1890.
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Kolonnformeringen i den moderna sjötaktiken.
Den genom sina uppsatser inom sjökrigskonste ns område
kände skriftställaren F. Attlmayr har i Mittheilungen ans dem
Gebiete des Seewesens nyligen uttalat sig om kolonnform eringens uetyllelse för den moderna sjökrigföringe n; och då
hans åsigter i detta hänseende ega ett nära ~>amband med
dem, som uttalas i en annan, för denna tidskrift öfversatt,
artikel af samme författare -- påbörjad i innevarande årgångs
4:e häfte - "å tveka vi icke att för tidskriftens läsare äfven
redogöra för denna uppsats.
Författaren börjar m·ed att erinra om, att med lu"in::;yn till
artilleri Ol'h torpeder äro de stridsformerin gar de vigtigaste,
som medgifva fritt bruk af bredsidorna. Af dessa åter är
kolonnen utan motsägelse den enklaste och lättaste att hålla.
eme<lan kurs och formeringslini e vid densamma äro identiska,
På grund af dessa sina egenskaper är den också en fördelaktig marschform; ledningen är enhetlig, kursförändring ar
med bibehållande af formationen äro medels kontremarsch
lätt utförbara; den vanliga olägenheten, att fartyg genom
olika fart råka för nära hvarandra, kan förebyggas genom
bmpligt afmätta afstånd dem emellan, och om det skulle inträffa, att något fartyg icke förmår hålla den anbefalda farten ,
»å kan detta utan oliigenhet för formeringen och de öfriga
fartygen bryta ur linien och lägga sig på sidan.
Anförda egenskaper äro emellertid oumbärliga icke endast
fur en marschordning 1 de äro också högst vigtiga för stridsformeringen. I synnerhet i våra dagar, då fartygens snart
sag<lt obegränsade förmåga af rörlighet och de mångfaleliga
krigsmaskiner na ställa en vida högre fordran på befälhafvarens
sinnesskärpa än i forna tider, är det af vigt att lätta hans
Tid:;kr. ,i Sjul'. JS!JO .
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uppgift genom att välja sådana formeringar, som icke äro
svåra att hålla. Detta är beaktansvärdt äfven ur elen synpunkten, att man i de flesta fall vid ett krigsutbrott icke
skall få tid att företaga grundliga taktiska öfningar. Kolonnformeringen är sålunda af dessa skäl att förord::t såsom en
fördelaktig stridsform; vi skola i det följande skärskåda dess
lämplighet ur andra synpunkter.
I kolonnfonneriu,qen äro, såsom nämuclt, temligen dryga
afståncl nödvändiga för fartygens ~äkerhet . . Detta är en olägenhet hos formeringen, enär linien härigenom blifver utclr~gen;
men samma nackdel häftar äfven vid alla de enkla formeringar på rät grundlinie, i hvilka kurs- och formeringslinie
icke sammanfalla. Äro fartygen formerade i jlanko1'Cluiu,q, så
är ombordläggning visserligen icke att befara till följe af något
fartygs förskjutning i kursliniens rigtning, men väl att bredvidliggande fartyg härigenom hindras begagna sina bredsidor.
För öfrigt få afstånden vid denna formering icke vara mindre,
än att hvarje fartyg kan bryta ut ur formeringen åt bakomvarande fartyg till. I frontlinien måste afstånclen vara sil tillmätta, att, för den händelse något fartyg girar ur kursen,
kollision härigenom icke må blifva en följd. Afståndet bör
följaktligen vara sådant, att det girande skeppet kan passera
akterom bredvidliggande fartyg, som håller sin kurs. Den
teoretiska beräkningsg!'unden för fastställande af fartygsafstånden inom linieformeringen är derför svängningsraclien.
Efter förhållandena stora afstånd utgöra såhmcla en allmän fordran vid alla formeringar på rät grundlinie. H varje
fartyg kräfvm· tör sin manöver ett så vidt spelrum, att det,
å ena sidan, kan ögonblickligen möta sådana rörelser af fientliga fartyg, hvilka innebära en fara, och å andra siclan sjelft
har tillfälle att utan uppskof företaga den rörelse, som enligt
omständigheterna må vara nödvändig för att leda till ett följdrikt anfall. Äfven om det sagda har sin fullaste tillämplighet
företrädesvis i flet fall, då den fientliga flottan befinner sig
på kort afstånd, och det enskilda fartyget sålunda måste ega
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befogenhet att utan erhållen befallning handla efter omständigheterna, så framstår såsom ett viikor för fartygens säkra
navigering, att fartygsafstånden icke tagas små. Och äfven
ur rent militärisk synpunkt äro vid större distans från fienden
tätt slutna forme.ringar, som exempelvis kunna förekomma,
då ene motståndaren vill på afstånd koncentrera sin eld, icke
att anbefalla, enär de medgifva en rel::ttivt ringa ·fartutveckli.ng. Farten kan nemligen. då icke ökas så hastigt som stridsläget i månget fall skall fordra, och dessutom kan det vara
tänkbart, att fördelen af den koncentrerade elden motväges
af olägenheten, att man deruneler erbjuder motståndaren en
stor och jemförelsevis långsamt framskridande målyta.
Fartygsafstånden böra från första början så bestämmas,
som det för hvarje enskildt fartygs säkerhet och verksamhet
i formeringen må synas erforderligt. Afstånden inom marschformeringen böra clerjemte vara bestämmande för stridsformeringens afstånd.
Ehuruväl afstånden äro beroende af ofvananförda grundsatser, så måste likväl en andra allmän fordran medtagas i
räkningen, nemligen elen, att formeringens utsträckning ej ma
blifva så stor, att härigenom fartygens sammanhållande under
en gemensam befälhafvare försvåras. Ju längre linierna äro,
desto mera försvåras evolutionerna, desto mindre kan deras
utförailde öfverlåtas till den enskilde manövrerandes omdöme,
och desto nödvändigare blifver det, att för manövern fastställa
en mängd detal,ierade föreskrifter, som påtrycka densamma en
mekanisk pregeL Utsträckta ordningar äro sålunda opraktiska,
gällande denna sats såväl kolonnen som hvarje annan formenng.
För att motverka nyssnämnda olägenheter måste man antingen tillgripa sammansatta formeringar, eller måste styrkan
fördelas på ett antal sjelfständiga taktiska nnderafdelningar
sålnnda, att hvarje sådan ilel innefattar blott så många fartyg
som vill enkel, rätlinig formering gifva densamma en lämplig
utsträckning. Betraktar man för- och nackdelarna af dessa
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båda system, så skall man finna att de sammansatta ordningarna
hafva den stora fördelen öfver smärre .fartygsg·1·upper }JIJ. en kel,
dit qntndlinie, att ue medgifva en fastare sammanhållning af
styrkan, hvarigenom större utsigter förefinnas för att i afO'Örande ögonblick kunna uppträda med tillräcklig, stundom
b
.
kanske öfverlägsen styrka. De måste, åtminstone i teonen,
gälla för att vara starkare i sig sjelfva, än de enkla, lineära
formeringarna, i det att de på hv~rje särskild punkt erbjuda
de genombrytande fientliga fartygen motstånd från ett flertal
fartyg.
Det gäller blott att noga öfverväga, om icke vissa olägenheter kunna uppställas gentemot denna stora fördel och
om den antydda förm ånen verkligen eger någon praktisk betydelse. Ordningar med utsträckning på mera än en pejlingsIinie äro svårare att hålla än de, hvilka hafva enkt)l grunJ.linie. Visserligen utgör äfven fartygsantal et, som ingår uti
den evoluerande gruppen, en vigtig faktor och det. blifver meu
sammansatta ordningar alltid ojemförligt lättare att sammanhålla ett måttligt antal fartyg än ett stort (jemför såsom exempel en carre om fyra fartyg med en om 8 eller ändå flera );
men det kan dock icke bestridas, att en formation är svår att
hålla i samma mån som den är invecklad, och ju mera hvarje
enskildt fartyg måste noga iakttaga sin post i förhållande till
ett flertal fartyg, för att icke formationens ändamål rent af
må blifva illusoriskt. Den sammansatta ordningen ställer en
mycket hög fordran på fartygsbefälhafva~nes uppmärksamhet.
Emellertid är det naturligtvis siirdeles vigtigt, att omsorgen om bevarandet af fartygets plats i formeringen icke
hvilar som ett Damoclessvärd öfver skeppschefen, under det
att fienden närmar sig alltmer; och någon tid till grunuliga
evolutionsöfningar torde, såsom redan blifvit antydt, .icke vara
att påräkna före fientligheternas utbrott. Sjelfva formeringen
f~tr icke så inkräkta på chefernas känsla af sjelf.-ständighet och
handlingsfrihet, att det lugna, kallblodiga omclömet derigenom
lider eller förq väfves.
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Om de sammansatta ordningarna i allmänhet äro svårare
att hålla, än de enkla linieformeringarna, så blir detta i ännu
högre grad fallet med utförandet af de sttmrnansatta evohiLionerna. Men möjligheten af snabba kur:::- och fart- samt
formförändringar i sigte af fienden är emellei'tid af synnerlig
viot
och vi vil]·a
blott hänvisa till ett otta frumstäldt exempel,
b '
.
nemligeu det fall, då i disigt väder en flotta oförmodadt blif~
ver fienden varse, och denna kommer från ett håll, som man
icke väntat.
Antydda möjlighet måste man fullständigt beherska föi'
att hålla förvirring borta från de egna leden. · Kontremarseher
äro vid flertalet sammansatta ordningar oanvändbara utan öfvergångsforrner och äro öfver hufvud taget icke så simpla,
som vid de enkla, rätliniga formeringarna. Det sistanförda
g äller ·i ännu högre barad om uppmarsch-evolutionerna i de
•
sammansatta formeringarna; ja till och med med hänsyn t1ll
samticliga vändningar fartygsvis äro de enkla lineära formerna
att föredraga. De kunna i allmänhet oförberedt och snabbt
utföras; en ofrivillig, af fiendens rörelser framtvingad kursförändring skall icke så lätt framkalla förvirring som vid de
sammansatta ordningarna.
Alla evolutioners snabba och jemna utförande är med afseende på bibehållanclet af den ursprungliga. ordningen och
regleramlet af fart och styrning under manövern förlmippadt
med vissa betingelser, som vid de sammansatta formerna äro
svårare att fylla än vid de enkla rätliniga, och som för de
senare icke heller alltid hafva samma betydelse; ty vid de
sammansatta är fartygets läge inom formeringen mera inveckladt, fartygen äro på grund af hänsyn till hvarandra mera
bundna under evolutionen och vid manöverils slut äro de
oftare tvungna till jemlmingar beträffande rättning och afstånd, än vid de enkla lineära formeringarna af samma utsträckning. Men som dessa jemlmingar för att-, intaga de rätta
posterna äro svårare att utföra vid de förra, än vid de senare,
så framträder också behofvet af detaljerade manöverföreskrifter för de förra starkare.
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Vid de sammansatt a formeringar na är en öfvergång fr:lu
en ordning till eu annan lätt att utföra blott i det fall, att
den ordning, som hålles, utgör basis för den, som skall .framställas.
Sträfvandet att anordna de sammansatt a formeringar na
de blitva i militäriskt hänseende verksamma för olika
att
så,
kurser, el. v. s. att artilleri och torpeder kunna göras verksamma föröfver, akteröf\'er och åt sidorna, samt att det följaktligen endast må erfordras en samtidig vändning, för att åt
hvilken som helst af de rigtningar, som kunna ifrågakomm a,
framställa en striclsform, är tvifvelsutan teoretiskt riktig; dock
kan antalet af ifrågavaran de rigtningar icke blifva många, det
kan ej öfverstiga fyra.
Så beskaffade formeringar måste vara bildade på ett flertal h varandra skärande pejlingslini er; de äro derför möjliga
att hålla, blott då fartygen äro jemngoda i fart och manöverfärdighet. Men då dessa vilkor för systemets användbarh et
knappast kunna fyllas, så måste fartygens och alltefter formeringen äfver:. liniernas afstånd blifva stora, på det att icke
enskilda fartygs oundvikliga förskjutning från deras poster
må omintetgöra formeringen s ändamål. Men härmed förlorar
åter den tänkta formen i värde ; ty afstånd sådana som de
nämnda torde blifva minst lika stora som vid andra samman·
satta, mindre invecklade formeringar . Äfven måste evolutions,farten blifva jemförelsev is liten; och om den skulle stegras,
så bindes den likväl af formeringen , emedan fartändring en
blott alltför lätt skulle kunna leda till svårt rättade rubbningar i ordningen. Denna nackdel behäftar Yisserligen alla sarnmansatta formeringar i högre eller mindre grad, dock torde
den framträda särdeles starkt vid ifrågavaran de former.
Alla evolutioner vid de sammansatt a ordningarna kunna
blott göras efter signal. Detta kräfver tidsutdrägt, och tid är
för en fiende af den mest afgörande betydelse. Låtom oss för
jemförelses skull först taga fö ljande exempel: En flotta A,
fördelad på tvenne sjelfständig a divisioner, hvardera om 4
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fartyg, sty1· kurs N ord med 14 lmop3 fart; de enskilda di visionerna äro formerade i enkel kolonn; fartygsafstå nd från
aktero>täf till förstäf 1 1 /~ kabellängd; divisionsch eferna leda
resp. divisioner. Fienden kommer från NO; afståndet till
honom är 4000 m, och hans fart likaledes 14 knop, A-flottans
di visioner sk q la, inberäknacl t 4 strecks kursförändr ing (vändningsradie 300 m., fartminskni ng uneler vändningen 4 knop),
1
medels kontremars ch och utan signal på omkring 3 / 2 minuter
hafva formerat sig med kurs på fienden, innan denne ännu
kommi_t på 1000 m. distans.
Taga vi nu i stället för de tvenne i kölvattenso rdning
formerade divisionern a en flotta om 6 fartyg, ordnade enligt
ofvan antydda grunder (nemligen som för olika kurser meclgifver användande af artilleri och torpeder föröfver, akteröfver och tvärs), så skall denna flotta, om den likaledes med
bibehålland e af formeringen ville vända sig mot fienden, hafva
att utföra en i jemförelse med kölvattenso rdningens kontremarsch mer eller mindre konstig evolution, enär en samtidig
vändning i detta fall icke vore tillämplig. Denna evolution
skall göra det tvifvelaktig t, huru vida flottan hinner formeras
i rättan tid före sammanträf fandet med fienden. Med visshet
kan man säga, att elen, frånsedt ticlsutdrägt för signalering,
skall erfordra längre tid, än de båda ofvan tänkta, i kolonn
formerade divisionerna s rnanöver, Flottan skall derför söka
vinna en flankställni ng mot fienden, derigenom att hon antingen håller den förutvarand e kursen eller på en gång vänder
ett antal streck åt fiendens sida till, för att genom en dragning åt sidan komma i den önskade ställningen. l båda händelserna skall hon, seelan hon kommit i passande li1ge, genom
samtidig kursändring Yända fienden stäfven, i det att hon
dervid intager ett kursläge, som uppfyller ordningens ändamål, eldgifning åt fyra sidor. Den först antydda manövern
skall i allmänhet blifva den oftast använda, enär samtidig vändning i så fall endast behöfver företagas en gång, hvarigenom
faran att genom manövern rubba ordningen mest aflägsnas.
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Om i ofvauståencle exempel flottan så länge bibehåller sin
kurs, att hon pejlar fiendens tete eller närmaste flygel vinkelrätt mot egen knrslinie, för att då vända på en gang, så innehar hon efter vändningen ännu ett afstånd af 'c :a 900 m. från
honom. Detta afståncl är för litet för att tillåta en ju::-teriug
af formeringen, ty efter föga mer än en minut kunna motståndame stöta tillsamman. Äfven om vi frånse hvad slags
formering den i sned rigtning kommande fienden må intaga,
så fmmgår redan af det ny,;s sagda, att också manövern för
vinnande af flankställning måste utföras på ett afstånd från
fienden, som gör det omöjligt för honom att "komma för
tidigt".
Säkerligen. skola derför sammansatta formeringar af den
natur, som u u afhamllats, företrädesvis finna an vändning, då
· fiemlen närmar sig från en rigtning, som itr nära paralle l med
eller vinkelrät emot flottans kurs. Vid konträra knrser bortfaller hvarje evolution; närmar sig fienden med samma knrs,
i det han söker upphinna flottan akterifrån, så har den senare
att förändra kurs; itr fiend ens anloppsdirektion vinkPlrät mot
flottans kurs, så är det tillräckligt att göra en samtidig vändning för att åter befinna sig i ett stridsläge, som frigifver
elden åt fyra sidor. I dessa tre händelser erfordras derför
intet särdeles stort :spelrum , och må fienden komma inom en
jemförelsevis ringa distans, innan den för tillfället lämpliga
manövern utföres. I det ogynnsammaste af dessa tre fall, då
kur:;en skall förändras, skall i allmitnhet ett afHtånd fråu fienden af 3 till 4 gånger svängningsdiametern vara tillfyllest.
Annorlunda förhåller det sig, då, såsom vi redan sett,
fienden närmar sig i sned direktion. I detta fall behöf,·er
man, för att antingen formera sig på en ny kurs, eller för att
vinna en flankerande ställning och från denna gå lös på fienden, ett betydande mått af tid ~ch utrymme. Men då evolutioner inom gränsen för artilleriets verksamma eld - cirka
4000 m. -: äro högeligen magtpåliggande, så skola dessa ordningar i praktiken förverkliga det föresatta ändamålet blott

