cm. granater laddade med handgevä rskrut (2,u kg.) och försedda den ena med flottans perkussio nsrör Ml64 och den andra
med Virgins rör: Vidare en lång 17-cm. granat och den andra
långa Boforsgra naten, laddade med bellit (2,7 kg.) och försedda
med Virgins rör. Den med perkussio nsrör M,64 försedda 17-cm.
granaten genomträ ngde hel, både taflan och plankvägg en, och
explodera de först uti en der bakom varande sandvalL De öfriga granatern a explodera de mellan taflan och plankvä~gen.
Det visade sig härvid att handgevä rskrutet åstadkom 1 det
närmaste samma verkan som belliten, med ·den skilnad dock
att handgevä rskrutets sprängver kan syntes hafva större utsträckning , under det att bellitens var mera lokal oqh i följ d
häraf större på närmast varande och mindre på längre bort
belägna föremål.
Chefen för Artilleri-D epartemen tet säger ·i sin rapport med
anledning af denna skjutning, att ehuru på grund af dessa
skjutförsö k icke så stort företräde kan gifvas åt belliten framför vanligt svartkrut, att han kan föreslå det senares utbytande mot det förra såsom spränglad dning uti' ihåliga projektiler så torde likväl af försöken framgå behofvet af att, vare
sig det ena eller det andra af dessa sprängäm nen komma att
användas, alla flottans för krigsbruk afsedda granater förses
med känsligare och kraftigare perkussio nsrör, än de nu faststäida af 1864 års modell.
Programm et för här ofvan OIUtal&de skjutförsö k upptog
)
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äfven s18utning . med 15-cm. pansargranater af st.ål med om·
kring 500 m. anslagshastighet mot 27 -cm. stålplåt. Denna
skjutning företogs i J anuai·i detta år. Tvenne pansargranater
laddade med bellit (O,o kg.) och försedda med vanlig bottenskruf, således utan antändningsrör, afskötos mot plåten. Ingendera granaten exploderade, den ena sönderslogs vid anslaget och den andra återkastades hel; inträngningen var omkring
24 cm. vid båda skotten. H varken den hel~ eller den söndrade
projektilen hade vid anslaget erhållit någon märkbar stukning
eller formförändring.
Häraf kan den slutsats dragas, att belliten ej exploderar
utan antändningsrör, om icke proj ektilen vid anslaget blir i
tillräckligt hög grad upphettad genom formförändring hos proj ektilmaterialet.
Såsom det framgår af chefens för Art. Departementet här
ofvan citerade omdöme öfver resultaten af N ovembers18utningen, hade genom försöken med nyare sprängämnen pragts i
dagen nödvändigheten af att ersätta vårt snart 30~åriga perkussionsrör med ett nytt och mera tidsenligt. Det under försöken använda Virgins rör var då naturligtvis det första, som
kom under ompröfning. Det visade sig emellertid ej vara
tillräckligt okänsligt för slag, i det att explosion kunde inträffa,
om det släpptes från en höjd af c:a 5 a 6 m. och fick falla
emot ett hårdt föremål. Man hade således att se sig om efter
rör med större säkerhet mot vådaexplosion. I detta afseende
är det i synnerhet tvenne principer för konstruktionen, som
synas förena största möjliga enkelhet med så godt som absolut säkerhet; den ena är tillämplig för rör, som inskrufvas i
projektilspetsen, och innebär att rörets antändning skall åstadkommas genom formförändring vid projektilens anslag mot
målet. Perkussionsrör af detta slag användas i engelska flottan under namn af ndirect action Fuzen och hafva visat sig
särdeles ändamålsenliga. Rör konstruerade enligt den andra
principen äro afsedda att inskrufvas i projektilens bas och vid
skottlossningen ar;meras genom !lf gastrycket åst!J!dkomme!l.
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formförändring, så att de sedan i likhet med vanliga perkussionsrör antändas genom projektilens retardation vid stöt emot
något föremål.
Som bekant upptager belliten med begärlighet fuktighet
ur luften, så att den måste förvaras uti väl tillslutna kärl. För
att utröna i hvad mån denna egenskap kunde utöfva inflytande på sprängverkan hos under någon tid förvarade, laddade
granater, profvadas i Juni detta år tvenne dylika. Målet var i
allt väsentligt lika det, som användes vid de här ofvan beskrifna N ovem berförsök en. Anslagshastigheten var omkring
400 m.
l:a skottet: 17-cm. granat laddad med 2,s5 kg. handgevärskrut och forsedd med ett lldirect action, rör af engelska flottans modell, hvars bottenbricka blifvit utbytt mot den i Virginska rören använda brickan med 4 tändpiller. Projektilen
exploderade några meter bakom den plåtbeslagna väggen, som
kullkas.tades utåt. 'l'ak och sidor visade stora märken efter
sprängbitar och. bakre väggen var utslagen.
.
2:a skottet: 17-cm. granat, som i nära 7 månader varit
laddad med 2,4s kg. bellit och sedan laddandet varit för:varad i ett torrt skjul. Den var försedd med Virgins rör med 4
tändpiller och hade under förvarandet ökats O,s1 kg. i vigt.
Denna granat sprang ej förr än uti eller tätt framför bakre ,
väggen, som förstördes. I öfrigt förmärktes blott ringa skada.
3:e skottet: 17-cm. granat laddad samtidigt med den förra
med 2,1 kg. bellit och sedermera förvarad uti en fuktig källare. Totala vigten hade under förvaringen ökats med 0,33 kg.
Perkussionsröret var af samma slag, som i andra skottet. Denna
projektil sprang 2 a 3 m. framför bakre väggen och åstadkom
stora märken i sidor och tak; bakre väggen var utslagen.
Detta föi:sök bestyrkte den förut vunna erfarenheten om
förhållandet mellan handgevärskrutets och bellitens sprängverkan. Derj emte visade det sig, att sprängningen inträffade senare och gjorde mindre effekt vid dessa bellit-granater, än vid
dem som i N ovt;~II),ber profv~des genast sedan de blifvit lad·

Panset r.
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dade. Det vid 1:a skottet använda engelska röret gaf så god t
resultat, att fortsatta försök med detsamma torde vara att
emotse.

tilmaterial under de sista åren intagit i förhållande till hvarandra, och som dessutom är af särskildt intresse för oss, lemnar profningen af en stålplåt tillhörande pansarbåten Thules
bepansring, hVIlken levererats af firman Schneider et Cie i
Creusot. Denna profning försiggick i midten af December
sistlidet år å bemälde firmas skjutplats i närvaro af chefen
för marinförvaltningens artilleriafdelning såsom representant
för svenska regeringen.
För att erhålla någon erfarenhet om, huru våra inhemska
stålprojektiler betedde sig gent emot pansar af bästa utländska tillverkning, hade man öfverenskommit med Schneider et Cie
om, att för profs]8utningen skulle användas flottans vid Finspong tillverkade 15-cm. pansargranater af stål. Profplåten
uttogs bland de plåtar, som voro färdiga för afsändning, hvarigenom dess prof gifver en fullt riktig töreställning om motståndsförmågan hos .pansaret, sådant det användes på fartyget.
Plåtens dimensioner voro 2,o m. X 1,5 m. X 25,o cm. Öfriga
uppgifter om skjutningen framgå af tab. I.

Den så kallade striden mellan kanonen och pansaret, som
började på 60-taiet och sedan pågått under årtionden, kan numera anses vara utkämpad. Som vi påminna oss afgj or des den
på det hela taget till kanonens fördel. Ty huru tung och
svårhandterlig en tillräckligt kraftig kanon än blef, så var det
dock ojemförligt mycket lättare att applicera den ombord på
ett fartyg, än att förse en nöjaktigt stor del af detsamma med
ett pansar så tjockt, att det emotstod kanonen. I mån, som
detta förhållande klarnade för pansar- och fartygskonstruktörer, funno de förstnämnda på att öfverföra striden på ett annat område, hvarigenom resultatet af kanonens seger ktl;nde
göras värdelöst - och så börjad e striden mellan pnJJektilen
och pansaret. Denna uppkom derigenom att man, i stället för
att ytterligare öka pansarets tjocklek, lade an på att gifva det
en sådan hårdhet och seghet, att projektilerna skulle krossas
emot detsamma utan att komma igenom. Detta har ,åter
föranled t konstruktionen af kraftigare projektiler och sålunda
har nu denna tätlan fortgått under nära 15 år med vexlande
resultat. Under de senaste åren har på det hela taget projektilen haft öfvertaget, så att förhållandet mellan stålpansaret
och stålprojektilerna varit ungefår detsamma som fordom förhållandet mellan jernpansar och jernprojektiler.
Pansarets ändamål, som från början var att utestänga projektilerna, är numera att reducera deras verkan, så att endast
det fåtal, som förenar bästa material med tillräcklig anslagskraft och fördelaktig anslagsriktning släppas igenom. I mån
som de snabbskjutande vapnen vuxit i antal och effekt har
denna pansa,rets egenskap framträdt allt tydligare, så att dess
betydelse, långt ifrån att hafva blifvit förintad genom kanonens seger, i dess ställe numera är mångfaldigad mot förr.
EH fl~e~pel på qeiJ. 13t~IJ.dp1.Wlrt 1 som :pa:p,l?flr oph :projek-

Tab. I.

(Dec. 1891.)
~=

Projektiler
Plåt

An-~----- ~
Beskaffenhet

tal

15-cm. (Fin15,o cm., stål 3 spong) (Smidt
,o
'
stil.!.)
.\
(Creusot)

l

l

Anslags- Spetsens Inträngn. pr cm. af\
genomtr.-förmågan
hastighet inträngn.
i smidt jern
Vigt
cm.
em.
m.
kg.

45

564

l
1
1

32,o

l O,oo (en

sprir.ka).

l

Inträngningen per cm. aJ projektilens genomträngningsförmåga i smidt jern gifver ett ungefärligt värde på det använda pansarmaterialets godhet sålunda, att iu mindre denna
inträngning blir utan att spricka uppstår, desto bättre är plåtmaterialet. Genom att jemföra storleken af inträngningen pr
c. m. af genomträngningsförmågan för olika pansarförsök erhåller man äfven ett medel till ungefärlig jemfi:irelse af materi~+let !!,os plåtar 1 l;>eskj~tna u.nclt?r 9lik1+ al!sla~shasti~ht?ter ot;:P.,
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med olika projektilvigter . Vid ofvanstående prof gick en af
projektilerna sönder vid anslaget. Detta inverkade dock ej
på inträngningen s djup, hvilket låg emellan de båda andra
projektilernas. Dessa sistnämnda tillbakakastade s hela och med
en ytterst obetydlig formförändring . De trenne skotten voro
så placerade, att träffpunkterna s medelpunkter inföllo i spetsarue på en liksidig triangel med 2 1 L kalibers sida och beläg en midt på plåten med spetsen uppåt. Vid det tredje skottet uppstod en genomgående spricka från träffpunkten och till
plåtens öfverkant, men i öfrigt förefunnas inga sprickor. Både plåten och projektilerna stodo sålunda på ett glänsande
sätt profvet, ty att en och annan projektil går sönder vid anslaget inträffar äfven med de allra bästa projektiler af utländsk tillverkning.
Sedermera har emot samma plåt, efter dess ankomst till
Carlskrona, skjutits ytterligare 4 st. 15 cm. Finspangs stålpro·
jektiler såsom angifves af nedanstående tabell n.

och Ochta för 2 år sedan profvade Creusötplåtarn e, sli tyckes dessas material hafva varit öfverlägset. Dock måste härvid tvenne omständighete r tagas i betraktande, nämligen, dels,
att man bör hafva skäl att vänta sig bättre egenskaper hos
en enstaka, enkom för profning levererad plåt, än hos en plåt,
som på måfå blifvit uttagen ur en leverans till ett helt fartyg
och som således representerar hela tillverkningens medelbeskaffenhet. Och dels vill det synas, som om det för Thules
plåt använda sättet för profningen, med 3 skott nära tillsammans och i plåtens midt, skulle fresta materialet mera, än det
i Amerika och Ryssland använda sättet att likformigt sprida
5 skott öfver hela plåten. Förlidet år anstäldes på franska
regeringens ekjutplats vid Gavre ett i detta afseende belysande fö~sök, hvars vigtigaste data framgå af omstående tabell III.
Man hade anskaffat tvenne nickelstålplåta r, 2,5-cm. X 2,a-m.
X 26,o-cm., fullkomligt lika behandlade och af i möjligaste
mån lika qvalite. Den ena plåten profvades enligt den amerikansk-ryska och den andra enligt den franska metoden.
De fem proj ekt:na, som afskötos mot den förstnämnda plåten,
hade ett sammanlagdt magasineradt arbete af 4,964 mt. och
voro alla hela utom en, medan de tre 24-cm. projektilerna som
träffade den andra plåten, samtliga krossades vid anslaget och
blott hade 3,683 mt. sammanlagdt arbete. Detta oaktadt visade den första plåten endast några obetydliga ytsprickor,
men deremot den enligt franska metoden profvade plåten,
dels tvenne stora genomgående sprickor i rät vinkel, gående
från midten till venstra och öfre kanten, och dels sprickor
förenande träffpunkterna . Som bekant inverkar projektilens
kaliber på benägenheten till sprickbildning , så att ju större
kalibern är i förhållande till plåtens tjock\ek, desto större är
verkan att spräcka plåten.
ereusötpansare ts alltmera stigande anseende har under de
senaste åren lockat engelsmännen att äfven försöka sig på
tillverkning af stål- och nickelstålpausa r. Att de ej varit utan
framgång häruti synes af tabell IV, angifvande reBultaten af

Trth. II.

(Aug. 1892.)

-

l

Plåt

Samma som i

Tab I.

-

Proj ektiler

t~- ~ Beska~enhet l

Vi~t

b"
2 115-cm. (smid_ll k<'

2

d~, Finspot~g)

l o-cm (osnml
da d:o)

I

J
(

1

J

45,G

cm.l

Inträngn. per
Anslags- Spetsens af gcnomt r.-furmåhastighet intriingn. gan i smi dt jern
1'111

l

m.

l

<'.JU.

558

27,5

556

27,5

l

l

(

fl era s j)l'ickor)

(d:o

d:o)

De tvenne första af dessa voro profprojektiler till en leverans af smidda pansargranater , de andra två voro osmidda
försöksprej ektiler. D e senare visade sig nästan lika bra som
de förra. Plåten erhöll många sprickor dels förenande träffpunkterna och dels gående ut till kanterna, men utestängde
likväl alla proj ektilerna utan att falla i stycken, eller på något
ställe blotta backningen.
Om man jemför Tltttles pansarplåt med de vid Annapolis
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profning ombord på Nt:ttle i Portsmouth af två stycken plåtar om 2,4 m. X l,s m. X 26,7 cm. af Cammels tillverkning.
Efter det afgörande nederlag, som compoundplåte n led
vid Annapolis och Ochta förlidet år hafva dess förkämpar i
England oförtrutet arbetat på att förbättra detta pansarmaterial för att återgifva det dess förlorade anseende. Denna
sträfvan synes företrädesvis gå ut på att gifva den stålade
sidan af plåten en utåt ytan tilltagande hårdhet, medelst en
tillsvidare hemlighållen metod, som benämnes efter sin uppfinnare, captain Tressicler (f. d. Royal Engirieers). Ännu fattas
dock mycket uti att de tressidererade compoundplåt arne kunna
mäta sig med nickelstålet. Pansar af sistnämnda material tillverkas numera enligt Schneider et Cies metod äfven i Förenta
Staterna; och Bethlehemverk en derstädes synas under det förflutna året h.afva tagit ledningen med afseende på framställning af det yppersta pansarmateriaL Man har derstädes ej
åtnöjt ·sig med de resultat, som Schneiders metod för tillverkningen gifvi.t, utan har lagt an på att ytterligare fullkomna
denna tillverkning genom att _gifva den utåtvända ytan af
pansarplåten en hög grad af hårdhet. Metoden att öfverföra
j ern till stål genom att under en längre tid glödga det, inpackadt uti kolstybb, har länge varit känd och använd. Efter
hvad det vill synas är det endast genom en tillämpning häraf
på framsidan af nickelstålplåtar, med derpä följande vatten·
härdning, som det lär hafva lyckats Mr. Harvey att framställa
ett pansarmaterial , mot hvilket de bästa hittills tillverkade
pansarprojekti ler krossas som glas utan att lyckas spräcka
plåten .
Pä skjutplatsen vid Inilian Read, tillhörig Förenta Staternas flotta, har allt sedan slutet på Oktober förlidet år pågätt
profrungar af talrika amerikanska pansarplåtar. Man har der
försökt, såväl nickelstål, som vanliga stålplätar och dessa dels
harveyserade och dels icke. I tabell V lemnas en öfverblick
af profven med de tvenne plåtar, båda af harveyseradt nie-
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- i1ö kelstål, hvilka gifvi~ det bästa resultatet. Plåtdimensionerna
voro : 2,4 m. X l,s m. X 26,7 c. m.
Vid båda dessa plåtar visade sig den ena halfvan betydligt öfverlägsen den andra, i den att projektilerna gingo sönder
vid anslaget med en betydligt förminskad inträngning, utan
att den omgifvande delen af plåten visade någon benägenhet
till sprickbildning. En annan plåt, af samma sort som den
senare i tab. V., profvades vid Bethlehemverken i Juli månad.
Både plåt och prof voro i möjligaste mån lika det ofvannämnda
regeringsprofvet. Men det lär ha visat sig, att den vid Bethlehem profvade plåten. var lika god allt igenom som den bästa
halfvan af den vid I ndian Read profvade. Fem 20 c. m.
Holtzers stålprojektiler gingo .sönder emot den hårda ytan
på denna plåt, utan att lyckas frambringa en enda spricka,
hvilket är det högsta önskningsmål, som kmmat ställas .på ett
dylikt prof. Om nu äfven erforderlig jemnhet kan gifvas åt
denna tillverkning, så har härmed pansaret erhållit ett afgj ordt .
öfvertag uti striden med proj ektilen - af huru lång varaktighet må framtiden utvisa.
Såsom bekant anordnade Finspangs styckebruk i Mars
1891 en profskjutning, hvari bland annat afprofvades ett höjoch sänkbart pansartorn för 57-mm. snabbskjutande kanon.
Sedan det sålunda visats, att pansartorn af det slag, som
bestämts för linien III på K ungsholms fastning, kunna tillverkas inom landet, så återstod dock att utröna, huruvida
materialet uti dem var i besittning af nöjaktig motståndskraft.
För detta ändamål anordnades sistlidne J uni vid Finspong en
profskjutning emot en plåt (l m. X l m. X 7,o c. m.) af samma
material och tjocklek samt lika behandlad som de- eventuelt
för Kutigsholmen afsedda pansarkupolerna. De af K. F ortifikationen för profvets godkännande uppställda fordringarna
voro: att plåten skulle utestänga 4 mot densamma afslgutna
57-mm. stålproj ektiler med en anslagshastighet af 430 m. utan
att å framsidan visa större radiela eller å baksidan cirkumferentiela sprickor omkring utbnkningarna vid träffarne. Såsom
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synes af omstående tabell uppfylde plåten fullkomligt dessa
fordringar.
För att utröna gränsen för plåtens motståndskraft skötos
ytterligare några skott emot densamma med ökad anslagshastighet. I dessa skott nätt och jemt genomslogs plåten samt
erhöll ett par genomgående sprickor (se tab. VI). Till jemförelse meddelas_ äfven i samma tabell tvenne resultat af utländska försök med plåtar af ungefår motsvarande dimensioner.
Härvid måste dock ihågkommas, att Finspongsplåten, för att
kunna representera materialet hos den i ett stycke gjutna
p~nsarkupolen, livarken var smidd eller härdad. Ej heller var
den understödd af någon backning, utan var medels 4 krokar
fästad till ena gafvelväggen af en omkring 2 m. lång lår fyld
med sand. Plåten låg ei an emot låren, utan hölls ifrån densamma ge:g.om bräder fåstade till låren, bakom plåtens öfre och
nedre kant.

Halls ankare.
Sedan flera år tillbaka hade icke några officiela· försök
med olika slags ankaren egt rum, livarför det engelska amiralitetet för ungefår två år sedan beslöt att låta anställa dylika
i Portsmouth, emedan på senare tiden flera nya ankartyper
uppfunnits och införts såväl i örlogs- som handelsflottan. Viikoren för att få deltaga i dessa försök bestodo endast dernti,
att hvarje ankare måste vara försedt med lägg och att de exemplar som ej godkändes skulle få återsändas utan att betalas. Ungefår 14 olika slags ankaren inlemnades på dessa viikor till försök. Inom ett par månader kasserades emellertid
af dessa nio, och med stort intresse afvaktade man utgången
af slutexperimenten med de återstående fem.
Hufvuclprofvet för att utröna deras förmåga att gripa och
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hålla fast i botten företogs den 14, 15 och 16 September 1891
ombord å pansarfartyget Fle1·o. Tillvägagåendet var följande:
ankarue fålldes successivt från Hero och vid hvart och ett af
dem var fästad en liten boj, som utmärkte dess läge. En
roddbåt utlade ett andra ankare i omedelbar närhet af det
fällda, äfven försedt med märkeboj. Härpå backade Hero under 20 minuter för half maskin, livarefter elen distans, som ankaret hade draggat med noga uppmättes. En dykare undersökte samtidigt ankarets läge o~h beskaffenheten af den botten,
öfver hvilken det hade släpat. Då Heros bogankare vägde
4,877 kg. men de afprofvade ankarues vigt blott belöpte sig
till 1,930 kg., är det tydligt att profvet var mycket strängt, ty
fartyget var ju teoretiskt taget myoket för svårt för ankarue.
Detta bekräftades äfven deraf, -att fYra af ankarue släpades en
sträcka af 60-800 m., innan de fingo bottenfäste. Ett berömvärdi undantag härifrån gjorde det Hallska patentankaret, hvars
beskrifning vi bifoga härueclan. Detta släpades enelast några
få fot, och hade dervid efter dykarnes utsago uppstaplat framför sig ej mindre än 3,oo .m. dy och kisels and, sålunda visande
sig vara den bästa af alla samtidigt afprofvade ankartyper.
Resultatet ansågs af engelska amiralitet så tillfredsställande, att det i början af December hos firman J. F. Hall i Sheffield beställde ett ankare afsedt för Blake, som är flaggskepp
på den nordam8l·i~anska och vestindiska stationen, der det
skulle blifva bogankare och således komma att i första hand användas. Senare hafva dylika ankaren bestälts för en hel mängd
fartyg inom engelska marinen, hvarj emte ''Board of Trade'1 och
"Lloyd's Register" förorda dessa ankaren för användning å
handelsfartyg.
Egendomligheten hos detta ankare, (som finnes afbildadt å
den vid sid. 94 fästade planschen) ligger i den mycket enkla och
kraftiga konstruktionen af kronan, som uppbär flyna och tvingar
dessa att gripa fast i botten, när en frestning af kettingen utöfvas på ankaret, livarigenom undvikes att detta upprepade
gånger stjelper öfverända eller draggar med, som hittills varit
hufvudfel hos ankaren utan stock.

- 114Hela ankaret består af två delar: den nyss nämnda kronan med flyna samt läggen med tvenne tappar, omkring hvilka kronan kan vrida sig så att flyna bilda en vinkel af 54° med
läggens riktning. Kronan har en öppning, i hvilken läggen
instickes, och är trågformi gt urhålkad, så att läggens tappar
noga lagra sig deri. I läggens fot eller understa del är ringen för bojrepets fastsättan de anbragt. Genom denna enkla
konstrukt ion undvikes bultar, sprintar etc. etc. hvilket tydligen är en stor fördel för tillförlitlig heten hos ankaret. Den
enda bult, som finnes, går genom trågets utstående delar och
tapparne, men tj enar endast att hålla dessa i inbördes läge,
så att om den möjligen skulle förloras detta ej inverkar på
ankarets hållfasthe t. Båda hufvuddel arne äro gjor-da af solidt
gjutstål, hvarigeno m de göras oberoende af ofullkomlig smidning.
Emedan ankaret är utan stock, kan det med lätthet intagas genom
klysen och uppläggas långs sidan, i fö\j d hvaraf ankarman övern betydligt förenklas. När ankaret är fäldt behöfver man
ej riskera att fartyg, som på grundt vatten passera öfver detsamma, skola lida någon skada, då inga utstående delar sticka
upp ifrån botten; lika så litet kunna främmand e kettingar eller tåg oldaras af sådana ankaren. Deremot är det nästan
omöjligt att uppfiska ankaret, om ketting och bojrep skulle
springa, ett fall som dock sällan inträffar. Utom sin stora
enkelhet och kraftighet har detta ankare äfven den stora fördelen att vara billigt, ty det lär kunna erhållas för halfva det
pris de hittills mest använda och tillförlitliga ankaren betinga.
E. R.
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Flottan under sistförflutna året.
(Forts. fr. sid. 13)

III.
Flottans öfningar och Undervisningsverk.
Under senaste med den 30 Septembe r tilländalu pna und'ervisnings- och öfningsår vid Flottan hafva följande ·öfningsfa rtyg och afdelning ar utgått, nämligen:
a) Fartyg tillhörande skolorna:
Fregatten Vanadis, för öfning med sjökrigssk olans kadetter i 4 månader och 12 dagar, under hvilken tid fregatten besökte Deal, Madeira, Falmouth , Vliessi~gen, Antwerpen~ Helsingborg, Torekow, Helsingbo rg, Carlskron a, V estervik, h varetter den efter i sistnämnd e hamn fullbordad e hamn- och sjömätningsö' fningar, återkom till Carlskron~ den 2 Septembe r.
Befälsteck net hissades den 2 Maj, fregatten inmönstra des
den 6 i samma månad, inspektera des den 30 Juli i stridsskju tning med kanoner, segelexercis och manöver och den 2 September i landstigni ng samt afmönstra des den 10 Septembe r.
Korvetten Norrköpiny, för öfning II\ed den värfvade stammen vid båda stationern a under 5 månader och 15 dagar.
Under förra hälften af expedition en, då besättning en utgjordes af 2:a årsklassen af den värfvade stammen och en del af
den fasta stammen, besöktes Malmö och Helsingbo rg, der 31
aspiranter embarkera de, Stavanger , Göteborg, Malmö, Matvik,
i hvilken sistnämnd e hamn må,lskjutnings- och hamnöfni ngar

företogos.
I Garlskron a der korvetten efter undergån gen inspektion
'
af stationsbe fålhafvare n ankrade den 27 Juni, afpolletter ades
allt manskap tillhörand e 2:a årsklassen af värfvade stammens
matrosafd elning; hvarefter ett motsvaran de antal af värfvade
stammens l:a årsklass embarkeraC:e.

-
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Under denna senare del af expeditionen besöktes Helsingborg, Portsmouth, Korsör, Sandhamn och Matvik, hvarest aspiranterna afpolletterades samt målskjutningsöfningar m. m. verkställdes. Korvetten återkom till Carlskrona den 21 September
och inspekterades derstädes den 23 i samma månad.
Befälstscknet hissades den 19 April, fartyget inmönstrades
elen 2 Maj och afmönstrades elen 30 September.
Skeppsgosseafdelningen, bestående af briggame Gladau,
Falken, Skirner och StwppoJ!p, för skeppsgossarnes öfning ombord i fl månader och 23 dagar. Öfningarna fortgingo till
medio af Juni månad för de tre sistnämnda briggarne i Carlskrona skärgård och angränsande farvatten, samt för briggen
Gladan, som varit detascherad för kryssning i Östersjön och
Kattegatt.
Den 20 Juni afgick hela afdelningen från Cariskrona på
den sedvanliga längre seglingen till Malmö. Under seglingen
besöktes vidare Helsingborg, Malmö, Carlshamn, Matvik. Afdelningen återkom till Carlskrona den 4 Augusti och inspekterades af stationsbefälhafvaren derstädes den 22 Augusti.
Befälstecknen hissades den 9 Maj och briggame inmönstrades den 16 Maj, samt afmönstrades den 29 Augusti.
Skjutskolmfdt.lningmi, bestående af skolfartyget Stockholm,
kanonbåtarue Skagnl och Gunhild för skjutskolans öfningar i
2 månader och 11 dagar; afdelningen var förlagd i Carlskrona
skärgård (Bollösund) och under en tid af 18 dagar var till densamma delad en 2:a klass minbåt.
.
Befålstecknet hissades den 21 April, afdelningens fartyg
mmönstrades den 4 Maj, inspekterades af stationsbefälhafvaren i Carlskrona den 23 Junl. och afmönstrades den 30 Juni.
Mina/delningen, förlagd i Carlskrona skärgård vid Vestra
Hästholmen, bestod af logementsfartyget af Chapman, ängkranpråmarue N:ris 2 och 4 samt stångminbåten N:o 143 jemte erforderligt antal båtar och pråmar.
Afdelningen började rusta den 15 J:uni, inmönstrades den
21 i samma månad, inspekteradE:)s clE:)n -:1 Augusti af ~?tations~
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befälhafvaren i Carlskrona och afmönstrades den 11 Augusti.
Kanonbåten Gunhild och minbåten N:o 77 hafva under
Augusti månad varit stäida under chefens på fregatten Vanadis
order i och för sj ökadetternas öfningar i ångmaskins- o ch ångfartygshand terande samt .minbåtsöfningar.
Vid stationerna hafva under April och Maj månader utförts stångmineöfningar och under förra hälften af Juni månad
förberedande mineringsöfningar vid Carlskrona station.
I sammanhang med stångmineöfningarna vid Carlskrona
station har jemväl lotsöfningar egt rum såväl under dager som
mörker i inloppen till Carlskrona.
b)

}'artyg ej tillbörande skolorna.