uti ett fåtal bestämda fall, och detta derjemte endast under
vilkor art formeringen strängt hålles, att vändningsmanövrerna
försiggå med precision, att ingen j emkning af platserna är
behöflig efter manövern och att signalerin gen kan utföras på
ett minimum af tid. I öfverensstämmelse härmed måste den
högstj3 befälhafvare, som vill operera enligt detta taktiska system, ej endast framträda på den egentliga stridsplatsen vi.il
formerad, han måste äfveu ligga på en lmrslinie, som är för
systemet gynnsam.
b.,ör öfrigt får man icke förbise, att sedan de svåra skeppskanonerna affyrats från en flankställning, och flottan derefter
vändt mot fienden , så skall sammanträffandet med denne icke
sällan ega rum efter så kort tidsförlopp, att detta artilleri icke
vidare hinner blifva klart för skott. Äfven för de ordningar,
som här tagits i betraktande, må man följa den allmänna regeln, att inom verksamt sbridsafstånd möta en direkt ankommande fiende stäf mot stäf och icke låta bogställningen blifva
beroende på en samtidig vändning; ty i fiendens närhet skall
man alltid sakna kännedom om en hel del omständigheter,
som äro nödvändiga för en rigtig kalkyl, detta i ju högre
grad fienden besitter rörLighet och ju mera han förstår att
begagna uenna.
Beträffande de olika vapnens användande kunna vi, för
att icke blifva alltför utförliga, hänvisa till: "Om det moderna
krigsfartygets tre vapen och den af dem betingade taktik";
vi inskritnka oss bär till elen enda anmärkningen, att sammansatta ordniugar möjliggöra en starkare eld; så till vida som
de faktiskt kunna förena ett antal fartyg inom ett trängre
utrymme. Då fientliga flottor mötas på konträra kurser, skall
denna fördel yttra sig dm·uti, att bredsideelden vicl förbipasseranuet eller vid genombrytningen blifver lifligare, än vid
mi ud re tätt slutn a formeringar; vid artilleristrid mellan flottor, som under närmandet hålla samma knrs, kommer fördelen
att ligga uti eldens sa,mticliga koncentrering mot någon del af
llen fientliga flottan.
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l praktiken blifver likväl detta de sammansatta ordningarua>:; företräde i hög grad inskränkt derigenom , att fartygsdistanserna redan för den säkm n a vigeringens skull måste
vara större, än vid de enkla ordningarna.
Denna fordran framträder i synnerhet trängande vid de
sammansatta formeringar, i h vilka den ena l iniens fartyg skola
befinna sig mi<.lt för motsvarande fartygsluckor i den andra
linien för att. göra bruk af sina bredsidor. 'ry af helt naturliga skäl måste åt h vardera lin i ens fartyg lenmas samma spelrum med hänsyn till närmast för och akter om varande sk9pp
i den andra linie11, som man betraktar såsom nödvändigt för
det enskilda fartyget i den enkla lineära formeringen ; fartygsafståndet inom den sammansatta ordningens hvardera linie
måste derför vara nära dubbelt så stort som i den senare formeringen.
Då till ex e m p el 1 1,'2 kabellängd, från stäf till stäf, anses
tillräcklig inom köl vattensorclningen, så måste fartygsdistansen
inom hvarje kolonn af elen rutformiga dubbelkolonnen utsträckas ti ll närmare 3 kabellängder, om det ofvan antydda ända.målet skall vinnas. Förmånen af en ringare utsträckning
oeh en öfverlägsen eld verkan bli fva derför illusoriska för den
dubbla lin ien; ofvannämncla fordran på utrymme växer deremot i samma mån, som antalet tartyg, hvaraf :flottan består .
Å andra siclan får man icke förbise, att det här icke
handlar om en jemförelse mellan sammansatta formeringar
och enkla, rätliniga sådana i och för sig, utan om systemet
för en massformering - om detta uttryck tillåtes - jemfönlt
med sättet att indela en flotta i smärre, sjelfständiga grupper,
formerade på enkla linier. Utgående å båda sidor från ett
lika antal fartyg hafva vi sålunda att betrakta en i .::Jamman>:;att ordning formerad fioLtas törhållande till en annan, som
är fördelad på ett :flertal, enkla, rätliniga manövergrupper.
Vill man då uppställa den frågan, huruvida icke genom
sönderdelningen i mindre, sjelfständiga grupper ledningens
enhetlighet, manövrernas samband och härigenom också divi-
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sionernas samverkan i striden äfventyras, så måste svaret-, lyda,
atL i våra tider slagskeppens antal (och det är ju enelast om
dessa det här handlar) icke är så stort, att det gör många
dylika divisioner erforderliga. Men är deras antal ringa, ick~
öfverstigancle fyra, så skall deras ledning och Yerksamhet l
striden på cifstånd icke lida; tvärtom höjes i detta fall el et
helas manöverförmåga. Under st1·iden på nära håll förlorar
otvifvelaktigt högste befälhafvaren öfverblicken öfver det stora
hela men just då skall denna indelning visa sig särskildt
värdefull i. det att befälhafvarne för de sjelfständiga divisionerua i 'det längsta kunna bibehålla ledningen af sina di visioner och kunna med dem ingripa allt efter omständigheterna;
eljes inträffar blott alltför lätt, att en allmän förvirring oc:l
söndersplittring af krafterna inträder derigenom, att h varJe
en::;kilclt fartyg förfar på egen hand.
Ytterligare ett spörsmål, som icke får förb igås vid en al:sidiD" undersökn ing af de för- och nackdelar, hv ilka medfölJa
sam~ansatta och lineära formeringar, är, huruvida icke skadade fartyg skola framkalla förvirring inom egna lecl~r - ~n
fråga, hvars betydenhet icke får underskattas, särslulclt vtcl
ömsesidig genombrytning. Att enkla, rätliniga ordningar
detta afseende i allmänhet ställa sig gynsammare ligger i sakens natur och behöfver ingen utredning.
slutligen anför man såsom en tungt vägande förmån för
de sammansatta ordningarna, att de garantera fartygen ett
ömsesidigt stöd. Men häremot måste vi anmärka, att möjligheten af ett ömsesidigt under::;töd beror icke endast på skeppens inbördes lägen, utan äfven derpå, att cle enskilda fartygen åtnjuta fördelen af största möjliga rörelsefrihet.
. .
Ett ömsesidigt understöd, grundadt på fartygens posttlOner, är öfver hufvud taget tänkbart endast mellan grannfartygen; llet måste derför alltio fiunas fartyg, h vilka icke finna
betäckning af grannfartyg åt en eller annan rigtning, och som
således endast derigenom kunna erhålla hjelp, att fartyg inuti
formeringen lemna sina poster. Emellertid måste dylika rö-
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relser kunna företagas utan att anställa oreda bland egna fartyg; de måste ske utan tidsutdrägt, på eget initiativ och utan
förutgående signalering; m. a. o. de enskilda fartygen måste,
såsom otvan blifvit sagdt, besitta största möjliga rörelsefrihet.
Sådan frihet är emellertid i högre grad för handen vid de
enkla ordningarna än vid de samman!:ilatta. Härtill kommer,
att för att kunna lemna hjelp i rätta ögonblicket, man måste
i rättan tid känna det sakernas läge, som påkallar ett ingripande. För att kunna detta måste skeppen antingen hafva
en största möjliga öfversigt från sina poster, eller också tid vis
kunna lemna dessa utan att rubba ordningen för att förskaffa
sig en dylik öfverblick. Detta återigen är i allmänhet i vidsträcktare män fallet vid enkla, af et,t fåtal fartyg bildade
ordningar, än vid de flesta sammansatta. Fartyg inom en
enkel ' rätliniO'
·formering
äro sålunda i regeln
äfven i detta
b
._..
~J
hänseende oftare i det läge, att de kunna förfara sjelfständigt,
enligt stundens kraf, än fartyg inom en sammansatt formering.
Såsom resultat af våra betraktelser öfver de sammansatta
och enkla, rätliniga formeringarnas fördelar och olägenheter
framstår således, att de förstnämnda icke äro så att förorda,
som tidt och ofta framhålles, och att de senare i mångfaldiga
afseenelen kunna anses ändamålsenligare, förutsatt att antalet
fartyg i desamma ej öfverstiger fyra.
För öfrigt återstår ännu en omständighet att skärskåda.
Redan på grund af fartygens olika fartförmåga betingas mestadels ~n indelning at flottan i flera di visioner, om enskilda
fartygs större fart skall kunna fullt tillgodogöras i taktiskt
och strategiskt hänseende. För att vinna detta mål få sådana
fartyg å ena sidan icke vara blottstäida genom isolering; å
andra siclan icke vara sammanlänkade med fartyg af ringare
kapacitet; de måste förenas till egna manövergrupper för sjelfstänJigt uppträdande.
För att slutligen vända oss till systemet med cliV?:sioner om
.'J å 4 fartyg, formerade på eukel, rät grnudlinie, så hafva vi tre
sådana ordningar att betrakta: kolonnen, frontlinien och flankordningen.

Om vi fasthålla vid det, som i den redan citerade artikeln säges om artilleriets och torpedernas anv~ndaude, .så
framgår derutur, att ordningar, som gifva bredsidorna fna,
spela hufvudrollen; bland ofvan uppräknade enkla, lineära
formeringar sålunda kolonn- och flankordningarua.
Men af dessa två formeringar har kolonnen det stora företrädet, att elen, då motståndarena styra parallela kurser, vare
siO'
i samma eller motsatta rigtningar, mEldgifver alla fartygen
b
att afO'ifva sin eld på samma afstånd från fienden, under det
att vid flankordningen fartygen komma att. skjuta på olika
afstånd, beroende på deras poster i formeringen.
Stäfeld kan blott tänkas förekomrna vid förföljande, exempel vis vid _j agning. För dylika tillfällen ärv front- eller flankordningarna att föredraga. Flankordningen medgifver sålunda
användande af såväl stäf- som bredsideeld och är ur Je_n na
synpunkt att anbefalla såsom grundformering. Köl vattensordningen besitter likväl utom ofvannämnda företräde framför
flankordningen äfven den, att den är lättare att hålla; hvarjemte dess fördel af större böjlighet icke får underskattas, då
.motståncla~ne äro hvarandra nära, och i synnerhet då ett fåtal
fartyg äro sammanförda uti kolonnen och på den grund ~lla
invändningar med hänsyn till kon tremarschmanöverns -tulsutdrägt förfalla.
.
Om tvenne mot hvara,ndra opererande flottor närma sig
hvarandra mera eller mindre direkt, eller om de, s.t yrande
nära lika kurser, äro inbegripna i artilleristrid, så komma, så
länge formeringen ännu är bevarad, företrädesvis blott samticliga vändningar eller kontremarscher i b.e traktande.. De
förra fordra en förutgående signalering, hurudan formenugen
än må vara; de senare äro deremot utförbara utan alla signaler om ordningen är kolonn. Den ledande i kolonnen har
de 1:för ända till sista ögonblicket fritt att välja rigtning och
föremål för anfallet och är derför bättre i stånd att ~gon
blicldigt . begagna ett momentant gynnsamt läge, eller att i
rättan tid undvika ett ogynnsamt. Om vid konträra kurser
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fiendens flotta är formerad på frontlinie e Ile r i flankordn ing
(enkel linie eller sammansa tt), så skola de ledande i kolonnerna, i besittning af tillräcklig t förutseend e, kunna välja genombrytn ingspunkt , eller - om äfven mera sällan-- undvika
genombry tning och passera på siLlan; är fienden formerad i
sammansa tt ordning med ringa bredd, så bör det knnna lyckas kolonnern a att passera på sidan om fienden, eller att angripa honom från sidan i stället för att direkt möta honom.
Kombiner ade anfallsma növrer äro lättare i en kölvattens ordning, emedan deras utförande , beroende af ett fåtal signaler, helt och hållet ligger i divisionsb efälhafvar ens hand; äfven
skall det visa sig lättare, att med denna formering sprida förvirring i de fientliga leden, emedan man kan företaga knrs·
ändring på så ringa afstånd från fienden , att denne ieke ntan
att uppgifva ordningen skall hinna formera sig deremot.
Ytterligar e en stor fördel hos kolonnen ligger deruti, att
man efter att hafva passerat fienden eller efter en genombrytnil1g kan lata fartygen, det ena efter det andra, ändra
kurs i h vilket ögonblick som helst utan att in verka. på efterföljande fartyg. Härigenom blifver det möjligt att i första
rnmmet ofördröjli gen fullfölja en Yunnen fördel, och för det
andra att skyndsam t bistå skadad'l fartyg.
Att inga svårighete r vidlåda samtidiga vändning ar efter
signal i en kolonnord11ing behöfver icke särskildt betonas.
Olägenhe ten att de ledandes signaler icke äro lätta att afläsa
ombord å de aktersta skeppen vidhäftar icke allenast kölvattensord ningen utan äfven andra formering ar, men är knappt
värd att tala om vid det fåtal fartyg, som här afses för kolonnen. Dessutom är afläsandet af signaler i och för sig i
våra dagar underlätta dt derigenom , att fartygen mestadels
blott föra militärma ster; enskilda fartyg kunna derjemte utan
att ordningen störes gira ur linie~ för att sigta en signal.
Vigtigare signaler blifva utom dess r epeterade från fartyg till
fartyg och vid kontrema rsch-manö vrer lmnna signal er, såsom
redan anmärkts, helt och hållet umbäras .
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komma nu till de förhålland en, under hvilka kölvattensordni ngen icke kan betraktas ::;åsom lämpligas te stridsformering , emedan stäfelden måste komma till fullt an vänJ.ande, och en förändrin g af formering en sålunda måste företagas, innan elden öppnas. Såsom redan blifvit sagdt inträffar
detta vid förföljand e och vid reträtt, eller under omständig heter, vid hvilka motstånda ren blott långsamt närmar sig eller
också distansera s, och hvarvid således tillräcklig tid bör förefinnas för att verkställa en formförän dring utan fruktan att.
under evolution en blifva angripen af fienden.
Men hvaruti består den evolution, som under nämnda
omständig heter kan vara att n tf öra med kolonnen? Den består helt enkelt deruti, att fartygen akterom den ledande och
allt efter som fienden befinner sig på den ena eller andra
sidan eller rätt förut bryta ut nr kolonnen, antingen alla åt
sa mma sida, eller somliga åt en, andra åt en annan sida, för
att vinna sådana poster, hvilka medgifva fritt bruk af bogeller akterbesty ckningen och som gifva fartygen rörelsefrih et
med hänsyn till hvarandra . Om fartygen härvid komma att
ligga på sa mma frontliuie, eller om de befinna sig i olika
rigtningar från chefen är, i betraktan de af det n~ål, hvarom
det handlar, fullkomlig t likgiltigt.
I allmänhet torde signalen "Öppna bog-(akte r-)eld mot
fienden" vara tillfyllest för att anbefalla denna evolution.
Man finner således, att här icke förekomm er någon svårutförbar evolution ; de manövrer andes ögonmått är nog för
bedömand et, och man behötver inga särskilda manöverfö re-