Skolfartyget Stockholm samt logementsfartygen Eugenie och
af Chapman hafva användts respektive 8, 8 och 9 dagar för
de flottan 1891 tilldelade värnpligtige. Befälstecknen nedhalades den 8 och 9 Oktober efter 58, 58 och 59 dagars expedition.
Kanonbåten Svensksund, vinterexpedition till rikets vestkust för uppehållande af ordning under pågående sillfiske samt
för att bispringa nödstäida fartyg, i 4 månader 27 dagar.
Befälstecknet hissades den 22 November 1891, samt afmönstrades fartyget den 16 April 1892.
Korvetten Saga under 2 månader och H dagar för utbildning af ombord varande personers praktiska tjenstduglighet i
sjökrigsmannayrkets olika grenar.
Under expeditionen besöktes följande hamnar: Malmö,
Helsingborg, Leith, Trondhjem och Matvik. Korvetten återkom
till Carlskrona den 26 Augusti och inspekterades den 29
Augusti.
Befålstecknet hissacles den 27 Juni, korvetten inmönstra.
des den 7 Juli och afmönstrades den 3 September.
För befarande af olika krigsleder samt för att underhålla
och utveckla personalens sjömilitära duglighet vid sidan af en
del försöl~s verkställande med ny materiel till diverse ändamål
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hafva kanonbåtarne Diso, Verdande, ristrid och Sigrid varit på
expedition i Östersiön under respektive 1 månad 18 dagar, 1
månad 20 dagar, 1 månad ~1 dagar samt 1 månad 15 daga~.
Befälstecknen hissades å Disa och Astrid den 27 Juni och
å Verdande och Si_qrid ·den 30 Juni. Alla fyra inmönstrades
den 5 Juli; inspekterades den 11 Augusti och befälstecknen
nedhalades den 13 Augusti på samtliga med undantag af å
Verdande, der befälstecknet först ströks den 15 i samma månad.
För utbildning i minbåtstjenst har kanonbåten Svensk.~uud
·och minbåtarue N:ris 1, .'3, 5 och' 7 under 1 månad och 18
dagar varit rustade. Örningarna pågingo i stockholros skärgård.
Befälstecknen hissades den 27 Juni, fartygen inmönstrades den 5 Juli och afmönstrades den 13 Augusti.
Chefsfartyget Drott på expedition i Stockholms skärgård
i 29 dagar; befälstecknet hissades den 5 Augusti. Fartyget
inmönstrades den 9 Augusti och afmönstrades den 2 September.
Kanonbåten Alf!tild för särskildt uppdrag på rikets ostkust
i 3 månader och 17 dagar. 'Befälstecknet hissades den l Juni;
inmö~strades den 7 Juni och afmönstrades den 15 September.
Ångfartyget Sköldmön på expedition i Stockholms skärgård och Mälaren i 28 dagar.
Ångfartyget Valkyrian för transporter m. m. i 21 dagar.
Transportfarty get 3 L och ångslupen Fårösund i särskildt
uppdrag för generalstaben, på expedition i Mälaren och Hjelmaren under 3 månader och 2 dagar.
Sjömätningsex peditionerna från föregående undervisningsår afslutades den 3 Oktober 1891. Under året har dylik öfning utförts af fartygen Falken och T!lrnan under 4 månader
och 22 dagar. Fartygen inmönstrade den 12 Maj och voro expeditionerna ej afslutade den 30 September.
Skolfartyget Stoc!.-holm och logementsfarty gen Eugenie och
af Uhapmrtn hafva användts för de flottan 1892 tilldelade värnpligtige från den 12 Augusti, då befälstecknen hissades. Den
30 September voro dessa öfningar ännu ej afslutade.

~
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Vid karantäns- och observationspl atserna, anordnade med
anledning af i Europa här:jande kolerafarsot, hafva följande
fartyg v-arit stationerade:
31
Vid H ven ......... kanonbåten Disa; befälstecknet hissad t den 1 8
3
/9
,
,
,
Si_qrid;
,
, Känsö
, J uniskären
, 9'Is
,
,
Astrid;
,,
(Sundsvall)
samt såsom observationsfa rtyg för Öresundsletsar ne:
Vid Helsingborg, kanonbåten Verdande; befälstecknet hissad t den ..... ................... ................... ...... ... ....... . 29 /s·
, Falsterbo, kanonbåten Svensksund; befälsteckn,et his29
/ 8•
sadt den ................... ................... ......... ,.............
qvarännu
fartyg
dessa.
Den 30 September voro samtliga
liggande å sina stationer.
Under öfningsåret har följande antal officerare tjenstgjort
till sjös:
5.
Kommendörka ptener af l: a graden ...... ,.................... .......
5.
af 2:a graden.......... .................... ..
,
39.
·
..........
...................
...................
Kaptener ...................
Löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . 44.
Underlöjtnant er................. ... .. ................... ................. 16.
Undervisnings verkens verksamhet har fortgått i enlighet
med derför gällande reglementen.
Kongl. Sjölct·igsskolon räknade den 1 Oktober 1891 79 kadetter, af hvilka 5 den ~9 Oktober utnämndes till underlöjtnanter vid Kongl. Flottan. Sedan den 10:e Augusti detta år
en kadett utnämnts till underlöjtnant vid Kongl. Flottan, en
kadett på grund af underkännand e betyg lemnat skolan och
9 ynglingar efter förut genomgången pröfning som aspiranter
vunnit inträde i skolan den l Oktober utgjorde kadetternas
antal sagde dag 81.
Slceppsgosseskolan, har meddelat undervisning åt 305 skeppsgossar; 23 hafva från skolan utexaminerats.
Exercisskolan i Car·lskrona har lemnat undervisning åt 514
man, af hvilka 435 approberats.
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Vid Sfockllolms exercisskola hafva af 315 man som åtnjutit
undervisning, 294 approberats. Dessutom hafva vid Carlskrona stations exercisskola 5 underlöjtnanter genomgått befälskurs och 20 reservofficersaspiranter militärkurs, af hvilka sistnämnda 10, blifvit approberade och utnämnde till reservunderlöjtnanter.
Vid exercisskolan å Kungsholms jl'lstning, har undervisning
meddelats åt 137 man, af hvilka 116 approberats.
Uti underb~fälsskolan i Cadskrona har undervisning meddelats åt 10 reservofficersaspiranter och 105 man, af hvilka
samtlige aspiranter och 73 man approberats. Tvenne underofficerare hafva genomgått sj ökaptensklassen.
Vid sammet skola. i Stocklwlm, hafva undervisats 47 man,
af hvilka 33 man approberats.
Vid min skolorna, hafva undervisats: i Carlskrona 11 office~
rare, 10 ~eservofficersaspiranter och 57 man samt i Stockholm
70 man. Af dessa hafva alla approberats, utom 8 man i Carlskrona och 6 man i Stockholm.

Kanonbåten Svensksund har erhållit en luftkompressionspump och diverse inventarier.
Minbåtarne Gonduls och Gudur·s skrof äro bordlagda, lysmaskiner och strålkastare fårdiga samt ångmaskiner, ångpannor, luftkompressionspu mpar, styrmaskiner, inredning, inventarier och utrustningseffekter under tillverkning. Kompletteringsarbeten samt prof- och besigtning!lresor för minbåten Agda
äro afslutade.
Briggen Snappopp har undergått svår reparation af bottnen. Kapell af galvaniserad, korrugerad jernplåt hafva tillverkats för ängmudderfartyget och två mintransportpråma r.
Skolfartyget Stocklwlms ångpannor och ångmaskiner hafva uttagits ur fartyget samt maskineriet slopats. Slopning af korvetten Josephine har afslutats.
Vid Blockholms stations vwf har 1ninbåten Agnes nybyggnad afslutats. Pansarbåten Hi/dur har undergått s.vår reparation samt, i likhet med pansarbåtarue Gerda och Sölve, erhållit
nya ankarspel. Nybyggnad af en minkranpråm (N:o 6) har på.
börjats.
Arbetena med pansarbåten 1'/lltles byggnad hafva fortgått
vid Hergsunds mekaniska verkstads aktiebolag. Pansarplåten
till detta fartyg har tillverkats och levererats af firman Schneider & Cie i Creusot.

IV.
Utveckling och underhåll af flottans materiel.

FartygsmaterieL*)
Vid Carlskrona stations varf hafva för pansarbåten Thule
två luftkompressionspu mpar, tre ångmaskiner för drifvande af
dynamomaskinerna samt ångpannor och ångmi1skiner med allt
tillbehör för tvenne ångslupar blifvit tillverkade.
Å pansarbåten Svea har inredningen å trossdäck ändrats
samt värmeledning medels ånga anordnats. För pansarbåten
Göta hafva två öfvervattens minutskjutningstub er tillverkats
och uppsatts å trossdäck, diverse inventn,rier anskaffats och
arbeten för inledande af värmeledning medels ånga påbegynts.
") Utdrag ur •Riksdags-Berättelsen•.

Artilleri- ocb minmaterieL
För pansarbåten Thule hafva å Carlskrona stations varf
tillverkats två 25,4 cm. lavettage med tillbehör.
Å Stockholms stations varf hafva en del handminor tillverka.ts.
Genom upphandling hafva anskaffats: 2 st. 25-cm. kanoner; 4 st. 15-cm. kan011er med tillhörande lavettage; 5 st.
57-mm. kanoner med tillhörande lavettage; 5,000 patronhylsor,
3,000 säk~rhetskapsiar, 4,000 proj ektiler och 5,000 tändhattar,
!j.lla dessa patrondel~r för 5.7-J?-ID· ka-non; 11883 projektiler för
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kanoner af öfriga kalibrar; 350;000 skarpa och 100,000 lös~j- patroner till gevär M~ 67 -89; 125,000 revolverpatroner; 20,000
tändpatroner samt 3,500 hylsor till dylika; 17,500 kg. brunt
prismatiskt krut samt för minväsendet ett parti elektriska kablar och 10,625 kg. handgevärskrut.
Genom armeförvaltningens artilleridepartements försorg
hafva 1,400 st. gevär M:67 blifvit förändrade till M67-89.
Å skjutbanan i Carlskrona hafva under år 1892 följande
skjutningar utiörts:
Jan. 9. Profskjutning af 25-cm. pansargranater af stål mot
27 -cm. smidd stålplåt.
" 15. Skjutning mot 27-cm. smidd stålplåt med bellitladdade 15-cm. pansargranater.
" 27. Profskjutning af en 57-mm. halfautomatisk kanon
MJFinspong.
Mars 12. Profskjutning af 25-cm. pansargranater af stål mot
27 -cm. smidd stålplåt.
" 17. skjutförsök med 2-mm. nobelkrut i 25-mm. kulspruta
M77.
n 21. Skjutförsök med 2-mm. nobelkrut i 25-mm. kulspruta
Mj77.
n 23. ~rofskjutning ·af 4,5-mm. nobelkrut ur 12-cm. kanon
M[81.
" 28. Profskjut:p_ing af 35-mm. krut ur 27-cm. kanon M[76.
n 30. Profskjutning af 5-mm. och 8-mm. eng. krut ur 17-cm.
kanon Mj69.
n Profskjutning af styckekrut ur 7-cm. framladdnings"
kanon M[63.
April 8. Skjutning med 1867-89 års gevär och patroner
laddade med röksvagt krut (för ·skottställning af
gevär).
d: o.
d:o
" 11.
" 13. Förnyad profskjutning af en 57-mm. kanon M[Finspong.

April 20. skjutförsök med 2-mm. nobelkrut i 25-mm. kulsputa
M77.
12, 22, 23, 25. Skjutning med 1867~89 års gevär och
n
patroner laddade med röksvagt krut (för skottställning af gevär).
71
26. Profskjutning af 57-mm. tackjamsgranater mot 5-mm.
stålplåt.
71
27, 29. Profskjutning af 3-mm. nobelkrut ur 57-mm. kanon
M:Finspong.
d:o
d:o
Maj 4 och 5.
d:o
d:o
" 23.
Juni 13 och 14. Profskjutni,ng af 3-mm. nobelkrut, 57-mm. jerngranater, basperkussionsrör och slaghattar med 57-mm.
kanon M[89.
" 16. Profskjutning af 2-mm. nobelkrut nr 25-mm. kulspruta M[77.
" 17. skjutförsök med fri sprängning af krut och bellitladelade granater ur 17 -cm. kanon M_69.
" 22 och 23. Skjutning med en 57-mm . .kanon M.Finspong
·
för pröfning af mekanismen (100 skott).
Juli 2 och 4. Profskjutning af 38-mm. projektiler ur 38-mm.
snabbskjutande kanon M 84.
Aug. 4. Profskjutning af ammunition till 1884 års revolver.
71
10. Profskjutning af 57-mm. stålgranater mot. 12-cw.
tjock plåt ur 57-mm. kanon M!Finspong.
" 13. Skjutning för att söka laddning för profskj1ftUÅng
af 15-cm. pansargranater af stål mot stålplåt af Schnei.der metall.
" 25. Profskjutning af 15-cm. pansargranater af stål M[88
mot 27-cm. smidd stålplåt. .
af ammunition till 1867-89 års gevär.
Profskjutning
12.
Sept.
" 28. Profskjutning ~f 4 st. 57 -mm. snabbskjutande kanoner M[89.
Okt. 3, Profskjutning af ammunition till 25-mm. kulspruta
M:77.
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5. Profskjutning af 57-mm. förkortade patronhylsor (kaponierhylsor) ur 57-mm. kanon lVIjFinspong.
Nov. 1.. Skjutning med 1867-89 års gevär och apyritpatroner.
111 3, 4 och 5.
Profskjutning af 25-mm. projektiler försedda
med styrgördel af koppar ur 25-mm. kulspruta.
Dec. l. Profsk:jutning af 25-cm. pansargranater af stål lVI,88
mot 27-cm. smidd stålplåt.
11
8, 9, 12 och 13. Profskjutning af 25-mm. projektiler försedda
med styrgördel af koppar ur 25-mm. kulspruta.
11
16. Profskjutning af 57-mm. patronhylsor ur 57-mm. kanon lVI,Finspong.
11
Profskjntning
af 2-mm. nobelkrut af nyare tillverk"
ning ur 57 -mm. kanon lVI[Finspong.
11
20. Profskjutning af 3-mm. nobelkrut ur 38-mm. snabbskjutande kanon lVIj34.
" 29. Profs-kjutning af brunt prismatiskt krut från Wetteren ur 15-cm. kanon lVI,83.
11
30. Profskjutning af 3-mm. nobelkrut nr 38-mm. snabbskji.ltande kanon M[84.

för uppställande af 3 st. 24-cm. kanoner i höj- och sänklavettage hafva i det närmaste afslutats.
Kruthusanläggningen å Bergholmen i Stockholms skärgård
är påbörjad.
Tänd- och syftstationer för minpositioner vid Carlskrona
och i stockhalms skärgård hafva blifvit färdigbyggda och försedda med inventarier.

Okt.

Hus- och byggnadsarbeten m. m.*)
Nya kolskjulen å Söderstjerna äro till byggnaden fullbordade och planering för j ernvägsspårs utläggning under arbete.
För upphalningsslip för minbåtar hafva verkstälts erforderliga
muddrings- och sprängningsarbeten, vexlar och vagnar äro
under tillverkning.
På fästningen Kungsholmen hafva rustkammare inredts,
hvarj emte tre hvalf inredts i och för anbringande af elektrisk
belysning. arbetena å minförsvarsbatteriet hafva fortgått,
men ej kunnat afslutas, emedan pansarlavetterna till batteriets
tre snabbeldskanoner icke blifvit levererade. Arbetf:)na i och

V.

Sjökarteverket.*)

Under år 1892 hafva följande sjömätningar blifvit utförda:
vid Gefleborgs läns södra kust och skärgård, der desamma;
från föregående års slutpunkter vid Limö och Edskö, blifvit
fortsatta till Iggö, omfattande en areal af 2129 qvadratnymil,
uppmätta i skala11 l: 20,000, och 2,u qvadratnymil, upplodade
i skalan 1: 50,(~)0; samt
vid N arrbottens läns kust och skärgård, der desammma,
från föregående års slutpunkter vid Rånö, fortsatts till Siksundsö, . Bergö och Rånö vestra sida, omfattande en areal af
1,14 qvadratnymil, uppmätta i skalan 1: 20,000.
Vid sjömätningsexpeditionen detta år hafva tjenstgjort 2
officerare, 4 underofficerare, 2 maskinister och 34 man gemenskap eller tillsammans 42 personer. En vid sjökarteverket
tjenstgörande ofiicer har under en kortare tid på hösten utfört
sekundär triangelmätning vid Gefieborgs läns kust.
Under året äro i koppar fårdiggraverade en specialkarta
öfver Öregrunds skärgård i skalan 1: 100,000, en kustkarta
öfver Stockholms skärgård i skalan l: 200,000 och en passkarta öfver Finska viken i skalan 1: 350,000; hvarjemte sjökarteverkets kartplåtar under året erhållit omfattande rättelser
och tillägg och 6 nya kartplåtar blifvit guillocherade.
I sjökarteverkets ga).vanoplastiska laboratorium hafva under
året 39 kartplåtar blifvit förjernade och i sjökarteverkets koppartryckeri hafva under året blifvit tryck'ta 9,688 sj ökort och
korrekturblad, 419 militärspecialer och 2,240 förtoningsplanscher.

*) Utdrag ur •Riksdags-Berättelsen•.
*)

Utdrag nr «Riksdags-Berättelsen•.

- 127-

-126Nettobeloppet af influtna medel för försålda sjökort har uppgått till 13,370 kronor 70 öre.

IV.

Nautisk meteorologiska byrån.*)

Under år 1892 har ej vidtagits någon förändring i antalet
af de under byrån lydande särskilda observationsstationerna,
hvilka således fortfarande utgöras af: 20 stationer för fullständigare meteorologiska observationer; 21 stationer- för endast
nederbördsmätning; 15 stationer för hydrografiska iakttagelser,
af hvilka stationer 9 äro fyrfartyg; 7 stationer för vattenhöjdmätning med registreringsapparater; 2 stationer för vattenhöjdmätning med peglar, vid Grönskärs och Ölands norra uddes
fyrplatser; samt 6 stationer för vattenhöjdmätning med peglar
inom sjön Mälaren, hvilka senare bekostas af hushållningssällskapen i Stockholms, Upsala, V estmanlands och Södermanlands
län.
Tjugu meteorologiska observationsjournaler, förda dels å
örlogs- och dels å handelsfartyg, hafva blifvit till byrån inlemnade och, sedan lämpliga utdrag at desamma verkstälts,
öfversända till meteorologiska institutet i Utrecht för observationernas bearbetande och vidare tillgodogörande.

VII.

Lotsverket.*)

Ett nytt ängfyrskepp har utlagts vid grundet Fladen i
Kattegat. Det är försedt med omgående spegelapparat, visande
röd gruppblänkfyr, äfvensom mistsiren för ånga.
N ya ledfyrar äro uppförda på Lärudden utanför Sundsvall, Kråkön utanför Hudiksvall, Råstensudde i Öregrunds
skärgård, Ådkubben och Skötkubben i närheten af Sandhamn,
Laboratoriiho_lmen i Carlskrona samt vid Hellevik i Blekinge.
Privata led- och hamnfyr.ar äro uppförda vid Skutskär, Visby,
Bäckviken på H ven, vid Lerberget på Bkånes vestra kust samt
vid Vanäs ndde nära Karlsborg.
Större eller mindre ändringar eller ombyggnader äro vid*)

Utdrag ur •Riksdags-Berättelsen».

tagna med Malörens, Yxhammarkubbens, Bokö, Ledskärs och
Alens fyrar.
Åtskill_iga nya ~quJ.d äro upptäckta, fö:reträP,esvis) N arrbottens och Smålands ' skärgårdar. Vid dessa äfVensom vid
nya. farleder, hvilka upptagits i Söderhamns skärgård och i
Öregrundsgrepen, äro utsatt!)- 51 nya flytande sjömärken,jemte
det att 26 dylika märken undergått förändring. Endast 4
prickar hafva indragits.
Kappelshamns lotsplats på Gotland har indragits .
.. För besörj ande af lotsuppassningen vid norra inloppet till
Oresund har tills vidare en ångbåt stationerats vid Öresund~
norra lotsstation i Viken.
En öfverenskommelse om samarbete vid lotsnir).g och delning af lotsningsförtj ensten mellan Öresunds norra !otsstation
i Viken och Helsingörs lotseri har den 19 December 1892 afslutats i Köpenhamn mellan sv:-enska Lotsstyrelsen och danska
Marinministeriet.

VIII.

Utfärdade författningar.*)

--·under år 1892 hafva följande allmänna författningar blifvit på föredragning af chefen för sjöförsvarsdepartementet ut_
fårdade, nämligen: den 22 Januari: reglemente för flottans pensionskassa och kungörelse angående särskildt faststäida g~·un~
der för pensioneringen af embets- och ~j enstemän samt vaktbetj ente vid lotsstyrelsen äfvensom af befäl och underbefäl vid
lotsverket; och den 5 Augusti: kungörelse angående ändrad lydelse af § 22 i reglemente för lotsverkets enskilda pensim~s
kassa.
*)

Utdrag ur «Riksdags-Berättelsen•.

Tidskr. i fijöt·. 1898.
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Franska flottans eskaderöfningar 1892.
Ehuru de uppgifter rörande franska :flottans stora sommarmanövrer år 1892, h vilka varit tillgängliga, visserligen icke
varit så fullstän_diga, att man med deras ledning kan göra
någon större skörd af för sj ökrigföringen värdefulla erfarenheter, hafva de dock varit tillräckliga att gifva en temligen
god öfverblick öfver dessa öfningars förlopp och de uppgifter
man med dem velat lösa, ämnen, som för fackmannen alltid
kunna gifva upphof till betraktelser af ett eller annat slag.
Hufvudändam ålet med ifrågavarande års öfuingar var att
studera kustförsvaret och dess organisation, inbegripet kustsignalväsendet. Man synes nämligen i Frankrike icke hafva känt
sig tillfreds med detta försvars · hittillsvarande organisation och
har för den skull under senare tid ombildat "la defense mobile" genom upprättande, möjligen efter italienskt mönster, af
torpedbåtsterri torier längs kusterna. På samma gång man nu
pröfvade ändamålsenlig heten af denna organisation, hvilken
hänger mycket nära samman med kustsignalväse nde t, fick man
t,illfälle att gifva kustförsvarspe rsonalen i sin helhet en utmärkt
lektion i strid mot fartyg. Det finnes äfven anledning antaga
att öfningarna i någon mån afsågo att utröna, huruvida icke
"le prefet maritime", hvilken ifrån sitt under fredst.id uteslutand e administrativa kall vid krigsutbrott plötsligt ser sig försatt i egenskapen af högste befålhafvare öfver stationens, med
kringliggande kustområde, samtliga stridskrafter till lands och
vatten, belastats med en alltför vidsträckt uppgift. Och då
marinprefekte n ytterst sällan erhåller tillfälle att utöfva militärt
befål, så afvaktade man öfningarna nr den synpunkten med
· icke ringa intresse.
Det var sålunda i hufvudsak strategiska och organisatoriska frågor man önskade finna besvarade genom dessa öfuingar., och lösningen skulle framkallas genom fartygs anfall mot
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kusten. Man mobiliserade emellertid icke hela kustförsvaret,
utan inskränkte sig till ett område i' Medelhafvet, innefattande
Tonlon och kusten mellan Cap Couronn~ och Villefranche samt
ett område vid nordkusten från Primel-skären till parallelen
genom Isle de Sein, innefattande bland andra platser Brest
och Oherbourg.
Af reservmanskap uppbådades endast ett fåtal - för de
tre örlogsstationer na sammanlagclt 1,300 man - hvilket fördelades till såväl det fasta som det rörliga försvaret. En mindre
del sändes ombord i tvenne derför rustade kryssarefartyg .
Operationerna skulle företagas samtidigt inom båda dessa
områden, och på båda ställena sönderfalla i tvenne serier. ·
Något egentligt program för öfningarna hade man icke ansett
nödigt att fastslå, utan fingo dessa utveckla sig naturligt;' men
som det dock var ett bestämd t mål, som skulle fullfölj as, så
hade de "anfallande'; order att angripa de befåstade platserna
såväl vid dager som nattetid, samt att verkställa bombardementer och försöka landstigningar i ändamål att förstöra jernvägar, semaforstation er och annat. stridsdomare ansåg man
sig också kunna undvara, då öfningen var af den beskaffenhet, att resultatet ändock borde blifva tillräckligt upplysande
rörande de uppstäida spörsmålen.
För att förenkla framställninge n och gifva större öfverskådlighet skildras här öfningarna i Medelhafvet och vid N ordkusten hvar för sig.

O})erationerna i Me(lelhatvet.
Den anfallande styrkan - fi·anska medelhafseska dern
under viceamiral Rieuniers befäl bestod af 8 st. pansrade fartyg, 8 st, kryssare (deraf Sfax särskild t rustad för manövern
och bemannad med reservmanskap ); 2 st. torpedbåtjagar e och
5 st. torpedbåtar "de haute mer".
Försvaret leddes af marinprefekte n i Toulon, viceamiral
de Boissoudy, under hvars order stodo kustbatteriern a och
minpositionern a mom distriktet samt de till Tonlons rörliga
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f'orsvar hörande pansarkanonbåtarne 4cMron, Fusee och Mitraille, 4 st. I-kl. och 20 st. II-kl. torpedbåtar. Under marinprefekten lydd-e vidare allt, som rörde inhemtandet och spridandet af underrättelser om fienden~ i första hand semaforstationerna på kusten.
Några veckor innan de kombinerade öfningarna begynte
utförde medelhafseskadern förberedande öfningar, såsom tak_
tiska manövrer, målskjutning, öfning i bevakningstjenst och
rekognosering, m. m. Den 18 Juli började mobiliseringen af
reservisterna, hvilka i den mån de anlände tilldelades dels det
fasta, dels det rörliga försvaret. Den anfallande flottan lättade
på aftonen den 20 Juli och afgick till Golfe de Juan, hvarest
den qvarlåg till den 26, öfvande exercis med landstigningspjeser och stångtorpecler.
Aftonen den 26 Juli erhöllo resp. högste befålhafvare telegram från sjöministern att fientligheterna skulle taga sin bö1jan
kl. 8 påföljande morgon.
På morgonen den 27 utryckte derför marin-artilleri och
-infanteri ur barackerna och intogo dem tilldelade poster vid
Tonlons befästningar. För öfrigt v oro följ ande elispositioner
vidtagna för försvaret. "La clefense mobile" var formeradt uti
tre afdelningar, hvardera bestående af en pansarkanonbåt och
ett antal torpedbåtar, af hvilka senare 14 st. fördelats till den
afdelning, som var förlagd till Tonlon. De båda andra afclelningarna voro förlagda till Marseille och Nice. Alla semaforstationer inom det område, som skulle försvaras, voro mobiliserade. Till semaforstmtionerna voro grupper af det rörliga
försvarets torpedbåtar fördelade för att såsom utsträckta tentakler vidga stationernas spaningsområden, och med skyldighet för båtarna att om möjligt uppehålla ständig förbindelse
med stationerna. För mottagande af de genom signalstationerna anskaffade upplysningar lät marinprefekten inrätta en
centralbyrå for ~kustsignalväsendet. Brefdufvor utdelades till
de olika signalstationerna och fartygen. Undervattensmikrofoner (hydrofoner) utlades i en båge utanför Tonlon för att