\ri

skrifter.
På grund af hvad som blifvit sagdt, torde vi derför vara
berättigad e att anse köl vattensord ningen med hänsyn till artill el· i och torpeder såsom en sänleles lämplig grund-stri dsformering för grupper om 3 iL 4 fartyg.
Låtom oss nn se till, huru den förhåller sig med hänsyn
ti ll rammen. Vi hafva upprepade gånger framhållit , att en::;kilcb fartyg utan olägenhet iör de andra kunna godtyckli gt
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bryta ut ur formeringen. Om detta är rigtigt, så är dermed
också en vigtig betingelse för rammens användande fyld.
Skall rammanfallet utföras allmänt, så skola de egna fartygen
antingen samtidigt vända sig mot fienden - detta förfaringssätt är blott användbart, Jå fienden angripes från sidan eller också styr den ledande rätt emot elen med ramm anfallande fienden och de öfriga fartygen rycka ut ur formeringen
för att med fnll fart kasta sig emot honom. l sistnämnda
fall kommer utbrytningen att ske antingen åt ena sidan, eller
excentri:::kt åt begge sidor om den ledande, beroende på fiendens position.
Detta brytande af kolonnordningen vore visserligen icke
alldeles fritt från fara, om fartygen vore många, i synnerhet
vid små fartygsafstånd, emedan de utryckande skeppens anfallslinier då skulle falla h varandra alltför nära, h varur, särskild t med hänsyn till den sannolika skiljaktigheten i fart
mellan de med full kraft framrusande fartygen, elen olägenheten skulle uppstå, att manöverfältet för de enskilda blefve
för trångt, och kollisioner mellan egna fartyg härigenom uppstå. l'Yien dessa betänkligheter äro i förevarande fall oberät·t igade. '{ly. de orsaker, hvarur de skulle härflyta äro icke för
hanelen; antalet utbrytande fartyg öfverstiger aldrig :1 och
beträffande afstånden, så erinra vi om, hvad om deras tillmätande redan blifvit sagdt i inledningen.
Vi kunna derför med fulla skäl beteckna kolonnordnin,r;en
såsom den lämpll:gaste gntnd-strid~formerin.IJ för divisioner om 3
1/ 4 farfy.IJ. Härmed framställer sig ett taktiskt system, som
för de enskilda manövergruppema utom kursändringar blott
känner tvänne formförändringar af allra enklaste slag: från
kolonn till någon stäffri ordning, och omvänclt. Sarilmansatta ordningar för elylika taktiska förband äro helt och hållet
öfverflödiga.
Divisionerna skola under sina resp . befälhafvares ledning
bevara sådana lägen i förhållande till h varandra, som af anfallsplanen eller omständigheterna påkallas. Det skall icke
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blifva svårt att samtidigt vinna dessa positioner, om blott befälhafvarne sjelfve äro i teten af sina divisioner och derigenom kunna leda unelerlydande fartyg utan en mångfald af
signaler. 'l'ill och med i det ogynnsamma fall, att man öfverraskas af fienden, skola under ofvannämncla förutsättning
följderna af en sådan öfverraskning kunna neutraliseras dergenom, att hvar och en af nämnde befälhatvare är i stånd
att utan uppskof handla enligt ögonblickets kraf. Härigenom
viker faran af en allmän förvirring, som eljes allt för lätt
skulle kunna inträda i ett dylikt fall.
De moderna krigsskeppens rörlighet har öppnat ett rikt
fält för den individuella handlingskraften. Denna är en faktor,
som icke får lemnas utan afseencle, fastän den icke heller får
gifvas så stort spelrum, att elen leder till splittring af krafterna.
De taktiska föreskrifterna böra icke uppställa regler till mekaniskt utförande; sådana äro berättigade blott, då de äro
nödvändiga vilkor för ordningen.
Före strid en skall högste befälhafvaren underrätta h varje
di visionsbefälhafvare om hans uppgift . Denne eger sedan att
manövrera i enlighet de1·med, utan att först behöfva en räcka
af signaler, och de unelerlydande fartygen skola å sin sida
förfara så, som de vapen betinga, hvilka i första hand skola
göras gällande.
Till sist ännu en hithörande anmärkning.
Efter slaget vid Lissa bröt man stafven öfver kolonnen
såsom stridsordning. Detta utan skäl; ty iclce kolonnordningen
i oc'h för sig utan dess användande var vid det tillfället origtigt.
På italiensk sida synes ännu elen åsigt vara förherskande, att
äfven nutidens sjöstrider icke skola blifva annat än artilleristrider på paralleJa linier, en uppfattning, som för öfrigt icke
ens under förflut.na ticler var fullt berättigad, såsom slaget vid
Trafalgar bevisar. Det var ett fel, att vid Lissa lägga sig i
köl vattensordning tvärs för den anryckande motståndaren; och
om äJven elen italienska pansarflottans indelning i tre di visioner var rigtig, så voro dessa dock icke sjelfständiga divisioner ,
1'1:dskr. i Sjöl'. 18YO.
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utan bildade den gamla schablonmessiga stridsformeringens
avantgarde, corps de bataille och arrieregarcle. Såsom vi sett
är kolonnen visserligen ännu i dag en striclsordning, men icke
i samma bemärkelse som uneler längesedan försvunna tider.

Om ångfartygs svängningsförhållanden.
Medan ångan funnit en allt vidsträcktare användning såsom framdrifningsmedel för fartyg och, särskildt inom örlogsmarinerna vunnit en fullkomligt fast ställning såsom det enda
· hittills kända medel att med någorlunda säkerhet taga en berälmad kraftutveckling ur skeppet, har från många håll, såväl
inom som utom örlogsvapnet, angrepp gjorts mot den fråu
våra fäder nedärfda uppfattningen, att en sjömansyrkets utöfvare främst af allt skall vara - sjöman. Det är nöd vändigbeten af utbildning uti sjömanskap, vare sig det gält mannen på kommandobryggan eller mannen för om masten, som
man härigenom egentligen velat bestrida.
Men man har härvid allt för ofta gjort sig skyldig till
en begreppsförvexling och tänkt sig begreppen sjömanskap
eller sjömannautbildning, såsom gällande endast, hYad som rymmes inom den inskränkta ramen af arbeten och öfningar till
väders eller med tacklingen, förglömmande att dessa ord innebära så ofantligt mycket mera. N å, att vissa intresserade
"outsiders" som tro sig förstå allt, men som sjelfve icke lärt
sjömansyrket äro ur stånd att fatta innebörden af ordet sjömanskap, är lätt förklarligt ; ty de hafva aldrig genomgått
den praktiska "allmänna" kurs om skeppsbord, i hvilken man
inhö5tar alla de små erfarenhetsrön i tjensten, som tillsammans ntgöra ett helt, och ntan hvillm handterandet af skeppet
med dess talrika, invecklade tillbehör vore otänkbart, och hvil-

ken erfarenhet endast kan vinnas ombord. Deras omdömen
må också lemnas åt sitt värde. Men att t. o. m. den yrkesbildade sjöm~nnen kan yara motståndare till sjömannautbildningen och ex em p el vis förorda örlogssjömannens ersättande af
artilleri- och torpedotelmici o. el., hvilken åsigt man på senare
tid, särdeles i England, rätt ofta sett framhållas, är deremot
oförklarligt. Man förstår då lättare dem, som törorda den
motsatta ytterligheten, och som af pietet för det förflutna gå
så långt i sin konservativa uppfattning, att de, förbiseende
den utveckling våra dagars materiel uppnått ännu ifra tör en
utbildning i samma anda, som för ett tjugu- eller trettiotal
år tillbaka var den enda rätta, och hvilka mena, att de sjömannaegenskaper vi i våra dagar främst böra söka äro desamma som på segelflottornas tid, då riggens rätta manipulering utgjorde det hufvudsakliga målet för sjömannens sträfvan .
Att denna senare sträfvan var alldeles berättigad på den
tid man hade att tillvarataga vindens kraft för skeppets framdrifvande har säkert icke fallit någon in att bestrida. Men
på samma gång som seglet upphörde att utgöra en nödvändig
beti.ngt:llse för skeppets fortkomst, så hade riggen dermed utspelat sin hufvudroll ombord å örlogsfartyget; des~ tillvaro
ombord var icke längre nödvändig, knappast berättigad, och
de öfningar, som med densamma kunde företagas förlorade i
och med detsamma sLörsta delen af sin befogenhet. Ty man
utför ju icke öfningar för deras egen skull, och med allra
bästa v il ja i verlden kan man väl icke numera tillmäta taklingen o~h L1e öfningar, som kunna företagas denned någon
större betydelse för sjömannautbildningen, än den att vara ett
hjelpmedel, att vid sidan af öfningar med nutidsmessig materiel törvärfva vissa egenskaper som må anses tillkomrna äfven
nutidens sjöman.
Af riggens obehöflighet ombord å det modema stridsskeppet följde emellertid icke att sjömanskapet såsom ett utslitet plagg kunde kastas i skräpvrån. Väl qvarstod icke längre
samma fordran på sjömannautbildning hos hvarje man i slwp-
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pet, som förr, då skeppets manöver ännu var beroende på
seglets rätta använda nde, och nästan hvarje man ombord från
chefen ned till skeppsgo ssen delade ansvaret härför. Men
denna fordran q varstod likväl, och skall all t i el bestå, så länge
krigsske ppen röra sig på det våta elemente t, fastän naturlig tvis sjelfva det erforder liga sjömans kapet måste skifta karaktär allt etter de förändra de förhållan den , som inträda. i sjökrigförin gen. Att med ångans införand e såsom drifkraft för
våra fartyg den gamle örlogsm atrosen skulle förlora sin ställning ombord, det var i enlighet med naturens ordning, så
snart roparen blef utbytt mot maskinte legrafen , och man icke
längre hade något egentlig t behof af hans förnämst a färdigheter. Så var också förhållan det med den på segelfar tyget
skolade officeren. Vissa sjömann aegenska per förlorade i värde,
behofvet af andra framträd de, men på det hela taget torde fordringarn a i detta afseende ställa ett vida större . kraf på en
nutidens sjöofficer, än hvad förr var förhållan det, om hänsyn
tages till nutidens snabbgåe nde, med stor manöver förmåga och
fruktans värda förstörel seredska p förseelda far tyg.
N u som förr måste officeren derför studera .betinge lserna
för sitt fartygs säkra manöver ; förr var det seglet och rodret,
nu maskine n och rodret. Emeller tid har man icke sport det
varmare intresse för studiet af lagarna för rodrets samverk an
med maskine n, som vore att vänta. Visserlig en har en och
annan röst i tal eller i skrift*) höjts för anordna nde af planmessiga manöver öfningar , manöver skolor o. d.; men oaktadt
det obestridl iga gagn sådana öfningar skulle medföra för cleltagal"ln, har det stora fiertalet förhållit sig ljumt gent emot
dylil~~ upprop, att döma efter resultate ns ringhet.
Afveu i vårt grannlan d, Danmark , har man uttalat sig
för åvägabri ngande af manöver öfningar för fiottans befäl, och
fast man icke direkt huunit längre på denna väg än hos oss,
så har man på ett annat sätt sökt föra denna fråga framåt -

man har fö retagit ;::tg att studera skeppets manöver förmåga
genom anställan de af grundlig a ±örsök. Det är ett par af
dessa försök, hvilkas resultat ju i större eller mindre grad
lwm1:t anses tillämpli ga, på h vilka liknande fartyg som hol st,
för hvillm vi h är vilja redogöra . R edogörel sen är hemtad
från ett föredrag af Underdi rektör Rasmuss en, pnblicer adt i
Dansk 'rids skrift for S0vmsen.

,
*) Sc denna tids kri ft~ 4"7 :e J rg. 5:e hiift. u(;h 4!J:c årg. 3:e haft.
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Sommar en 1887 företogs af en kommitt e, lmder ledning
af kommen dör Koch , en serie svängnin gsförsök med pansarfartyget Iver Ilvi(fcldt , vid hvilket tillfälle hvarkeu tid eller
möda sparades för att skaffa så många upplysni ngar som möjligt om far tygets svängnin gsförhål landen. I förbigåe nde må
erinras att Iver Hvi(feldt är ett 2-torn-fa rtyg om 74 m. längd,
15 m. bredd, 6,0 m. medeldju pgående och 3290 tons deplacement. Dess tvenne maskine r uppgifve s kunna utveckla 5100
i. hk. ~ uppdrifv ande fartyget till en hastighe t af 15 knop.
Fartyge t var vid försöken nytt. Af större djupgåen de och
större maskink raft än våra l :a kl. pansarbå tar, äro emellert id
längel och deplacem ent icke mera afvikanc1e, än att dessa båda
fartygst y per kunna mer än väl anses jemförlig a.
För bestämm ande af svängnin gskurvan begagna de man
den af fransma nnen Risbecq angifna metod. Förfarin gssättet
dervid är följande. ;
Från ändpunk terna af en på däcket afsatt, noga känd
distans uppmäta s vinklarn a mellan diametra lplanet och en hoj,
omkring hvilken skeppet svänger. Samtidig t bestämm es elen
vinkel, skeppet blifvit svängdt från den ursprung liga knrsen,
genom pejling af ett afiägset föremål. Observa tionerna tagas
för hvar 45(1, som fartyget blifvit vridet, i det att den observatör, som pejlar det afl.ägsna förem~•let, gifver signal, när iakttagelsm·na skola göras. De sålunda erhållna punktern a afsättas
genom konstruk tion, och en kurva uppdrag es genom dem.
Bågarne mellan punktern a benämna s l:a, 2:a, 3:e o. s. v. oktanten .
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gifve s styrget
nings förhå lland ena äro desam ma, antin gen farty
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J:l;u('ks triim , l delen, kap. I. tnom. (j " · l ,
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Försöken äro indelade i tvenne hufvndgrupper. I den
första svängdes under fart; under försöken N :o l, 3 och 5 gick
maskinen med full kraft, under det att roret var lagdt resp.
fullt, 2 / 1 och 1/ 3 ombord; · vid N:o 9 och 7 gick maskinen med
half kraft och roret resp. fullt och 2/a ombord, och vid N:o
11 svängde skeppet för full rorvinkel och maskinen gående
långsamt. På grund af vissa förhållanden fick maskinen icke
clrifvas till högre kraftutveckling än 3000 hkr. Fullkraftsprof
kunde derför icke företagas.
Den andra hufvudgruppen omfattar 2 unclerafdelningar;
i elen första gick elen ena maskinen framåt och elen andra
back, sålunda att skeppet gick med full fart, då försöket N:o
13 påbörjades, medan det vid N:o 14 låg stilla, då den ena
maskinen sattes i gång framåt och den andra back. Slntligen omfattar den andra un;lerafdelningen svängningsförsöken
med blott en maskin i gång; vid N:o 15 girades åt motsatt
sida, vid N :o 16 åt samma sida som elen, hvars maskin arbetade; uneler N:o 17 sYängdes fartyget enelast för maskinen,
med roret midskepps.
Försöken företogas i smult vatten under nästan fullkomlig stiltje. Ängstyrinrättningen begagnades. Tiden, som åt··
gick till att lägga roret dikt ombord, varierade mellan 3 och
12 sekunder.
Begynnande med försöken N:ris 1-12 äro följande resultat
cle vigtigaste, som ur dem kunua härledas.
l ) Med full rorvinkel är svängningsdiametern konstant,
oberoende af farten.
2) Vid full rorvinkel är diametern 4 gånger, vid 2/ 3 rorvinkel 6 1/ 2 gånger och vid 1iJ rorvinkel 9 1/ 2 gånger fartygslängden, när maskinen arbetar med full kraft
3) Vid full rorvinkel är svängningstiden ungefärligen omvänclt proparti on el med farten; deras pro d nk t är således i det
närmaste konstant.
4) .J n mindre roninkeln är, desto större blifver svängningskurvans polarkoordinater i vid ändan af en oktant är farl