nattetid meddela annalkanclet af fartyg. Telefonförbindelse
upprättades mellan fart,ygen o. s. v.
Mellan den 18 och 26 Juli hade försvarsstyrkans torpedbåtsflottilj omsorgsfullt öfvats för att vänja det ombord kommenderade reservmanskapet vid dess åligganden. Dessa förberedelser slötas med en nattlig öfning, under hvilken torpedbåtarue hade till uppgift att hindra Mitrailie inkomma på
Tonlons redd, hvari de fullständigt lyckades. Oaktadt natten
v.ar mörk och båtarue icke förde lanternor skedde inga kollisiOner.
Emellertid begynte, som nämndt, krigstillståndet den 27
på morgonen. Fienden begagnade denna första dag till att
bombardera och förstöra alla signalstationer mellan la Garoupe
och Iles cl'Hyeres, samt gjorde med en afdelning bestående af
ett slagskepp med två kryssare och två torpedbåtar ett försök att
bemäktiga sig Nice och Villefranche, hvilket afslogs af der
stationerade afdelning af det rörliga försvaret, hvilken synes
ha för dessa öfningar haft sig tillmätt ett stridsvärde betydligt öfverstigande dess verkliga. Någon uppgift om huru härmed förhöll sig har likväl icke varit tillgänglig.
Vid 6~tiden på aftonen syntes fienden till sjös utanför
Toulon, men försvann snart. Likväl kände man på sig, att
ett anfall under natten vore att förvänta. Kl. 11 på aftonen
blefvo dessa aningar visshet, då fienden signalerades 2 mil
vester om Cap Sicie. Den passerade derefter långsamt vestvart förbi Tonlon på omkring 2 mils afstånd från kusten, besköt de elektriska projektörerna och vexlade en liflig eld med
kustbatterierna. Vid tvåtiden vände flottan, förnyade anfallet,
och styrde till sjös vid tre-ticlen på morgonen.
Något allvarsamt försök att forcera törsvaret vid Tonlon
gjordes härunder ej, utan manövrerade amiral Rieunier mera
för att gifva alla försvarets trådar tillfälle att arbeta. Det intressantaste draget af denna strid var den torpedbåtsattack
som af "la defense mobile" utfördes vid de Hyeriska öarne
99h $On:t för de anfall&nde i h!i,ndelse a,f verklighet skulle h~fv~
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Marseille
sten af två torpedbåt ar, som, utsända från
afton på rekognose ring, blefvo uppbringa de.
'l'idigt på eftermidd agen den 28 stod fienden åter in mot
Tonlon och underhöll en timmes skottvexli ng med batteriern a
mellan la Croix- des Signaux och Sicie, h varefter den styrde
till sjös i SW-lig riktning.
Den 29 bom barderade s Marseille, Ciotat, m. fi. hamnar
och förstördes signalstati oner. Äfven gjordes ett nytt anfall
mot Villefranche, som denna gång ansågs blifva eröfradt af
fienden, under det att de försvaran des torpedbåt ar gjorde anspråk på att hafva sänkt trenne af motsidans kryssare. Härmed var denna del af öfningarn a slut.
' Den 20 Juli, eller ~>amma dag som medelhafsflottan lemnade Tonlon för att afgå till Golfe de Juan, hade äfven Tonlons
nybildade reserveska der, under befäl af viceamiral Vignes, lemnat förstnämn da plats. Denna eskader bestod af 8 pansrade
fartyg med l torpedfar tyg och 3 torpedbåt ar "de haute mer",
hvarjemte den åtföljdes af en ttansportå ngare, som medförde
stängselm aterialier för tillriggand e af ett stort bomstängsel.
Eskadern begaf sig till Aj accio på Corsica och öfvade der stängselmaterielens utläggnin g och hemtagnin g; om nätterna företogs torpedbåt sanfall mot eskadern. Dessa öfningar, försiggingo oberoende af, men afslutades samtidigt med de ofvannämnda, hvarefter de båda eskadrarn e förenades uti Toulon.
Andra serien af öfningarn a i Medelhafv et företogs mellan
den 7 och 13 Augusti. Den bestod uti gemensam ma öfningar, företrädesvis taktiska, utanför Toulon. Deras mest intressanta detalj var ett storartadt torp~dbåtsanfall af 24 båtar,
som den 7:de på aftonen utfördes mot :flottan utanför de Hyeriska öarne. Som natten var ljus med klart månsken uppFlera
täcktes de anfallande lätt utan hjelp af sökljus.
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lyckade torpedsko tt gjordes; och i betraktan de af båtames stora
antal ansågs det troligt, att äfven i händelse af verklighe t flera
af anfallen torde ha lyckats, trots nattens alltför starka belysning.
Kustsigna lstationer na lära under öfningarn a hafva skött.<!
väl och visat sig af stor nytta. Vid 1889 års manövrer hade
man icke med oblandad tillfredsställelse bedömt deras prestationer, men semafortj ensten var då först nyligen qrdnad.
Denna gång sköttes nog tjensten rationelt, men man fann att
allt ändå icke var som sig borde. H vad som dervid hufvudsakligen synes hafva anmärkts var, att stationern a äro alldeles
för lätt utsatta för förstöring af fienden, hvarjemte förbindelserna mellan stationern a och marinpref ekturen icke äro nog
säkra. Den sistnämnd a bristen torde väl kunna afhj elpas; svårare blir det med den förstnämn da, ty för att göra det gagn
man väntar af stationen måste den ha ett framskjut et läge.
Men å andra sidan, så delar den med all krigsmate riel olägenheten att kunna af fienden förstöras. Och den materiela förlusten är icke så stor, att den synes böra afskräcka från att
välja en ur stationens syfte god punkt, blott derför att den är
exponerad. Må vara, att den förstöres. Innan detta hinner
ske, har den likväl hunnit lemna meddelan de om fienden och
har åtminston e delvis fylt sin uppgift; och då fienden dragit
sig tillbaka, ' reser sig stationen som en ny fogel Fenix åter
på sin förra plats, uppförd med nyanskaffad eller reservmat eriel. Sannolikt vore dock lämpligt, att för alla eventualit eter
ha i förväg utsett bakom hufvndsta tionerna belägna reträttstationer, dit personale n kan i händelse af fiendens påträngan de
retirera med den :flyttbara del af materielen, som särskildt bör
undanhåll as fienden, och från hvilken de kunna egna fienden
furtsatt uppmärks amhet, medan han uppehålle r sig inpå kusten.
På tal om de franska semaforst ationerna må nämnas, att
all personal vid dessa stationer tillhör "l'inscript ion maritime",
och att för antagande ertordras att hafva ådagalagt fullständig
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kunskap i signalering och förmåga att kunna klart uppsätta
och afsända telegram. Personalen är sålunda civil. Men man
lär nu enligt "Le Yacht" vara betänkt på att organisera en
signalkår för dessa stationer.
Brefdufvorna utsläpptes dels från det rörliga försvarets
fartyg, dels från signalstatione~na. Ibland infunno de sig
mycket snabbt; ibland voro de tröga och inträffade ej förrän
den fiende hvars ankomst de signalerade redan var synlig från
centralstationen.
Under · öfningarnas förlopp verkstäide ballongservisen i
Tonlon täta uppstigningar med sii1 ballon captif, men på grund
af dålig sigt gjorde den obetydlig nytta. Under första öfningsseriens sista dag, då det blåste friskt, inträffade det missödet
att ballongen -- af åld6rdomssvaghet - remnade. Någon
menniska skadades inte dervid. rrill den senare öfningsserien
hade man hunnit klargöra en ny ballong. Under 'öfningarna
företogs äfven försök att signalera med heliograf. Denna signalering utfördes af ingeniörofticerare från Nice, utan att resultatet deraf blifvit bekant.

Operationerna vid nordkusten.
Vid öfningarna i Kanalen fördes den anfallande eskadern
af viceamiral Lefevre, som till sitt förfogande hade 6 st. pansrade fartyg, 4 st. kryssarefartyg (der af Rigau/t de Ueuouill!J
särskildt rustad för manövern och bemannad med reservmanskad), 2 st. torpedbåtjagare och 4 st. torpedbåta,r ''de haute
mer", torpedbåtjagarue bemannade med reservma:hskap.
Det rörliga försvaret i Brest bestod af pansrade kustförsvarsfartyget Tempete med 9 st. torpedbåtar, och Cherbourgs
rörliga försvar af 5 st. pansrade kustförsvarsfartyg ·och 16 st.
torpedbåtar. Cherbourg hade sålun?-a af den rörliga delen fått
vida mer än Brest. Detta förklaras ·deraf, att Bres t har mycket
mindre behof d.eraf sam~ att Oherbourg dessutom s)>:l,llle rät;:k!t
-·
~n hj eli>sall! hand åt l~ :ijayr(:),
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Liksom vid Tonlon begynte mobiliseringen för öfningarna
den 18 Juli, hvarvid semafor- och utkiksstationerna på kusten
stäldes. på krigsfot och kustbatterierna bemannades. Mellan
den 18 och 26 Juli företogas förberedande öfningar af olika
slag. Under dessa inträffade den olyckshändelsen att torpedbåten N:o 76 tillhörande Brests rörliga försvar rammades oc~
sänktes af TempPte. Torpedbåtarne hade på aftonen den 25:te
företagit såsom öfning att forcera inloppet till Brests redd,
hvilket kustbatterierna å sin sida skulle söka förhindra, hvarvid de i vidsträckt mån begagnade sig af sökljusen. Öfningen hade upprepats två gånger och för andra gången afslutats. Derefter skulle 'l'empete, föreställande en fientlig styrka,
toreera inloppet och dervid motas af torpedbåtarne, understödda af batteriernas elektriska ljus. Härunder kom N:o 76
att passera framför stäfven på Tempete, hvars elektriska ljus
man ombord å torpedbåten antog utstrålas från någon af de
många projektörerna i land. För sent upptäcktes misstaget.
Ett ögonblick blef båten hängande på pansarfartygets ram
och sjönk derefter rätt ned. Lyckligtvis hann besättningen
bergas, men tvenne eldare skållades illa af den från pannan
utrusande ångan. Torpedbåten, som sjönk på 20 m. vatten,
har senare blifvit upptagen.
S.edan krigstillståndet den 27 Juli tagit sin början, anfölls
B rest påföljande natt af amiral Lefevre, Vid 1 , 2 12 tiden gåfvo
de i farvattnet, omkring 2 mil från inloppet utlagda mikrofo-n erna alarm, och med de elektriska sökljusen upptäcktes snart
fienden. De vid stränderna på ömse sidor om inloppet förlagda torpedbå:tarne gjorde upprepade anfall, men tillbakadrefvos
i sin tur af torpedbåtj agarne. Fienden forcefade inloppet och
trängde Tempete tillbaka in på redden. l{l. 1 / 2 2 drog sig amiral
Lefevre tillbaka. Följande dag förnyades anfallet vid middagstiden, hvarefter den anfallande styrkan uppehöll en två-timmars strid med befastningarna, innan hon åter gick till sjös.
Båda anfallen kunde anses lyckade, emedan man genom
c\~m f.tgk tillfåDe. ~tt -gtvegkla o<;h vröfva ~lla försv~re~ reffl.lr-
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ser. Deremot torde de komma att för all tid sakna sin motsvarighet i verkligheten. Brest är kanske den af de franska
örlogshamnarne, till hvars försvar naturen mest bidragit. Inloppet är omgifvet af en mängd små klabba~ och grund, och strändernas inskärningar lemna ypperliga gömställen åt på lur liggande torpedbåtar, för hvilka ett utmärkt verksamhetsområde
finnes i det trånga loppet. Kusten är dessutom så hög, att
man från klipporna har en vidsträckt öfverblick af det kringliggande hafvet. Dertill äro starka batterier anlagda på de
framskjutande berguddarne, och i snart sagdt hvarie liten krik
på sidorna om inloppet äro maskerade batterier, hvars kanoner stå ända nere vid stranden, klara att oförväntadt strö ut
sitt jern öfver den inträngande fienden. På natten förvandlas
inloppet till ett haf af ljus, då alla batteriernas projektörer
vändas deremot.
Ett sådant nattligt anfall, som det amiral Lefevre här
företog torde sålunda icke vara tänkbart i verkligheten. Ut~
fördt vid dager kunde det möjligen haft någon raison d'etre;
men då det vid båda tillfällena utfördes utan ~tt åtgärder vidtogos för att efterforska eller förstöra de minspärrningar, som
måste förmodas nedlagda, så får man af det hela det bestämda
intrycket, att operationerna mera afsågo försvarets än den anfallande styrkans öfvande.
Sedan eskadern efter. det sist omnämnda anfallet dragit
sig tillbaka, ankrade den för natten i viken vid Douarnenez,
der den med utriggade torpednät afvaktade ett angrepp af
torpedbåtarne från Brest. Ett sådant företogs också vid lOtiden och understöddes af en lätt tiocka, som förhjelpte båtarne att närma sig Epervier inom torpedskottvidd utan att
upptäckas.
Påföljande morgon förstörde amiral Lefevre torpedbåtstationen · vid Morlaix, hvilket icke hade några svårigheter, då
platsen saknar allt det skydd, som icke kan lemnas af ett
gammalt kastell med urmodiga kanoner, Härmed var den
första serien af dessa öfningar slut.
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Den 7 Augusti började den andra öfningsserien - vid
Cherbourg. Som denna plats är den af de franska örlogsstationerna, hvilken är mest utsatt för fientligt bombardement,
ville man nu pröfva, i hvad mån de under 1890 för försvaret
påbörjade arbetena kunde anses ha stärkt detsamma. I sjelfva
verket är Oherbourg, eller kanske rättare halfön Contentin, en
ömtålig punkt i den franska kustförsvarskedjan; ty om fienden
kan sätta sig fast på denna halfö, så är dermed i det natiotionella försvaret en vigge inslagen, som på. det mest hotande
sätt vänder sin egg mot Paris, Frankrikes hierta. Oherbourg
är svårt att från fronten betvinga; men det är lättare att taga
från ryggen. På norra sidan af halfön finnes nämligen flera
små oförsvarade platser, der vid ett plötsligt krigsutbrott under
gynnsamma omständigheter folk kan landsättas för att efter en
kort marsch falla öfver de otidsenliga och otillräckliga landtbefästningarna.
Men äfven från fronten torde Oherbourg icke utan utsigt
till framgång kunna anfallas af en modern flotta. Den berömda napoleonska vågbrytaren ligger icke 2,000 meter från
arsenalen, och utanför vågbrytaren kan en flotta fritt röra sig
i öppet vatten. Framgången af ett bombardement torde derför helt och hållet komma att bero på den artilleristiska öfverlägsenheten, och för att om möjligt bevara denna lär man nu
stå redo att ombestycka vågbrytaren. Ett förslag att i hafvet
utanför vågbrytaren lägga ett detacheradt pansarfort skulle
naturligtvis betydligt utsträcka förmågan att bära af en fiende.
I icke oväsentlig grad försvåras försvaret genom de breda,
rena och raka inloppen, hvilkas vidd var särdeles ändamålsenlig vid tiden för vågbrytarens byggande, för att gifva rnanäverrum åt segelskeppen. Så har vestra loppet, mellan Fort
de l'Ouest och Fort Ohavagnac, en bredd af 1,100 m. och det
östra, mellan Fort de l'Est och Ile Pelee, en bredd af 500 m.,
hvarjemte för mindre fartyg trafikabla gatt existera mellan
Ohavagnac och fastlandet samt mellan Pelee och fastlandet.
Dessa senare, af hvilka det mellan Ohavagnac och land ha,r
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en, ätve:p. för temligen stora fartyg navigabel; br;dd af 600
m., håller man nu på att fylla igen.
Den 7 Augusti förflöt lugnt i Cherbourg . Genom semaforstation erna erfor emellertid marinpref ekten, viceamiral Lespes, som här ledde försvaret, att :fienden, som vid krigsutbro ttet befann sig vid Dieppe; hade lättat och styrt mot le Havre
under vägen bombarde rande semaforst ationerna vid Fecamp
och Etretat. Le Havre skyddas af åtskilliga batterier och hade
dessutom vid detta tillfälle till sitt försvar pansarbåt arue Flam-me, Grenade och Cocyte jemte 4 st. torpedbåt ar. Underlägs na
i styrka drogo sig dessa fartyg efter en kort strid i skydd
under batteriern a. Torpedbå tarne hade till sist gjort en förtviflad motattack , som i fall af verklighe t antagligen hade ändat
med deras fullständig a tillintetgörelse. Eskadern försök~e aldrig
forcera inloppet, utan stack till sjös efter 11, 2 timmes strid.
Under striden hade 6 st. från Oherbour g utsända torpedbåt ar
utfört ett misslycka dt anfall mot tre af eskaderns kryssare.
Under den påföljande natten hade man väntat sig anfall
af försvarets torpedbåt ar; men ett besvärand e månsken förhindrade alla företag i den vägen.
Den 8 styrde es·kadern vestvart i sannolik afsigt att anfalla Oherbourg. 1\fen vid middagsti den påkom en tät tjocka,
och då denna vid 2-tiden lättade, begagnad e amiral Lefevre
tillfället att gå ned och ankra vid Saint-V aast de la Hougue,
den genom Tourviiles nederlag i franska flottans historia sorgligt ryktbara ankarsättn ingen öster om Cherbourg. Här beredde man sig att under natten blifva anfallen af Oherbourg s
torpedbåt ar, och ångslupar ne utsattes derför, att under natten
förrätta patrulltj enstgöring. Men äfven denna natt gynnade
måp.en den fientligi'L eskadern, och de anfallande torpedbåt arue
upptäckte s lätt samt oskadliggjordes under en förkrossan de eld.
Den g:de kunQ.e slutligen anfallet mot Oherbourg företagas.
Eskadern passerade dervid under liflig skottvexli ng, på vestlig kurs, i kolonnord ning på 3,000--4,0 00 m. afstånd från vågl;>r;ytM"en, ;Kryssarg~ höUo si~ styrbord 9m fiott~ 09:Q. 1;1$()'tg

genom pansarfar tygens luckor. Torpedbå tarne höllo sig. upp
under pansarfar tygens styrbordss idor. Från vestra loppet utrusade försvarets torpedbåt ar till ett anfall, som saknade all
rimlig utsigt till framgång, och som också misslyckades.. Eskadern styrde ·derpå ut i öppet vatten, förfölj d af torpedbåt arne,
som emellertid snart återvände , sedan ~jockan sänkt sig och
gjort fienden ösynlig.
Vid 9-tiden på aftonen förnyade amiral Leftwre anfallet,
sedan en frisk ONO-lig bris jagat undan tjockan. Han vände
sig nu först mot det vestra inloppet, från hvars batterier man
med sökljusens hielp kunde urskilja och beskjuta honom; Från
den norra eldfronten kunde eskadern deremot icke beskjutas,
emedan den från denna skymdeH af åtskilliga ljuskoner, som
utstrålade s från de vestra batteriern a. Fienden styrde sedan
ostvart förbi vågbrytar en, hvarunde r efter hand allt försvarets
artilleri fick blanda sig i leken. Eskadern begagnad e sig mycket sparsamt af sitt elektriska ljus. Som natten var mörk
lyckades försvarets torpedbåt ar, under det fienden passerade
och var upptagen af bombarelementet och möjligen var bländad af den elektriska belysning en från land, att göra några
goda torpedsko tt. Vid 11-tiden tände fienden sina positionslanternor och stod åter till sjös.
Påföljand e dags eftermidd ag gjorde amiral Lefevre mot
Oherbourg ett nytt anfall vid dager, som afslogs, hvarefter
öfningarn a slutades. ·
I betraktan de af den ringa styrka amiral Lefevre hade
till sitt förfogande hade hans anfall såväl mot Brest som mot
Oherbourg, och kanske äfven mot le Havre, haft föga utsigt
att lyckas, om han dervid stått inför den kalla verklighet en.
Men då öfningarn a hufvudsak ligen synes hafva afsett att framkalla en för försvaret• nyttig exercis, så gjord e den anfallandes
styrka dervid mindre till saken. Att afsigten ~j var att ställa
försvaret på ett verkligt prof, som vittnar såväl den anfallande
styrkans svaghet, som den anfallandes tillvägagå ngssätt att, i
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stället för att koncentrera sin eld mot och tysta det ena batteriet efter det andra, draga på sig så stor del som möjligt af
batteriernas eld.
Det är redan omnämndt, att man vid Tonlon-manövrerna
begagnade sig af brefdufvor. Sådana användes äfven vid Oherbourg; mAn då det på båda ställena var "civila" dnfvor, som
icke ansågos vara tillräckligt tränade, så synes man icke tillmäta de stundom ogynsamma resultaten någon vidare betydelse. Experimentet visar emellertid, att man inom franska
marinen visserligen har ögonen öppna för den sannolika fördelen att bruka dessa små budbärare i kustförsvarets tjenst,
men att 'man ännu icke avancerat långt på denna väg.
Liksom i Medelhafvet sköttes semaforerna vid nordkusten
till fullständig belåtenhet; och man fåste sig särskildt vid, att
vid mobiliseringen så när som på två man hela personalen infann sig på sina poster.
Beträffande det elektriska ljuset visade detta under öfningarna. återigen sin stora bBtydelse, i synnerhet för kustförsvaret. Vidkommande dess användning från fartygen erkändBs,
att då bruket deraf icke alltid är till gagn, det bör användas
med mycken urskilning.
Torpedbåten spelar alltid en vigtig roll i de franska öfningarna, och det stora antal båtar af detta slag, som förefinnes
inom franska marinen, tyder på, att man på detta vapen bygger en god del af sitt försvar. Utsläppt i krigsmarknaden med
mycket hög kurs skyndade sig de större marinerna att tillegna
sig ett betydande antal torpedbåtar. Under åren 1877-82 erhöll franska flottan 60 sådana - deraf 10 st. 54 tons, 3 st. 44
tons, 41 st. 34 tons och 6 st. 12 tons- och engelska flottan under samma tid 64 båtar - deraf 20 st. 33 tons och 44 st. om 1013 ton. De derpå följ ande sex · åren gåfvo franska flottan
ytterligare 78 båtar - deraf G st. om 395 ton, 2 st. om 148
ton, 9 st. om 7 7 ton, 55 st. om 54 ton och 6 st. om 7 ton under det att den engelska nnder s~mma tid ökades ~ed 68
deraf 61 st. om 80-90 ton och 7 st. om 12,7 ton. Efter
1
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1888 har man i Frankrike byggt, eller beslutat att bygga, ytterligare icke mindre än 64 båtar - hvaraf 20 st. om öfver 100
tons deplacement, 29 st. om 79 ton och 1,5 st. om 53 ton då deremot engelska flottan under sistnämnda tid endast ökats
med 6 st. 95 tons båtar och 10 st. 16 tons båtar, hvartill komma 14 st., deraf 4 st. om 27 knop, hvilkas byggande· blifvit
beslutad under 1892.
Att döma af det starkt växande antalet båtar synes tillliten till detta vapen icke på minsta vis hafva rubbats inom
franska marinen, oaktadt dess ställning en tid var .ganska vacklande, sedan erfarenheten från de första franska eskadermanövrer, hvaruti torpedbåtar deltogo, hade styrkt, att de saknade
allt för mycket af den sjövärdighet, som måste förutsättas hos
ett pålitligt offensivt vapen, Sannolikt har orsaken till att
man under de sista åren inom engelska flottan nästan upphört
att bygga torpedbåtar också varit den, att torpedbåten icke
egt tillräcklig sjöduglighet, för att svara mot de fordringar,
som Englands örlogsmateriel måste fylla. Dessutom har man
ansett sig i näten, de dubbla bottnarue och de vattentäta skotten, för att icke nämna snabbeldsvapnen och det elektriska
~juset, ega tillräckligt många medel i sin hand att neutralis-era
torpedbåtsanfallets verkan. Men nätet är tungt samt minskar
skeppets manöverfårdighet då det är i rörelse och dessutom
har man nu, enligt i England verkstäida törsök funnit, att
detsamma med en lämplig spets kan af torpeden sönderklippas.
Med torpedernas växande storlek och laddning minskas äfven
möjligheten att genom ett nät lokalisera dess sprängverkan.
Af sistnämnda or8aker blir också det relativa skydd, som kunde
påräknas af dubbla bottnar och vattentäta skott allt mera problematiskt. Derjemte har man funnit, att om torpedbåten får
tillräckliga dimensioner, så kan den ock blifva så pass sjöduglig, att den kan åtfölja flottorna till sjös utan att allt för mycket hämma de större fartygens rörPlser. Och man synes på
Rista tid, äfven i England kommit till en fastare insigt om, att
torpedbåten är ett vapen, hvarmed man måste räkna i ett even-
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tuelt sjökrig samt lltt det är orätt, a_tt anse den som ett den
svages vapen mot den starke. Denna åsigt höres åtminstone
numera mycket ofta uttalas i England, och sannolikt hafva de
franska eskaderöfningarna, som jn måste i viss mån anses
gifva en bild af den franska flottans blifvande stridssätt, öppnat ögonen tör detta förhållande, och man tror och hoppas,
att de 14 engelska båtar, hvilkas byggande under år 1892
blifvit beslutad, snart skola komma att följas af flera.
Såsom något anmärkningsvärdt må framhållas, att det
forst är i sammanhang med 1892 års manövrer som man från
Frankrike ser uppgifvet, att de franska torpederna varit försedda
med stukbara exercisspetsar.
Till sist må nämnas, att fjorårets franska öfningar måste
anses lyckade äfven ur den synpunkten, att .oaktadt i desamma
deltogo 31 pansrade fartyg, 12 kryssare och 64 torpedbåt-·
jagare och torpedbåtar, så inträffade, så vid t kändt är, endast
ett olycksfall, det nämligen då torpedbåten n:o 76 genom
saD;lmanstötning sänktes. Visserligen synes någon pressning
af fartygen icke hafva förekommit, men hvad torpedbåtarue
angår, företogas många nattliga öfningar, och man vet, hvilka
oerhörda fordringar dessa ställa på såväl personal som lnateriel.
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ö±'uingar torpedbåtarue sjelfva uppsökas och förstöras, innan
de öfverhufvud taget hade kunnat göra något anfall på flottans hufvudstyrka.
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Engelska flottans eskaderöfningar 1892.
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Efter •Mariue-Rnn<lsehau•, •Eugineering•, m. fl. tidskrifter.

Förlidet års engelska stridsöfningar utgjorde en fortsättning
af de öfningar, som egde rnm i S:t Georgskanalen år 1891,
o,ch hade till ändamål att belysa den taktik, en flotta har att
följa vid torpedbåtsanfalL Under det att man år 18!:lllät tor-.
pedbåtarne anfalla fartygen, skulle emellertid under fjor årets
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Den strategiska grund, hvarpå dessa öfningar stödde sig,
var ett supponeradt krig mellan å ena sidan England och å
den andra Frankrike och Ryssland. En engelsk nordsjöflotta
Tidskr. ·i f:>)'öt'. 1893.
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(l:a eskadern af röda flottan), en mindre eskader uppehållande
sig nägoristädes i vestra delen af Kanalen (2:a eskadern af
röda flottan) samt en kusteskader utgjorde ena sidans stridskrafter, under det att den andra sidans utgjordes af de franska stridskrafterna, här representerade af den blå flottan.
Förhållandet mellan dessa båda flottors ~tyrka ansågs ungefär motsvara_ det verkliga förhållandet vid ett plötsligt utbrytande krig mellan de nämnda makterna, innan de franska
och ryska flottorna ännu hunnit förena sig.
Röda flottans l:a eskader hade order att söka åstadkomma
en förening med 2:a eskadern. Att söka förhindra denna förening var den blå flottans uppgift. Sedan föreningen egt rum,
var det den röda flottans uppgift att söka tillintetgöra den blå.
stridskrafternas fördelning*)
---
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Fartyaens
klassificering är i enlighet me1l •Almanach tler Kriegsflotten•
,b·

Manöverområdet utgjordes af Irländska sj ön, dervid ostkusten af Irland från Malin Read i nord till Brow Read i
syd var blått område, under det att den andra kusten af Irland samt engelska kusten från Greenock till Rame Read vid
Plymouth var rödt område. För öfrigt begränsades manöverområdet i nord af 56:te och i syd af 49:de parallelen; i öster
sträckte det sig till 4° 25 1 W long. och i vest tilll3° W long.
Mobiliseringen gick mycket snabbt och säkert, trots ett
pansarfartyg och 8 kryssare af II-klass rustades för första
gången.
Svårare var det att skaffa personal. Till ~heerness-Ohat
ham måste 600 man transporteras från de' vestra hamnarue
for att bemanna de derstädes rustade fartygen.
Det är föröfrigt intet tvifvel om, att England i händelse
af krig ej kan bemanna alla sina fartyg. Isynnerhet gör sig
bristen mycket kännbar beträffande officers- och maskinpersonalen. Såsom exempel må nämnas, att, då staten upptager
1,000 löjtnanter, så voro af dessa år 1889 858 effektiva, men
1892 hade denna siffra nedgått till 839, i trots af att under
samma tid 140 officerare blifvit befordrade till löjtnanter.
Sedan de i programmet anbefalda förberedande öfningarna
verkstälts, samlades de olika afdelningarna till stridsöfningarnas
verkställande på följande platser: Röda flottans l:a eskader i
Killery Bay, 2:a eskader vid Be~trhaven samt kusteskader i
Milford Haven och Blå flottan, under captain W oodwards omedelbara befål, i Belfast Lough.
Fredagen den 5 Augusti inträdde krigstillståndet, som var
a±sedt att fortfara under 10 dagar, men som på grund af förhållandena förkortades till 8.
Amiral S:t John, som i likhet med den franske i Paris
varande sjöministern skulle leda sin flottas rörelser från land,
hade slagit upp sitt höggvarter i Queenstown. Den bla eskadern leddes såsom ofvan angifvits direkt af captain W oodward, och hade af denne blifvit förd till Belfast Longh. Denna
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vik lät han spärra med ett ganska vidsträckt minfält, enär
han afsåg denna plats såsom operationsbas mot den nord ifrån
väntade l:a eskadern af röda flottan. Största delen af torpedbåtarue befunno sig också hår, under det att grupper om tre
båtar befunno sig i Kingstown, Larne och Oarlingford, för att
företaga anfall mot den af kryssarue
h ärifrån ' så vidt mö]'lio-t
•
b
.
anmälda fienden.
I allmänhet var captain Woodward till sjös hela dagarue
för att kunna upptaga eller understödja de längre ut varande
kryssarne. Emellertid måste han härvid alltid noga tillse, att
han då en starkare fiende nalkades, i tid drog sig inom mi'
neringen,
ty en del af de äldre pansarfartygen kunde komma
upp till endast 8 knops fart. Northarnpton kom t. o. m. aldrig
öfver 7 knop. Om aftnarne gick han med flottans hufvudstyrka innanför mineringen, dervid 2 pansarfartyg forankrades
vid minfältet för att tjena såsom stödjepunkter för vaktbåtarne.
De båda första manöverdagarue voro redan förbi, utan att
man ännu sett någon fiende. Dock, på Söndag morgon kl. G
befann sig den blå kryssaren Nai'rtd tvärs för Port Patrick, då
tvenne fientliga kryssare, Tlwmes och Tl1etz's, observerades i
SO styrande nordvart. Så fort Na1'ad hunnit till äldste officeren, som befann sig på 12' distans, anmäla fienden, styrde
han ned på sina motståndare. Kl. 7 t. 25 m. öppnade han eld
mot babords bog på Thefis på 3,800 m. Snart erhöll den blå
styrkan förstärkning af Ban·osa och Arethusa. Med fnll fart
gick det vidare nordvart under oupphörlig eld, till dess man
stötte på de båda blå kryssarue Apollo och Gossamer, som
kryssade mellan Fair Read och Mull of Oantyre. Kl. 10 t. ·
20 m. upphörde striden med seger för den blå sidan. De båda
röda kryssame fortsatte dock sin kurs.
Under natten till Tisdagen hade befålhafvaren på torpedbåten N:o 88 genom en handelsångare erhållit underrättelse om, att en eskader af 12 fartyg befann sig NW om
Tory Island och 2 röda kryssare tvi:irs för Malin Read. Efter
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dessa underrättelser uppsökte han jemte några andra båtar
fienden, som han fann styrande SO med sakta fart. Han försökte upprepade gånger att göra ett anfall, men den klara,
månljusa natten gjorde, att han redan på långt håll blef upptäckt, belyst och beskjuten. Han måste slutligen draga, sig
undan förfölj d af de fientliga :lhyssarne.
Den lyckliga kryssarestriden på Söndag åtfölj des af en
annan på Tisdag f .. m. De båda blå kryssame Arethusc' och
Blonde lågo med ostlig kurs styrande mot Mull of Oantyre,
då de vid 9-tiden sågo två röda kryssare komma ned tätt
under irländska kusten och derjemte i Nord varsnade en stark
eskader vid horisonten. gkyndsamt återtåg till Belfast Lough
var då deras enda räddning; men fienden hade redan märkt
vändningen och sökte att afskära dem. Sannolikt skulle deras
öde hafva varit afgjordt, om ej i tid Apollo, Forth och Gossauwr kommit ut från Belfast Lough till deras undsättning.
Under det att Arethusa styrde ned mot sin ankarplats,
utspann sig derute en ny strid. Den gamle Shannon hade tilllika med de honom åtföljande kryssame Forth och Nai'ad vågat
sig för långt ut, då den anfölls af fem fientliga fartyg. Äfven
denna gång skulle dock den blå styrkan afgå med segern,
sedan Arethttsa, Apollo och Gossarner skyndat till de sinas
hjelp.
Icke desto mindre syntes den blå flottans öde vara afgjord t. Från alla signalstationer kommo rapporter om, att
fientliga fartyg och eskadrar varit synliga, och snart kunde
captain Woodward äfven af de återvändande kryssarnes rapporter förstå, att han var alldeles instängd. Vid 11-tiden drog
han sig derför innanför mineringen in i den inre hamnen,
ankrade, satte ut skyddsnäten och afvaktade hvad, som komma
skulle.
De båda eskadrarne af röda flottan lemnade på Fredag
ungefår l timme efter krigstillståndets början sina resp. ankarplats~r. i:& esk&dern styrde sydv&rt 1 2:a, esk~J,dern nord-
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vart. På båda hölls ungefår 8 knops fart. På Lördag mor~
gon möttes de båda eskadrarn a under konträra kurser. På
Söndag afton befann sig l:a eskadern tvärs för Cape Clear
och på Måndag e. m. vid Tuskar. Farten ökades nu till 12
knop för att till Tisdag e. m. hinna till den utsedda förenings~
punkten vid ön Man.
2:a eskadern kom på Söndag upp i höj d med Achill Head,
låg stilla öfver Söndagen , och på natten mellan Måndag och
Tisdag finna vi eskadern NW om Malin Head, styrande SO
för att samma eftermidd ag kl. 5 verkställa föreninge n med l:a
eskadern vid ön Man.
Sedan föreninge n mellan de båda röda eslmdrarne sålunda
verkstälts , hade den röda flottan fullgjort sin första uppgift.
Den skred nu till utförande t af sitt andra uppdrag: att upp~
söka den blå Hettan och tillintetgö ra densamma.
2:a eskadern afsändes i denna afsigt till Belfast, under det
att l:a eskadern styrde sydvart. Några kryssare afsändes
vid midnatt till Carlingford för att söka uppfånga dit i dag~
gryningen möjligen återvända nde torpedbåt ar, under det att
amiral Adeane med l :a eskaderns andra division detachera~
des till Kingstow n i samma ändamål. Dessa åtgärder med~
förde fullständig framgång. Under natten hade 5 torpedbåt ar
befunnit sig till sjös, men de hade hvarken funnit fienden, ej
heller på grund af den ljusa natten vågat något anfall.
Tre af dessa uppfångad es utanför Carlingford de andra
vid Kingstow n.
Äfven förstördes alla signalstat ioner längs kusten, så att
den blå flottan ej kunde få några underrätte lser.
Eskadern återförena des ånyo på Onsdag afton kl. 10 och
styrde med sakta fart mot Belfast, der den inträffade på
Thorsdag morgon; der hade under tiden märkliga händelser
inträffat. Sedan captain Woodwar d på Tisdag erhållit visshet
om, att föreningen mellan de båda röda eskadrarn a egt rum
och att fienden egde kännedom om hans uppehål1!3ort, beslöt
·
han att qtkii.Plpa striden i Belfi:1St Lough,
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Tisdagen förflöt utan att något inträffade, och äfven natten
till Onsdagen erbj öd samma bild: utanför hamnen de fyra
kryssarne , ArelhttSa, Forth, Na"iad och Apollo samt åtta torped~
båtar på vakt. I den inre hamnen lågo pansarfar tygen med
fällda skyddsnä t samt de öfriga fartygen. Hälften af flottans
samtliga ångslupar och roddbåtar voro på bevakning vid min~
fältet. I daggrynin gen, just som vaktbåtar ue återvändt till
sina fartyg, syntes emellertid helt plötsligt amiral Fitz~Roys
eskader utanför minfältet. Vaktbåtar ne sändes genast åter ut
på sina poster.
Amiral Fitz-Roy, som emellertid visste, att en minering
blifvit nedlagd, ankrade, satte ut sina båtar och klargjord e
dessa för kontramin ering.
Vaktbåtar och torpedbåt ar mötas från den röda flottans
kryssare af en häftig eld, som tvang dem ·att efter en stund
draga sig tillbaka.
Amiral Fitz-Roy meddelad e genom signal, att han ansåg
alla vaktbåtar ue och torpedbåt arue sänkta och kl. 2 f. m. på
Torsdag skred han till utföranhe t af kontramin eringen.
Enär Belfast Lough ej är någon befäst plats, finnes här
ej någon permanen t minering, utan captain Woodwar d var
hänvisad uteslutand e till, h vad hans egna fartyg kunde prestera
till mineringe ns åstadkomm ande. På Grey Point hade anlagts
befästning ar till minliniernas beskydd. Alla dessa förhålland en
voro kända af den anfallande flottans befäl, hvarföre, då amiral
Fitz-Roy ansåg, att minorna ej lagts innanför 9-meters kurvan,
det var ganska lätt att räkna ut, att endast 2 a 3 minlinier
kunnat nedläggas. Deras ungefärlig a läge ansågs äfven angifvet af batteriern a, der tändstatio nen ansågs liggande. Med
kännedom om maximum tillgänglig kabel kunde mineringe ns
yttersta gränser sålunda lätt bestämmas. Amiral Fitz-Roy beslöt att anse, att mineringe n låg såsom han beräknat och att
kontramin era inom dessa gränser.
;Kontrami neringen verkstäide s på följande sätt: Sharpslzoote1·
och Seagull förlades vid minfältets yttersta gräns på ömse si-

- 150-

dor om den tilltänkta kontraininliniens riktning. Bori·acoutrt
förlades på linien mellan Invincible och den blå flottan, utvisande dessa fartygs enslinie den kontraminerade kanalen. 12
barkasser, hvardera utrustad med 6 kontraminor klargjordes.
Derjemte bemannades 2 andra båtar.
Kl. 2 på natten till Torsdagen företogs kontramineringen.
Minorna skulle läggas i två linier med omkring 42 a 55 m.
afstånd mellan linierna samt 52 m. mellan minorna. Till ernående af detta sammankopplades hvardera liniens båtar med
linor om 52 m. längd, hvarjemte till utmärkande af kontramineringens riktning Invincible och Barracouta tände hvar sin
röda topplanterna. De båda s. k. ledarbåtarue styrde med
dessa lanternor ens och den ene i höj d med de ledande och
den andra med de slutande i kontramineringskol onnerna. Kolonnerna h0llo sig på 21 a 27 m. afstånd från ledarbåtarne.
Sharpslwofer och Seagull tände sina elektriska sökljus samt läto
dessas strålar skära hvarandra något innanför minfältet. Härigenom doldes kontramineringsbå tarne fullständigt för den blå
flottan.
För att bestämma, när den yttersta minan skulle fällas,
betjenade man sig af Shm·pslwoters och Sea.gults läge. När
dessa sågo den akterska ledarebåten på linien mellan sig, afbrände de en blänkfyr. De båda aktersta båtarue fålde då
sin aktersta mina. Tiden för nästa minas fallande bestämdes
genom den utlupna ledningskabeln. När de aktersta båtarue
fälde sin sista mina, afbrände de en blänkfyr till tecken åt de
närmast förom varande båtarue att samtidigt falla sin första
mina och kasta loss bogsertrossen. De båda aktra båtarue
gingo derefter ur linien för att på tecken samtidigt tända sina
12 minor. Ö±riga båtar upprepade i sin tur samma manöver.
Sedan sålunda en väg var sprängd genom. mineringen:
styrde amiral Fitz-Roy på Torsdag morgon in mot den blå
flottan, som efter en kort strid måste gifva sig.
Af den blå flottan lyckades de fyra kryssarue Arethusa
,fl.pollo1 Forth Qch Na?'ad (;ttt und~OffiP!ilf O~:JA E?!tE?r ell ~:tfventyrli~'
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färd taga sig m till Queenstown. På Aret!tusrt sprang propelleraxeln, och då den, gående med den ena maskinen, ankom
till Irländska sjön, utsatte den sin torpedbåt att användas i
händelse af behof. Den blef emellertid under bogsering träffad i bogen a± fartygets propeller, så att en stor läcka uppstod. Man lyckades dock att få båten hissad, innan den sjönk.
af de tre andra hade· två mycket svår grulidkänning vid
8kellig Rocks, men kunde dock taga sig in till Bearhaven.
Spillrorna af den blå flottan, som samlades i Queenstown
bestodo endast af Fo1·th, Hem·fy och af 7 torpedbåtar.
Den ·r öda kustP-skadern hade tagit nästan ingen del i striderna.
Sedan sålunda den blå flottai1 blifvit alldeles tillintetgjord,
gaf amiralitetet Lördagen den 13:de order om krigstillståndets
upphörande.
För att underlätta stridsdomarnes uppgift hade vissa regler
och fartygsvärden antagits.
Sålunda ansågs
slagskeppets stridsvärde representeras ............... af talet 729.
I kl. kryssarens och pansrade kustförsv.-fartygets ,
,
486. ·
II kl. kryssarens .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ,
,
324.
III kl. kryssarens och torpeddepotfartyge ts ......... ,
,
216.
I kl. kanonbåtens .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
,
144.
Öfriga fartygs .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ,
,
96.
Som. synes äro dessa siffertal så valda, att de ligga uti en
serie, der hvarje efterkommande utgör två tredjedelar af det
närmast större.
Torpedbåtarne erhöllo intet bestämdt värde, utan för dem
gälde följande regler: Om 3 af dem lyckats att närma sig ett
till 96 eller 144 points uppskattadt fartyg inom 450 meter utan
att längre tid än 2 m. 15 s. vara utsatt för eld, ansågs fartyget försatt ur stridbart skick för 24 timmar. Under vissa
stridslägen kunde torpedbåten vis a vis dessa fartyg represent~?r~:t§ ~f t~~et , 40. Gtmt emot större fartn~ var torpedbåtens
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värde obestämdt. Ett torpedskott ansågs lyckadt, om båten
inom 1,800 meter afstånd var utsatt för eld kortare tid än 2 1 f•
minut, tills dess att skot~et gick.
Liksom under de föregående åren, så visade det sig äfven
förlidet år, att fartygen ingalunda kunde komma upp till den
fart, som angifves af marinalmanack orna. Det var ej blott de
äldre pansarfartygen , som i detta fall visade sig opålitliga,
utan äfven kanonbåtarue af Spankerklassen . Dessa, som äro
upptagna till 18 knop, kunde icke under längre tid hålla
ens 11.
En mängd haverier inträftade äfven på maskinerna dels
under utrustningen och dels under öf~garnas gång.
Af mera beaktansvärda haverier torde böra omnämnas:
torpedbåtarue n:ris 26 och 87 samt 75 och 77 lade ombord
med hvarandra. N:o 8'7 erhöll en stor läcka, som dock kunde
repareras ombord. N:o 75 sjönk på 27 meters vatten. En
torpedbåt slingrade en af sina tuber ombord. Haveri på rodret
inträffade på Glatton, Gleane1· och Gmsslwpper.

o. s.

Om detaljsjömätningen vid våra kuster.
AnfOrande i K. Örlogsmannasällsk apet af kommendörlcapt<~nen J. Hägg.

Den stora betydelse vår skärgård har för sjöförsvaret och
det inom flottan stigande intresse för navigeringen utmed våra kuster hafva föranledt till denna korta beskrifning af det
arbetssätt, som under senare åren användts af de sjömätare,
som fått sig anförtrodt att upprätta kartor öfver Sveriges kuster.
Visserligen skulle man vid en flyktig tanke på ämnet i
!.lin helhet kqnna tyck& ~tt en dylik besbifning lw~~>ppast tor~
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de -vara af behofvet påkallad, men då man besinnar hvilken
oriktig föreställning ofta förefinnes såväl om vår skärgårds natur, som om de kartor, efter hvilka den svenske sjöofficern
skall navigera de dyrbara fartygen, hvilken föreställning till
stor del har sin grund uti obekantskap med detaljmätninge n,
får man -väl vänta sig att en sådan beskrifning ej bör vara
alldeles utan intresse, isynnerhet om man tager i betraktande
att endast ett fåtal af flottans officerare -varit i tillfälle att deltaga i de årligen pågående sj ömätningarna.
Detaljmätning en kan indelas i. 3 särskilda operationer nämligen:
Signalering, Inskärning och Lodning.
Dessa olika arbeten stå i ett nära sammanhang med hvarandra, så att en tillförlitlig lodning grundar sig på en väl ututförd inskärning och denna i sin ordning på en väl beräknad
signalering.
Med signalering förstås uppbyggandet eller arrbringandet
af märken på höjder, uddar och skär m. fl. föremål, som skola läggas in på den blifvande kartan.
Med inskä~·ning eller insyftning förstås bestämmandet af
nämnda märken, så att de i förhållande till den skala, i hvilken mätningen skall utföras, erhålla samma lägen på kartan
som i verkligheten.
Lodningen innefattar alla de arbeten, som göras för att
utröna vattnets djup och hafsbottnens beskaffenhet.

Signalering.
signaleringen grundar sig på de baslinier, hvilka ingå såsom sidor i det triangelnät af 2:a ordningen, som är upprättadt öfver landets kuster.
Baspunkternas läge brukar i allmänhet vara utmärkt med
ett borrhål af ungefärljgen 4 cm. djup, utom på mycket skrofliga bergstoppar eller sådana, der eldar af den kringboende befolkningen vid vissa högtidsqvällar plägar antändas. På desf!f\. ställe~ qtr:qärkes oft,a baspunkt~nl:l läge på ~et sii.tt, att en
1
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triangel med en visare inhugges i berget på någon slät häll i
närheten af baspunkten. Visaren utmärker riktningen till baspunkten och i förteckningen öfver baspunkterna finnes, uppgift på afståndet från triangelns bas till nämnda punkt. Andra beteckningsätt hafva också blifvit använda. Det nyaste
består af en liksidig triangel med ett borrhål i midten.
Vid signaleringen användes en såkallad rekognoseringskarta, utgårande en kopia af den senast upprättade kartan i
den skala som åstundas. Finnes ej dylik kopia att tillgå, bör
man efter ögonmått göra ett utkast till en karta öfver den
trakt, som skall uppmätas på det att man på denna karta må
kunna utmärka de signaler, som utsättas. Papperet, å hvilket
kartan ritas, och som bör spännas upp på lämpligt ritbräde,
bör vara så mycket större än kartutkastet, att godt utrymme
finnes för det blifvande inskärningsprotoko llet.
När man således börjar signaleringen med baspunkternas
bebyggande, bör man hafva denna rekognoseringskart a med sig
för att efter hand som signaleringen fortgår medelst en punkt
på kartan utmärka läget af hvarje signal. Bredvid denna
punkt göres en liten men tydlig afbildning af signalen.
signalerna indelas i h.ufvudsi,qnaler och vanliga signaler,
hVilka senare endast benämnas signaler.
Hufvudsignalernas ändamål är att gifva säkra bestämningar åt de öfriga signalernas lägen.
Sigitalerna böra vara så enkla som möjligt, men dock så
beskaffade, att de väl ski~j a sig från h varandra. De äro af
olilm slag, stensignaler, målade märken och träsignaler. Valet
af dessa beror på terrängen och tillgången på material. Träsignaler .användas hufvudsakligen till baspunkters utmärkande,
äfvensom vid sanka stränder, der sten ej finnes att tillgå, eller
der signaler böra synas öfver sådana r syftlinien liggande lägre
föremål såsom vass, häckar, beväxta sädesfält m. m.
Annan färg för målning af signaler än kalk upplöst i vatte:q är öfverfiödig och tjenar e:qda,st till 'Q~la~ring. Svart färg
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för målning af stora remmare eller topptecken på stora träsignaler kan dock någon gång vara behöflig.
Här anföras de vanligast förekommande signaler till b_enämning och beteckningssätt. (Se fig. 1 å vidfogade plansch).
. Sammansättningar na kunna också göras sidovägen, så att
t. ex. två kummel kunna sättas bredvid hvarandra, ett kummel
bredvid en sten etc.; korteligen, en mängd af sammansättningar kunna med dessa enkla signaler åstadkommas. Dock bör
man ej drifva denna sammansättning för långt, utan bör man
alltid försöka åstadkomma den största enkelhet och tydlighet.
Tid och kostnader besparas derigenom.
Visserligen kunna andra figurer, såsom stjernor, ankaren
m. m. användas, men de taga mera tid att utföra. De förekomma naturligtvis ofta vid sjömätningar af det skäl att manskapet finner nöje uti att, då det påträffar en slät, vacker häll,
på denna utföra en vacker figur, och vanligen läggas inga hinder i vägen härför under förutsättning att tiden ej derigenom
förspilles. Siffror bruka af somliga användas, men det är ej
fullt praktisH af skäl som längre fram skola anföra.<;.
Kummel användas i allmänhet på sådana ställen, som ~j
erbjuda lämplig plats för målade figurer och der signalerna
skola synas från flera eller motsatta håll, samt der man förutser uppställningsplatse r vid inskärningen.
Fläckar, ringar, kors m. fl. figurer användas på släta hällar.
Målade större stenar användas der de ej kunna förvexlas med
kringliggande stenar.
Alla signaler anbringas så att de förtona sig på likartadt
sätt i de båda hufvudriktningar, i hvilka signalerna vid inskärningen komma att bestämmas.
Utan egares tillstånd bör man ej sätta märken på boningshus, bryggor, badhus, fiskbodar m. m. Om dylika föremål
nödvändigt måste märkas, sker det bäst genom att påspika
hvitmålade brädlappar, hvilka efter slutad mätning lätt kunna
borttagas. En van sj ö mätare behöfver i allmänhet ej märka
dylika föremål.
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Träsignaler som användas för att utmärka läget af baspunkter och andra hufvudpunkter byggas antingen så att de
med lätthet kunna bortflyttas, då man vid inskärningen skall
ställa upp sig i dessa punkter eller ock så svåra att de ej
utan stor möda kunna rubbas, hvilket byggnadssätt i allmänhet endast förekommer vid baspunkter.
Signaler af_det förra slaget bestå af en hjertstock, 4 stöttor
och 2 sträfvor och byggas vanligen på följande sätt. Hjertstocken ställes, sedan den blifvit försedd med topptecken af
h vitmAlade bräder och en eller flera ruskor af ~j ung eller enris,
lodrätt midt öfver borrhålet eller den punkt som utmärker
baspunkten eller hufvudplmkten. Två stöttor sättas genast
npp och fastspikas till hj ertstocken på så sätt, att deras lodplan komma vinkelrätt emot hvarandra, på det att man under
arbetet med de öfriga stöttorna endast må behöfva stötta hjertstocken från ett håll. Då alla stöttor äro uppsatta, fastspikas
sträfvorna vid foten af signalen på det sätt, att de spikas till
de motstående stöttorna och hj ertstock en, h vilken bör förses
med inhuggningar, i hvilka sträfvorna hvila för det att frestningen ej må komma endast på spikarna. När allt är fastspikadt, inkilas stenar under sträfvorna vid hjertstockens fot,
öfverblifna stumpar af sträfvor och stöttor läggas öfver eller
spikas till krysset, som bildas af sträfvorna och der ofvanpå
lägges en belastning af sten, som hindrar signalens kullblåsande.
Detta enkla sätt att byggå signalen medför den fördelen
att man ej behöfver söka efter några skrefvor för stöttornas
fötter, utan kan signalen stå fullt säkert äfven på den slätaste
häll, blott belastningen vid krysset är god.
Signaler af det andra slaget, hvilka, som förut är sagdt,
företrädesvis användas vid baspunkter och i allmänhet skola
synas på långt håll, bestå af l h j ertstock, 4 stöttor och 4
sträfvor och byggas af gröfre virke på följande sätt.
Sedan timret tillyxats, hvarvid iakttages 11tt stöttorna afsliktas i öfre ändan, så att de malla fullkomligt mot hjertstöc-
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ken bildas af tvenne stöttor en sax, som förses med stag på
vanligt sätt. Med tillhjelp af denna reses den med topptecken
och tvenne stag försedda hjertstocken och de två andra stötterna fastspikas efter samma grunder som förut är nämndt,
För stöttornas säkra fåste i marken bör man uppsöka lämpliga
skrefvor eller fördjupningar.
Under arbetet med stöttornas uppsättning stöttas hjertstocken med stagen. Så snart de två första stöttorna äro
säkert fästade till hjertstocken med lämplig ekspik, lossas saxbenen, under det att stången hållas stadigt stöttad, och fastspikas nu i sin ordning till hj ertstocken.
På något mera än en manshöjd från marken påspikas
härpå sträfvorna i form af ett dubbelkryss, som omfattar hjertstocken på alla fyra sidor. I . ämpliga afsliktningar på sträfvorna och motsvarande grunda inhuggrungar å hjertstock och
stöttor göras innan fastspikningen verkställes. Ekspik användes öfverallt der timret är groft.
När allt är fast, afsågas hjertstocken omkring en decime- .
ter nedanför krysset, så att man fritt må kunna röra sig under
signalens kärnlinie vid den blifvande inskärningen. På hvarje
stöttas fot anbringas en tvärslå, omkring och på hvilken stenar anbringas som stöttning och belastning. För att ytterligare gifva stadga åt signalen brukar man ibland påspika bräder
eller sträfvor tvärs öfver stöttorna, hvarigenom bildas ett slags
torntak, som, hvitmåladt, bidrager till signalens tydlighet, eller
ock nöi~r man sig med att med fyra sträfyor förena de ställen
å stöttorna, der kryssets ändar finnas. Sträfvorna brukar man
äfven hvitmena för att öka signalens sigtbarhet, beroende på
den bakgrund mot hvilken signalen kommer att synas.
Någon gång nödgas man att förlänga hjertstocken med en
eller två stänger, då mellanliggande skog nödvändiggör höga
signaler.
På långt till sjös liggande klabbar, öfver hvilka sjön vid
hårdt väder bryter, byggas signalerna på samma sätt, men som
inga stenar kunna ligga qvar på hällen, sker belastningen på
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golf af bräder och en reling rundt om detta. Relingen spikas
till stöttorna. I den härigenom bildade lådan lägges behöflig
mängd sten. Hjertstocken brukar man ej afsåga. I nedra
ändan af densamma sättes en bult eller dobb, som passar till
ett i hällen borradt hål. Medgifver tiden och man måste gifva
signalen all möjlig styrka, .borras äfven hål vid stöttorna i
dessas riktning. Bladbultar neddrifvas i dessa hål och fåstas
med sina plattor till stöttorna.
Man skulle kunna tycka att denna detaljerade beskrifning
öfver de stora träsignalernas byggande är alldeles öfverflödig,
men erfarenheten har visat att nybörjaren i allmänhet begår
stora misstag i detta som i mycket annat, och det är för att
bespara honom förargelsen att se den ena signalen efter den
andra blåsa omkull, som ett bepröfvadt och enkelt byggnadssätt
måste göras fullt klart för honom. En kullbåst signal kan
orsaka flera timmars, j a dagars afbrott i arbetet.
Beskrifning på öfriga signalers uppförande torde ej vara
behöflig. Man bör blott komma ihåg att signalerna göras tillräckligt stora och att drift i arbetet bör förenas med noggrannhet och ordning, äfvensom att på de ställen, som äro
utsatta för sjöns åverkan, signalerna sättas så högt eller långt
från stranden, att sj ön ej förstör dem.
Då man nödgas att, oaktadt sjön bryter, uppbygga signaler på i hafsbandet liggande låga klabbar, hvilka ej gifva något
skydd mot den brytande dyningen, måste stor var~amhet iakttagas vid lossandet af matrielen. En säker dragg med långt
draggtåg användes och båten· styres under det man sticker ut
på draggtåget mot hällen, men dock ej så nära, att den hugger. Draggtåget hålles styft på det att båten ej af dyningen
må .kastas tvärs. En p1an hoppar i land med fånglinan och
håller denna mer eller mindre styf allt efter båtens benägenhet att hugga. Är båten en ångslup hålles den stadigast genom att låta maskinen gå framåt sakta, hvarigenom draggtåget hålles j emnstyft. När båten u u fått ett betryggadt läge
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hoppar ytterligare en man i.land för att mottaga stängerna
och annan materiel. Sist langas stenarna i land. De böra om
möjligt ej vara större än att en man stående~på backen kan
hyfva dem i land; eljest måste de stickas på med löståg och
halas i land. En påstucken kasse, tillverkad af smäckert löståg, i hvilken en eller ett par stenar läggas in, är mycket
lämplig för denna transport, då stenarna äro för tunga att
hyfvas i land. Den största faran vid detta arbete ligger deruti att, om ej draggtåget påpassas, båten fastnar med kriet
och vid nästa dyning kastas tvärs mot hällen. När då sjön
faller ut kantrar båten utåt, fylles af den derpå följ ande dyningen, åker kanske ut på djupt vatten och sjunker, såvida
ej manskapet har nog kraft att hala upp den så långt på hällen, att den kan länsas. En ångslup är i allmänhet för tung
för att kunna räddas, i händelse ett dylikt missöde träffar den.
Den ordning i hvilken signaleringen verkställes kan för
den vane och erfarne sj örnätaren vara mycket olika och helt
och hållet beroende af sjömätningsområdets, det s. k. distriktets beskaffenhet. För nybörjaren är det i alla hänseenden
lämpligast att först uppbygga signalerna i båda baspunkterna.
Den ena baspunkten brukar man kalla A, den andra B. När
baspunkterna äro bebyggda uppsökes en tredje punkt O, så belägen att den om möjligt kaninskäras från baspunkterna under
en vinkel, som helst bör vara rät eller åtminstone ej mindre
än 60" och ej större än 120". På samma gång som detta viikor uppfylles, måste äfven punkten vara så belägen, att man
har god utsigt öfver så stor qel som möjligt af de inom distriktet liggande stränderna. Denna senare anmärkning gäller
naturligtvis alla hufvudsignaler. När den tredje punkten är
signalerad, uppsökes en fjerde D, som antingen bör kunna
skäras in från baspunkterna eller från en baspunkt och punkten O.
Sålunda fortgår uppbyggandet af hufvudsignalerna, hvilka
naturligtvis e;j alltid behöfva bestå af träsignaler utan äfven
kunna utgöras af kummel. Som hufvndsignaler au vändas äfven
Tidskr. i ,':ijöv. 1893.
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med fördel kyrktorn, fyrtorn, fabriksskorstenar, väderqvarnar,
höga enstaka trädtoppar m. m. Dessutom brukar man ofta i
höga träd uppsätta såkallade luftsignaler, bestående af en stång
med topptecken eller ruska. Allt trävirke tages i närmaste
skog sedan man med egaren kommit öfverens om en skälig
ersättning.
När hufvuds~gnalerna äro uppförda, bö1jas signaleringen
af stränderna. För hvarje signal (äfven hufvudsignal) som anbringas göres anteckning å rekognoseringskart an. Signalens
läge utmärkes med en punkt och dess utseende afbildas bredvid
punkten, helst åt landsidan. Små klabbar behöfva ej signaleras såvida ~j många ligga tillsamman, då en eller annan förses med en signal på det att man vid inskärningen ej må taga
miste på den och för att underlätta uppritningen. Är man
van ritare kunna kuststräckorna mellan signalerna uppritas
äfven om afstånden emellan de respektive signalerna ej äro
riktigt angifna på kartan. När punkterna genom inskärningen blifvit bestämda, försvinna dessa fel i afstånden och man
har då endast att kopiera de mellan signalerna på rekognoseringskartan uppritade kuststräckorna. Denna uppritning, åt
hvilken man kan egna den tid, som åtgår för manskapet att.
uppsätta signalerna, bör dock ~j anses för god, utan bör man
sedermera kontrollera densamma vid den såkallade strandlodnmgen.
För hvarje signal som anbringas ser man naturligtvis efter
från hvilka hufvudsignaler den kan inskäras, men någon anteckning deröfver behöfver ej göras. Det är alldeles tillräckligt att förvissa sig om att signalen, i händelse den e;i kan
bestämmas från hufvudsignalerna, kan inskäras från några af
de redan byggda' eller blifvande signalerna.
Först när alla signalerna äro färdiga och utsatta på rekognoseringskartan bö1:jar numreringen af desamma. Det mest
prakt.iska sättet är att numrera medsols, bör:jande vid en konnektianspunkt på fastlandet eller på den inom distriktet varande längsta kuststräckan. Signalerna på holmar och skär

få derefter sina nummer och sist flytande s)ö~ärken såsom
prickar, remmare och bojar m. m. Hus, kyrktorn, qvarnar,
fabriksskorstenar m. m. erhålla nummer i fö~j d med de närmast liggande strandsignalerna.
Skälet för numreringen medsols är, att man under inskärningen har lättare att skära in från venster åt höger än tvärt
om och bättre kan kontrollera signalerna då de komma i nummerföljd, hvarjemte man har större utsigt att då sol~n lyser
starkt kunna få alla från uppställningsplatst>n synbara signaler
inskurna.
Om man t. ex. står vid en hufvudpunkt, belägen midt i
distriktet och skall börja inskärningen på morgonen då solen
står rätt i öster, så kan man i allmänhet ej se de signaler
som ligga mellan OtN och OtS. Man börjar då inskärningen
med att sy±ta in den närmast till höger om solen liggande
synliga signalen t. ex. den som ligger OtS från uppställningspunkten. Sedan fortsätter man att syfta in den ena signalen
efter den andra från venster åt höger och kommer slutligen
till den som ligger i OtN. Solen har under tiden flyttat sig
till OSO, hvarföre man nu äfven kan syfta in de signalc.r som
ligga mella~1 OtN och OtS. Alla från uppställningsplatse n
synbara signaler äro nn insyftade och ingen tid är sålunda
förlorad. Hade man deremot gått motsatta vägen och börj at
med den i OtN liggande signalen, had:e man fått stanna i arbetet, när man kommit till den signal, som ligger i SOtO, och
c~huru man nu kan insyfta de signaler, som ligga mellan OtN
och OtS så återstå dock de som ligga mellan OtS och SOtO,
hvilka signalers insyftning nu taga nästan lika lång tid som
hela den föregående insyftningen, emedan man ej kan få sigte
på alla de qvarvarande signalerna, förrän solen flyttat sig ytterligare nära två streck.
Den af solljuset upptagna vinkeln, hvarunder signalerna
e;j lmnna Rkönj as är, till följ d af at.t solen höj t sig, visserligen
något mindre n n än vid inskärningens början, men dock tillräckligt stor att förorsaka tiJsutdrägt.
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Ett ytterligar e skäl för ·att verkställa numrering en så som
nu beskrifvit s är, att ma.n får ett visst system, som underlättar minnet.
Vill man bibehålla denna systemati ska numrering inses
lätt det olämpliga uti att måla siffror vid signalerna , ty andra
siffror än de som betec.kna signalens nummer kunna ju ei
komma i fråga och ytterst sällan, oc.h detta endast vid mycket små distrikt, ~ torde man på fårhand kunna räkna ut hvilket nummer signalen kommer att få.
. Så snart alla signalerna fått sina nummer på rekognose ringskar~an, uppskrifva s på lämpligt ställe .å samma karta, helst
på. venstra sidan om kartutkast et, först alla hufvudsig nalbokstäfverna C. D. E. etc. i ordning under hvarandra och sedan
på samma sätt de öfriga signalnum ren. Efter hva1je bokstaf
eller nummer sättes ett vågrätt streck. Denna uppställni ng
utgör det enkla protokolle t vid inskärning en. Att hafva särskilda böcker för protokolle t är onödigt och "belamran de".
(Forts.)