tyget derför fördt längre på. sidan om den ursprungliga kurslinien, än om fartyget girade för full rorvinkeL I senare
fallet skall skeppet nemligen föras öfver på den sida om kurslinien , som är motsatt den, man girar till. Då tiden och den
genomlupna väglängden emellertid blifva större, ju mindre
rorvinkeln är, slmll man passera en stillaliggande punkt, som
ligger rätt förnt, då svängningen begynner, efter förloppet af
omkring samma tid räknad från svängningens början, hvilken
'
rorvinkeln än är, förutsatt att hastigheten är densamma.
5) Etter fullbordad svängning cirkeln rundt har skeppet
förflyttat sig ungefär en fartygslängd och befinner sig omkring en fartygslängd innanför cirkeln.
6) sluthastigheten under svängningen, eller elen fart, som
skeppet skulle fortsätta att svänga med, sälänge maskinens
gång och rorvinkeln förblifva oförändrade, i\,r omkring en
tredjedel mindre än hastigheten vid girens början. Sinthastigheten blifver konstant först i 4:de oktanten; ju minc1re rorvinkeln är, desto förr nås slnthastigheten.
7) Den första oktantens längd är c:a 1/ 5 af hela svänguingsknrvans ; de öfriga oktanters c:a 1/ n.
8) Längsta tid erfordras att genomlöpa den första oktanten och kortaste tid att genomlöpa den andra Fartför minskningen är jemförelsevis ringa i 1:sta oktanten; den är störst i
2:a oktanten.
9) Under svängningen minskas slagantalet i begge maskinerna; den yttre skrnf ven gör flera slag än den inre; för den
sistnämnda minskas antalet med omkring 1/ 6 • Ville man bestämma skepp ets fart under svängningen med hjelp af maskinernas antal slag, så skulle man få tör stor fart, ty glidningen i\,r uneler svängningen större än normal.
10) Antalet utvecklade hästkrafter före och under svängnino·en'
är ungefär detsamma, i det att den mindre rotationsb
.
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b
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6 knopg hastighet är taktiska diametern 348 meter
,. 8
,,
411
,
"
"
"
"
10
400
"
"
"
" 12 ,,"
"
"
394
,
"vore Jen
" tak!-,iska diametern "något
"Häraf framgår såsom
"
större vid högre hastigheter, itu vid lägre. Skilnadon mella,Jl
dess värde vid 6 0oh vid 12 knop är likväl endast 4G meter,
en differens , som är mindre än en sådan skilnad, hvi lkeu under
expeditionen erhölls vid tvenne på samma dag med samma
hastighet och rorvinkel företagna för~:<ök , Man h: an derför af
försöken sluta till , att den taktiska diametern äfven för detta
fartyg är nästan densamma vid full rorvinkel, hurudan hastigheten än må vara. D en kan i medeltal angifvas till 5 1/ 2 ggr.
fartygslängden, under det att I ve r Hl-'itfeldts var 4 ggr. fartygslängden.*)
För jemförelse med förhållandena i ett enkel-propellerfartyg, må Fyen, hvars svängningsdiametrar bestämdes under
expedition 1884, tjena såsom exempel. Detta fartygs längd
och deplacemen t ligga emellan de båda förutnämn :1a fartygens.
At försöken framgår, att elen taktiska diam etern för Fyen
vid 6 knop är omkring 5 ggr.''och vid 12 knop omkring 8 gånger skeppslängden. Hät· växer sålunda diametern med hastigheten. Om man deraf är berättigad att sluta, att den regel
man förr alltid trodde på, eller att ett skepp behöfver mera
utrymme för sin <;VtLngning ju större farten är, blott gäller
fartyg med en propeller, är dock tvifvelaktigt. Det syno<;
Vid

*) Till jomfOrolso må :mfön1 s, atl S uo med roret •likt •wh häda prnpl'llr3rna gåon•\(' framilt bohiifvor för att s1·iinga:
'/., f'irkel 4 111 33S,
och hol ci rkel 7m 50'
rid 6 l<nops fa rt
3111 4-DS,
» e~~~ 25~ - 7m ~o~ ,,jd 8 ,)
2'" ii8"(vitl!J',.,knnp) »
:i"' 48'
., lO .
Sviingniugs<liameh•rn iir vi<l 10 lmup 420 111. st.1rbonl l1 iin vd1 400 m_ babord hän ; vid 8 knop, styrbord hiin 400 m., ot:h babord l1ii n :380 m.; vid (j kn op
380 n1. Sviingningsförmågan kan i allmänhet anses varn li b god styrbord, sum
babord hä11.
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snarare kunna slutas af de redan omnämnda och de nedan
beskrifna svängningsför<;öken med patrullbåten N :o 4, att ett
fartyg för att svänga behöfvor mindre utrymme vid :>törre
hastigheter, jemfördt med förhållandena vid lägre, ju bättre
dess absoluta svängningsförmåga är.
Orsaken till att Iv er Hvitleldt svänger så mycket bättre
än li~tJen, so m eljest icke anses vara ett dåligt svängande fartyg, ligger måhända till en del i tyngdernas förd elning. Fartygets form under vat tnet och storleken af den yta, som motarbetar svängningen vid fartygets ändar, torde likväl hafva
det stö rsta inflytandet. Att rorytan icke nämn värd t inverkar
på svängningen bevi::;as af dessa fartygs svängningsförhållanden, i det att Fyen s roder är en obetydlighet större än Ive1·
Jlvitfeldts; deremot äro i l ver Hvitj'eldts byggnadssätt åtgärder
vidtagna för " att göra des::; svängningsförmåga så god -som.
möjligt.
slutligen må de svängningsförsök, som i Öresund företogas
med patrullbåten N:o 4 under senare delen af förlidet år, här
komma till omnämnande. Denna båt har en l~ngd af 19 m. ;
bredd 3 m. ; deplacement 20 ton; ind. hk. 160; bestyckningen
utgöres af tvenne revolverkanoner och lika många stångtorpedapparater.
Förhållandena voro vid tillfället icke gynsamma för före_
tagttndet ~f :,;vängningsförsök med ett litet fartyg, emedan en
80-lig vind satte upp någon sjö; dessutom hade båten för tillfället en oläm pli g sty rhastighet. Hisbecq'::; metod tillämpades;
men so m pejligen utfördes af ovana maskinassistenter och observationerna måste tagas med stor raskhet - vid några af
fö r::;öken gafs endast 5 sek. att taga och afläsa observationen så kunna mindre felak tigheter hafva insmugit sig vid punkternas bestämmande, utan att dock resultatet tyder på att så
skett. U n der fördelakti gare omständigheter skulle man säkert
kunna vänta ännu bättre resultat, än de uppnådda.
De närmare detalj erna vid dessa försök äro anförda i
vidstående tabell .

Pöljande resultat knnna härledas ur dessa försök:
l: o) Pör full rorvinkel är den taktiska diametern konstant, oberoende af farten. Dess värde är omkring 2'1/ 4 gånger båtens längd mellan perpendiklarna (Pörsök N:ris l, 2, 7,
8, 11 och 12).
2:o) Produkten af svängningstid och svängningshastighet
är för full rorvinkel nästan konstant. Vid 6 knop åtgår sålunda ungefär dubbla elen tid, som erfordras vid 12 knop.
(P ör:-3ök N:ris l, 2, 7, 8, 11 och 12) .
3:o) Ligger båten stilla och rnaskinen sättes fullt framåt,
så blifver svängningsdiametern ungefär 2 båtlängeler och svängningstiden l minnt.
4:o) Hadius-vector till 3:e oktautens ändpunkt är alltid
större än den taktiska diametern .
5:o) Vid mindre rorvinklar är den taktiska diametern mindre vid svängning styrb01·el hän, äu vid svängning babord hän.
(Försök N:ri:;; 3, 4, 5, 6, 9 och 10). Detta öfverensstämmer
med den allmänt gällande regeln, att det öfversta bladet under
fart verkar mera till svängning än det understa. Propellern
med verkar sålunda under :;vängning styrbord hän, men motverkar vid gir babord hän.
6:o) Vid svängning under fart för fullt ror är taktiska
<liametern nagot mindre vid gir babord hän än åt styrbord;
sålunda omvändt moL förhållandet vid mindre rorvinklar. D etta
torde hafva sin grund nti sidorodrens anbringande tvärs ut
för propellern. När roret under sväng ning babord hän lägges
ombord, kommer styrborels ror att stå nästan vinkelrätt mot
den vattenmas,;a, ,;om lemnar ,;krufvens öfver,;ta blad. Detta
ror kommer derigenom att mottaga ett betydligt tryck, som
verkar till att vrida båtens förända babord öfver. Med babords ror kommer dere~-::;.ot rigtningen af den vattenström, som
kastas ut från skrufvens öfversta blad, att passera nästan parallelt med begge roren. Att roren i denna båt bilda c:a 12"
vinkel med hvaranclra, sålunda att roren, om de förlängdes,
skulle råkas akter om båten, bidrager ytterligare till, fLtt styr-
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bords ror kommer att upptaga största delen af vattenströrnmens sidoreaktion. (:E'örsök N:ris l , 2, 7, 8, 11 och 12).
7:o) Af svängningskurvorna framgår, att båten girar lättare styrbord än babord hän, oaktadt taktiska diametern för
fullt ror är kortn,st viJ gir babord hän. Det motstånd, som
styrbords sidoror erbjuder mot vattnets fria strömning akteröfver vid gir babord hän, gifver sig tillkänna på mångfaleliga
sätt. Sålunda äro afclriften och fartminskningen störst under
svängning babord hän. Afveu erfordras flera slag af maskinen
för att fullborda svängningilcirkeln under giren babord hän,
än åt motsatt håll. Propellerns glidning är sålunda störst
uneler svängning babord hän .
S:o) Svängningt>kurvornas polarvinklar äro alltigenom mindre åt babord, än åt styrbord. Båten skjuter sålunda lättare
ut till siclan för babords, än för styrbords ror. Detta bestyrker rigtigheten af att använda högergängade i stället för
vestergängade skrntvar, emedan skrufven då samverkar med
roret vid gir under fart styrbord hän. Åt denna sida skall
båten sålunda snabbare kunna gira klar för ett fartyg eller
annat föremål förut, än vid gir babord hän.
9:o) Vid svängning från stillaliggande gäller som allmän
regel, att det unelersta propt'lllerbladet har det största inflytandet på svängningen, itY' att det öfversta bladet arbetar i
en blandning af vatten och luft, och detta af det skäl, att
innan båten ännu fått fart, der ännu icke har bildat sig någon
våg öfver skrufven. Ar detta antagande rigtigt, så skulle
båten vid sådant tillfälle göra :-;in kortaste gir styrbord hän,
emedan det understa bladet kastar vattenmassan mot babords
ror, lnrarvid akterändan tvingas babord öfvor. Antagandets
rigtighet bevisas al försöken N :ris 16 och 17 ; men skilnaden
mellan diametrarna är liksom vid försöken l , 2, 7, 8, 11 och
12 så obetydlig, att mera · utsträckta försök med båtar, som
ha f va sidoronmwkanism, äro nödvändiga, innan man kan fastslå såsom allmängiltig regel, att afvikningarna mellan tliametrarna vexla så, som anförts .

SVÄNGNINGsKURVOR för PANSllliFARTYGET
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- 2!17 lO:o) Vid svitngninge ns början kränger båten inåt, ty det

vatten, som af skrufven sättes i rörelse, kasta<> emot rodren,
hvilka i dessa båtar ligga lägre än vanligen är förhållande t
och tvinga båtens öfre del inåt. När båten seelan begynt
svänga, tager centrifugalk raften öfverhand och tvingar ofvantlelen utåt. Den första krängninge n inåt är derför helt kortvarig, och efterföljes snart af en stadigvaran de krängning utåt,
såsom i andra fartyg.
Slutligen må anmärkas ~ttt svängnings kurvans framställande genom en cirkel med den ursprunglig a kurslinien såsom
taugent viu många tillfällen i0ke gifver tillräckligt noggranna
resnitat vid lösning af taktiska prvblemer. Bästa sättet att
ungefärlige n framställa första halfelelen af svängnings kurvan,
hvilken del gifver en långt bättre iue om ett fartygs svängningsfurhål landen än kurvans andra halfdel, är att konstruera
en halfcirkel öfver den taktiska diametern såsom diameter,
sålunda att samma diameter med den ursprunglig a kurslien
bildar en vinkel på omkring 65" för fartyg, som svänga väl
(Iver Jloitjeldt och patrullbåten N:o 4), och 75'' för fartyg, som
svänga som Fycn.

Marinnefoskopet.*)
Mycket länge har redan betydelsen af molniakttag elser
varit känd och erkänd af dem, som företrädesvi s sökt praktiskt tillgodogöra sig väderleksstu diets resultat. Talrika anmärkningar om molnens beskaffenhe t och form, förändringa r,
färger och rör0lser äro allmitnt gällande och tillämpas vid
*) För närmare bnncrlon1 ucrl)lll hiinvi~a s till en af doc:ontcn , lil osofic doktor

C. G. Fineman furfal.t:11l afltandling om ,,f:lpege ln efo;; Jwpct och dess nnviindande
vid molnobsonatiurlOI">>, hvartlr denn a rotlllgörolRo iir hemtad .
20
'l"idskr. i Sjöt. 1890.
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förutsägelser om väderleken . J a, en h var söker halft instinktmessigt bland molnen antydningar om de förändringar i atmosferens tillstånd, som möjligen kunna förestå.
lVIolnobservatio.n ernas värde för teorien har deremot relativt sent blifvit uppskattadt, och gäller detta särskildt dessas
användande för den tillämpade meteorologien. H varaf detta
berott, är icke svårt att inse. Så länge teorien sysslade hufvudsakligen med upp"'ökande af en förmodad periodicitet i
vädervexlingarna, var molnhimmelns beskaffenhet en väderleksfas af underordnad betydelse, för så vidt deraf efterfrågades något annat än graden af moln betäckning. Man betraktade nemligen molnens egenskap att hindra insolationen samt
förmågan att alstra nederbörd såsom deras vigtigaste funktioner. Uppfattningen at deras sammansättning och bildning
var särdeles oklar, och molnstudiet rörde också ända till senaste tider egentligen fenomenets fysikaliska sida.
Under de sista decennierna har emellertid den del af den
teoretiska meteorologien, som man plägar benämna den <1ymimiska meteorologien, gjort stora framsteg. Dess arbeten kunna
icke längre betecknas såsom endast mera eller mindre lyckade
försök, utan måste till flera sina delar tillerkännas värdet af
säkra hållpunkter. HärigenÖrn har också synkretsen väsentligen vidgats för meteorologen, och: hvad molniakttagelserna
beträffar, har "molugången" blifvit det vigtigaste observationselem<:Jntet. Molnens rörelser äro nemligen de enda, allmänt
tillgängliga medel vi besitta för att sluta oss till de högre
luftströmmames rigtning och hastighet och dessa datas vigt
för kännedomen om atrnosferens dynamiska karaktär framstår
åter af sig sj!jlf i så klar dager och är st\ allmänt uppskattad,
att den icke behöfver närmare påpekas. Ännu större betydelse synes dessa iakttagelser kunna gifvas, då de sammanställas mod iakttagelser öfver sjelfva moluarten. Senare års
observationer hafvtt nemligen ådagalagt, att man med en hög
grad af sanno'likhet torde kunna sluta sig till resp. luftströmmars lt~jcl öfver jordytan från iakttageber af arten af de i

-

2HH-

dem sväfvancle molnen. Dock erfordras för sådana iakttagelsers allmänna och allsidiga an vändbarhet en tillräckligt noggrann och öfverallt likformig klassifikation af de förekommande molntyperna - en fråga, som redan tagits i allvarligt
Cifvervägande och som man hoppas snart skall vam lyckligt löst.
Såsom redan antydts, äro molnens rörelseri,qtning och hastighet samt molnlzöjdeu de observationselement, som på vetenskapens nuvarande ståndpunkt synas gifva molniakttagelserna
deras hufvudsaldiga teoretiska värde. Af dessa trenne element
har hittills endast rörelserigtningen blifvit något allmännare
uppmärksammad. I öfverensstämmelse med vindrigtningen vid
jordytan angifves den .med det väderstreck, från hvilket rörelsen synes utgå. Vid bestämningen deraf går man vanligen
tillväga så, att moluets utgångsläge fixeras medels en syftlinie till molnet genom en högre belägen punkt, hvilken under
observationen bevarar sitt läge till jordytan orubbadt, samt
att rörelserigtningens azimuth sedan uppskattas efter ögonmått. 'rill syftpunkt väljes vanligen någon skarp spets på
ett hustak eller torn, en sejnfallsknapp eller något dylikt.
Resultatets noggranhet blir dervid beroende af det observerade molnets zenithafstånd, af syftpunktens afstånd från ögat
samt icke minst af observatörens förmåga att qvarhålla ögat
på samma plats under iakttagelsens fortgång. En dylik observation erbjuder sålunda åtskilliga svårigheter, hvilkas öfvervinnande kräfve~· både öfning och omdöme, och man har <leraf
föranledts att utfinna instrumentala anordningar till iakttagelsernas underlättande. Att fylla detta behof är nefoskopets
uppgift.
Nästan alla modeller till sådana instrument, som blifvit
föreslagna, äro till sin byggnad baserade på följande enkla
sats: "Om en rät lin i e, som råkar flera sins emellan paralleJa
plan, får vricla sig omkring en af sina punkter, så beskrifver
hon i dessa plan sins emellan parallela, likfonniga figurer,
hvilka till hvarandra stå i sarmna förhållande som motsvariga

-- 300 -

punkters eller sjelfva planens afstånd till vridningspunkten."
Alla förutsätta också, att molnens rörelser försiggå parallelt
med horisontalplanet, eller åLminstor.e att möjliga, vertikala
komposanter kunna leronas utan afseende bredvid de horisontala. Derjemte negligera::; naturligtvis också vinkeln mellan
observatörens och molnets meridianer.
Med tillkomsteu af des::;a instrument hafva molniakttagelsema i hög grad underlättats, ehuru de likväl ingalunda
kunna sägas vara observationer af enklare art. Särskildt gäller
tletta observationer ombord i fartyg, hvarest åts killiga svårigheter tillkomma, som icke möta observatören i land. Farty·
gets slingring och stampning bereda observatören, han må
vara än så sjövau, olägenhet vid sjelfva molniakttagelsen och
gifva masterna, oftast oregelbundna, rörelser i rymden, hvilka
orsaka, att masttopparue synas beskrifva oregelbundna, kurvor
på himmelssferen. Att genom syftning öfver punkter i riggen
erh~dla en fix syftlinie eller en syftlinie med något så när
regelbunden rörelse låter sig derför i allmänhet icke gör~.
Derjem te återspeglas tartygets rörelse i kursliuien uti molnets
apparenta rörelse i förhållande till fartyget. Att detta förhållandes perturberande inverkan på molngången icke är liten,
är lätt att finna, men det har länge varit förbisedt, och fö ljden har blifvit, att e11 hel del molnrörelseobservationer, som
antecknats ombord i fartyg, ofta nog äro behäftade med grofva
fel. Observationen göres nemligen oftast så, att den punkt,
ller molnmassan "steg upp ", antages såsom det väderstreck,
hvarifrån molnets rörelse utgår, om molnet något så när regelbundet höjer sig mot zenith, eller ock den punkt på horisonten, mot hvilken en molnmassa från zenith sänker sig,
såsom det väderstreck, h varemot dess rörelse går; båda förutsättningarna ilaturligtvis origtiga.
På senare tid har likväl en rigtig uppfattning häraf träd t
llagen. Det visade sig exempel vis svårt att reducera de
ombord å fregatten Vanadis under dess verldsomsegling med ,
tillhjelp af ett vanligt nefoskop utförda observationer. Detta
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gaf doktor C. G. Fineman, som deltog i sistnämnda iakttagelser, anledning att framställa en nefoskopkonstruktion, som af
honom benämnes marinnejoskopet.
Detta instrument, se fig. l å vidstående plansch, be::;tår
af en kompassdosa G uti Carclansk upphängning samt med
lock, bildadt af en obsidianglasspegel med ett halfcirkelformigt
"fönster" af genomskinligt glas (synligt strax bredvid F på
planschen). På denna spegel har man etsat en inre cirkel af
8,5 a 9 mm. diameter och tvenne yttre dermed concentriska,
13,4 mm. aflägsnacle från hvarandra. Dessutom äro fi.·ån den
inre cirkelperiferien till skifvans ytterkant åtta radier, representerande kompassens kardinal- och interkarclinalstreck, uppdragna. En af dessa radier halfverar ofvannämnda "fönster".
Spegelns diameter är endast 68 mm.; dess fattning l1ar på
sin öfre rand kompassrosindelning. Den på flera ställen ledade syftstången ABCD är fästad vid bottenskifvan G, hvilken är genomborrad på ett ställe och der lemnar genomgång
åt en liten klaff, som faller ut något litet af sin tyngd, när
instrumentet tages upp, men tryckes in, när det lägges in i
sitt fodral. Från denna på verkas inuti dosan en häfinrättning,
som lyfter kompassnålen från dess stift, när man vill arretera
· den, eller när instrumentet icke användes. Spegeln kan icke
ly ftas af, innan man los$krufvar tre små skrufvar, h vilka äro
afseelda att hindra den att möjligen falla af. Utrymmet i
dosan är så tilltaget, att nålen, när den arreteras, svänger väl
fri, men dock icke kan falla af stiftet.
För inpackning kan instrumentet sönderskrufvas vid G,
H och L i fyra delar. Lådan är icke mera än 21 cm. lång,
12 cm. bred och 4 '1 2 cm. hög samt så anordnad, att ho u kan
tjena som fot åt instrumentet, &åsom ses af figuren.
Grunden för instrumentets användande förklaras af fig. 2.
Om D anses vara spegelns och cirkeln EF:s medelpunkt, AB
är syftstångeu och BD är spegelradien genom syftt>tångeus
fotpunk t, så är lätt att föreställa sig, att genom spegelns vridni11g och syftstångens höjande eller sänkande natoskopet kan
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inställas så, att bilden af ett moln H synes i syftlinien AD.
Om molnet H dervid förflyttar sig i rigtningarna HL eller
HG, angifves dess rörel~örigtning af radierna DJ!' eller DE.
För beräkningarnas utförande föreslår konstruktören anvämlanuet af en qvantitet som benämnes tctnyenthasti,qhet. DermeJ förstås trigonometriska tangenten för den vinkel, h vilken
syftlinien mot ett moln sk~11le beskrifva på en sekund , om
Jetta utginge från zenith på samma höjd öfver horisontalplanet och med samma hastighet som det obser verade.
Om å fig. 2 MR = BC = AB = a = syttspetsens höjd
öfver spegeln ; x = den af molnpunkten H på tiden t beskrifna
zenithvinkeln och u= bildens väg på spegeln, så erhåller man

Mellan dessa f[Vantiteter, som återfin n as å fig. :l, gälla
följande relationer :
J)

sin

(q 1

Y; - sm

(rp 1

v

v

2)

. k,

3)

v

=

MaN; men MN = DF = b, följaktligen äfven

5)

tang. x

b
a' samt då molnet antages röra s1g med lik-

6)

b

r;; = ;tt·

Ombord i ett Jartyg under gång blifva alla erhållna värden på moln ets rörelser endast relativa, för så vid t icke obsen'ationeu innefattar tvenne iakttagelser, utförda under olika
stäfvade kurser ell er olika farter . Ombord måste man sålunda,
derost icke fartyget nnder iakttagelsen är stillaliggande, utom
ofvaunämrida element äfve n anteckna fartygets kurs och fart
uneler observationen, samt vid segling i strömvatten derjemte
taga hänsyn till strömmens in verkan. U n der antagande att
allt detta gjorts har man sålunda erhållit följande qvantiteter:
y och z; = molnets verkliga lmrs och fart,
,q1 , g 11 och o1 , o11 = molnets a,pparenta kurs och fart,
'!t , rp 11 och k1 , 1.:11 = fartygets kurs och fart,
tang. el och tang. e,, = de observerade tangenthastigheterna,
de båda värdena på molnets höjd.

g) '

--

sin (rr ,, -

v

- sin~-=-

-11

gl 1 )

g)-,

sm (rf!tt -- gli)
Slll

(g l 1

-

-gJ '

v,,

H,, -

tang e 1 ,

formig hastighet,
lang .

g1)

-

sin (rp 1 - g, )
siii-(-g, - g)'

4)

tang. x

tangenthastigheten
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Uti de fyra första af de;:;~a eqvationer äro endast fyra
storheter, nemligen v, v 1 , v 11 och g obekanta
Sättes nu
p

= k, sin

(•h -

k 11 sin (•1'! 1
tang

bO'

-

g!L

så erhålles

g, 1)'

sin g 1
-cos g 1

= ,

-

P sin g 1 _~_
p
cos gl 1

De vfriga obekanta kunna sedermora rn ed lätthet beräknas, samt derefter, då v1 och v 11 äro bekanta, qvautiteten H
enligt f9rm. 5 och 6.
Såsom slutformler erhåller man
sin (•h v = k l sin (g,
H =

g,) ll
k sin (•t_t_J - ~ och
•
(
g)' e er = 1 1 sm
g,, - g )'

k, a, t, sin (rh - g)
k, ( a,, t, , ::;in (•f'tl ·- - g)
- b- 'sin (g 1 - - gl =
b
·sin (g,, - · g)

Erbjudes tillfälle att vid observationen lägga fartyget
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stilla, observera::; molngåugens verkliga rigtning direkt och
beräknas enligt någon af formlerna:
H _ k,~. sin (•f 1 _=_g~_) _ !{ 1 a, t, sin (•f'l - gJ
b
sin (g, - g) . sin (g, - - g)'
b
Vid observationens utförande inställes instrumentet genom
vridning kring lodlinien genom spegelns centrum så, att syftspetsen faller i syftplanet mot molnet, h varefter spegeln vrides, tills dess delning är orienterad efter väderstrecken, hvilket kan ske såväl efter instrumentets egen kompagsnål som
efter fartygskompass och långskeppslinie. I båda f~llen korrigeras för deklination och deviation. Genom syftståugens höjande eller sänkande och spegelns vridning inställes nefoskopet
så, att bilden af ett moln H, se fig. 3, synes i syftlinien AD.
Molnets rörelseled y, funnen i spegeln, antecknas tillika med
tiden t, som bilden behöfver för at t genomlöpa atståndet mellan de två cirkelperiferierna, och syftpunktens höjd a iifver
spegelns plan. Denna senare qvantitet afiäses vid hvarje särskildt tillfälle medels en millimeter-skala, som åtföljer instrumentet. 'riden antecknas enligt ett godt observationsur.
Särskildt har man att ihågkomma att under obsen·ationen
alltid hålla molnbilden öfverens med syftpunkten. I annat
fall blifver bestämningen af tangenthastigheten beroende af
ögab; höjd öfver spegelns plan. Qvantiteterna g, ,q,, ,q, 1 , .,, och
'h 1 tecknas för räkningen
grader, från N ord såsom nollpunkt
ostvart öfver.
Oaktadt någon större erfarenhet om instrumentet ännu
icke vunnits, lära dock de dermed företagna försök, trots mindre gynnsamma förhållanden, vänt egnade att ställa dess användbarhet utom alla tvifvel. Ett exempel på metodens användande vid iakttagelser å tvenne kurser må anföras. Visserligen är exemplet icke särdeles godt, emedan kurserua, som
helst böra divergera .!)O", i detta fall lågo väl nära h varandra
och mätningen dessutom företogs på ett lågt molnlagflr, som
hastigt ändrade form; men det belyser dock tillräckligt metodens tillämpning.

MARIN- NEFOSKOPET .

l
c

Fig.1 .

N

L

.Fig. 2 .
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a 1t 1
2919;
a 11 t 11 = 2226;
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=
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Log b = l,uor.
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Log b
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Om det moderna krigsfartygets tre vapen och
den af dem betingade taktik.
(Furt~.

fr.

~ id.

2:10.)