Bureau Veritas.
I en föregåend e artikel hafva vi visat, huru Lloyd an·
skaffar underrätte lser åt försäkring sgifvare angående fartygs
rörelser och befraktnin g samt de olyckor, hvaraf de träffas,
under det att Lloyds Register samlar och tillhandah åller uppgifter om sj elfva fartyget, dess konstrukt ion, och det skick,
hvari Jet fiir tillfället befini1er sig. På det att de lenmade
uppgiftern a skulle blifva i möjligaste mån tillförlitliga, visade
det sig snart nödvändi gt a;tt tillsätta det stora antal agenter,
som nu finnes, och behofvet af likformigt bedömand e framkallade den samliug regler, som uu användes. "Lloyd's Register
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of British and Foreign Shipping' \ som titeln lyder, upptager
visserligen såväl brittiska som utländska fartyg, men lika säkert
som det är, att nästan alla brittiska fartyg äro byggda under
Lloyds tillsyn, lika säkert är också, att det oj emförligt största
antalet fartyg, som äro klassificerade· i Lloyd, är brittiska
fartyg.
.
J emte Lloyd finnes ännu ett stort sällskap, Bureau Ventas, hvars ändamål är att klassificera fartyg, och som liksom
Lloyd är kändt öfver hela jorden. Som en redogörel se för
detta sällskaps organisati on och arbetssätt särskildt torde vara
af intresse för denna tidskrifts läsare, i det att flertalet af
svenska handelsflo ttans fartyg byggts under dess kon'troll,
meddela vi här, nedanståe nde från "the Nautical Magazine ''
hemtade uppgifter, h vilka af Bureau V eritas' Inspektör för
Sverige, kaptenlöj tnanten J. E. Gadelius välvilligt blifv:it fullständigade och tillökade med en redogörels e för sällskapets verksamhet inom vårt land och dess inflytande på vår handelsflo ttas utveckling .
Bureau Veritas stiftades den l Juli 1828 i Antwerpe n samt
omfattade s med mycken välvilja af konung Wilhelm I hvilken
lemnade det nybildade sällskapet ett lån å 20,000 floriner, en
summa som borde vara återbetald inom 25 år. Sällskape t
hade emellertid sådan framgång, att lånet blef gäldadt redan
inom 10 år. Sällskape ts törsta namn var "Bureau de Renseignemen ts pour les Assurance s Maritimes", och dess ändamål var att skaffa underrätte lser angående de fartyg, som besökte N ederlände rnas hamnar. Efter ett års förlopp antog
dock sällskapet sitt nuvarand e namn Bureau Veritas. Tillfrågad om betydelse n af detta namn, svarade Charles B~l, s~.m
alltseelan sällskapet s stiftelse i fyratio år var dess direktor:
''Vårt sällskap kallas Veritas, E>medan en institution med. v. år
uppgift alltid skall represente ra sanningen ". Sällskape~s sigill, .
som visar bilden af en qvinnofig ur hållande en brmnande
fackla i handen skall äfven vara; en · symbol af sanningen .
~ällskapets fram'gång måste också ans~s grunda sig på, att
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fullt sanningse nliga uppgifter ständigt och omutligt meddelas.
På dess kända redbarhet torde det också bero, att det kunnat
med framgång täfla med Lloyds Register, 'oaktadt detta är
sammansa tt af redare och assuradör er eller personer, som äro
direkt intressera de uti arbetet, medan Veritas är en privat
affär.
När Bureau ~Veritas 1828 bildades, utgjorde Holland och
~elgien en monarki, organisera d på kongresse n i Wien 1814.
Ar 1830 utbröt emellertid revolution i Belgien, och staden
Antwerpe n föll i insurgent ernas händer. Med anledning af
krigsoroli gheterna flyttade då Veritas sitt säte till Paris. Härifrån ledde sällskapet nu sin affår och härifrån utgafs dess
register till dess ett nytt krig tvang till en ny flyttning
(1871) som dock endast blef tillfållig. På grund af sällskapets
långvarig a säte i Paris benämnEls det ofta af fartygsbef ålhafvare Franska V eritas eller Franska Lloyd.
I Frankrike hade under många år ett slags officiel besigtning å fartygen egt rum. Denna besigtning, som var obligatorisk, verkställd es dock på ett sådant sätt, att den förlorade
a~lt värde. Handelsdo mstolen på platsen utnämnde två besigtnmgs~än, som gingo ombord och besigtigad e fartyget, då det
var SJöklart. I utländsk hamn föraustalt ade franske konsuln
om liknande besigtning . Enär lasten var inne, kunde naturligtvi~ en sådan besigtning ej blifva af något verkHgt värde.
Ar 1855 hade det kommit derhän, att nästan alla franska
handelsfa rtyg voro klassificerade i V eritas. Redarue börjad e
m att finna de fordringa r ' som V eritas harl.e
dock så småningo
.
i afseende på besigtning ar, vara ganska tryckande jemförda
med den lindriga kontroll, som de förut varit underkast ade
från statens sida. Detta missnöj e tog sig slutligen form i en
petition till regeringe n med syfte att denna skulle undertryc ka
V eritas och låta den officiela kontrollen ersätta V eritas besigtningar. · Med anledning häraf tillsatte regeringe n en kommitte,
h vars betänkand e innehöll ett fullständi gt erkännand e åt V erit~s: p~ ~rqnd ~f de.tt~ qetäl!ka~de -qtf!l-rd~qe.~ l"ll m\di~ kun-
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görelse1 i h vilken full rättvisa gafs åt V eritas arbetssätt, och
till yttermera visso blef sällskapets direktör Charles Bal samtidigt hugnad med Hedersleg ionens riddareko rs. Striden mellan
redarue och V eritas fortgick likväl i många år, hvarunde r regeringen alltid visste att häfda sällskapet s ställning. Synnerligen belysande för regeringe ns ståndpunk t i dessa tvistighet er
ä~~ ett _yttrande af den kejserlige ministern Rouher: ''Så länge
redarue beklaga sig öfver V eritas, är j ag lugn, ty j ag vet då
att V eritas gör sin pligt; deras klagomål är i ~i elfva verket
·
intet annat än beröm."
träaf
byggande
för
regler
Veritas
Bureau
utgaf
År 1851
fartyg. De häri angifva måtten på fartygens olika delar· v oro
grundade på fartygets tontaL Vid denna tid var .det nuvarande systemet. för skeppsmä tning ej antaget i England men
det infordes genom "Merchan t Shipping Act''· af 1854. Denna
förordnin g innehöll en klausul, enligt hvilken, om det engelska mätsystem et antogs i främmand e land, denna nations mätbref skulle godkänna s i England. Veritas sökte en tid att
tillämpa den principen, att för hvarj e i Veritas registrera d t
fartyg godkänna de främmand e mätbrefve n, trots att de grundade sig på olika mätningsm etoder i olika länder. Snart visade
sig dock stora svårighete r uppstå vid tillämpnin gen af detta
svstem. Ett fartyg byggdes t. ex. i ett land, registrera des
;uder samma nations flagga och mätte 1,CXJO ton. Om samma
fartyg före registrerin gen öfvergiek i en annan nations ego
och sålunda blef uppmätt efter det nya hemlande ts system,
så mätte det kanske öfver 1,000 ton. De mått på fartygets
olika delar, som voro tillräcklig a så länge fartyget endast mätte
1,000 ton, blefvo det ej längre, sedan fartyget, efter öfvergången i annan nations ego, mätts till mera än 1,000 ton. Ett
nytt system för måttens bestämma nde blef följaktlige n af
nöden, ot5h 1872 finna vi derför, att måtten göras beroende
af det tal, som man erhåller, då produkten af längd, bredd
och djup multiplice ras med 0,7.
De gntnder, hvarefter Bureau Veritas klassificerar sina
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fart!g, hafva nått hög utveckling; och det beteckningssätt, som
V en tas använder h'tr uppstått på samnia grunder, som det af
Lloyds _Register antagna. Det har dock visat sig, att om ett
beteckmngssätt från början fastställes för olika klasser fartyg,
så börja efter ep. tids förlopp de lägre klasserna att komma
ur. bruk, och man måste s-k apa nya beteckningar för fartyg,
hv1lkas värde fa!ler emellan de högre klassernas. Sålunda se
vi huru i Lloyds Register, 0- och U-klasserna redan 1834 försvunnit, men att ·deremot en ny klass, som betecknas med
.LE,. uppstått. Så småningom hafva äfven E- och I-klasserna
upphört att finnas till, men på samma gång har en underaf:.
delning af A-klassen måst inskjutas mellan A och .LE, den s. k.
röda A-klassen.
Det af V eritas ursprungligen upprättade klass-schemat bestämde 4 klasser, :;oni. betecknades 3. T. eller 3 3 för högsta
klass, 5. S. eller 5 • 6 för andra klass, 2. T. eller 2 . 3 för 3:e
klass samt slutligen l\1 (moitie) eller i 2 för lägsta klass. I registret för 1863 finna vi dock redan, att endast 3 huf~udklas
ser användas, men att dessa deremot hafva hvardera sina 2
underafdelningar. Första klassen innehåller sålunda 2 , 3 l. 1
och 5 /6 l. 1; andra klassen 5 / 6 2. l och 3 /~ 2.1 slutligen tredje
klassen 2 , 3 3. 2 och 1 2 3. 2. Detta beteckningssätt användes
ännu iör träfartyg, men 3:e klassens fartyg förekomma ~j
mera, och de, som sortera under 3 / 4 2. l, bö:r:j a blifva allt mera
sällsynta. Första siffergruppen 3 ~ resp. 5 6 o. s. v. betecknar
fartygets klass, under det att den andra siffran hänvisar till
skrofvets tillstånd och den tredje till rigg, segel, ankare och
utrustning i allmänhet. Nya träfartyg tilldelas klass för ett
visst antal år, berotmde på det material, som blifvit användt
vid byggandet, och sådana fartyg betecknas med 3.f 3 l. l. När
den bestämda tidsperioden är passerad, kan fartyget ännu eu
tid efter undergången besigtning få qvarstå i samma klass.
Efter någon tid kommer dock fartyget ned i klass 5/ 6 1-1 och
derefter under vissa omständigheter i 5 / 6 2-1. De besigtningar, som fartyget måste undergå för hvarje klass, finnas om~
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nämnda i en särskild bok, Reglemente för klassificering och
inskrifi1ing af fartyg i Bureau V eritas Register, innP.hållande
reglerna för klassificering.
Fartygens klassificering i V eritas blifver än mera utvecklad, derigenom att jemte klassmärket äfven en bokstaf användes för att beteckna, att fartyget erhållit klass endast för vissa
farvatten. Dessa bokstäfver äro:
l) I (Interieur) för fartyg afseelda för flod- och kanalfart.
2) p (Petit Cabotage) Fartyg afsedela för kortare reso.r .
Anm.: Lloyds Register klassificerar äfven fartyg för endast flodfart, kanalfart eller i enskilda fall till bogseringstjenst.
3) Y (Yachting) Fartyg afsedela för lustsegling.
Anm.: Lloyds Register upptager äfven denna klass fartyg i sitt ''Yachting Register''·
4) G (Grand Cabotage) Fartyg afsedela för den större
ku:;tfarten, för hvilken fartygen måste mäta mera än 70 registerton.
5) M (Mediterranee) Fartyg afseelda för Medelhafvet.
6) A (Atlantique) Dessa fartyg äro begränsade till Atlanten och alla i förbindelse dermed stående haf. Fartyg af
denna klass måste vara öfver 100 ton samt metall- eller zinkförhydda.
.
7) L (Long Cours) innefattande metallförhydda fartyg a±
öfver 250 tons; dP ega att befara alla haf:
, Denna farvattens beteckning följer i registret omedelbart
efter klassbeteckningen. Nästa kolumn lemnar upplysning om,
±ör huru många år fartyget är klassificeradt samt innehåller
äfven uppgift, om den maximitid, till hvilken fartyget på gnmd
af sitt byggnadsmaterial kunnat klassificeras, när det var nytt.
Om man sålunda i denna kolumn läser t. ex. 11-8, så betyder detta att fartyget genom sitt byggnadsmaterial tillhör
11-års typen, men att det erhållit klass för endast 8 år. Fartygets byggnadsmaterial är bestämmande för den typ, till hvilken fartyget vid sitt första upptagande i V eritas kommer att
hänföras. I allmänhet har Verita-s härvidlag följt samma prin-
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e1per som "Lloyds Register", men i ett fall har dock Veritas
tagit ledningen. Detta är att gifva full rättvisa åt de bättre
amerikanska furus orterna såsom fartygsbyggnadsma teriaL Detta
af V eritas tidigt vidtagna steg g af sällskapet i Brittiska N ordarnerika ett öfvertag öfver Lloyds Register, som det ännu bibehåller.
Såsom bevis härpå må nämnas, att då Mr. Plimsoll i engelska parlamentet framlade ett lagförslag, enligt hvilket alla
Storbritanniens i Lloyd ej registrerade fartyg skulle vara underkastade periodiska besigtninga~ genom Board of Trade,
så fann man i Canada en sådan lag så obillig, att Board of
1'rade i S:t John till generalgnvemören öfver Canada inlemnade en protest mot lagens antagande. Enär de flesta kanaelensiska fartyg voro registrerade i Bureau Veritas, skulle såsom en foljd af lagens antagande redarue i Canada hafva tvingats att antingen underkasta sig lagens hårda villmr, eller också låta sina fartyg segla under en främmande flagg. Lagen
blef ej antagen.
·
På grund af förhållandet i Canada, samt emedan man
ännu fortfar att å kontinenten i öfvervägande grad bygga träfartyg, komme~ det sig, att Bureau V eritas upptager flera segel- än ångfartyg. Sällskapet har dock alltid varit i nivå med
förhållandena med afseende på j ern- och stålfartyg.
Då man inom V eritas först börjad e uppgöra regler för
byggande af jernfartyg bestämdes måtten på fi1.rtygets olika
delar efter d~t blifvande fartygets tontal, och fartygen klassificerades för vissa år. Klassificeringen företogs med mycken
färsigtighet och terminerna bestämdes till sju, fem och tre år.
I registret för år 1868 finnas tre klasser jernfartyg, som betecknas sålunda ~ ~ A. Klassen berodde på plåtens
tjocklek och måtten grundades fortfarande på fartygens tontal.
Gunderna för klassificering af jernfartyg har inom Veritas
under de sista 20 åren varit desamma. Karakteren 3 f3 gifves
till alla fullgoda fartyg af jern och stål, under det att "/s anYiAndel'! för \1/tt get(o)c]r:rm
fartyg
.
. - i €ltt !llindrl? tillfrect:?stiillandf1

skick. Den efter detta bråktal kommande siffran har afseende
på skrofvets tillstånd och den derefter följande betecknar tillståndet af fartygets utrustning i allmänhet. 'l're siffror l , 2
och 3 användas för att beteckna olika tillstånd i detta afseende. J ernfartyg klassificeras numera ej för vissa år, men de
måste undergå periodiskt återkommande besigtningar. De delas
i .två afdelningar beroende på materialets tjocklek. Motsvarande stråk i botten och i sidorna äro 1 / 1 6 in ch tjockare på
första än på andra afdelningens fartyg. På mindre fartyg äro
dvck för den lägre afdelningen större afvikningår tillåtna.
1'redje afdelningen omfattar fartyg, som, ehum ej byggda enligt Veritas regler, dock anses böra erhålla denna klass. Fartyg byggda under särskild uppsigt erhålla
framför afdel-

+

nings beteckningen.
Äfven för jernfartyg användes den förut omtalade farvattensbeteckninge n. Ett annat märke P. R. (Prou~ renforcee)
användes äfven på en del propellerångare för att beteckna,
att fartyget har bogen förstärkt för att kunna forcera is.
Bland klassificeringsbestä mmelserna finnes äfven följande
regel: "Stål och j ernfartyg, h vilka genom skott äro delade i
tillräckligt många vattentäta afdelningar, för att med en betydlig läcka i en af dem tartyget i alla fall skall kunna hållas
flytande, införes i registret med ett af följ ande märken:
@ För första afdelningen

@ För andra afdelningen

@ För tredje afdelningen.
Innan detta märke bevilja..,, fordrar Veritas en fullständig
plan öfver alla skotten samt beräkningarna öfver fartygets
lång- och tvärskeppsstabilitet under antagande, att en af de
vattentäta afdelningarne fylles af vatten. En högsta lastvattenIinie måste äfven vara bestämd.
För att vara ·säker om, att man har framför sig ett j erneller stålfartyg, som är så afdeladt i vattentäta afdelningar,
~tt qe~ :fiJ't~J; !J!e~ (_)IJ.: afd.elninf? f:ylld, att det tillhör hö~st~
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~lassens första afdelning, att dess utrustning i allmänhet
ar go~ s~_mt,_ att det är. klassificeradt för resor på alla haf, är
det nodvandigt att se till, att det har följande beteckning:

0 +

af 3

L. l. l.

Äro isförstärkningar anbragta kommer till klassen att fogas P.o R.; äro ankare och kettingar profvad e, A. och C. P.
Pa samma -sätt som måtten i ett träfartygs byggnad bero
pa -~et tal, som uppkommer, då man multiplicerar produkten
af langd, bredd och djup med 0,7 på, samma sätt göras också
måtten P~ sidaplåtarue och andrå långsgående delar i byggn~den af Jern- och stålfiwtyg beroende på samma tal. Måtten
pa bottenstockarue (floars) spant, skott och stöttor, göras ber~ende af det tal, som uppkommer, då man adderar bredd och
C~Jup (B+D).
P_å fartyg med l_ a 2 däck göres D= skrofvets hela djup,
h~arv~.d regeln kan tillämpas endast på bottenplåtarna d. v. s.
fran ofverkant af "'floars" till öfverkant af däcksbalk. På 3däckade fartyg från floors till halfva höj den mellan första och
andra däck, dock aldrig mindre än 5,5 m.
. Då stålet börja de användas såsom byggnadsmaterial lät
Ventas 1878 verkställa en serie försök med bessemerstål tillverkadt af "Societe John Cockerill 11 i Seraing i Belgien. 'Med
stöd af d~ssa försök utgaf V eritas följ ande år regler för profnmg af stal. Dessa öfverensstämma i hufvudsak med de regler,
som i samma ändamål utgifvits af Lloyd. Under det att
r_j:oyd vid användning af stål såsom byggnadsmaterial medgifver en reduktion i måtten af 20 proc. för alla delar at fartyget, så tillåter Veritas 18 a 25 proc. i sidaplåtames och andra långsgående delars mått men endast 10 a 15 proc. i bottenstockar, spant och balkj ern.
Efter några års förlopp utgaf dock såväl Lk>yd som Veritas
nya bestämmelser, som i någon mån afveko från de äldre.
I V eritas regler finnes en not, som angifver, att måttbestämmelserna hufvudsakligen äro afsedda för fartyg med farvattensbeteckningarna G. A. och L. Fartyg, hvilka sortera
o
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under någon annan farvattensbeteckning, kunna tå byggas
efter andra grunder, men i hvarje fall måste dock måtten underkastas sällskapets pröfning och godkännande.
För att möta den händelse, att jern af bättre qvalitet
mera all:rp.änt användes såsom byggnadsmaterial, har sällskapet
upprättat ett system för profning af detta material liknande
de prof, som stål underkastas, och en särskild måttahell för
fartyg af sådant material är upprättad. Stål anses böra hålla
en sträckbelastning af ända till 4 a 5 ton pr qv.-cm. vanligt
jern antages hafva en styrka i fiberns riktning af 3,150 och.
bättre slags j ern 3,500 kg. Allt pr qv.-cm. af genomskärningsarean.
Då på senare tider ett stort antal stålfartyg blifvit byggda
på kontinenten äfvensom många stålfartyg för kontinentala
egare byggts i Stor-Britanien, så har detta i hög grad ökat
antalet af de -i V eritas klassificerade stålfartygen. Största
delen af de fartyg, som byggts för petroleumtransport hafva
klassificerats i V eritas, och då man ser igenom registret, finner
man att många af dessa fartyg hafva underkastat sig viikoren
för erhållande af beteckning
Campasitbyggda fartyg klassificeras äfven i V eritas. De
betraktas såsom J ern- eller stålfartyg, men de betecknas sålunda

0
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På senare tider har Veritas äfven börjat egna uppmärkRamhet åt pannor och maskiner, och detaljerade regler finnas
uumera för deras konstruktion samt för profning a± de materialier, hvaraf de tillverkas. Ingen som helst karakter beviljas
ett ångfartyg med mindre fartygets pannor och maskin periodiskt underkastas besigtning genom sällskapets försorg.
V eritas har äfven liksom Lloyd en bestämd grund för
bestämmande af svårleken på ankare och kettingar. DetJ,a
beror på fartygets ungefårliga tontal. Kettingar och ankare
äro underkastade prof~ son). kunna ske antingen vid af Veritas
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godkända anstalter, bland hvilka märkes norska örlogsvarfvet
i Horten, eller vid profanstalterna i Leyden och Bouches-duRhöne, h varest prof verkställas under direkt tillsyn af Veritas
agenter.
Fem andra anstalter i Frankrike, en i Belgien och en i
Boston samt Ramnäs bruk i Sverige stå dessutom under sällskapets kontroll,_ hvad prof af kettingar beträffar.
Bureau Veritas styrelse utgöres af de 8 i Paris boende
direktörerna. "'Chef de service technique" är f. n. Herr L.
Piaud, en ingeniör, som erhållit sin utbildning vid Ecole Polytechnique. I styrelsen tjenstgör dessutom en 'hel stab af tekniskt bildade män. De förändringar i sällskapets regler, som
~id efter annan kunna erfordras, underkastas noggrann pröfning
mom en teknisk kommitte, bestående af alla Inspektörerna.
KommitMen består af 26 medlemmar, som hafva sin verksamhet på vidt sh."'ilda platser af jorden och som med långa uppehåll mötas häl'.
Under Veritas tidigare år utgjordes dess besigtningsmän
af sjökapteper, som dragit sig tillbaka från den aktiva sjöt:] ens ten, men numera rekryteras denna stab bland ingeniörer
och skeppsbyggmästare , Tjenstemännen hafva i öfrigt åtskilliga titlar såsom "inspektör", "besigtningsman", "maskinbesigtningsman" och "biträdande besigtningsman''· Af dessa tjens~e
män finnes det 30 i Storbritannien och Irland, G i brittiska
Nord-Amerika, 28 i andra delar af Nord- och Syd-Amerika
18 i Asien, 8 i Afrika, 7 i Australien sam slutligen omkrin~
140 på den europeiska kontinenten. I Sverige finnes: 1 "Inspectenr", 9 "Experts adjoints" för fartygs besigtning, 7 "Ex' '
· · n, ,5 "Ingemeurs,
'
charges des essais des Fers
pert s mecammens
& Aciers".
När "the Load-Line Act11 1890 utfärdades i England, sökte
man att erhålla så många tekniska auktoriteters yttrande som
möjligt vid bestämmandet af lastvattenlinien för engelska far~
tyg. Två af dessa auktoritetP-r nämndes särskildt i lagen
nämligen en tjensteman ±i·ån hvardera af Board of Trade och

Lloyds Register, hvarjemte Board of Trade hade att tillkalla
andra. Bureau V eritas anmodades då att låta sig representera. · Då det var nödvändigt, att arbetet förrättades i England, tillsatte V eritas en särskild "freeboard" kommitte, som
sammanträdde i Liverpool. I sällskapets register för sistlidet
år omnämnes denna kommitte för första gången såsom V eritas
brittiska kommitte.
En jemförelse mellan Lloyds Registers och Bureau Veritas
verbamhet för det förflutna året visar enligt "the N autical
Magazine", att under det att Lloyds Register klassificerade
3,007 segelfartyg och 5,257 ångfartyg, så hade Bureau 'Veritas
upptagit 5,020 segelfartyg och 1,252 ångfartyg. Härvid har
man dock att taga i betraktande, att tontalet för de i Lloyd
registrerade fartygen torde vara betydligt större än de i Bureau
Veritas.
Redan år 1870 utgaf V eritas sin "Repertoire Gtmeral de
la Marine Marchande", under det att Lloyd först 1887 publicerade sitt 11 Universal Register11 • Den franska .Repertoire
General ntgifves · numera i 2 delar. Första delen innehåller
förteckning på alla sjögående segelfartyg af mer än 50 ton
register, under det att andra delen innehåller förteckning å
alla sjögående ångare af mer än 100 ton. Befålhafvarens,
byggmästarens och egarens namn angifves tillika med tid och
plats för fartygets byggnad, fartygets signalbokstäfver enligt
kommersiela coden, byggnadssätt, tontal, rigg, hufvuddimensioner, samt slut.ligen, i händelse det är ett ångfartyg, maskinem; hästkrafttaL
Veritas publicerar också månatligen underrättelser om händelser till sjös, samt uppgifter öfver förlorade fartyg.
Beträffande sällskapets verksamhet inom vårt land, torde
denna i icke oväsentlig mån bidragit till utvecklingen af vår
handelsflotta.
Innan B urean V erit.as verksamhet anlitades, byggde man
våra fartyg efter en plan, som, vissedigen kuude vara lämplig
för handelsfartygens då vanliga konstruktionsritnin gar, men i
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samma mån som dessa senare förändrades till klipperform, så
fordrade fartygen helt andra förbindningar m, m. Blefve dessa
icke i förhållande till fartygens ·förökade längder så blef föijden
svaghet och törtidiga reparationer. Så hände det ock; fartyg
af 6 till 7 års ålder, måste till varf att der undergå betydande
reparationer, dels på grund af svaghet, dels ock på grund af
röta, förorsakad ..af felande ventilering och konserveringsmedel
i de inre delarue af fartygen. Dessa olägenheter hade till
följd; att en stor del af våra större skeppsrederier sålde sina
tartyg och slutade upp med rederirörelsen.
Gehom Bureau V eritas ingripande med klassifikationssystemet i början af 1860-talet uppstod ett bättre förhållande.
V eritas föreskref, att för så vid t ett fartyg önskaae en god klas~
uti dess registerbok, så måste dess sammansättning ske under
. dess experters tillsyn, trämaterialierna skulle vara tilltagna, efter
B. V:s regler, jernförbindningarna solida och af tillräckligt antal, all jernbult, spik m. m. öfver· v~ttnet, af galvaniseradt
jern och slutligen allt inbygdt, tvävirke, såsom spant, häktbalk,
kölsvin m. m. borde systematiskt saltas. Detta enkla och billiga konserveringsmedel har varit af en obeskriflig nytta för
_
våra träfartyg.
Genom detta ingripande uti träfartygsbyggandet, blefvo
våra fartyg solida och varaktiga, hvilket äfven har visat sig,
då t. ex. nu för tiden, det icke fi:r ovanligt, att ett fartyg på
20 års ålder ännu befinnes väl konserveradt och med väl bibehållna former. Denna sak är Bureau Veritas ofta i tillfålle att
iakttaga, då fartygen efterlen 10 å 12 års segling, med 1:a
klassen, måste öppna sina sidor för undergående af ny besigtning för omklassning m. m.
Bureau V eritas får sålunda antagas hafva på träfartygens
konstruktioner tillämpat sunda föreskrifter, som i tidernas
längd inverkat förmånligt för denna fartygscerts rederier. De
klasser, som fartygen derföre fått åtnjuta, hafva ock förskaffat
cle_m goda anställningar i den1 utländska fraktmarknaden.
En annan sorts segel- .()(;? ångfartyg, nämligen de s. k.

"composite vessels" har stundom ock kommit under Bureau
V eritas behandling i vårt land. Detta byggnadssätt tillämpa.des hufvudsakligen redan under 1840- 50-talet på mindre ångf::trtyg, dock utan någon kontroll från något klassificeringssällskap. Gt:nom att tillämpa Bureau V eritas fordringar på dessa
fartygs sammansättning, kan man erhålla solida och varaktiga
såväl ång- som segelfartyg. Båda dessa slags fartyg hafva
blifvit byggda i Sverige under Veritas speciela inseend~ och
erhållit högsta klassen i dess register.
Vid slutet af 1860-talet och början af 1870-talet_kom efterfrågan af lastångare, synnerligast af jern. Våra mekaniska
verkstäder i Stoc~holm, Motala, Oskarshamn, Malmö och Göteborg fingo successivt beställningar på större och mindre lastbåtar. Som Bureau Veritas då var det enda klassificeringssällskapet i Sverige, organiseradt med fasta agenter uti alla
mera betydande sjöstäder~ så öfvertog detta sällskap tillsynen
at dessa ångares byggnad och klassificering. Vid denna t.id
bestämdes all materialdimension, såsom till plåt, spantj ern,
m. ni. af hufvudkontoret härstädes. Man byggde då en del fartyg
af engelskt jern: men de flesta af svenskt puddeljern. På grund
af detta senare materials utmärkta egenskaper, lyckades det
bolagets inspektör för Sverige, kaptenlöjtnant Gadelius, att för
vårt goda jern erhålla reduktioner i plåttjockleken m. m., d.
v. s. att för en viss föreskrifven dimension af ett fartygs bordläggningsplåt, erhölls en viss procentsreduktion i dess tjocklek. Denna sak framhölls vid ett sammanträde i Paris med
Bureau V e ritas tekniska kommit te. Profver af vårt j ern, såsom
bordläggningsplåtar, uttagna efter fartygsstrandningar m. fl., v oro
öfversända till Bur.eau Veritas i Paris, hvarvid dessa vunno
rlet största erkännande af tekniska kommitteen.
Till alla våra ångbåtar byggdes maskiner och pannor här
i landet, men på det att maskiner, axlar och pannor m. m.
skulle fullt motsvara den säkerhet, sjelfva .fartygsskrofven erhöllo, så beslöt V eritas at.t maskiner och pannor skulle under
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iödärdigandet bevakas af dess ingeniörer och, en gång godkända, klas§as på samma gång som fartygsskrofven.
För detta ändamål blef det nödvändigt anskaffa skickliga
maskiningeniörer för Bttt vid de olika verkstäderna öfvervaka
ko:p.struktionen af maskiner och pannor, samt de senares profning. Bureau V eritas engagerade, för detta ändamål 71 Experts
mecaniciens" u~i Stockholm, Oskarshamn, Gefl'e, Malmö, Helsingborg och Göteborg.
Det dröjde nu icke länge förrän jernet utbyttes mot stål.
Man hade nämligen funnit att Bessemer- och Martinstål borde
i anseende till dess mjukhet vara fördelaktigare och säkrare
för ett fartygs bordläggningsplåt m. m., än det hårda och sköra
jer1,1et (i all syrmerhet det engelska). Men då stor noggrannhet.
erfordras för att erhålla ett fullt homogent stål, så var det
nödvändigt att kontrollera det till skeppsbruk fardiga stålet så
väl i anseeilde till dess hållfasthet, som mjukhet. För stål,
som höll en hållfasthet af emellan 42 X 48 kilogr. pr qv.-mm.
(= 27 X 32 ton per 0-inch) af dess primitiva sektion och med
en förlängning vid afsprängningen af 20 °l0 , på en längd af 200
mm., skulle vederbörande konstruktörer kunna få påräkna
reduktioner uti materialets tjocklek af 18 a 25 "1utill bor-dläggning och stringers m. m., samt 10 a 15 °/ 0 till spant och bottenstockar.
För att kontrollera och profva alla stålmaterialiar ämnade
till skeppsbruk blef det nödvändigt att tillsätta dertilllämpliga
personer vid alla de j ernverk i Sverige, der stålplåt o. d. tillverkades, såsom vid Motala, Domnarfvet, Avesta, Degerfors,
Surahammar och Bofors. För närvarande har Bureau Veritas
kontrollörer (charges des essais des fers et aciers) vid ofvannämnda verk. All fartygsplåt, spantjern, däcksjern, stålaxlar,
åugpanneplåt m. m. profvas af ofvannämnda kontrollörer, hvaröfver proflistor insändas till inspektören.
För smidt stål bör resistansen vara under 48 kg. och i
allmänhet gäller regeln att f0rlängningsprocenten bör växa i
samma proportion som resistansen minskas. Så t. ex. fiir re-

sistans af 38 kg. bör förlängnings-procenten vara 27. Detta
gäller för axlar o. d.
I stället för det smidda stålet, hvilket förut användts till
vissa fartygs- och maskindelar, såsom till propellerstäfvar, roderramar, kölar och axlar, användes nu rätt ofta gjutstål. Detta
skulle ock med mycken fördel kunna användas till skeppsankaren,
men då häi-till for.dras dyrbara profmasker, så har denna fabrikation, ehuru inledd, ej ännu kommit till stånd. Det s. k. martingjutstålet besitter, utom större hållfasthet en stor mjukhetsgrad
och kan böj as. Enligt proflistor från V eritas kontr0llör vid Bofors Bruk befanns t. ex. profresultatet å en gjuten roderram
vara 51 kg. per qv.-mm. med 20" ·0 förlängning på 200 mm.; och
vid böjprofvet af en parallelipiped af 200 mm. X 27 mm. X 28
mm. emotstod den utan bräcka 90° böjning. Enligt Veritas
reglemente äro fordringarna för detta material, "Acier Ooule",
för 48 kg. resistans: 10°/ 0 förlängning på 200 mm. och ''Essais
de flexion des barrettes de 8 qv ...,cm. = angle droit 71 •
Häraf synes att ofvannämnda svenska material vida öfverträffar föreskrifterna i Veritas reglemente. Utom ~agda prof
erfordras ock ''Essais de choc" och 71 Essais de martelage", samt
specie!t för gjutna ankare, fallprof från en höj d af 3,no m. på
ett underlag af jeru eller stål, hvarvid an.liarne få falla i såväl
horisontelt som vertikalt läge. Utom dessa tillkomma de vanliga sträckprofven för ankare, applicerade på flyen.
N edanstående tabell utvisar Bureau V eritas verksamhet i
Sverige under_de senaste 32 åren.
1
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Summa fartyg, Nybyggda och Nybyggda och!
klassificerade klassificerade klassificerade j
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l
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l
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1,763
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345
107
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901

14
94
89
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Navisazimut.+)
Bl~ncl de instru~ent, som använd as i navigat ionen, spelar

se~~n m·huud raden h1lbaka ~ompassen nt.an tvifvel den vigtig~~t~. rollen. Mell då densamma, vid sin hnfvudsakHga upp-

gift . att angifva den astrono miska nieridiaile:ris riktning , i allmänhet är underk astad större el1er minch·e afvi.Jmlser från denna
så är det af största
riktning - missvis ning och deviatio n
vigt att känna de metode r och de instrum ent, genom hvilka
dessa afvikelsers storlek kan utrönas .
Ett instrum ent af sådan beskaff enhet är Navisazimqzf1 medelst hvilket man utan känned om af tiden och utan nllgra beräkning ars anställa nde kan bestämm a den vinkel, som ett ±art.ygs medellinie vid observa tionstill fället bildar med den astronomisk a meridia nen.
Instrum entet består af fyra hufvudd elar, nämlige n en diopter och tre gradera de cirkelbå gar, af hvilka tvenne omfatta
360° och den tredje endast 180°. Samtlig a graderi ngar äro i
hela grader.
Den cirkelskifva, å hvilken azimute n afl.äses, hvilar i en
balansr ing och intager således oaktadt fartyge ts rörelser en
horison tal ställnin g samt är dessuto m vridbar omkrin g en vertikal axel, som går genom cirkelns centrum . På öfre kanten
af en omkrin g den nämnda skifvan befintlig, och i skifvan s
plan liggand e ring är uppdra get eLt riktstrook, som är beläget
i ett genom skifvan s medelp unkt gående Vflrtikalplan. Vid
instrum entets använd ning ombord å fartyg skall den linie, som
går genom horison talskifv ans centrum och riktstre cket, inriktas paraHelt med fartyge ts medellinie.
Vinkelr ätt mot den nämnda horison talskifv an och genom
dess centrum är anbragt en vertika l tapp, i hvars plan en
halfcirk elbåge är fästad.· Denna halfair kel- latitud scirkel nsom å ömse sidor om sin midt är delad i 00 helgrad er; kan
vridas omkrin g en å den vertika la tappen fästad horison tal
axel. Genom denna anordni ng är det möjligt att gifva latitudscirk elns diamete r hvilken lutning som helst, från den horisontala till den lodräta, eller är det möiligt att ställa densamma i verldsa xelns riktning , om man nämlige n inställe r den
nämnda · oid.;eln på ett gradta~ som är lika med ställets lati-

ta*) Beskrifningen af instrumen tet är författa<! af professorn vi<l ·nencrals
ben, P . G. Roseu.
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tud, och samtidigt inriktar latitudscirkeln s diameter i meridianens plan.
ParaHelt med latitudscirkeln s diameter är på ungefår en
centimeters afstånd fästad en annan rörlig axel, vid hvilken är
anbragt en cirkel, hvars diameteter är paraHel med den nyssnämnda axeln. Denna cirkel benämnes i det följande deklinationscirkeln, eme_dan inställningen på densamma göres efter
himmelskropp arnes deklination. Den har för detta ändamål
en gradering i fyra delar, hvardera af 00°. ·
· Vid detta cirkelplan är slutligen anbragt en diopter, som
kan röras omkring en genom deklinationscirkelns centrum gående vinkelrät axel, h varvid diopterns syftlinie på samma gårig
är paraHel med deklinationscir kelns plan. Vid den ändan af
dioptern, som bör riktas mot himmelskroppe n, är en index aubragt för deklinationsvin kelns inställning, och denna inställning bö:r ske på den med A. M. eller P. M. betecknade half'delen af deklinationscir keln, allt efter som himmelskroppe n är
belägen på östra eller vestra sidan af meridianens plan. Denna
diopter är för öfrigt så inrättad, att man kan begagna sig såväl af direkt insyftning med ögat som ock af den skugga, som
erhålles genom solen eller månen.
Förutom de nu beskrifna hufvuddelarne af instrumentet
finnes också å dess yttersida anbragt en cirkelbåge med en
gradering af 40° å ömse sidor af perpendikeln jemte en index
.
'
som utv1sar storleken af fartygets krängning.
Ur denna anordning af instrumentets delar framgår omedelbart, att om man på något sätt inriktat latitudscirkeln s plan
i meridianen, vidare inställt latitudscirkeln efter observationsställets latitud samt dioptern efter en viss deklination, så skall
den båge, som diopterns syftlinie beskrifver på himmelssferen
vid deklinationscir kelns rörelse omkring sin med verldsaxeln
paraHela axel, i sjelfva verket vara en paraHelcirkel af det
gradtal, som motsvarar deklinationsvin keln.
Men härutaf följer, att om man rubbar latitudscirkeln ur
sitt m(}rid}lltnplan 1 tl& måstfi:l man för ~tt fi:~rhMl~ !?n insyftnin~

-
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med dioptern på en viss himmelskropp med elen deklination,
enligt hvilken dioptern är inställd på deklinationscir keln, röra
både deklinations- och horisontalcirke ln, till dess himmelskroppen blir inriktad. Men i d~ta ögonblick har onkså latitudscirkeln återkommit i det genom den föregående rubbningen
förlorade meriqianplane t och angifver således meridianens läge.
En bestämning af meridianens läge medelst navisazimut
omfattar således följande moment:
a. Latitudscirkeln s intill horisontalskifv an liggande index inställes på 0° och fastklämmes.
b. Latitudscirkel n inställes på ett gradtal, som är lika med
observationsstä llets latitud och fastklämmes.
c. Diopterns index inställes på ett gradtal, som är lika med
himmelskroppe ns deklination.
d. Horisontalskif van och deklinationscir keln vrirles derefter
samtidigt så, att dioptern syftar mot himmelskroppe n.
e. Det gradtal, som riktstrecket angifver å horisontalcirke ln,
är då den sanna astronomiska azimuten för instrumentets
meclellinie och för fartygets kurs, om instrumentets medellinie blifvit injusterad i enlighet med hvad ofvan blif- ·
vit anfördt.
De fördelar, som detta instrument erbjuder framför andra,
h vilka äro konstruerade för samma ändamål, äro fö~j and e:
l. Någon tidsbestämning är icke behöflig.
2. Inga beräkningar förekomma, utan fartygets sanna azimut
afläses omedelbart å instrumentet.
3. Ingen uppslagning af tabeller för uppsökande af azim~t
är behöflig.
:M:an kan antaga, att felet i den azimut, som skall bestämmas hufvudsakligen beror dels på bristen i kännedom af la'
.
tituclen, dels på osäkerheten i insyftningen på himmelskroppen. Man kan. äfven anse både latitud och deklination vara
behäftade med inställningsfel, hvilka dock sällan torde öfver~tiga oo,2 då man har god belysning af cirklarne. Felen kunna
1

-
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s8Jedes anses ligga hos latituden; deklinationen och himmelskroppens höjdvinkeL
Om vi beteckna dessa trenne vinklar med ,. d och h så
~'
erhålla vi ur den bekanta sferiska triangeln mellan polen, ' zenith och himmelskroppen följande eqvation:
sina = sin1· -sinh - cosp cash cos a,
då azimuten a räknas från sydpunkten åt vester. Betecknas
de fel, som förekomma vid de ifrågavarande vinklame med
do, d((! och dh, så kan man erhålla en föreställni~g om deras
inflytande på azimuten, om man differentierar den anförda
eqvationen partielt i afseende på a å ena sidan samt ö, ,1 och
lt å andra sid~n, h varvid erhålles:
·
da-

da=da=-

cös

•p

cos

({!

cos o
cos h sin a

do

+

sin h
sin q· cos h eos a
d·'l
.
cos 1/J cos h 8111
a

+

sm q· cos !t
cos •1· sin h cos a
dit,
cos ·•t cos h sin a

då felet vid azimuten betecknas med du.
Af dessa, ·eqvationer inses lätt, hvilka observationssätt, som
äro användbara eller icke.
a. För 'l' = 90° är metod.en visserligen icke användbar, men
detta har naturligen ingen betydelse. Vidare märkes, att
ju högre latituden är, desto osäkrare blir i allmänhet
metoden, men denna olägenhet ligger i sakens natur och
vidlåder alla metoder för azimutbestämninga r.
ch, För h = 90° d. v. s. för zenithstjernor blir metoden
oanvändbar, men ju mindre h är, desto bättre bör bestämningen blifva. Samma förhållande eger rum vid alla
metoder för bestämmande af azimut.
c., För a = O d. v. s. för stjernor i meridianen (eller dess
närhet) · blir metoden obrukbar.
q, F.ör h = O och a = 90° d, v, s, :f:'ö:r stjernor i för~tlli

vertikalen och i horisonten försvinner all inver.lmn af fel
i latituden, hvarjemte felet i höjdsyftningen har det minsta
inflytande på azimutbestämninge n. Jnstlillningar JHl. himmetskroppa·r i första vertikalen eller dess närhet ih·o b·åie,des
de mest j(Jt·delaktigr.l m'ed ifrrlgnvamnde instrument.
Beträffande metodens noggrannhet vid detta instrument,
torde densamma, då instrumentet är omsorgsfullt förfärdigadt
och justeradt, kunna täfla med hvilken annan som helst på·sjön;
men i beqvämlighet vid användningen öfverträffar denna metod utan tvifvel hvarje annan, som användes, vare sig till
lands eller sjös.
Uppfinnaren a.f Navisazimut, kaptenen i svenska handelsflottan F. W. Gleerup, leddes till konstruktionen af detta instrument genom de modifikationer han nöd,gades vidtaga med
en i England inköpt 77 Compa8s verifier71 7 för att förvandla denne
till ett för navigeringen pålitligt och lättskött instrument.
Först sedan konstruktören under fyra års ' personlig erfarenhet
till sjös öfvertygat sig om det nya instrumentets förträffliga
egenskap'er, hembiöd han detsamma förlidet år till den sjöfarande allmänhetens tj ens t.
För flottans harvarande station har en Nayisazimut, som
nu gör sin försöksresa på korvetten Saga, anskaffats; en an~an
befinner sig i sjökrigsskolans ego och användes under-förlidet
års expedition med fregatt.en Vanadis. Dessutom har kapten
Gleerup lyckats introducera instrumentet inom franska örlogsflottan der det kommer att pröfvas å kadett-skolskeppet Bo1'da
7
i Brest.
Belysande för instrumentets egenskaper är det utlåtande,
hvilket öfver detsamma afgifvits af chef och trenne officerare
å fregatten Vanadis och hvilket här nedan ordagrant återgifves:
.
11Sedan instrumentet Navisazimut blifvit användt under fregatten Vanadis' 4 månaders expedition innevarande år, få un~
r;lertecknade :llä,.r,med_ afgifva följ ande utlåtttnc'\e öfyer detsamma.

-. -
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1\Ied känned om och använd ande af fartyge ts latitud och
den observe rade himmelskroppens deklination, men uLan användan de af tidsargu ment (hvilket ingår i alla öfriga astrono miska azimuts bestämn ingar, då icke himmelskroppens höj d
uppmät es - eller vid horison talazim ut uppska ttas till O o _
samtidi gt med dess pejlande), gifver N avisazimut, rätt använd
säkert och ögOllblickligen fartyge ts sanna kurs, samt förtjena ;
a~t sättas främst bland alla af oss kända instrum ent, som till
SJös kunna använd as för utrönan de af kompassens deviatio n
vare sig i allmänh et för den kurs som styres ' -eller ' vid gåend~
. .
Att instrum entet icke bör an1 mrkel, för hela kompas sen.
vändas, då den himmelskropp, på hvilken dess hårkors inriktas, . befin~er sig i närhete n af meridianen, är naturiig t och
förrmg~r w~e dess värde. I hård sjögång fordras yisserligen
stor ·papassh ghet af observa tören för att erhålla ti11räckligt
noggra nt utslag, men instrum entets enkelhe t och Iätthan dterlighet gör det i alla hänseen den förtjeut af högsta Ioford.
8tockho lm den 7 Oktobe r 18~)2.
J. Häyg.
Chef å fregatten Vwza1.lz:s tuHlci 18!)~ års expedition.

Ludoi,q S1:dnm·.
Kapten vid Kong!. Plattan, Sekond å Vanadis H:l92.

11. Wran,qel.

Gust. rtj Ktiut.

Navigerin~soffieer odt navigation stårat'e
under fregatten Vanadis expedition 18!l2.

Kapt. vid Kong!. Flotta11.

Instrum entet farfareligas af och säljes hos Kongl. V etenskapsak ademien s fysikaliska instrum entmak are, Herr P. l\1. DÖrensen i Stockholm.
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Om det grofva skeppsartilleriets placering.
Det torde icke vara någon af tidskr1fteus läsare obekan t,
att den förliden höst i nåder förordn ade kommitte, hvilken
hade till uppdra g att yttra sig angåend e vissa ifrågasa tta änqringar i afseende å vår sjökrigs materie l m. m., i underd ånigt
betänka nde af den öO Novem ber föreslog, att å de l:a kl. pan. sarbåta r, som härefte r byggas för svenska flottan, de två 25cm. kanone rna uppställas, . hva1:je kanon för sig, i två i fartygets medellinie anbragt a ba~bett-torn, det ena i främre, det
-~nclra i aktre delen af fartyge t, i stället att såsom hittills båda
uppställas i ett heltäck t torn. Icke heller torde de vägand e
skäl vara tidskriftens läsare obekan ta, hvilka föranled de kornmitMen till detta förslag, som, genom sin fullständiga frånvar o
af skiljakt iga mening ar, icke kunnat förfela att från första
stund hos persona lens stora flertal ingjuta en stark känsla af
fortroen de till, .och önskan, a.tt snart blifva egare till fartyg
af denna typ, hvilken af vapnets erfarne män ansetts såsom
den för vårt försvar bäst lämp11de.
Men förslage t innebär ett systemskifte; och det är då helt
naturlig t, att det i detta, som i andra liknand e fall, ocksa skall
finnas män, som varnand e höia sin röst mot Ofvergifvandet af
den väg, man en gång beträdt , utan att erfaren heten bestäm dt
utpekat den såsom felaktig. Hvad krigsma teriel beträffar,
sk~lle emellertid ett sådant tillväga gående blifva hardt när liktydigt med stillastående. Endast ett fåtal af Q.e på ett modern t
örlogsskepp tillämpa de applika tioner hafva pröfvat s i krigets
skola; man förlitar sig ändock på .dem, man utveckl ar och fullkomnar dem, men man låter icke sina sympat ier så samman växa med dem, att man af kärleke n till det gamla afhålles
från att adopter a de,t nya, ()~ de,tta .ka.n f.ör~oda,s yara, qe,t
~~ml!JI gfyerH'i~~e,t,
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. Hvad nu särskildt uppställand et af grofva skeppskano ner
VIdkommer, så har denna fråga nyligen varit föremål för en
diskussion inom "the Royal United Service Institution" h vars
följ der kunna komm'a att blifva ganska. vidtgående f; r Englands möjligen blifvande nybyggnads program. Den föredragande, , .Mr. Arnold-For ster, sysselsatte sig visserligen nästan
uteslutande med. de inom engelska och:franska marinerna tillämpade metoder för kanoners uppställand e ombord· men som
han behandlade frågan .ur principiel synpunkt, så kunna hans
uttalanden tillämpas på hvilken nations fartyg som helst och
det är derför, som vi till belysning af den äfven för oss' vigtiga frågan tillåta oss, att ur ofvannämnd a sällskaps tidskrift
låna följande utdrag ur Mr. Arnold-For sters intressanta anförande.
Efter några inledande förklaringar börjar föredragand en:
.. att , " ta k en as a wlwle, the existing m·ran,qements
" · t ar
"Min asig
for tlte mountin,q and placin,q of lteavy guns in tlw R~yal Jl,'ravy
a~·e · faulty, and 1·equire arnendment". Detta påstående skulle
vid första ögonkastet kunna te sig såsom en paradox så vida
icke några de förnämste skeppsbygg are i verlden h~de aktat
sig för att följa det system för uppställand e och fördelning af
kano~er ombord, hvilket vi antagit, ehuru icke alldeles egendomligt för vår flotta. De två systemen, vårt eget och någon
annan flottas, t. ex. Frankrikes, må vara lika så goda, men det
är uppenbart, att hvart och ett är resultatet af en olika tankegång och att de representera olika teorier. Skäl, som jag här
nedan skall nämna, hafva ledt mig till den slutsats, att det system, som vi antagit, icke grundar sig på lika sunda principer,
som det, hvilket vunnit insteg inom franska flottan.
Jag skall tillåta mig att särskildt uppehålla mig vid tvenne hufvudpunk ter, två huf"VUdfel, efter min uppfattning , hvilka
i ag önskar bekämpa. Den första har afseende på kanonernas
fördelning på däck och den andra på deras uppställand e i höj d
öfver vattenlinien . Såsom en allmän regel kan det sägas, att
under de sena~re åren de brittish slagskeppens kanoner place-

...
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rats parvis i torn eller bai·bett. Visserligen gifves det undantag härifrån såsom t. er. beträffande Benbow, Imperieuse och
Wrti'Spite, men praktiskt sedt kan elen nyssan gifnaregeln anses
.såsom allmän.
Erki;j,nnande alla de fördelar, ·hvilka äro förbundna med
detta system, och hvilkas betydelse jag tror mig fullt uppskatta, påstår j ag likväl att anordninge n är icke blott till sitt
väsen oriktig, utan stridande mot sund t förnuft, och fö~j aktiigen ovetenskaplig.
Hvad är det man framhåller till systemets fördel? Jo,
först ech främst att vid samma vigt större protektion erhålles
med ett två-kanon-t orn eller -barbett, än med två torn eller
barbetter, hvardera förande en kanon.
Förhållande t är oomtvistligt. Ett cirkelrundt tnrn for en
kanon behöfver endast obetydligt vidgas för att rymma två.
Vigten af två enkla torn öfverstiger betydligt vigten af ett.
torn för två pjeser. Kunde det blott bevisas vare sig att slagskepp icke kunna byggas för att föra fyra skyddade kanoner
på fYra olika uppställning splatser, eller att den kraftförlust,
som~ genom antagande af en dylik anordning på ett eller annat sätt orsakas, är så väsentlig, att den måste föranleda till
byggandet af ett verkligen svagt fartyg, då skulle äfven jag
tillerkänna vigt-argume ntet en öfvertygand e kraft. Jag skall
strax söka utreda, hvaruti dess verkliga betydelse ligger; först
vill jag emellertid uppehålla mig något vid en annan fördel,
):lvarpå två-kanonsy stemet gör anspråk.
Det säges, att detta system medgitver den största möjliga
säkerhet åt ammunition shissar och laddetyg, samt att å andra
sidan kanonernas utspridande på däck innebär dessa vigtiga
delars blottställand e. Det är emellertid solklart, att frågan om
ammunitionstillförsel m. m. icke är beroende af huruvida kanonerna förekomma en och en eller parvis, utan af sättet för
deras fördelning och montering, vare sig de stå dubbelt eller
enkelt.
Man hör äfven försäkras, att vår metod att1 ställa två

ka~
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sy;.tem, som tillämpats på några utländska fartyg (t. ex. den
tyske Beowulj'-), å hvilka en grof kanon monterats i hvart.
hörn af ett stort, pansradt citadell med endast ringa protektion
ofvanifrån. Man har utvisat för mig, att kammarstyckena på
två tunga kanoner, monterade såsom exempelvis på Howe, skulle
ega förmågan ~tt utestänga granateld från barbettens inre,
hvaremot den minsta granat, som kreverade mellan kanonerna
~å Beowulf, skulle göra stor skada. J ag medgifver, att en dylil.; anordning i viss mån kan ersätta en pansarplåt; äfvensom
att det förfaringssätt, ·som tillämpats på Beo.u·utf;, ingalunda är
godt, men npd bryter lag, och det finnes för öfrigt ingen anledning för oss att till förebild taga den minst tillfredsställande
/kompromiss mellan de två systemen, som ännu blifvit antagen
inom någon marin.
Men jag tror mig vara i stånd att visa, att, äfven under
medgifvande att två-kanonsystemet innebär företrädet af mindre vigt, och oaktadt vissa fartyg i främmande mariner hafva
a.dopterat en-kanonsystemet på ett otillfredsställande sätt, det
Sll'!tnämnda systerneG likväl är det förra öfverlägset. J ag tror
mig nämligen vara i stånd att anföra så allvarsamma olägenheter hos vårt system, att de mer än uppväga de små fördelar
som nyss blifvit antydda.
. .För att illustrera min bevisföring vill jag med ens öfvergå
t11l J emförelser och ställa sida vid sida typiska fartyg, i h vilka
två-kanonsystemet är resp. tillämpadt eller undviket. Jag har
för ändamålet valt fyra skepp, två engelska och två franska
hvilka jag anser att vara typiska för de anordningar, som är~
antagna inom de resp. marinerna. J ag har å ena sidan utvalt
Hodney och Victm·ia å den andra Jaw·eguiberry och Formidable
Rod~ey och Jmm}guiberry äro båda 4-kanonskepp. J ag tagm:
härv1d naturligtvis endast hänsyn till de grofva kanonerna.
. *) För kännedom om de i denna artikel förekommande fartygstyper lem n a
de l »Ahnanach •le1· Krirgsflotten•> brfintlig~ fnrtygsskizzer 1!11 tillriicklig handRrrl.
le•lning.
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Se. vi nu till de båda fartygens förmåga af artilleristisk kraftutveckling i strid, så finna vi, att Rodney kan bringa fyra ka.noner att bära på hvarje bredsida. .JaureguibPrry har visserligen, det är sant, endast tre kanoner på bredsidan, men å.
andra sidan har hon tre kanoner, som kunna samtidigt användas rätt för- eller akteröfver.
J ag föreställer mig att högst få officerare vilja förneka,
all sannolikhet strider mellan slagskepp komma att
efter
att
oftast om ioke alltid utkämpas stäf mot stäf. För en sådan
strid har det franska skeppet en afgjord öfverlägsenhet. Men
fördelarna af det franska systemet sluta på intet vis här. Rodneys två främsta kanoner äro uppställda på samma vändskifva.
Det är sant att de bestryka ett vidsträckt fålt, från 30" akter
om tvärs å. båda sidor; åtminstone göra de det i teorien, ehuru
j ag för min del betvifla.r, att de någonsin hafva försökts eller
kunna affyras med full stridsladdning 30° akter om tvärs, utan
att tillfoga öfverbyggnaden allvarsam skada. Men den ena kanons läggande på ett mål drager ovilkorligen med sig äfven elen
andra. Höjdriktningen behöfver visserligen icke nödvändigtvis
vara. densamma, men man har svårt att tänka sig de omständigheter, under hvilka en kanon skulle skjuta med en elevation, medan den andra ungefår samtidigt beskjuter samma mål
med en annan uppsättning.
Praktiskt sed t är det en dnbbel-pipig-kanon t' double-bare/led
gHn"\ icke t'Vå kanonet·.
Hä~af följer, att med de främsta kanonerna bärande på
styrbords bog, det icke kan vara någon kanon på babords
bog och vice versa. Det är lätt att inse, att detta kan innebära en fara. Tänkom oss ett fartyg sådant som Rodney inbegripet i strid med två underlägsna motståndare, t. ex. fartyg
af Thunderer-klassen, af hvilka det ena lägger sig på babords,
det andra på styrbords bog. Rodney kan bringa sina främre
barbett-kanm1er att bära på A och om h~<merna, blifva rätt
lagda, så skall A blifva träffad. Men är det någon fördel att
lägga båda projektilerna i samma mål~ Säkerligen ganska
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ringa, J ag erinrar mig, ·att det under fransk-tyska kriget påvisa.Q.,es, huruledes några af dem, som fallit vid angreppet på
den franska positionE3n vid Gravelotte, hade sina kroppar ge,nomsållade af ·de då nya mitrailleusernas ~ulor. Det fanns på
den tiden ingen spridningsanordning på detta vapen. En stackare med 40 kulor i kroppen .var naturligtvis "hors de combat".
Han var omtrent .så'· död som han kunde vara. Men han var
icke "mera dödli, än om en kula hade gjort sitt verk. Jag
vill naturligtvis icke härmed hafva sagt, att icke mera skada
skulle .kunna åstadkommas med två skott, än med ett; men en
träffande 545 kg. projektil från en af Rodneys kanoner skall
göra tillräcklig skada, och j ag fasthåller vid att vinsten af att
göra ytterligare ett skott samtidigt nwd det första är ringa, i
j emförelse med olägenheten att icke gifva B något skott alls,
förrän vändskifvan svängts kanske 100°1 afståndet bedömts och
kanonen gifvits sin elevation på ,den andra .b ogen*).
J emför denna tingens ordning med förhållandena ombord
å Jaul'e,quibeJ'ry. Här finna vi en kanon som, ostörd af rök
och vilseledande order, hvilka möjligen utdelas till den andra
kanonens betjening, lägges på skeppet A. Samtidigt bringas
två kanoner att bära på B från af hvarandra oberoende positioner. Och på samma sätt ställa sig förhållandena vid en
akteröfver utkämpad strid.
Men jag har härmed ingalunda uttömt förrådet af2-kanonsystemets olägenheter. Hvar och en vet hvilket i ögonen fallande föremål en grof skeppskanon på ett modernt fartyg är,
samt i hurn ringa grad den skyddas af vare sig tornet eller
barbetten. Att faran för kanonen är stor får man väl erkänna,
äfven om man å andra sidan icke behöfver!öfverdrifva denna
risk. Afståndet mellan långa fälten å Rodneys två kanoner,
•)

Såsom väl var att forvänta påpekatles vid den efter fOl'edragets upplii-

Rmllle flir<la diskussionen att den föredragande genom anfliranrle af lletta Pl:0111-

pel synts siitta föga tillit till den eventnele chefens på R.odney påpasslighet lHI,
en gir på några streek skulle tillåtit honmn ntt fiirn sinn häda grofv11 knnonp:ll' i elden, P.tt mot hvardera af lle snpponPl':ll1e motstån.tlanH'.
flfd.