Således ko\m11cr man till den slutsatsen, att Jet är minst
sagdt tvifvel nurlerka.staclt, hnruvida ett låugsamt närmalH1e
vore ändamålsenligt med häno:yn till artilleriets taktik. Det
kan . till och mccl vara farligt,, om icke båda parterna tilllämpa samma förfaringssätt, utan elen ena 11ärmar sig med
relativ t sti.irrc hastighet, än llen a11dra. Motståndarens fart
han icke uneler sådana omständigheter, som här ifrågakomma,
så lätt bestämmas, eget fartygs fart ej så hastigt ökas, som
må anses erforderligt ; det fartyg som går långsamt erbjuder
således sin motstandare fördelar, som det sjelft afsägcr sig.
Den hastighet, men hvi!ken tvenne fientliga fartyg eller eskadrar med motsatta kurser passera hvarandra, måste nna så
stor, att vid passerandet på nära håll, motståndarens artilleri
och torpeder ej fä för stor träff,;annolikhet.
'l'eoretiskt taget bör farten i strid på nära håll vara lika
med elen fart, h vilken uneler föregående förti ök visat >~i g va. ra
fördelaktigast iör rnanövem - ett mål, som med en eskader
ingalunda är så lätt att uppnå, som med ett en kelt fartyg.
En aunan, vigtig faktor, som vid befitämmanclet af stridsfarten ovilkorligen måste medtagas i räkningen, är hänsyn
till ramning och angrepp af torpedbåtar. Afven om ingen af
de fitridande vill använda, ramning såsom en nästa åtgärd, så
måste dock båda vara beredda derpit. Det gäller således i
hvarje fall -- antingen ramningen göres "bog mot bog", eller
mot bredsidan - för den ene, att' genom tillräcklig fart försäkra sig om erforderligt kraftmoment och för den andre att
genom sin fart undvika motståndarens ramningsförsök och
unelandraga honom ett lättåtkomligt mål i i båda fallen to r do
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erfordras åtminstone halfva rlen lmiftutveekling, hv[Lntf det
moJerna stridsskeppet är mägtigt.
Geutemot torpedbåtar skall en ändå stö1:re fartutveckling
visa sig påkallalL Men 'fur att kunna utveckltt elen erforderliga farten i det rätta ögonblicket, måste ett fartyg af elen
storlek och tyngd, som det nuLida. slagskeppet med sitt betydliga tröghetsmomen~ besitter, rerlan inneha rlenna fart, då
Jet inträffar på det af.<;t:ind från fienclell , som nnder här omhandlade omställfligheter k a n kom ma i betraktande, rl. v. s.
som kan genomlöpas på ett par minnters ti(lsförlopp. Det behiif\er knappast tilläggas, att en fartförändring är lättare verkstälcl af enskilda fartyg än af eskadrar eller flottor, för h vilka ·
likartad fart äfvenle1les fram står såsom ett behof och inom
hvi lka man måste vara ·betänkt-- på att samtidigt öf,·ergå från
en hastighet till en ari.nan.
Af de nyss framstäida betraktelserna öfver a.rtilleriets lirnk
under tvenne motstånda.res ömsesidiga, direkta närmande inom
en distans, som mm1 hänsyn till rlet moderna arti-lleriets träffsannolikhet och förstörelseförmåga må anses medgifva en verksam eld, måste vi sålunda draga den slutsats, att, trots denna
senare omständighet, bogelden i för handen varande fall icke
spelar elen roll, att elen nöclväncligtvis må:;;tc framtvinga en
stridsordn ing, som frigifver bogelrlen för alla fartyg·en eller
ens större delen af dem.
'l'vifvelsutan ör nr artilleristisk synpnnkt den formering
den fullkomligaste, som medgifver bruk af clet enskilda fartygets artilleri i alla rigtn inga r utan fara för egna. skepp;
men af det redan sagda framgår, att denna fordran icke uneler
alla omständigheter må a.nses oundgänglig. Krafvet af en fri
bog torde i för hanelen varande fall blott då göra sig gällande,
när det är af vigt, att med största skyndsamhet närma sig
fienden, d. v . s. då Jet äfven är a.f vigt, att farvattnet framför fartygen är fritt:
Se vi nu till huru förhållandena gestalta sig i det ögon:\;>lick1 då fartygen - eller flottorna -- med motsatta kurser
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passera förbi h varandra, så ha f va vi först att fä~ ta oss vid
den fart, under hvilken förbipasseramlet sker. Antaga vi 10
knops fart för båda parterna, och fartygslängden till 100 m.,
så erfordrar passagen endast 10 sekunder. Härur foljer, att
kanonerna redan i förväg böra vara rigt,ade och klara för detta
ögonblick, på det att icke målet må förfelas; oc~4 böra de svåra
kanonerna. dervid vara så rigtade, .att de i hvilket fall som
helst hafva utsigt att träfia det fientliga fartygets akter. Särskildt för det fall, att man vill koncentrera det grofva artilleriets eld, bör intet annat mål, än ett fientligt fartygs akterdel
väljas, om man vill försäkra sig om ett goclt resultat.
En dylik koncentrering kan för öfrigt enelast då vara ändamålsenlig, när det enskilda artilleriets underlägsenhet mot
det motstånd, som skall öfvervinnas, påkallar en samverkan·.
Målpunkten på det fientliga fartyget måste väljas i öfverensstämmelse med artilleriets större eller mindre kraftighet, och
eldgifningens ögonblick rätta sig efter denna målpunkt, hvilket åter synes vara lättast att ernå, då bestämmandet af mål
öfverlemnas åt dem, som leda elden vid de enskilda pjeserna,
under förutsättning att dessa personer hafva tillräckligt fri
utsigt. Att verkställa eldgifningen elektriskt från en bestämd
plats i skeppet, utanför kommandotornet, är i allmänhet att
förorda endast i det fall, att den person, som verkställer affyrningen, svårligen kan begå ett misstag vid uppskattningen af
fartygens inbördes lägen. Det synes derför endast kunna ifrågakomma med de kanoner, som hafva sin uppställningsplats
i det omedelbara grannskapet af denna plats, eller, då man
önskar eldgifning bredsidevis, i det ögonblick, när skeppen
äro till hela sin längd tvärs för hvaranclra. Det senare
förfaringssättet, utesluter visserligen det ofvan antydda valet
af mål för elen enskilde, men å andra sidan undvikes genom
den samfälda elden den olägenhet, som vidlåder den enskilda
eldens öppnande förifrån, att röken drifves akter öfver och
förtager utsigten för egna kanoner.
Vid denna trågas afhandlande äro jamväl moraliska fak-
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t,orer att taga hänsyn till. Är elclgifningsögonblickets bestämmande öfverlemnadt åt befälhafvarne vid de olika artilleriuppställningsplatserna, så kan vid dessa ganska lätt den naturliga benägenheten att förekomma fienden göra sig gällande,
i förhoppning att anställa förstörelse, innan fienden ännu hunnit skjuta. I öfverensstämmelse med detta moraliska moment
kau det hända, att hvarje kanon ger eld, så snart något af
det fientliga skeppet kommit i vizirlinien. Som denna del
måste . vara det fientliga fartygets bog, konune i ett sådant
fall elden att töreträdesvis koncentreras mot skeppets främre
del, i det att kanonerna efter hand gifva eld, då målet kommer inom håll. Detta ger stöd åt det antagandet, att :;keppets främre del i allmänhet skall vara mera utsatt för, att af
artillerield förstöras, än någon annan del af skeppet, och att
de;;sa skador kunna blifva af elen omfattning, att skeppets
stridbarhet betydligt inskränkes. Sträfvanclet att vid eldgifuingen komma före fienden, skulle sålunda kunna innebära
v1ssa fördelar; men å andra sidan ligger den faran nära, att
detta sträfvande i stridens hetta kan gifva anledning till felskott, på grund af mindre noggrann rigtning; i hvarje fall
vore härigenom en reglerad eld mot en bestämd rigtpunkt
utesluten.
Här anförda tänkbara fall stöda den uppfattning, att eldens
ledning borde vara lemnacl i en hand; men äfven detta har
sina stora betänkligheter, bland andra den, att om denne
ende begår ett missgrepp, så blifva följderna deraf ofantligt
mycket större, än om bland :flera, en eller annan felar. Med
all säkerhet har man största utsigt att undvika en fruktlös
eld, om man, såsom redan blifvit sagdt, håller artillqriet särskildt de svi\ra kanonerna - i förväg så rigtaclt, att den
fientliga fartygskroppen i ingen händelse förfelas. Såsom särskilda föremål för det pansarbrytande artilleriets eld kunna
endast det fientJiga fartygets pansargördel och torn väggarna,
som omgifva kanonerna, betraktas. Öppet stående eller obetydligt skyeldade artilleripjeser böra blifva föremål för elden
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frän maskinkanoner och mitrailleuser, i ändamål att trämt betjeningarna. Att uppställa någon allmän regel för eldgifningen vid ömsesidigt passerande på nära håll låter sig knappast
göra. En hufvudfonlran under alla omständigheter är, att säre
skildt ledningen af det pansarbrytande artilleriet befinner sig
i goda hilnder. :Fartygschefen sjelf måste unfl.er striden framför allt tänka på sitt fartygs förande, och man far icke antaga,
att han skall förmå utföra något öfvermenskligt. Förtrogen
med underlydande personals och materieb egenskaper, skall
han i enlighet med de omständigheter som töreligga, i förväg
utdel:;~. instruktioner, att lä.nda de unelerlydande till rättesnöre.
Äfven är att förutsätta, att han till sitt förfogande har sådana
up})gifter .om de fientliga fartygstyperna, som kunna vara hono!ll till gagn vid affattandet af uämnda instruktioner.
. En sammanclral::)bning, . sådan _som vi här tagit i betraktande, . skall i de a)lra flesta fall utsätta begge parterna för
svåra haverier. Att försöka gestalta omständigheterna till sin
fördel, i det att man före sammandrabbningen håller ned mot
fiei)._clen för att skära hans kurs, och derigenom erbju<la honom
en sned 1pålyta samt framförallt skydda eget ror och propeller, skal~ vid en fartygsduell knappast lyckas. Kursförändringen skall icke blifva af den betydenhet, att r1et afseelda målet
vinnes, och motståndaren skall sannolikt sjelf företaga samma
manöver. I eskaderförband är det enskilda fartyget derjemte
bundet vid andra sådana, och det måste blifva beroende på
formeringens beskaffenhet och på fartygsafstånden, om en dylik
rörelse kan utföras, utan fara att förorsaka oreda i egna led.
Ännu återstår oss, att särskildt taga förhållandena vid
eskadrar och flottor i öfvervägande, och att unelersöka hvilka
fordringar, som kunna' ställas på sjelfva formeringen i det
ögonblick flottorna passera h varandra.
. I allmänhet måste såsom en första fordran på formeringen uppställas den, att h varje fartygs bredsida kan föras i
elden. Denna fordran är oeftergiflig, då fieHden passerar ntom
formeringen, pä det att hvarje enskilclt fartygs bredsida efter
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hand må bringas i aktion. Ordningen måste derför vara antingen enkelkolonn, Llnbbelkolonn rutvis eller flaukordning,
den senare enkel eller på något lämpligt sätt sammansatt.
H vilken ordning man än må föredraga, har man emellertid att
städse ihågkomma, att afstånden böra vara så pass tilltagna,
att enskilda fartygs ou n J vikliga mindre förskjutningar från
deras poster dock lemna bredsidorna fria. Utom nyssnämnda
vilkor är också ett annat att beakta, nemligen det, att skepp,
h vilka blifvit skadade i anseende till fart eller manöverförm åga, eller som skjutits i brand, icke blifva at någon omedelbar fara för de andra_ fartygen. För sådana skepp måste lägenhet finnas att öfvergifva sina poster, utan att de öfriga
fartygen derigenom besväras. Denna omständighet är efter
vår uppfattning värd den allra största uppmärksamhet. Ty
med hänsyn ·till det moderna artilleriets förstörelseförmåga
inom de afstånd, som här äro föremål för betraktande - vi
frånse helt och hållet verkan af från sidan utskjutna torpeder,
l1vilka icke kunna komma i fråga, förrän flottorna närmat sig
inpå ett par hundra meters elistans -- synes det antagandet
särdeles grnndadt, att vid en strid inom 1000 meters distans,
haverier ofta skola ifrågakomma, som, åtminstone temporärt,
tvinga fartyg att lemna sina poster. I hvarje fall som ·helst
måste man vara betänkt på att hindra förvirring uppstå i egna
led, en af de största faror för en modern flotta.
Denna andra fordran är vid enkla, rätliniga formeringar
lätt att tillfredsställa; svårare är det vid ordningar på flera
linier.
Fartygs- och linieafståndeu måste vid de senare vara så
tillmätta, att hvarje enskilclt fartyg erhåller tillräckligt spelrum för att kunna nnd vika kollision, derest ett framförvarande fart.yg tvingas bryta ut ur formeringen af någon anledumg. Om möjligt bör man derför undvika att binda ett fartyg, genom att postera andra på dess båda låringar. Detta
fl>rhållande är särskildt anmärkuingsvärclt, emedan i synuerhet
de ledande .komma att lida genom den fientliga elden. Slut-
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ligen får man icke glömma, att det här rör sig eucla::;t om
några sekunders tid, inom hvilka man måste handla, att personalens spänning och upphetsning under sådana omstäudigheter är :lrifven till sin spets, och att krutröken inkräktar på
utsigten, detta desto mera, ju tätare faxtygen äro sammanslutna. Att hålla flottan tätt sluten för att på någon punkt
vinna en öfverväldigande artilleristisk öfvervigt, är i sig sjelft
fullkomligt rigtigt ; likväl får det icke ske på bekostnad af
egen säkerhet. Skeppen måste hafva ett visst spelrum, icke
eudast på gruml af det redan anförda, utan också för att kunna
möta oförutseelda fientliga manövrer. Dessa kontramanövrer
skola emellertid företagas på eget initiativ af skeppscheferna;
derför måste också fartygen befinna sig i sådan ställning, att
detta kan verkställas utan att störa det hela.
För öfrigt är att bemärka, att efter som de ömsesicliga
kurserna äro motsatta, så är en tätt sluten formering ingalunda nödvändig för eldens koncentrering, enär denna koncentrering på det sätt kan uppnås, att fartygen efter h varandra afgifva sin eld mot öfverenskomna fientliga ~>kepp. Vidare
må uppmärksamheten fästas derpå, att fartygen , sedan de afgifvit sin eld mot en del af den fientliga flottan, skola hafva
att passera återstoden utan att derunder kunna ännu en gång
begagna sitt svåra artilleri, emedan tiden icke skall medgifva
dettas förnyade klargöring för skott.
Antag såsom exempel, att tvenne i enkel kolonn formerade flottor, hvardera om 6 fartyg, möta hvarandra. Flottornas längdqtst.räckning antages vara 1000 m. Den ena flottans
fartyg bes~juta med sitt pansarbrytande artilleri de tvenne
främsta fientliga skeppen; derefter ha f va de att passera resten
af den fientliga kolonnen - 600 m. - utan att kunna fortsätta elden med de svara kanonerna; ty äfven med en så ringa
ömsesidig fart som 10 knop skall återstoden af den fientliga
flottan hafva passerats· pit mindre än en minut. Denna olägenhet skulle kunna undvikas, om den sålunda förfarande flottan innehade en formering (t. ex. kölvattensordning), som med-

gåfve kontremarsch, derigenom att skeppen fartygsvis efter
afgifven eld verkställa kontremarsch från fiendens sida. Likväl måste man vid ett sådan t tillvägagående förutsätta, att
fienden icke förhåller sig passiv gentemot denna manöver, utan
ofördröjligen öfvergår till direkt anfall mot den under vändning
varande flottan, i h vilket fall den senare ovilkorligen skall
befinna sig i. en ogynnsam position .
De sannolika följderna af eldens koncentrering mot de
ledande skeppen äro tungt vägande. Dessa fartyg skola med
all säkerhet lida så pass deraf, att deras stridsvärde betydliot
nedbringas; men om skadorna äro af den betydenhet, att fa~·
tygen, om också blott tillfälligt, blifva urståndsatta att hålla
kurs och fart, så kan detta derjemte hafva ett förderfligt inflytande på de akterom varande skeppen, derigenom att ordningen rubbas. Att detta inflytande kan komma att visa sig
särskildt olycksdigert vid sammansatta och tätt slutna formeringar, behöfver knappast tillfogas. Vid formeringar af det
senare slaget kan för öfrigt detta anfallssätt lättare leda till
.misslyckade resultat, än vid enkla ordningar, emedan det lättare är utsatt för tillfälligheter (såsom exempelvis enskilda
fartygs förskjutning från deras poster, hvarigenom andra fartygs eld .måste inställas). Många ordningar betinga derjemte
för egna fartyg sådana afstånd från fienden, att dessa fartygs
eld och träffsannolikhet ofördelaktigt påverkas deraf.
Dylika form eringar äro derför icke tillrådliga för den anfallsmetocl , s0m här afhandlas. I elen rutformiga dubbelkolonnen är fartygens i den yttre kolonnen afständ från fienden
ett annat och större, än fartygens i elen närmast fienden varande kolonnen; dock blifva olikheterna i afstånd vid denna
formering sällan så stora, att de kunna öfva något anmärkningsvärdt inflytande på elden. Annorlunda förhåller det sig
med flankordningar.
Antag såsom exe mpel en enkel flankordning; pejlingsvinkel 45°; fartygens an tal 6; afståndet mellan fartygen en kabellängd (200 m. ) och af.gtåndet ti ll fienden från det honom när1'-idskr. i Sjör . 1890.
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maste skeppet en kabellängd. I detta fall skall afståndet till
fienden från det mest aflägsna skeppet uppgå till 4 1/ 2 kabellängder (900 m.). Användes i stället en sammansatt flankordning, skall detta afstånd inskränkas till omkring hälften. Men
en kabellängds afstånd mellan fartygen lemnar de enskilda
fartygen alltför ringa spelrum inom formeringen, med hänsyn
till möjliga rubbningar i kursliniens rigtning; ty räknar man
afståndet från fartygsmidt till fartyg;;midt, så uppgår det vid
100 m. fartyg;;längd blott till 40 m. Till och med om fartygsafståndet räknas mellan akterstäf och bog, måste det spelrum, som vinnes genom en kabellängds afstånd, anses otillfredsställande för skeppens säkerhet. Ökas det deremot till
1 1/ 2 kabellängd (300 m. ), så växer i och med detsamma vid
den enkla ordningen flygelskeppens afståncl från 4 1/ 2 till c:a
6 kabellängder (1200 m. ), och vid elen sammansatta till c:a 3
kabellängeler (GOO m.). I och för sig äro dei:isa afstånd icke
så stora, att de kunna allvarsamt inverka på träffsannolikh eten; men man får icke förbise, att i detta exempel afstånuet
mellan fienden och det honom närmaste skeppet antagits vara .
endast 200 m., samt att ifrågavarande elistanser redan äro så
pass stora, att eldens afgifvande i rätta ögonblicket fordrar
stor påpasslighet, och att eldverkan gitvetvis kommer att lida
något afbräck. Af mindre betydenhet blir detta förhållande,
då fienden, tätt sammansluten, erbjuder en så att säga sammanhängande målyta.
Af det anförda följer sålunda, att om en fiende med motsatt kurs skall passeras på nära håll, af en i flankordning formerad flotta, så bör vinkeln mellan kurs- och formeringslinie
vara ringa. Dertill bör fartyget i teten befinna sig på elen
från fienden vända flygeln, för att undvika att detta fartyg
på närmaste distans blifver efter hand beskjutet af alla fartygen i en fientlig kolonn . Äfven torde af det förut sagda
framgå, att den enkla kölvattensordninge n i allmänhet må
anses ändamålsenlig vid dylika passager, emedan hon tillåter
:-;åväl eldens samling mot bestämda föremål, som ock att hvarje

skepp har tillfälle, att på samma distans som dess föregångare
afgifva sin eld.
Men hurudan formeringen än må vara, så må::;te högste
befälhafvaren alltid i förväg hafva utdelat föreskrifter för eldtaktiken, angifvande mot h vilket eller h vilka fartyg elden
skall rigtas, och i senare fallet hvilka egna fartyg skola beskj uta det ena och h vilka det andra fientliga fartyget Fartygschefen skall sedan taga sina mått och steg med hänsyn
dels till sitt eget fartygs artilleristiska egenskaper, dels till
fiendeflottans taktiska sammansättning och den kännedom han
kunnat inhemta om dess fartyg .
En slutföljd, som kan dragas ur de hittilb gjorda betraktelserna, är elen, att tartyget i flottans tete bör vara antingen
dess motståndskraftigas te fartyg, eller också dess i militäriskt
hänseende svagaste. Det förra alternativet erfordrar ingen
förk laring, men möjligen det ::;enare. Har man grundad anledning till den förmodan, att tate-fartyget uneler fiendens
upprepade bredsidor skall förlora sin stridsduglighet, så synes
det ändamålsenligast att dertill utse det fartyg, som för stridens utkämpande må gälla såsom det umbärligaste. N~tur
ligtvis fär detta fartyg icke tillika vara flaggskepp.
(Forts.)