- i91är endast 119 m., då de hafva samma elevation. Vid kammar-'
stycket äro de praktiskt sedt i kontakt. Det är nästan otänk~
bart, att en projektil, af hvad storlek som helst., hvilken träffar den ena pjesen, icke skulle samtidigt demontera den andra. Det kunde ju hända, att i något enstaka fall detta icke
blefve förhållandet, men det vore i så fall en försynens skickelse, på hvilken man icke har rättighet att ställa någon förhoppning.
J ag undrar om våra sjöofficerare någonsin reflekterat öfver
det betydande mål som våra två 67 -tons kanoner erbjuda i
synnerhet då de äro olika eleverade - och det äro de alltid
under det elen ena laddas.
I de franska skeppen möta vi alldeles olika förhållanden.
En kanon träffas af en projektil; den skadas. Om betjeningen såras, uppstår någon förvirring och om kanonen demonteras, så förlorar skeppet i stridsvärde. Men dermed är olyckan slut. Der återstå ännu två kanoner för bogelden, två
för akterelden, tre på den ena bredsidan och två på den andra. Betjeningarna vid de andra kanonerna inblandas icke
i haveriet, utan fortsätta oafbrut.et arbetet vid sina pj eser.
Huru olika skulle icke förhållandena gestalta sig, om Rodlle!J·~
främre kanoner träffades af en tung proj~ktil! Med all sannolikhet skulle den enas demontering innebära äfven den andras,
ty vi få komma ihåg, att endast ett lätt slag på den ena kanonens laddetygsanordning kan försätta den ur tjenstbart
skick och att de två kanonernas laddetyg äro så godt som i
beröring med hvarandra. Resultatet a:f ett sådant slag skulle
helt och hållet släcka Rodneys eld öfver en båge af 1201\ om
icke mera. Inte ett enda skott skulle kunna affyras föröfver
nt.an att ändra kurs.
Det är svårt att tänka sig en mera olycklig följ d af en
enda träff.
Jag känner, hvad som framhålles till fördel för två-kanonsystemet. J ag tror också, att. de olägenheter. h vilka jag framhållit, äro erkända, fastän man förfäktar elen åsigten, att frånT1'dsk1·. i Sjöv. 1898.
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. tMViron af vissa olägenheter , som antagas oski~jaktiga med den
motsatta anordninge n mer än uppväga hvarje ofullkomlig het
i ~ystemet. J ag har redan i korthet antyd t några af cles~:;a
verkliga eller förmodade olägenheter hos en-kanonsys temet.
J ag vill nu skärskåda dem mera i detalj.
Det har sagts, att två:..kanonsystemet medgifver kanonerna
bättre skydd. -Förhålland et är obestridligt; men frågan är, om
det är af den vigt, som man synes hålla före. Kunna fyra
gi"()fva kanoner i skyddade tippställning splatser föras af ett
sjo'gående örlogsfartyg ntan att materielt minska dess stridbarhet? J ag föreställer mig att det endast kan blifva ett svar
på den frågan, nämligen jakande. J ag beböfver icke ingå ut,i
en minutiös beskrifning öfver fört;jensterna hos sådana skepp
söm Lazare Canwt, Jäure,qui!Jim·y och FunniduUP.. J ag tror
int,e, att någon har grundad anledning att påstå, att de äro
svaga skepp, eller skepp som påtagligen äro underlägsna våra
egna af · motsvarand e storlek 11 •
Föredragan den lenmar här en allmän beskrifning å de nyaste franska slagskeppen, hvilken, för at.t spara utrymme, här
förbigås. Derefter forts ä Uer föredragand en:
11
Jag tror derför, att. de bP.vis mot en-kanonsys temet, som
· hemtas från påståendena om iikad vigt och mil1Skadt skydd,
icke ega giitighet. Vi~ja vi ha fyta torn, så knnua vi också
få dem.
Men jag ha'r äfvpn· hört andra inkast göras mot det franska
systemet. Man har a11fört, att. kanonernas placering i lvlarCPau sknlle vara fullkomligt felaktig, emedan projektilhissarne:-;
öfre ~in dar äro ofvan pansaret. J a, det förhåller sig så. Men
i detta särskilda fall kan konstruktio nen förbättras. Den icke
endast kan förbättras, utan den har förbättrats på de a.ndrll
skeppen. Ammunitio nshissames blottställand e är ingalunda
något, som följer af kanonernas fördelning på däcket.
Vidare har jag hört framhållas, att npl)Ställa.nd et i sponsoner (tamhnre.r) skulle vara en stor olägenhet., och att Mm·rPr111
skulle förete ett i ögonen fallande exempel härpå. Det har

sagts, att det skulle vara omöjligt att samtidigt affyra Mw·cea1l3
bredside- och sponson-kan oner under riktning föröfver. Man
påstår, att den grofva kanonens lufttryck måste förinta 15-cm.
kanonernas betj eningar, och till stöd för detta påstående hemtar man erfarenhets rön från Irnperieuse och lfarspite.
Emot allt detta kunna tvenne svar uppställas. Först och
främst, och äfven under förutsättnin g att följderna af skottlossning vore så allvarsamm a som påståtts, vidhåller jag att.
ett dylikt argument mot kanonernas fördelning är alldeles icke
bindande. Hur ofta kan ett fartyg få anledning att afgifva
eld med sina tre 70-tons kanoner rätt förut, och samtidigt behijfva använda 15-cm. bredsidan? Det är näppeligen tänkbart
att ett sådant fall någonsin k a n uppstå. Användand et af de
grofva kanonerna rätt förut förutsätter att skeppet jagar.
Bredsidekan onerna, med undantag af de främsta å h varje sida,
kunna icke bringas att bära rätt förut; de äro derför endast
användbara för skjutning tvärs och enligt antagandet, skulle
detta icke vara behöfligt.
Men det finnes ett starkare bevis, än det som stöder sig
på sannolikhet sberäkning. Det är icke faktiskt, att Mrwceau
icke skulle kunna samtidigt använda alla sina kanoner med
:-;törsta möjliga sidoriktning föröfver. Då skeppet var nytt
Pxisteracle visserligen förhållandet , men förändringa r i byggnadssättet hafva sedan dess vidtagits, så att de grofva sponsonkanoner nas luftpressnin g numera icke gener.ar bredsidekanonernas betjeningar . Man har verkställt försök dermed. För
kort tid sedan hade jag ett samtal derom med en fransk offieer, som varit närvarande vid ett tillfälle, då man afljrat en
salva med full laddning under här omhandlade omständigh eter. Ingen blef skadad. J ag fullkomligt utfrågade honom röramle kanonernas riktning, och fick i klara och rediga ord
den försäkran, att kanonerna voro lagda i "la position la pins
ll?favorable11 särskildt för att pröfva de nya anordningar na.
J ag påst.år clel'för, at.t äfven i lvlm'('l!ff1t kanonernas fördelnhlg icke har varit till nackdel. Men jag behöfver väl knappt
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antyda, att jag derför icke anser de särskilda anordningar,
som tillämpats i Marceau, vara den enda eller bästa lösning
.
.
a.f :problemet.
I Formidable, ett af de kraft1gaste pansarskepp som J ag
besökt, har man uppställt tre separerade kanoner i midskeppslinien. Ehuru anordningen· nog har sina sidor, så är det likväl
mycket som tal::~,r för densamma. Vi ega inga tre-kanonskepp
i vår ftotta, men vi ha, olyckligtvis, åtskilliga tvä-kanonskepp.
Jag häntyder härvid på Victoria, Sans:Pare.il, Hero och Conquel~or. Det är väl knappast möjligt att tänka sig några mera
felaktiga principer, än de som funnit tillämpning i dessa fartyg.
J ag har vid ett annat tillfälle, i en liten skizz, benämnd
"In a Oonni11g Tower", försökt belysa faran af att koncentrera
. ett fartygs hela grofva bestyckning i en enda barbett eller
torn, och detta i fartygets främre del; och jag öfverensstämmer fullkomligt med en framstående amiral som för mig uttryckte
såsom sin åsigt, att derest nödvändigheten had e framtvingat
denna anordning, det had e varit bättre att sätta tornet akter
än för. Genom kanonernas uppställning i bogen beröfvas fartyget, då det inlåter sig i strid, en stor del af det värde, som
en hög fart tillförsäkrar detsamma, emedan chefen i och med
detsamma förlorar förmånen att välia det mest passande afståndet för stridens utkämpande. För att bringa kanonerna
att bära måste skeppet hållas med förstäfven mot fienden, och
sålunda är det omöiligt att genom fartens minskning eller ökning bibehålla ett gifvet afstånd mellan två stridande; ty afståndet kommer att bero på de båda skeppens ömsesidiga rörelser och icke på chefen å det snabbare skeppet.
Det ar sorgligt att tänka sig det nästan säkra resultatet
.af en direkt träff på endera af Victoric1s svåra kanoner. Hela
ske.ppets grofva artilleri skall derigenom, praktiskt sedt, tystas.
J a, under alla omständigheter är faran af en dylik anordning
så stor, att den icke kan öfverdrifvas. Tänkom oss Vidoria
utsatt för två angripare, en på hvardera bogen. Då kanonerna
bära p~ babords bog, så fhmes intet groft artilleri för öfriga
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riktningar. Det kan väl icke vara tu tal om, att sådana skepp
som Inclomptable eller J emappes med en grof kanon för 'O:ch
en akter äro oändligt mycket bättre rustade för krigiska ändamål, än sådana dyrbara skepp som Victoria. Af dessa skäl
vidhåller jag derför mitt ursprungliga påstående, att uppställandet af kanoner . parvis är felaktigt och borde öfvergifvas.
Jag erkänner, att många fartyg i främmande mariner äro
byggda med våra sås·om förebild. Men å andra sidan äro vår
mest fruktansvärda rivals fartyg, med få undantag, byggda
efter det system, som jag här förordat, · och som jag anser be~
tydligt öfverlägset vårt eget. Det var med stort intresse som
jag häromdagen sporde, att den österrikiska regeringen, som
med omsigt måste använda sina jemförelsevis små amilag till
flottan, nu äfven har afgjordt beslutat sig mot två-kanonsy•
stemet för de nya pansarfartyg, som den står i begrepp att
bygga.
Innan jag slutar, önskar jag yttra ett par ord rörande den
senare af de två hufvudanmärkningar, somjag i början af mitt
föredrag framställde. Det ii.r icke endast kanonernas fördelning
ombord, som jag anser otillfredsställande, vi hafva begått ett
groft fel äfven derutinnan att vi fastställt fartygsplaner, enligt
hvilka de grofva kanonerna föras endast några få fot öfver
vattenlinien.
Det kan ju invändas, att jag i detta afseende endast omtnggar ett redan erkändt faktum, i det att Amiralitetet genom
faststållandet af Royal-Sovereign-typen visat sitt uppsåt att
öfvergifva den felaktiga anordning som fått insteg i Trafaf.gal·,
Victoricr och alla amirals-klassens fartyg. Jag hoppas, att saken
må förhålla sig så, men det qvarstår i alla fall, att vi i denna
i:itund ega 28 pansrade fartyg med lågt fribord , hvilka föra
sina tunga kanoner mf1llan 8 och 20 fot (2,4 -- 6,1 meter) öfver
·
vattnet.
Kanske j ag öfverskattar betydelsen här af, men j ag tror,
att nästan hvarje sjöofficer måste gifva mig rätt deruti, att
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det är omöjligt att använd a dessa lågt uppstä llda kanone r under
gång i motsj ö.
. Min egen lilla erfaren het, så långt den sträcke r sig, säger
m1g, att, äfven under vanliga omstän dighete r, sjöhäfn ingen kan
vara sådan, att fartyg af Rodney s cert kunna blifva förhind rade
att bruka sina grofva kanone r, eller åtmins tone att bruka dem
effektivt, på grund af sjöstän k eller ''green seas'\ medan sådana skepp som Royal Sove1·ei.r;n eller Fonnid able äro fullständigt torra, och erbjud a en god kanon- plattfo rm.
Dessut om, och detta är en punkt, rörand e hvilke n jag
skulle sätta stort värde på att få höra hrr sjöofficerares åsigt
synes det mig som om faran af gång mot hög sj ö med låg~
fartyg borde varå särdeles stor, då kanone rna äro laddad e och
mynni ngspro pparue ur. Jag skulle bra gerna vilja veta, om
någon försökt detta experi ment och i så fall om det blifvit
an'iecknadt, hur mycke t vatten, som lagrat sig på laddnin gen.
Det skulle vara intress ant att erfara resulta tet af ett stridsladdal t skott, med tre fot vatten framför projek tilspets en i
affyrningsögonblicket.
J ag har talat om svårigh eten att rikta Rodney s kanone r
under gång i motsjö; men dervid är att· ihågko mma att Roduey och konsor ter ä1:o i en vida gynnsa mmare ställnin g ' än
•
o
manga andra, 1 det att kanone rna på amirals-klassens fartyg
äro så mycke t som 20 fot (6,1 m.) ofvan vattnet , medan t. ex.
fot,
Vierorios kanone r äro endast 16 125 fot (416 m.), Tralalgars 15
qn
Sover·e(
Agame nmons 11 fot (3,4 m.) ofvan vattnet . På Royal
föras ;kanonerna deremo t 23 fot (7 m.) högt; och af fransk a
fartyg förer Brennus sina 28 fot (8,r. m.) och 21 fot (ö, 4 m.)
Amiral Duperr e 26 fot (7,a m.), Amiml Eaudin 28 fot l
1·esp.,
,
Charles Martel 32 fot (9,7 m.) och 23 fot resp. Man måste
vig~ifva mig rätt uti, att dessa skiljak tighete r äro tillräck ligt
et.
rksamh
tJga ±ör att tilldrag a sig allvars am uppmä
Jag föreställer mig, att ingen sjöofficer kan förnek a att
för strid under alla väderle ksförh ållande n en öfver vattenl inien
högt :p49tlr~CI ka.I+O!l !tr betydl igt &tt för~Q.ra-g& fm:rnfqr !3l+ lågt

placerad. Om det verklig en förhåll er sig så - och jag har
all anledn ing antaga , att så är - och om den högre uppställuingen kan ernås utan nämnv ärdt offer af protek tion, då synes
det mig oomtvistligt, att vi begått ett stort fel, när vi lemnat
r
. de franske marini ngeniö rerna ett så stort försprå ng framfö
.
oss, som nyssan gifna siff.r0r utvisa"
I diskussionen, som leddes af vice-amiral P. H. Colomb,
deltogo flera af Englan ds mera framst ående sjöofficerare. Utrymme t hindra r att här redogö ra för den i många hänsee nden
lärorik a debatte n. Må det endast omnämnas, att~ såsom väntadt var, sympa tierna i regel icke voro för Mr. Arnold -Forsters åsigter. Utom de mot en-kan onsyst emet talande sl,täl,
hvilka han sjelf framdr agit, anfördes ~vårigheten för chefen att leda elden och medde la befalln ingar, om kanon- uppställnin gsplats erna vore Here samt äfven skälet att "ingen af
oss fäster afseende vid, om vi ha akter-e ld eller ej, det är icke
den delen af skeppe t, som vi ämna visa fienden. Hvad vi
efterst räfva är en kraftig bog-eld för att angrip a honom". Beträffan de det låga fribord et anfördes: att vid skjutöf ningar
(::;om väl i regel företag its i godt väder - Red.) det visat sig
att resulta tet blifvit bättre med lågt, än med högt placera de
kanone r; att fribord et på Royal- Sovere ign-typ en blifvit höjdt,
lika mycke t för att derigenom få tillfälle att gifva besättn ingen ökad ackom modati on som af något annat skäl, samt att
sjökrig shistor iens lärdom ar gifva vid handen att sjödrab bningar icke pläga utspela s under hårdt väder.
H vad detta sista, af Hera talare upprep ade skäl vidkom mer, så förefaller det rätt egendomligt. ' Man vill med Rtöd af
::;jökrigshistorien söka visa att nutide ns slagske pp icke behöfv a
vara afsPona för Rtrid i hårdt väder, oaktad t det är ögonsk enligt, att sj ökrigshi storien ingent ing har att lära i detta hänseende, som kan tillämpas på nutida förhållanden. Då fartygen framdrefvos af segelk raft och voro beroen de af denna
kraft äfven under drabbn ingen, så var det visserl igen helt naturligt att ;man "\lt~-dvek strid i hårdt väder, I lä måste por"
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tarne vara stängda, och vid lofvarts kanoner blef rekylen för
stark, förutom andra skäl, som nära nog samtliga med tillkomsten af nutidens stridsfartyg hafva upphört att gälla. Men
det är ju solklart, att om en nutida flotta skulle möta en fientlig, som på grund af hårdt väder synbarligen eller veterligen .
hade svårare att reda sig i ·sjön, så blef den senare ögonblick·
ligen angripen af den mera sj övärdiga.
Uti ett väl formadt och logiskt anförande, deruti författaren besvarade de mot hans anförande gjorda invändningar,
uttalade han också med afseende på denna punkt en innerlig
förhoppning, att omständigheterna aldrig måtte blifva sådana,
när en fransk flotta möter en engelsk i Biscaya-bugten, att
det befinnes vara , fine weather for the French ships and bad
weather for the British,.
Föredraget såväl som protokoll öfver diskussionen återfinnes i Februarihäftet af "Journal of the Royal United Service Institution," 1893.

Arsberättelse af föredraganden i skeppsbyggeri.
Af Dirokturen vid J\Iariningeuiurstaten J. Pihlgren.

(Forts. fr. sid. 5\:J.)
Sam jag förut nämnt, har byggnadsverksamheten inom de
främmande krigsmarinerna varit ovanligt liflig under det förgångna året; och det märkligaste, som inom de olika länderna
förekommit, skall jag härnedan söka att i korthet redogöra
för, behandlande ämnet i alfabetisk ordning efter hvru;j e lands
namn:
Amerikas Föt·enta Stater.
Här finna vi, som naturligt är, en rastlös verksamhet för
!Qke nog mecl &tt det u:ppkrigsmarinen~ återupprätta:nde,

Förteckning öfver krigsfin·tyg som tör Förenta staternas J•äkning voro under byggnad eller ombyggnad i medio af år 1892.
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gjorda nybyggna dsprogram met af myndighe terna med ihärdighet följes, utan den enskilda företagsam heten blandar sig äfven i saken genom att skapa nya fartygstyp er och försöka få
dem införda i flottan.
Förenta staterna, der det stora skeppsbyg geriet länge legat
nere, har på de sista 8 åren tagit iettesteg på detta område
och är nu i stånd att af inhemska materialie r och på inhemska
verkstäde r tillverka sina krigsfarty g och allt hvad dertill hörer.
Af de 42 fartyg af olika slag, som kongresse n beslutat skola
byggas, äro också 19 st. redan färdiga.
Enligt uppgifter uti en af civilingeniören Emil Flach till
Kongl. kommersekolleginm afgifven rapport öfver iakttagels er
under en med statsansla g företagen resa i N ordarnerik a v oro
i medio af detta år 20 st. krigsfarty g i olika utveckling sstadier under byggnad och 5 st. under ombyggna d vid såväl statens som enskildas varf; deras . namn och hufvudeg enskaper
finnas upptagne uti här bifogade tabell. De äro alla af ternEgen kända typer med undantag af hamnförsv ars-fartyg et,
hvilket ju är litet ovanligt, enär det, liksom den engelska Polyphemus, tyckes hafva sitt hufvudva pen i ramstäfve n och i
öfrigt vara klent utrustadt med afseende på artilleri och minor; det lärer vara tillkomme t på initiativ af en af flottans
högste officerare, amiral Aromen.
Ett af de på tabellen förekomm ande fartygen, hvilket kan Columbia.
ur skeppsbyg gerisynpu nkt förtjena särskild uppmärks amhet, är
kryssaren Columbia, f. d. "l:st class protected steelcruis er N:o
12'\ enär den torde kunna räknas såsom ett af ve1·ldens snabbaste större ångfartyg .
Dess byggnad beslöts i kongresse n den 30:de Juni 1890;
arbetet börjades den 30:de Dec. s. å.; den sjösattes den 26:te
Juli d. å. och skall vara fårdig under loppet af år 1893.
Fartyget är afsedt att under krig förderfva fiendens hanrlel och uppbringa dess fartyg; det har släta sidor utan utbyggnade r ~:>eh liknar till sitt yttre ett handelsfa rtyg med 4
sl<;orf:lte!!!J!r 994 2::qe ~lät~ master; det ~r by~dt af stålplåt m!?cl
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stäfvar af gjutstål och har dubbel b<?tteri under vattenlinien ;
det är fön;edt med pansardäck från akter till för saint ram·
bog;_ pansardäcke t, under hvilket alla vitala delar, såsont maskineri, ammunition m. m. äro placerade, utgöres på midten
af 2:ne 3-cm. plåtar (;tf nickelstål och på sidorna dessutom af
en 4-cm. plåt,; dess bordvartska nt ligger 140 cm. under va:ttenli:nien, då derSlllOt midten ligger 30 cm. öfver densamm~;
mellan detta däck och batteriet äro på midten af fartygets
längd anordnade kolboxar, hvilka ju kunna utgöra ett godt
skydd mot artillerield, samt dessutom hela vägen bordvarts
för och akter, en 150 cm. bred kofferdam med woodit eller
cellulosa.
Artilleriet utgöres af l st. 20-cm. bakladdning skanon, placm·ad föröfver i medellinien~ 2 st. 15-cm. snabbskjutande kanoner, en på hvarje bog, 8 st. snabbskjuta nde 10-cm. kanoner
i bredsida; dessutom finnas 12 st. 6-pund. och 4 st. l-pund.
snabbskjuta nde kanoner samt 4 st. Gatlingskan oner på däck
oeh bryggor. De större kanonerna stå fria med 2,5-cm. sköldar af nickelstål, fästade på lavetten; midtför 10-cm. kanonerna
äro deremot fartygets sidor försedda med 5- a 10-cm. pansar.
Framdrifnin gsmaskiner iet utgöres af 3:ne trippelexpan sionsmaskiner om 7,000 I. hkr. hvardera, placerade i hvar sitt rum
och verkande på hvarsin propeller; den mellersta af dessa senare som är 4-bladig och har 10° 0 större stigning än de andra,
'
•'
sitter som vanligt i medellinien strax akter om stäfven, under
det att de båda andra, hvilka äro 3-bladiga, äro placerade på
hvarsin sida derom, 4,;, m. förligare och 1,a5 m. högre. Maskineriet i dess helhet är beräknad t att med ett ångtryck af c: a
l1 atmosterer oeh ett blästertryck motsvarand e 2,;, cm. vattenpelarhöjd göra 129 slag per minut och framdrifva fartyget
under en längre resa med en medelfart af 21 knop i timmen;
pa profresan skall en fart af minst 22 knop npJmås.
H varj e ångmaskin kan naturligtvis au vändas till fartygets
f'ramdrifvande, oberoende af de andra; för detta ändamål kan
99RS{\, hyarje pro!Jeller€\>~el lätt från:k;opplas, på cM ~tt cle re~
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spektive propellrarne ~j skola göra onödigt stort motstånd i
vattnet, då deras maskiner icke användas. Med den mellersta
maskinAn ensam bör man kunna påräkna en fart af cirka 14
knop och med de tvenne yttre maskinerna af cirka 1\:l knop.
En sådan anordning är ju, hvad kolåtgång beträffar, helt fördelaktig, enär maskinerna vid dessa trenne olika hastigheter ,
14, 19 och 22 knop, arbeta under de mest ekonomiska förhållanden och kraftvariati onerna inom de använda maskinerna
icke behöfva för mellanligga nde hastigheter blifva på långt när
så stora, som om endast ett eller två maskinerier funnos. På
annat ställe har jag redan förut påpekat den styrka, som ur
reserv-synp unkt ligger i detta tremaskinsy stem.
Maximi-kol förrådet är 2,000 ton, hvilket är beräknadt vara
tillfyllest ±ör en resa på 109 dagar och 26,240 distansminu ter
med 10 knops fart; fartyget besitter sålunda, j emväl från denna
synpunkt sedt, en stor grad af sjelfständig het.
Besättninge n skall utgöras af 30 officerare och 426 man.
Kontraktsp riset uppgifves till 2,725,000 dollars; dessutom är
1
stipulerad en premie af 50,000 dollars för hvarj e 4 knop, som
fartyget under kontraktsenliga förhållande n kommer att göra
1
utöfver 22 knop, samt en plikt af 25,000 dollars för hvarje 4
knop under samma hastighet.
Ett annat fartyg, som också kan förtjena någon särskild Raletfjh.
uppmärksam het, är f. d. kryssaren l~:o 8, Raleiyh, som den 31
Mars gick af stapeln från örlogsvarfv et i Norfolk. Det är
nämligen det första fartyg, som helt och hållet byggdes och
fullbordades vid amerikansk a flottans egna varf och verkstäder. Dess byggnad beslöts visserligen af kongres::;en redan
elen 7:de Sept. 18'38, men första kölstycket lades först den 19:de
December 1889, hvadan alltså något mer än 27 månader åtgått från byggnadens början till sjösättninge n.
För fartygets och maskineriet s dimensioner hänvisar jag
}lär, såsom för förestående och efterföljand e krigsfartyg, till
tabellenfl -qppgifter.
farty~et ii-:r inclE.Jlfl,dt uti

!?H

~tort ant~;~.l Yattent~ti'\1 rTIIll1 ~tf

-202hvilka hufvud~ och auxiliärmaskinerna upptaga fyra och ångpannorna fyra. Från för till akter löper här - likasom på
föregående typ - ett skyddsdäck af stålplåt, hvilket är 25
mm. tjockt på sin plana del samt 60 mm. tjockt på sluttningarna midskepps och 50 mm. mot ändarne; ofvanpå detta däck
finnes rundt om i vattenlimen en kofferdam, som skall fyllas
med woodit elleF cellulosa.
F~rtyget har back och hytta och . deremellan ett öppet
battendäck; mellan hyttan och backen löpa borelvarts långs~
gå-ende bryggor i jemnhöjd med bastingeringen, och båtarue
äro stufvade på galgar, som gå tvärskepps mellan dessa bryggor.
På backen är placerad en 152-mm. snabbskjutande kanon
med 270° bt~strykningsvinkel. På hyttan finnas 2:ne 127-mm.
snabbskJutande kanoner, en på h vardera sidan, h vilka kunna
skjuta rätt akleröfver och sedan till 60° för om tvärs. I batteriet finnas 8 st. dylika kanoner i utbyggnader, fyra på hva:rje
sida; de akterliga hafva samma bestrykningsvinkel, som ds
föregående; de förliga skjuta rätt föröfver och sedan till 60°
akter om tvärs, under det att de fyra mellersta skjuta från
72" för om tvärs till 72° akter om tvärs; de förliga och akterliga utbyggnaderna hafva 100 mm. pansar, men de mellersta
endast 25 mm. I öfrigt finnas åtta stycken snabbskjutande
ö-pundare, af hvilka fyra hafva sina platser på backen och hyttan just öfver de förliga och akterliga utbyggnaderna, två äro
placerade i batteriet föröfver och två midskepps. Två l-pundare finnas i chefens ka;juta och två på bryggorna. I märsarue finnas två Gatlingskanoner. Utom artilleriet finnas 6 st.
utskjutningstuber för sjelfgående minor; en fast i förstäfven,
en fast i akterstäfven samt en rörlig på hvarje bog och låring.
Maskineriet är afsedt att med 11 atmosferers ängtry ck
och 164 slag per minut utveckla 10,000 I. hkr. och bibringa
fartyget en hastighet af 20 knop. Kolboxarna rymma G75 ton
och· kan fartyget efter beräkningarna med detta kolförråd löpa
en di~tan!;l at 101500 minuter med lO knops f art.