Handelsflottorna och skeppsbyggeriet.
I innevarande årgångs 1:a häfte har framlagts en del sifferuppgifter, hvilka lemna åtskilliga upplysningar om verlclens
handelsflottor, deras tillväxt, fartygens byggnadsmaterial, m. m.
Etter "N autical Magazine" äro vi åter i tillfälle att lemna en
serie elylika siffror, och begagna oss dervid af samma tabellariska uppställningssätt som tillförne. Uti tabellerna hafva
icke medräknats segelfartyg af under 100 ton netto- eller ångare under 100 tons bruttodrägtighet.
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'l'ahell I
framställer totalantalet af samtliga sjögående segel- och ångfartyg och deras tonnage år 1889.
An ta l fartyg.

England med kolonier . . . . . . . . . . . . . . . . 12071
3272
Förenta staterna . . . . . . . . . . . . . ..... · .
.
...
.
3369
.......
.
......
..
.
Norge . .. ... ..
1876
'ryskland ... ..... . ... .. .......... . . .. .
1380
Frankrike .. . ............. ..... ... . .
.
.
.
.
...
....
...
1555
.
.
.....
.
.
...
..
...
Italien
.
883
Spanien ... . .... . ............. . . ....
1470
Sverige ... . .. ........ . . ....... .. . . .. .
1181
Ryssland .. .. . , . ... . ......... ...... . . .
.
....
...
......
544
Holland ......... .. . . ..
971
Grekland ... ......... . . . ............ . .
808
Danmark . . . . . ..... . ...... .. . . . . ... .
368
Österrike. ... . . . . . . . . . . . . .... .
!)07
'l'urkiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
289
.Japan ............. ............. .. .. .
.
.....
.
.
506
....
.
...
....
..
.....
.
Brasilien .
85
Belgien . .... . ... . ............. . ..... .
152
Chili . . . . . . . . . . . . . . .......· ..... .. .. .
216
Portugal . .. ........... .... ...... .. .. .
.
41
I{ina . . . .. .......... ..... .. . .. .. . ..
126
Argentina . . ... .. ............. ... . . .. .
27
Hawaii .. ... . ..... .. . . . . .... .. ..... .
.
....
31
Uruguay . ............ . ........ .
37
Peru .. .. ... . .. . .. . .. .. ..... .. . .... .
32
Mexico ............. .... . .......... . .
6
Zanzibar .... . . . ......... . . ... . ..... .
13
Hayti ....... . .. .. . ... .. .... . . . .. . . .. .
10
Siam ............ . .... .. .... . .. .. . . .
..
.
13
....
.
Venezuela ...•. . .. ......... . .
17
Montenegro ... .. ... ... . ... ... . . . .... .
7
Sarawak . . . . . . . .. . .... . . .... .. .... .

Tontal.

11.597106
1.823882
1.584355
1.569311
1.045102
816567
534811
475964
427335
378784
307640
280065
269648
229777
171554
149066
111934
102391
91202
45840
43142
19405
12014
11048
11041
4723
4390
4163
3758
3282
2616
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2302
3
Bolivia
936
5
Rumänien ........ . . . . . .. ........ .
838
. ...... . .
l
Persien . . . . . . . . . . . . . . .
81G
.
3
.......
Costa Rica .... . ... . . . . ..
444
2
Columbia . ... ....... . . . . ...... ..... .
15762
21
Diverse liinder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.151651
Summa 32298
Under flera år h ar wltalet sjögående fartyg oafbrutet nedgått. Så var också förhållandet under 1889, vid hvars slut
antalet fartyg understeg motsvarande antal vid 1888 års slut
med 364 fartyg. Oaktadt antalet sålunda minskats, har emellertid total-tonnaget under sistförflutna året vuxit med 1.102947
ton, i det att allt större, nyare fartyg intaga de gamlas plats.
Att ett sådant tillskott i sjötransportme dlen skulle ofördelaktigt inverka på frakterna var att vänta, och har tyvärr
redan gifvit sig tillkänna. Emellertid äro lägre frakter ingalunda i sig sjelfva något absolut ondt, enär de beteckna en
rörelse i rigtning mot lifsförnödenhe ternas förbilligande ; men
de föra det onda med sig att skarpare tillspetsa kampen för
tillvaron. Fartygen föråldras aldrig så hastigt som i dåliga
tider, emedan nyare fartyg, med moderna, besparande maskiner och stor lastningsförmå ga kunna nöja sig med frakter,
som äro ruinerande för äldre fartyg. Utan tvifvel måste
gränsen fö r byggandet af stora lastångare snart vara uppnådd,
men tenelensen är ännu afgjorclt för byggandet af dylika, och
man har i år sett exemplet af ett sådant fartyg om 7000 ton
- K ni,qht Commander - som sj ösatts från en af Tynes staplar.
Under sista året har medeltonnaget för samtliga sjögående
fartyg vuxit från 644,4 till 665,s ton, för engelska fartyg från ·
1055 till 1117 ton, för svenska från 317 till 324 ton, hvaremot
det för norska synes hafva sjunkit från 447 till 441 ton.
Enligt tabellen fortfar ännu N ordarnerikas Förenta stater
att stå såsom elen andra i ordningen bland fartygsegande nationer. Denna ställning är emellertid hänförlig till egandet
af ett stort segel-tonnage. Om man derför efter häfdvunnet
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antagande, att ett ångfartyg utför ett tre gånger så stort arbete, som ett segelfartyg af samma tonnage, företoge sig att
tredubbla äng-tonnaget och dertill summera segel-tonnaget, så
skulle man erhålla det qffektiva tonnaget, enligt hvi1ket de
förnämsta sjöfartsidkande natiouer skulle efter England placeras 1 nedanstående ordning:
3.427133 ton.
Tyskland . . . . . . . . . . . . .
2.858670 ,
Förenta staterna
Frankrike. . . . . . . . . . . . . . . . 2.664298 ,
Norge .................. .. 2.177693 ,
J emföras siffrorna i 'l'abell I med motsvarande i tabellen
å sidd. 67 och 68 af tidskriftens innevarande årgång, finner
man, att tyska och norska handelsflottorna vuxit betydligt i
tonnage, under det att Förenta staternas flotta rönt ett motsvarande tillbakagående. Bland andra stater, som likaledes,
um än i mindre grad, gått tillbaka i detta afseende må framhållas Italien, Spanien, Österrike, J apan och Belgien.

'l'abell Il
utvisar samtliga sjögående segel- och ångfartyg samt dessas
tonnage under år 1889.
S e g f' l f a r t y g.
~\ntal

fart.,-g-.

England med kolonier .... 5668
'ryskland .... . .. ... . . ... . 1135
854
Frankrike ...............
Förenta staterna. . . . . . . 2856
494
Spanien ...... .... . .. . ...
Italien .. ........ . ....... 1343
2974
Norge
.
.
..
.
.
.
.
382
Holland .........
999
Sverige .......... . ... .. .
591
Danmark .. .. ... . ........
D45
Ryssland ..... ..........
238
Österrike ... . . .. ......
124
Japan. . . . . ....... .. ' '
~

••••

''

•

••

••••

o

•

•

•••

•

Tontal.

3.361252
640400
235504
1.306488
119~)94

515942
1.337686
161762
294183
120993
271265
118482
33123

;\ n g

r il r t· }

Antal fartyg.

g.

Tont;d .

6403 8.235854
928911
741
52 G 809598
517B94
416
414817
389
300625
212
246669
395
217022
1G2
181781
471
159072
217
156070
236
151 166
130
138431
165

--

8
Belgien .... . . . ....... ..
879
Grekland
813
'rurkiet .. ... . ..... .... . .
385
Brasilien
173
....
Portugal ... .. ... . . . .
7
. . . .. ..... . .....
Kina
123
Chili . . . . . . . . . . . . . ...
70
Argentina . . .. .. . .... ....
10
Hawaii . ... . . .
11
Uruguay .
16
...
....
Mexico
m. fl.
Summa 21190
•.• •••

•

•••

o

.

•••••

•••

•

•

o'.

•••••

'

4104
223801
158170 .
81359
4G601
1232
71457
21897
5567
2903
3308
9.16(~279

77
92
!)4
121
43
34
29
56
17

106467
83839
71G07
G77U7
44701
44558
30934
21245
13838

20

~111

16

7733

11108 12.985372

H vad segelfartygen vidkommer, så utvisar denna tabell
först och främst, att såväl antalet som tonnaget nedgått sedan
nästföregående års slut, i det att fartygsantalet nedgått med
1212 fartyg och tonnaget minskats med 330324 ton, eller, h vad
tonnaget beträffftr, ungefär samma minskning som under närmast föregående år. Denna minskn ing har kommit de all ra
flesta state r till del. Endast några, N or ge, Grekland, Turkiet,
Danmark, Chili , Argeutina och Mexico hafva att häi·emot uppställa en ökning. H vad Norge angår är denna ökning emellertid relativ t betydlig och uppgår till 45 fartyg och 66,821
tou. Fören ta staternas sege l-tonnage har nedgått med närmare 100000 ton och Englands, m ed kolonier, med 87795 ton
och 205 fartyg. Hvad England vidkommer, är denna nedgång jemnt hälften mindre, än h vad den var under nästföregående är, då den uppgick till 411 fartyg och 173693 ton.
I närvarande stund står N or ge såsom N :o 2 bland nationer, som ega ::;eglande fartyg. Det under ifrågava.rande år
tillk omna stora tillskottet i dess segelflotta tillskrifves till stor
del inköp af brittiska fartyg, h vilka på grund af billigare arbetskrafter och mindre sträng sjölagstiftning med större fördel
kunna segla uneler n orsk, än under brittisk flagga ..
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Ångfartygen hafva under :\ret vunnit en tillökning af 848
fartyg om sammanlagdt 1.433271 ton. Häraf faller
på England 442 fartyg och 884468 ton, medeltonnage 200 1
, Tyskland 101
,
, 202867 ,.
,
2009
,, Frankrike 36
,
69273
,
,
1924
11
Norge
66
,
,
61270 ,
,
928
, Sverige
40
,
,
18318 ,
,
458

Tabell III
utvisar de skeppsbyggnadsmaterialier, som använclts till de
under åren 1888 och 1889 existerande fartyg.
1888.
1889.
Jern ... . . .. .....
Stål .... .. . . . . ....
Composite ........
'rrä . ..
Summa
Jern ........... ..
Stål ...... . . . . . .
Composite . .......
Tr~1

.

. .

Antal fartyg.

Tonnage.

7721
1522
135
882

8.572692

Summa

TonnagP.

Åugh.rt.yg.
7719
:2343
42026
144
373771
902
ll .552101
11108
Segelfartvg.
2.062315
. 1879
231092
248
106591
139
7.106605
18924
9.496603
211 90

8.495920
4.086555
42750
360147
12.986372

~ . 563612

10~60

1912
177
145
20168

.... . . .

Antal fartyg .

2240~

2.021593
348653
102295
6.693738
9.166279

'l'abell IV
framställer total-antalet af sj ögående segel- och ångfartyg och
deras tonnage under perioden ] 885- 1889.
--~

Sngclfartyg·.

Angftlrtyg.

Arta l.

Antal
fart yo·.

l

· " -~--

1885
1886
1887
1888
1889

T

Sunmw.

- - }\i)l,!l-~T~--- i·· Antal T

onnage.

f.nty~~·

-~~- '

onnagr.

__ . ,.,_. _T===

1

f;nt\·tr [
-·:.'.,o·.

;

---- -

Tonnage.

~ -~OC~

9642 10.291241 2576GJ 11.21661 51 35408 21.507856
9969 10.531843 251551 10.4118071 35124 20.943650
90~2,96,.00 10.918153 23310 9.8204921 332001 20.738645
11 .552101 22402 9.496603 32662 1 21.048704
lll08 12.985372 21190, 9.1662791 322981 22.151651

1

1

Ett flyktigt genomögnande af denna tabell visar den kontinuerliga minskningen af de sjögående fartygens antal, ångfartygstonnagets till växt samt segelfartygens aftagande numerär och total-tonnage. Beträffande verlds-handelsflottans totala
tonnage har detta nnder uppgifna 5 år något fluktuerat. Vid
slutet af 1888 befans, att. från början af 18'35 segel-tonnaget
hade minskats med 1.720012 ton och att ängtonnaget under
samma tid vuxit med 1.260860, h vilket var liktydigt med en
ökning i det effekt i va, sjögående tonnaget af 2.062568 ton för
dessa år, då ångarens transportförmåga beräkna& 3 ggr. så stor
som segelfartygets. Tillämpas samma beräkningsgrund för
perioden 1885--80, blifver tillökningen i det merkantila tonnaget 6.032057 ton, eller endast för sista året dubbelt så stor
som under de närrnast föregående fyra åren tillsamman. Med
sådana siffror för ögonen kan det derför icke förvåna, att frakt marknaden blitvit högeligen nedtryckt, helst ~:>om förra halfdelen af innevarande år äfvenledes sett ett betydande tillskott
i det merkantila tonnaget uppstå.

'l'abell V
utvisar antalet fartyg, som afförts ur nedanstående länders
handelsflottor på grund af försäljning till utlandet under 1889·
S o g c l f a r t .Y g.
1\.nbl. Tonnage.

147
England . . ..
25
Frankrike.
116
'l'yskland
26
Italien
Norge . . ...... .. lO
26
Sverige

10236~

10585
60616
14965
3222
10043

1n g f a r ty g .
Antal. Tonnage.

124
8
12
4
2

o

B u m m a.
Antal. Tonnage.

271
33
128
30
12
31

2213 17
16886
67<376
1G270
5159
11956

Summa 505

338864

118955
630 1
6ö00
1305
1937
1913

Under närmast föregåencle år voro motsvarande siffror för
England sålde då
685 fartyg orn sammanlagd t 4 71278 ton. U n der 1889 synes
man hafva varit mindre benägen att sä lja sina fartyg.

sa~11ma länder 1067 fartyg och 6fl9293 ton.

-

-
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framom England, i det att resp. procent af afförda ångare
bli f va för: Sverige O,B, N orge l, 1, England l,~, Tyskland och
Frankrike l ,r, samt Italien 2,; procent. Men tabellen skiljer,
som sagdt, icke mellan slopade och förlorade fartyg.

'l'aheil Yl
angifver antalet fartyg som under ar 1889 afförts ur nedanstaende länders handelsflottor på g rund af slopning, skoppsbrott och liknande orsaker.
8oge lfnr tyg·.

Antal.

Tun n;1.g0.

England . ....... 185 105()73
16686
Frankrike ..... . 67
37324
Tyskland . . - ... 83
35245
Italien . . . .. . . . . 90
719W
Norge . . . . . .. 170
50 12436
Sverige
•

o

••

•

•••

A n g f a r t y g.
Antal. Tonnag·e.

f-l Hill Jll :l.
Antal. Su m111 <t.

129 156861
12628
8
17 1499:3
814()
D

314 262534
75 29314
62316
100

5

3

!:J)

'l'ahcll VII
utvisar antal och tonnage af samtliga fartyg, som nybyggts
nedanståeude länder under åren 1888 och 1889.
l R 8 9.
18 8 8.
Antal f:n·lyg . Tonnage. "'n tal fartyg . Tonrwge.