:@.artyget är riggadt som tvåmastad skonare och beräknad
att med artilleri och öfriga inventarier kosta omkring 1,643,000
dollars, hvilken summa för jemförelses skull kan sammanställas
med kostnaden för Thttle, hvilken i det närmaste har samma
deplacement. Thules fart är visserligen icke oväsentligt lägre,
me11 å andra sidan är pansarskyddet betydligt kraftigare och
kostnaderna förhålla Sig JU till hvarandra i rundt tal som
enkelt och dubbelt, d. v. s. Thule kostar hälften af Raleiglts
pns.
Besättningen skall utgöras af 24 officerare Dch 300 man,
deraf en stor del utgör maskinpersonal, nödvändig för skötande a.f det relativt ovanligt kraftiga maskineriet.
Den i tabellen förekommande kanonbåten n:o 6, hvilken Cast-ine.
förnämligast lärer vara afseeld för de sydamerikanska och asiatiska floderna, gick af stapeln den 11 Maj d. å. och erhöll namnet Ca~;tine. Byggandet börjades år 1890 och fartyget är nu
i det allra närmaste färdigt.
Kolförrådet är tillräckligt för en resa på 4,668 minuters
distans med 10 knops fart eller 2,452 minuters di,;tans med 14
knops fart.
Kanonbåten är riggad ROm tvåmastad skonare och skall
föra 150 mans besättning.
Kryssaren N:o 6 löpte af stapeln i San Francisco den 5
Olymp:ia.
dennes och döptes då till Olympia.
Som af tabellen framgår, är den beräknad att med forcering erhålla en hastighet af 20 knop; med naturligt drag hoppas man kunna ernå 19 knops fart. Kolförrådet uppgifve,;
till 1,300 ton.
Den 10 i denna månad gick Rale(gh.~ systerfartyg Cinchwli
i sj ön från örlogsvarfvet i New-York. En amerikansk teknisk
tidskrift uppgifver, at.t, alla rummen mellan dess yttre och inre
botten skola fyllas med woodit, hvilket dock förefaller skäligen
apokryfiskt.
Det ä1~ nog för män af facket en välkänd sak, att ångmaHjelpma·
skinerna på de moderna krigsfartygen blifva allt mer oQh shner.

- 2ot.mer talrika d. v s. att• hjelpmaskinernas antal är i ständig
tillväxt, men för att precisera förhållandet härmare kan det
ju vara af intresse att härpå taga ett bestämdt exempel och
välja vi härtill det förut omnämnda slagskeppet Oregon, såsom
varande ett af de största och nyaste. Vi finna d~å, att ångmaskinernas antal der är 74, fördelad t sålunda:
- ~-~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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r:ylit;rler- s.lag- \
Maskmty)Yj th:unetrar langd
i cm.
i r.m.
. --

!

:\fnskinrns iin1lamål

Propellermnsl<inl!'r; 9,000 hkr...... Trippel· ss: 2:.!-t 110
Fiir luftpmnpnrne . . . . . . . . . . . . . . . Dnbbrl- \ lo,2
" r.irknlationsJmmpamr ..•.•.•.. Componnd 17,s-.30,r.
20,~
;, pump. till val·mvattPncistern . Enkel25,4
,
" eldsliir.lming-~- oeh liinspumpnr.
2:'i,4
,
l.uf't.- neh eirkulationRJ111111psrnask:r.
Ventilatinnsfliiktar ............... Compnuntl l 2,7-22,9

·l

Rnn•l vridningsmaskiner . . . . . . . . . DnbhPlOmknst.ningsmnskinrr............ F.nkelH.vtlraulisk styrinrättning . • . . . . . . DubbrlHnfl'tlll- matarPptilllJHll'IH'.... ..... F.nKPI~
,
. . .•. . . . .
tl;o
1l:o
RosrrvA~khissningsmnsldn !'r

.•... , . . . . . .

,

fiir tlPHtillPring-srummet ,

EnT<e1>

30,r.
Hi,2

40,r.
4.0,G
40,G
Hi,2

Hi . ~

lfi,2

RO,&

40,&
30,:;
40.6

20,~

BO,r,
2!'i,4
12,7

F.lthnmstliiktnr ... ·............... Cnmpnnnil 12,7-22,9
20,:1
Ångkrannr . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . DnblwliiO,s
Hytlrnulisk:t JHlmpmasliinN. . . . . . . Enl\Pl20,3
Ångvinschar.................... Dnhlwl40,&
,
Angspel................. .. .. ..
Dym.tm~_m:l~~inrr ...........•..... Cnmpo1:1~d 17,s-30,u
1 Is-maskll\f.lllt ....... . ........... Dnbhd
30,:;
Ventilatiollsmaskinl'r . .. ,., ....... Cumpnnn1l 12,7-22,9

l Lnftpnmp

1oG,•

40.0
lfi,2

lo,!?
25,4
76,2
25,4
30,r.
l 5,2
40,G
i[i,2

2fi,4

30,:;

\ Hi,2

2fi,4

1

Spoipnmp .. .., .................. l

Här göra reflektionerna sig sj elfva, synnerligast om man
anställer en jemförelse mellan ofvan citerade förhållanden och
dem, som ega rnm på de fartyg, som byggdes för t. ex. 15
år sedan, der propellermaskinen1a samt matare- och länspumparue utgöra så godt söm de enda ångmaskinerna.
H vad beträffar på privat initiativ framkom11a fartygst.yper, Bal·r1·s 1tn·
dP/'1'ettiPr1S·
så skola vi i det följande vidröra några af dem.
bel t.
I Förenta Staterna lärer under årets lopp E>n un~ervat
t.ensbåt med framgång hafva pröfvats. Den är konstruerad
af en viss Mr. Baker och byggd af trä, ekbordläggning på ekspa~lt. LängdgenomRkärningen är begränsad af parablar 'äfver
och uneler långskeppsaxeln, umler dE>t att. tvärgenomskärningama äro elliptiska.
Båten är 12 m. lång, 2,; m. bred och 4,2 m. djup i rummet samt deplacerar 75 ton; den har som vanligt en sigthuf
af plåt., h vars lock ~i enar som ingång; bakom dE>1ma är skorstenen placerad, hvilken är teleskopisk. Driftraften är dels
ånga och dels elektricitet; den förra användes, då båten någon
längre t.id skall röra sig i vattenbrynet, och alstras från en
vattenrörspanna med petroleumeldning samt verkar uti en
maskin, hvilken är kombinerad med två propellrar om 0,6 m.
Jiameter; propellrarne som ligga strax under långskeppsaxeln,
en på hvardera sidan om båten, äro placerade midtför -spantet, d. v. s. i detta fall strax för om båtens midt. Är fråga
om gång under vatten åverkas deremot propellrarne af f\n 50
hkr:s. dynamo, h vilken drifvps af 236 st. W oodwarcl-E>lementE>r
för 700 Ampere-timmar; accnmnlator8rna i sin ordning laddas
af dynamon, som då drifves af ångmaskinen - en ganska
praktisk anordning, som det vill synas. Accumulatorerna nppgifvas räcka till för 3 timmars gång med 8 knop.
Vigten är fördelad sålunda: skrof 20 ton, bly- och vattenballast 30 ton, accumulatorer lO ton, panna och ängmaskineri
8 ton och dynamo 3 ton, hvaclan båtE>n har 4 ton flytkraft;
vid stillaliggande kommer uckså ryggen upp cirka o,ij m. ufver
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vattnet. För att motverka flytkraften måste propelleraxlaru e
vid framfart och sänkning helt naturligt gifvas olika vinklar
mot ho.risonten, beroende på fart och slagantaL Vid sänkning
utan förflyttning i horisontel led blifva vinklarue 90°; när man
kommit på åstundadt djup, ställer man propellrarne på 45°
och båten rör sig då horiso_ntelt.
Besättningen utgöres endast af befälhafvare och maskinist;
den befintliga hittqvantiteten är 43 kub.-m. och anses för denna
besättning vara tillräcklig i 18 timmar.
. Enligt uppgift skall man vid profresorna gått ned till 12
m. c:ljup samt varit nere under vatten och rört sig der i 3 timmars tid och allt gått väl.
Man har för afsigt, att sedan båten visat sig vara i allt
öfrigt lyckad, förse den med en tub för utskjutning af en sjelfgående mina.
De flest!l. af Örlogsmannasä llskapets ledamöter erinra sig
helt säkert den lilla roll, som Ericssons Destroye1· för ett tiotal
år sedan spelade i Förenta Staterna, och den stora roll, som
nämnda fartygstyp enligt några välvilliga riksdagsmäns åsigt.
var kallad att spela inom vårt eget sjöförsvar; tjugo Destroyrar
för tillsammans 8 millioner kronor och vi kunde slopa all annan
flyt~nde materiel samt med lugn afvakta ett fientligt angrepp
från sjösidan!
Dest1·oyer som först började låta tala om sig år 1878, var
- och är ämm - 39,o m. lång, 5,a m. bred och 3,4 m. djupgående. Den är byggd af j
och försedd med ett bugtigt
mellandäck, som sträcker sig från stäf till stäf; detta däck är
vattentätt samt sammm*a;tt af väl stagade jernplåtar. På cirka
9 meters afstånd från fören äro på mellandäck placerade tvärs
öfver fartyget 2:ne 20 cm. jernplåtar i 4ö 0 vinkel mot horisonten, den främre hvilande direkt på ilen b~:~-kre, hvilken senare återigen på baksidan är uppburen af en träbackiung, som
nere vid däcket är ända till 1,4 m. tJock. Under mellandäcket
äro propellermask ineriet och utskjutningsm ekaniken anbringade.
Ett par fot ofvau detta däck löper ett öfre däck och mellan-

ern
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däck är bygdt ett 21 m. långt däckshus, hvars sidor bilda fortsättning af sjelfva fartygssidorna . Undervattensk anonen är
fast förenad med förstäfven och utmynnar genom densamma
cirka 2 m. under vattenlinien. Farten finnes någonstädes uppgifven till 16 knop.
Vid början af sina försök hade kapten Ericsson för afsigt
att verkställa utskjutningen medelst ånga. Af en eller annan
anledning frångicks snart denna metod; utskjutningstu ben än~
drades och apterades för användning af komprimerad luft;
hvilka motiv, som föranledde . denna förändring känner jag ej,
men antager, att tillräckligt högt tryck för den erfordetliga
projektilhastig heten icke kunde ernås med ånga och att uppfinnaren derför tog sin tillflykt till komprimerad luft, oaktadt
att fartyget för densammas åstadkommand e måste förses med
särskildt maskineri. Tid för de offentliga försökens anställande
var redan utsatt, men innan desamma bfujade, kom kapten
Ericsson på en annan ide, nämligen den att ersätta den komprimerade luften medelst krut. Kompressionsm askineriet borttogs nu från Destroyer och utskjutningstu ben ersattefil af en
undervattensk anon af gröfre dimensioner.
Att denna förändring skulle väcka intresse inom fackverlden, var helt naturligt; ty kunde man med så enkla medel
komma till samma resultat, som man förut endast ansåg sig kunna
nå medelst användande af komprimerad luft, vore ju derigenom mycket vunnet uti såväl penningar som apparatens enkelhet - detta senare icke minst vigtigt, då fråga är om stridsmaskiner.
Sj elfva minans form hade många gån_ger varierat, men
slutligen synes kapten Ericsson hafva bestämt sig för den cylindriska med främre delen cigarrformad och bakplanet tvärt
afskuret; ' den tillverkades af stål- eller jernplåt, var 7,o m. lång
och vägde omkring O,n ton; den kunde laddas med cirka 125
kg. krut och utskjutnings~addningen var omkring 5, kg. ~rut:
Minan var vid skottlossmuge n placerad helt och hallet mut1
Tidskr. i Bjöv. 1893.

~4
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tube'P, hvilken uti sin yttre ända var försedd med en ''sjöve:ritil" .af tunnt tackjern med ett kautschuksme mbran i midten·'
.

mad projektil utskjutes under vatten medelst kr-ut, som verkar
på en bakom projektilen anbringad drifkolf och förbrinner uti
ett laddningsrum, hvars volym är flere gånger större än laddningens; genom denna senare anordning skall krutets expansionskraft väl kunna tillgodogöras, utan att trycket behöfver
blifva så högt, som vid vanlig kanonskj.utning.
Att ingå i några mera detaljerade beskrifuingar öfver
sjelfva utskjutnings-m ekanismen, torde icke här vara på sin
plats; i mångt och mycket har den blifvit fulländad, men jag
vill nu endast tillägga, att "sjöventilen" är utelemnad och att
projektilen tätar sjelf i tuben och utestänger vattnet samt att
den vid skottlossning· med sin koniska del sticker utanför förstäfven; projektilerna äro dessutom försedd~ med styrfenor af
plåt samt 2:ne af dem med automatiska djupreglerings meka-

hv1lk~t allt skulle af minan sj elf forceras.

Ar 1881 i December anståldes försök med utskjutningsapparaten och minan; . dessa försök bevistades af en af amerikanska maritima myndigheter tillsatt kommitte, af hvilken
sedan rapport a,_fgafs till "The Ordnance Bureau". Enligt rapporten ansågs det ådagalagdt att undervattensk anonen var fullkomligt i stånd att utan svårighet eller risk meddela en mina
af: förestående beskaffenhet en tillräcklig hastighet: för att kun-na· i vatten tillryggalägga en distans af omkring 90 m. på 3
sekunder - men intet skott träffade taflan. Någon vidare
affår med Förenta staternas flotta kom heller icke då till
stå:nd.
År 1886 gjordes i Pembroke för engelska flottans räkning
några försök med en af Ericsson levererad undervattensk anon '
.
men Jemväl dessa misslyckades, enär minan tillföljd a± ett felaktigt tändrör i det 13:e skottet exploderade inne i kanonen
och sprängde den.
Sedan hörde man · ingenting af Destroye1· på länge; och
det kunde också h vad sj elfva fartyget beträffar, vara temligen
likgiltigt, enär det aldrig erbjudit något af verkligt intresse.
Utskjutningssy stemet och minan hade ju deremot egenskaper.
som om de möJligen kunde utvecklas i den riktning, som uppfinnaren hoppades, d. v. s. att man kunde uppnå säkerhet i
minans styrande både. i höjd- och sidoriktning, skulle kunna
göra oss stora tjenster. Det var också derföre man med ett
visst intresse erfor att Förenta staternas kongress år 1890 bevi~jat 30,000 dollars till nya försök med undervattensk anonen
och att "The Ericsson Coast Defence Company", hvilket efter
kapten Ericssons död öfvertagit denna del af hans affärer
'
genom kontrakt af samma år förbundit sig att tillverka en ny
undervattensk anon och 8 projektiler, kanonen insatt i Destroyer.
Den nya kanonen är nog i mycket olik den gamla, men
principen är i hufvudsak oförändrad, d, v. s. att en cigarrfor-

nismer.
Det torde likaledes vara onödigt att här redogöra för de
närmare anordningarna vid de försök, som i Mars, Maj och
Juni månader d. å. verkstäides vid örlogsvariven i Brooklyn
och New-York. Tillsammans skötos 20 skott med laddningar
varierande från 7 till 14 kg.; enligt uppgift i nTidsskrift for
S0vrnsen11 var man icke belåten med resultaten, enär projektilernas banor voro temligen oberäkneliga i såväl höjd- som sidoriktningen; ett af de bästa skotten lärer dock lemnat följ ande resultat:
på 30m. afstånd var djupet 2,1 m. och banan 0,6 m. till höger
1,2 m.
n
2,1 m. n
n
,
n
n 60 n
"
1,2 m.
"
l,s m. n
n
"
"
n 90 n·
,.,"
3,a m.
"
1,5 m. "
"
"
"
n 120 "
Maximi-skottv idden var omkring 210 meter.
Underhandling ar om försökens förnyande lära pågå och
får man afvakta de resultat, som deraf kunna framkomma;
mycket tror j ag dock icke vara att härutaf vänta, enär goda
projektilbanor icke synas kunna ernås, åtminstone icke med
mindre, än att projektilerna förses me~ några invecklade reg-
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leringsme kanismer, hvilka då skulle komma systemet att förlora sina bästa egenskape r, oömhet och enkelhet.
En annan amerikans k uppfinnar e, general Berdan.' säger
d
• .d,
f"
unge ar sa: 1 een att un er vatten medelst krut utskJuta en
granat med stor spränglad dning är alldeles riktig, men Ericssons system har sin svaga sida uti den· ringa träffsäker heten,
en följ d af det_ .långa afståndet till målet; häremot kan man
råda bot genom att icke affyra sin kanon förr, än man äi· i
omedelba r beröring med sin fiende, oni man blott är tillräckligt skyddad för att kunna under någon tid stå emot ham;
skott.
Tanken är ju fullt amerikans k. Uti en för kongresse n i
Januari d. å. framlagd ''bill" gifver generalen ungefår följ ande
beskrifnin g på det fartyg, han anser kunna utföra en dylik
bragd och som han proponera r kongresse n att låta bygga:
"Fartyget kan bäst betecknas såsom en till hälften under
vattnet gående ("semisubmarine") bepansrad kanonbåt med
tvillingpro pellrar; det skall hafva förmågan att med full fart
ånga upp mot sidan af ett pansarfar tyg och på kort afstånd
skjuta in i dess skrof, under· pansar bältet, en kraftig granat
försedd med tidrör, utan att utsätta sig för att skadas vare
sig af kollisione n eller af projektile r och torpeder. Detta kan
åstadkom mas medelst en hydraulis k buffer, hvilken tager upp
båtens lefvande kraft och automatis kt affyrar kanonen på 2,4
m. afstånd, sarrit medelst ett lågt liggande pansardäc k, som
bär af projektile rna. För att skydda fartyget från vanliga torpedbåtar skall det föra ett stort antal snabbskju tande kanoner
af olika kalibrar på bryggan, hvilken uppbäres af styrhuset,
skorstene n; ventilator erna och ammunitio nshissarne ; ventilatorer och styrtorn äro skyddade af 23 cm. pansar ända upp till
bryggan; de förra, som derofvan äro försedda med vanliga
hufvar, kunna användas för paRsage från fartygets inre till
bryggan, emedan spiraltrap por äro anbringad e inuti dem; alla
andra öppningar göras vattentäta , så att vågorna kunna utan
olägenhet fä rulla öfver däcket och under bryggan".

"Fartyget är 80 m. långt, 12 m. bredt och ö m. djupgående med ett mot::;varande deplacem ent af 2,40() ton."

"Däckspan saret, af nickelstål, skall vara 7,5 cm. ~jockt i
rundninga rne och 5,o cm. upptill. Alla öppningar i det~a däck
förses med stridsluck or. . Besättnin gen får logera på förliga
mellandäc k och officerarne akter; fönåder af ammuniti on shtfvas
dernnder, under det att de stora projektiie rna och dertill hörande krut förvaras föröfver i närheten af kanonen. Maskinerna skola vara af trippelexp ansions-sy stemet och kunna ut11
veckla 7,500 a 8,000 hkr. med en motsvaran de fart af 20 knop.
______

..._L

"Den bepansrad e delen af fartyget skall ha en sådan form,
att den gifver tillräcklig stabilitet, om den öfre delen blir bortskjuten, men der skall i alla fall finnas från för till akter en
öfverbygg nad af tunn plåt med ett öO cm. tjockt bälte af eellulosa långs sidorna. Pistonen till den hydraulis ka bnffern
skall hafva 3 meters slag med 1,2 m. diameter." - - - "Pistonen skall endast skjutas ut, när man nalkas fienden,
och kommer att blifva ytterst nyttig dels derigenom , att den
alltid reglerar så, att kanonen affyras, då mynninge n är 2,"
m. från fiendens sida, och dels derigenon i, att den skyddar
kanonbåte ns egen stäf; den är också ovärderlig mot torpednät
samt när man rammar fartyg med vanlig bordläggn ing, ty
skulle pistonen komma in uti ett dylikt, så är såväl densamma
som sjelfva bogen nog starka att tillåta kanonbåte n att utan
skada vrida sig kring sitt centrum, äfven om det fientliga fartyget skulle med full fart röra sig i rät vinkel mot kanonbåten sjelf."
"Kanonen är 8,5 m. lång och har en kaliber om 60 cm.;
i sjelfva mynninge n placeras en plugg och der bakom i loppet
cylindrar, för att förekomm a att den komprime rade luften skall
utvidga mynninge n; ' a,lla dessa äro uti fyra delar, på det de
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må sprida sig åt sidorna, då de träffas af krutgasen eller projektilen, sedan de lemnat mynningen. Projektilen är 2,4 m.
lång och väger cirka 2,270 kg. Den är korrugerad utvändigt
för att tillräckligt med gas skall kunna passera förbi projektilen och utjaga samt sprida pluggen och cylindrarne och bild a ett hål in till fartygssidan , så att projektilen ej må bli
hämmad af vattn~t. 71
"Projektilen skall innehålla cirka 207 kg. gevärskrut (motsvarande åtminstone 70 kg. dynamit N:o 1) samt bringas i
explosion af ett tidrör om t. ex. 2 minuter eller hvilken annan
tid, som man kan anse tillräcklig för att få sitt eget fartyg
_
____
--utom explosionsområdet. 71 automatiskt
"Utskjutnin gsladdninge n antändes med elektricitet
genom den hydrauliska bufferns egen rörelsen.

. Det anförda t~rde .vara tiilräckligt för att ådagalägga, att
proJektet är terullgen originelt och att det sannolikt kommer
att dröja länge, innan det kommer till utförande; man ·kan
dock aldrig veta, huru djerfva våra vänner på andra sidan
Atlanten kunna vara, om också årets kongress ej ville besluta
'
sig för byggandet af ett dylik;.t fartyg.
Priset uppgifves i ,billen" till cirka 1,250,000 dollars, allt
(Forts.)
komplett.

Creusots bakladdningsmekanism för snabbeldska noner kommer att användas på alla 14-cm. pjeser af detta slag å franska
pansarskepp et Charles .~.lturtel. Af denna nyligen gifna beställning framgår, att franska marinen ännu icke gifvit bestämdt
förettäde åt Canets mekanism för dylika pjeser utan äfven vill
il!IW~IJ.<l& Scltqei<lers, .l\,tt man fjt~llE?r d!?!?Sllo Md!l system, pra,k~
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tiskt taget, i parite med hvarandra bar ock i dessa dagar intygats af skjutkommitMens ordfötande, general de la Rocque, »umera "direc.teur de l'artillerie de la Marine", hvilken, enligt
Journal officiel för den 29 Januari, inför deputeradekamm~rep
afgifvit följande yttrande: "La culasse du canon a tir rapide
Schneider se manoeuvre comme celle de la Marine et dans la
seance de tir sur but fixe et but variable, execute au CreMSOt
et qui a en de nombreux temoins, les tirs ont ete aussi rapides,
aussi precis qu'avec les canons du modele Canet".
Om stormar i Norra Atlantiska Oceanen innehåller den i
föregående häften omnämnda ''Pilot Chart ofthe North Atlantic
l'
Ocean" följ ande:
Cyklonbano rna i norra Atlantiska Oceanen d. v. s. de vägar, som cykloncentr a taga under sin framfart, äro numera
temligen väl kända. På lägre latituder är kursen NW t~ .W a
vVNW, hvarefter, allteftersom cyklonen kommer närmare pordamerikansk a kontinenten , kurBen blifver mera nordlig. S~d.-an
sålunda en viss latitud, som vexlar under olika månader, blifvit uppnådd, fortsättes alltjemt den började kursförändri{lgen,
och norra Atlantens högre latituder passeras under kur~ NO
a NO t. O. Cyklonbanan är följaktligen en kurva, hvars vertex ligger på något olika latituder under olika månader.
Under Juni och Oktober månader ligger vertex sålunda
någonstädes mellan 20 och 23 parallelen under Juli och
September mellan 27 och 2\1 och under Augusti månad
mellan BO och 33 nordliga parallelen. Den hastighet, hvarmed
centret rör sig framåt i den sålunda utstakade banan, varierar
med latituden. På låga latituder, innan -yertex är uppnådd,
är denna hastighet c:a 17 knop, vid vertex 5 a 10 knop, under
det att farten, sedan vertex är passerad, ökas ända till 20
a BO knop.
N edanstående rapporter torde vant illustrativa föll Decem-

ber-viider i Norra A.tla~ten,
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T.yska ångfartyget Srtt~lr', kapten Ringk, ]emnade Southampton den 14 December förlidet år, destineraclt till New-York.
Den 16, på Lat. N 4\:1° 50' Long. W Hi" 10' var vinden SSW, 7;
bar. (qvicksilfver-, rättad) 29,!J6 tum (= 762 mm.); mulet; ternIigen hög sjö och dyning.
På middag{ln den 1>-l, L~t. N. 48" 44' Long. W 35" 28'; bar.
28,n tum (730,7 mm.;) vind SO, 7; hög sjö och häftiga regnbyar.
Barometern fortfor att falla häftigt; vinden bedarrade något, oeh
vädret blef något bättre; sjön hög och oregelbunden. Från
1
1
1
/ 1 6 skiftadeden
, 1 5.- / 2 6 e. m. var vinden Ost, 0-1, men kl
till West 0---) bar. 28,2~ (718,3 mm.) mellan 5 och 7, derefter
stigande. Lång dyning från W est. Efter kl. 8 friskade vinden, vädret mörkt och tungt. Efter kl. 10 ökade vindstyrkan
till 10 med häftigt regn och mycket svår sjö. Vid midnatt
blåste vinden från West med en styrka från 10-12; vädret
oförändradt; 28,4u (721,4 mm.). Vinden blåste hårdt hela dagen
den 19, mindre hårdt den 20, men tilltog återigen den 21,
från NW med häftiga snö- och hagelbyar. Detta väder fortsatte tills hamn uppnåddes.
Engelska ångfartyget City of Newcastle, kapten Absalorn,
afgick från Gibraltar den 5 sistlidne December till Philadelphia.
På morgonen den 7 å Lat. N 36" 36' Long, W 21"; vind ONO
6; bar. (aneroid, ej rättad) 30,os tum (764 mm.); väderlek, b, c,
q, p.. Under den 8 från middag till midnatt styf bris med
regnbyar öfvergående i hård bris med hög sjö. Den 9 å Lat.
N 36° Long W 301; vind O t. S 9; bar. 80,2o (767,o7 mm.); väderlek b, c, mycke~; hög sjö från O t. S. Uneler natten blåste
full storm, som drog sig till SO och följande morgon ingick
med mycket häftiga byar och våldsam sjö; oar. 30,14 (765,u
mm.). Den SO-:Uga stormen aftog uneler den 11, och vinelen
blef lätt vestlig.
Ofvanståencle torde vara nog för att tj ena såsom ledning
för tydandet af de ombord verkstäida observationerna.
Seclan man fått klart för sig, att man är tttsatt för en
cyklon, måste man göra sig reda, för 1 i hvill\E?n riktning ceptret
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befinner s1g, samt på b.vilken sida om cyklonbanan fartyget
är. För att fastställa centrets riktning, kan elen allmänna
r ~gel uppställas, att om man vänder ryggen mot vinden ooh
räknar från vindriktningen 10 streck framåt på sin venstra
sida så kommer man ungefår till centrets bäring. Med vind
.
från nord har man således anledning att anse centret hgga
i Ot-lO.
Af cyklonbanans båda sidor är ·elen högra farlig att befinna
:;;ig på, under det att det återigen är önskvärd t att befinna sig på
dess venstra. För att kunna bestämma fartygets. läge i förhållande till cyklonens bana kan man använda dels ofvannämnde regel för bestämmande af centrets bäring j emte banans
sannolika riktning på den ifrågavarande latituden dels ock
nedanstående trenne regler:
Regel I. Om vinden friskar ufmt att l·iktningen förändras,
så befinner sig fartyget på eller i närheten af banan; lofva då
till vinelen för styrbords halsar och sök iakttaga tecken till
vindförändringar der 1id särskildt de ]ägre molnen observeras.
Om barornetern faller afsevärd t, t. ex. 1 f1 tum (10 a 15 mm.),
utan att vinelen drager sig, tag då vinden på styrbords ]äring,
om vind och sj ö det tillåta, och länsa undan.
Regel II. Om vine/en dmger sir1 åt höger, befinner sig fartyget på banans högra sida d. v. s. i .den farliga halfcirkeln
af cyklonen.· Lägg fartyget för styrhords halsar, och forcera
så mycket som möjligt med segel, tills det blir nödvändigt' att
lägga bi (styrbords halsar).
Regel III. Om vi11den dra.qer sig åt venster, så befinner sig
fartyget på banans venstra sida. Tag då vinden på styrbor~s
låring och länsa undan med så mycket segel som vind och SJÖ
tillåta. l.VIåste man lägga bi, skall detta ske för babords halsar.
Som synes äro reglerna desamma som angifvas i R, Rubeq~Ql!S N autiska Me~eorologi.
)
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Det hydrauliska maskineriet för << Benbows , grofva kanoner
tog sådan skada af kölden i slutet af J auuari månad, att det
till större delen måst uttagas ur fartyget i och för reparation
i land.

Literatur.
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Dynamitkrys~aren "Vesuvius", som under senare tid föga
låtit tala om sig, lärer nyligen hafva undergått prof, hvilka
enligt intresserade åskådares uppfattning skola Vllra af beskaff~mhet att förebåda ingenting mindre än en "revolution i sjökrigföringen", som det kallas på vår tids hyperboliska uttryckssätt. Saken synes inskränka sig till, att man i Port
Royal, South Carolina, afskjutit tolf skott med dynamitkap.onerna, hvaraf sex skott på ett afstånd af 1,800 meter och sex
på omkr. 1,350 meters distans. Man sköt successive med alla
tre kanonerna. Med undi'J,ntag af de två första skotten från
styrbords kanon föll intet mera än 18 m. från den punkt,
hvarpå man riktade; .alla skulle hafva träffat ett fartyg. Kanonerna läto sig manövreras utan svårighet, liksom luftpåsläppningen till reservoirerna. Projektilernas styrning medels vin~
gar var äfven tillfredsställande.

•

Franska segelfregatten '' la Melpomene", som byggdes - så
nyligen som 1887, for att användas vid manskapets utbildning
i sjömanskap, har nu fått vika. för de förändrade fordringar i
dett~ afseende, som tiden anses kräfva. Fartyget har under
de gångna åren tillhört den N ord-Atlantiska divisionen af
franska flottan; dess funktion såsom skolfartyg skall öfvertagas och fördelas på de kryssarefartyg , som numera utgöra
nämnda division. La Mefpoml:me var det enda _rustade segelfartyg af franska flottan: som under senare åren hölls i sjön·
11
( Le Yacht''.)

åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter
1893.
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