433~)1

175 74549
53 13645
Summa 812 475749
~640

1209

J emförcla med motsvarande siffror för 1888, under h vilket år 1047 fartyg om sammanlagdt 5Gi~54 1 ton af liknande anledningar strökos ur handelsflottorna, visa sig de nu
angifna afgjordt gynsamrnare. Beklagligtvis skiljer tabellen
icke mellan fartyg som slopats och sådana som gått förlorade.
Norge intager vid första ögonkastet en te ml igen framskjuten
plats i denna tabell, och man insinuerar i "N antical Magazine", utan att göra sig Lesvär med att. närma~·e granska den,
att hänned icke står rätt till, undrande om afgången blaud
de norska fartygen varit förbunden med stora förl uster af menniskolif o. s. v. Dylika om obetänksamhet eller afun :lsjuka
vittnaJU1e autyduingar äro i detta fall allrleles oberättigade,
ty om man jemför tonnaget af de segelfartyg som afförts nr
ofvan <.;iterade länder,; handebtiottor under :\r 1889 med hela
clet i dessa länder under samma tid befintliga segel-tonnaget,
så visar sig att följande procenttal af befintligt segel-tonnage
blifvit af förenämnda orsaker affördt i: England 8,1 , Sverige
4,4, Norge 5,•, rryskland 5,H, Italien 6,R och Frankrike 7,1 "/u.
Norge intagm· sålunda, h vad segelfartyg beträffar, en jemförelsevis gynnsam plats i ofvanauförda nationers led. J e m föres
sedan på samma sätt tonnaget af afförda ångare, skall det visa
sig, at.t förhållandet blifver enahanda, ja Norge ställer sig t. o. m.

3~~ -

l.l8034G
G5G
776993
484
De brittiska öarne
101984
7~)
39994
37
. .. . .. . . ..
'l'ysklancl
84832
115
:38198
73
:B' ö ren ta staterna . . .. . . . .
42921
2~
1 07~1
14
Frankrike . . . . . . . . . . . . .
27368
75
t;
G
710G
t
Englands kolonier
15026
20
5721
..
G
Danmark
14640
32
11433
Hl
Norge . .....
11033
i)
10
515f:i
H olland
7862
21
1798
R
Italien . . . . . . . . . . . ....
7084
25
4088
15
Sverige
431\:1
17
3086
15
.
..
.
..
Grekland ....... ..
,..
(j
1853
5038
D
Österrike ....... . . .. . . . .
1830
7
171 3
Ryssland ..... . . . . . . ..
1531
5
5478
12
Diverse länder
1.502629
1090
9265~0
Summa 765
Af denna ta9ell framgår, att, ehuru det engelska skeppsbyggeriet ännn står lår_gt framom andra länders, hvad myckenheten af fullgjorclt arbete beträffar, så har det dock icke
kunnat bevara den ställning det intog uneler 1888, hvilket år
83,sr; procent af allt nybygdt tonnage sattes i sjön från engelska staplar. Uneler 1889 har i England bygts endast 78,55
procent af allt nytillkommet tonnage, i det att andra länders
skeppsbyggare med mera ifver än förut öppnat kon kurrens
med det engelska arbetet.
De engelska kolonierna (Canada) och Nordamerikas förenta stater fortfara att bygga ftf trä, varande ai t ~tf det der•
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städes nybyggda tonnaget af detta materiel. Alla i Grekland
och större delen af de i Norge byggda fartygen voro äfvenledes af trä.

'fabell VIII
utvisar antalet och tonnaget af i nedan,;tående länder umler
år J 889 11ybyggda segel- och ångfartyg.
Scgc If~ r ty g.
Antal fartyg. Tonnag·0.

Brittiska öarne .. ..
'l'yskland . . . . . . . .
Frankrike
Förenta staterna
Danmark .. . . - ......
Holland ....... ... . .... . .
Norge ... ... .. . . . . . . .
Engelska koloniermt ... .
Sverige ............... . .
Österrike ............ .. . .
Italien
Ryssland ..... .. . . ... . '.
Diverse länder . ...... ....
.

......

.

..

.

o

••••

•

••

Summa

74
19

,\n g far ty g.
A.n tal [;,r tyg. Tnnn:1gc.

3
13
59
3
3
15
7
l

119279
2 1370
1679
56460
1191
159G
5690
20230
628
707
G8f>G
1830
192

58:!
60
16
i7
14
7

4

1339

324

241827

7G6

1.260802

G
98
(j

lG
16
22
3
(j

1.0G l067
80G14
41342
28372
13835
9437
8950
7t38
6556
1146
1006

Vidkommande segelfartygen utvisar ofvanstående tabell,
jernförd med tabell XII å sid. 8! af inuevara~de årgång, huruledes byggandet af segelfartyg ånyo börjar gripa omkring sig.
Ar 1838 visade i detta hänseende en ringa tillväxt, men 1889
företer en ökning, utöfver h vad som byggdes 1888, af 107 fartyg och 103959 ton. Medeltonnaget af segelfartyg, byggda
under 1889, var 74G ton ; under de närmast föregående åren
resp. ö32 (1887) och 635 (1888).
Liksom vi.; sa af kontinentens handelsflottor under 1889
vunnit eu relativt större till växt än den engelska, så har ock sa
det kontinentala skeppsbyggeriet under sistnämnda år börjat
göra ::;ig mera gällande på verldsmarlmaden. Utan att fästa

allt för stort afseende vid den onekligen betydande tillväxten
af i Tyskland, Frankrike, Danmark, Holland, N or ge och Sverige
n~bygdt ängtonnage - jemf. Tab. XI, sid. 79 - - så f)_varstår
likväl det oomkullkastliga faktum, aLt de engelska skeppsbyggarue år 1887 levererade 88,n procent af allt nybygdt {mgtonnage och följande år 88,7 procent, men år 1889 endast 84,15
procent. Emellertid hade de engelska skeppsbyggarue und~r
1889 ett icke obetydligt arbete för främmande redare, nemhgen 14 jernångare om 5649 ton och 128 stålångare om 258255
ton af h vilka 37 stålångare om 104245 ton på order af tyska
'
redare .
J emför man de merkantila ängflottornas förökning under
de tvenne sista åren, så var tillskottet i tyska handels-ångflottan dubbelt så stort 1889, som året förut; i Frankrike blef det
fyrdubblad t, i Norge nära fyrdubbladt, i Sverige, Danmark
och Holland mer än fördubblaclt. Kontinentens skeppsbygo-are täfla emellertid med cle engelske icke endast vid beställ~ingar för eget land. I Tyskland byggdes under 1889 åtskilliga fartyg för Syd-Amerikanska stater, hvarjemte i Belgi~n
· Sverige, Holland, Österrike och Danmark diverse beställnmgar utfördes för främmande rederiers räkning.
Jemföres medeltonnaget för de ångare, som åren 18878~) byggts i hela vedden med dem, som blifvit byggda i England , ::;å erhålles följande siffror:
Hela verhlcn.

1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322 ton.
1439
1888 ............ .
"
1889 . . . ... - ........ ' . . . . . . . . . . . . . . 1645 ,

England.

1515 ton.

1657 "
1823 "
Oaktadt medeltonnaget af engelsk-byggda fartyg fortfarande är betydligt större än annorstädes byggda sådana, så
växer likväl medeltonnaget af öfver hela vedden byggda fartyg f. n. i större proportion, än det i England byggda.

-
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'l'abell IX
utvisar, h vilka ::;keppsbyggnadstnaterialier, som an vände::; till
de under 1889 byggda fartyg.
l~ngfart .vg.
Au tal.

Tunna.g-c.

Antal.

28868
Jern . ... ... 20
Stål. .. . .... 67 11598()
96973
Trä ....... 237
Composite ..

116
612
31
7

77597
1.168318
13551
1336

136
679
268
7

106465
1.284304
110524
1336

~41827

7öti

l.26080:d

1090

1.502629
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Hvarjehanda.

i:lll!ll 1ll ik
Tonnage.

i:legel f a r tyg.
Tonnage .

Antal.

J emförda med motsvarande siffror för år 1888 - - se sid.
82, tab. XIII - utvisa dessa, huru skeppsbyggeriet under 1889
gått framåt. Blandadt materiel har icke nått samrna användning, som under närmast föregående år, och jernet har användts i mindre utsträckning än under 1887, då sammanlagdt
121 fartyg om 109326 ton byggdes af detta ämne. Det mjuka
stålet har blifvit och kommer antagligen att förblifva nutiJens
vigtigaste fartygsbyggnadsmateriel, trots dess obestridliga benägenhet för förrostning. Om blott fartygsegarue företoge sig,
att vid byggandet öfYervaka att stålytorna å vissa inre och
svårtillgängliga delar af fartygen blefve bestrukna med någon
af de numera till buds stående utmärkta färg-kompositioner,
så skulle stålet förmodligon visa sig mera hållbart. Men detta
göres sällan, och det är att förutse, att., innan fartyg ännu
blifvit 2() år gamla, plåtar ofta skola komma att kasseras vid
företagna periodiska besigtningar, beroende på förlusten af '/,6
tum och mera af tjockleken . Emellertid finner det mjuka stålet allt större användning. År 1885 var eudast 30,3 procent
af då nybygdt tonnage af detta materiel; sedan dess har detta
procenttal alltjemt ökats och har under 1889 nått upp till
85,4 °/0 •

l

l)

De brisanta sprängämnena och skeppspansaret Att de häftiga sprängämnena kunna utan fara utskjutas nr artilleripjeser, blott lämpliga försigtighetsåtgärder vidtagas, derom vittna
de mera allmänt kända försök, som på allra sista tid föret.ao·its med Snvders och Graydons sprängladdade granater. Kändt
"
·'
b
är också, att åtskilliga regeringar låtit företaga vidt omfattandQ, lyckliga försök merl brisanta. sprängämnen i projektiler,
hvarvid man i Frankrike företrädesvis sysselsatt sig med melinit, i England med lyddit, i Österrike, 'l'yskland och Italien
m. fl.. med bomullskrnt. Deremot synes icke någon allmännare uppfattning blifvit spridd, beträffande dessa förstörelseredskaps förhållande till skeppspansaret. Att mar: likväl i
detta afseende erhållit vissa säkra hållpunkter och att dessa
redan öfvat inflytande på nyare fartygsbyggnader kan tagas
f()r alldeles afgjordt, liksom rlet kan antagas, att pansarets
ställning till brisans-projektilerna icke är så ogynnsam, som
mången från början var frestad att förutsp~t. På tal om detta
ämne säger Ca pitain Uldall i "Dansk Tidsskrift for Sovffisen",
att han, trots den hemlighetsfullhet: hvarmed hithörande försök i de större länderna omgifvits, likväl erfarit åtminstone
en vunnen erfarenhet, nemligen den, att ett lO cm . st~tlpansar
lär vara tillräckligt att framkalla granatens explosion utanför
skeppssidan, då kalibern icke öfverskrider 6 tum. I l!.,rankrike bygger man också för närvarande kryssare, som pansras
öfver hela tokeppssidan med ett 82-100 mm. tjockt stålpansar.
De italienska kryssame af .F'iermnoscn -typen erhålla likaledes
lO cm. stålplåtar på skeppssitlan och slutligen må nämnas, att
af engelska farr,yg 'J'rafalga1· och Nile äfven erhålla ett dylikt
skydd, omslutande l1et sekundära batteriet, ofvanför citadellpansaret. Det lär ursprungligen varit atsigten att lemna denna

del af sistnämncia fartyg obeskyddad; så bestämde man sig 'för
ett 10 cm. stålpansar; men _med hänsyn till att skeppsvigten
redan betydligt öfverakriclits måste man inskränka pansarets
tjocklek till 76 mm . I den nyaste typen af engelska pansarskepp, de om 14000 ton, når gördelpansaret blott 3 fot ofvanom vattenlinien; men ofvanför detta är der anbragt ett 127
mm. pansar, som når 9 1/ 2 fot ötver vattenlinien, till underkanten af det sekundära batteriet. Härmed har afsigten otvifvelaktigt varit att förhindra brisans-granater från att explodera
under nämnda batteri; ty på artilleriets nuvarande ståndpunkt
kan ett 127 mm. pansar endast tänkas användt såsom ett medel
att utestänga granater.

Latona. Genom den "Naval Defence Bill", som förlidet
år antogs af engelska parlamentet, beslöts byggandet af 26
st. 2:a klassens kryssare. Den första af dessa, som löpte af
stapeln var Latona, bygd af "N a val Construction and Armaments Company" i Barrow.
Latona är ett fartyg om 91 ,;; m. längd, 13 m. bredd, b m.
djup i rummet, och har vid 3400 tons deplacement ett medeldjupgående af 5 m. Fartyget har ett behagligt yttre. Det har
tvenne skorstenar och tvenne master. På hvardera masten
föres ett trekantigt segel, hvarjemte föres ett stor- och ett förstagsegel. Fartygskroppen är helt och hållet af stål, stäfvar,
propellrar, roder och lagerbockar af gjutstål. Då båda vertikala trippel-expansionsmaskinerna hafva cylindrar af 851 mm.,
1245 mm. och 1880 mm. genomskärning resp., 991 mm. kolfslag och skola vid måttligt forceradt drag gifva 9000 i. hk.
Ångan frambringas i fyra pannor, som hafva en total-elelyta af 1485 qv.-m. Hvarje elclrnrn är förseclt med två kraftiga ventilatorer. Pansardäcket sträcker sig öfver hela skeppets längd. Förut sänker det sig successive ända till rammstäfvens spets och ingår såsom en del af dess konstruktion.
Detta däck är starkt hvälfdt; dess midteldel är vid .kQ-spantet
0,3 !ll· öfver konstruktionsvattenlinien ; och sänker sig bord-

v arts l ,2 m. under densamma. Midskepps har pansardäcket en
tjocklek af 25 mm., och är på de sluttande bord vartselelame
dubbelt så tjockt. De öfver detta däck uppskjutande delarue
af de vertikal t anbragta maskinerna skola skyddas af ett pansar, sträckande sig från förutbeskrifna däck till öfra däck och
bestående fLf 127 mm. compound -pansar på 178 mm. teakbackning.
Latona är genom vattentäta lång- och tvärskeppsskott
delad i nära 100 vattentäta afdelningar. Kolboxarne äro vattentä.ta, och maskinrummet afdelaclt genom ett till unelerkant
af öfra däck räckande skott. Maskiner och pannor upptaga
största utrymmet uneler pansardäcket. Akter om maskinerna
befinna sig durkar för akterbestyckningen, samt ängstyrapparaten och en handstyrapparat i afskilda vattentäta rum. För
om pannrummen befinna sig durkarne for elen främre bestyckning~n och de olika förrådsrummen.
Hyttinredningen är dels
anordnad akterut, ofvanpå pansardäcket, dels i hyttan. Mellersta delen af utrymmet mellan öfra däck och pansardäcket
är upptagen af kolboxar, verkstäder och tvättrum; främre
delen, liksom också backen, äro försedela med beqvämligheter
för manskapet.
Bestyckningen består af 2 st. 6-tnrns bakladdningskanoner i midtelpivot-lavettage, af hvilka den ena är monterad på
backen och den andra på hyttan; G st . .4,7-tums (12 cm.) snabb·
eldskanoner, tre på hvarje sida; 8 st. 6-pnndiga (långa 48 mm.)
och en 3-punclig Hotchkiss-kanon ; slutligen 4 st. 5-pipiga N ordenfelt-mitrailleuser på passande ställen vid skeppssiclorna. En
9-pnnclig kanon i fältlavettage är rLfsedd för operationer i
land. Bestyckningen fullständigas genom fyra torpedtuber af
hvilka en förut, en akterut och en på hvarclera sidan.
Kommandotornet har sin plats på aktre delen af backsdäcket. Detta torn har ett 76 mm. stålpansar och innehåller
alla erforderliga apparater för fartygets manöver nnder strid.
Rörledningssystemet för fartygets clr~tnering och för eldsläckning är utarbetad t med största omsorg ; ventilationen är
1'tdskr. i Sjuv. 1890.
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ypperlig. Allt upptänkligt är gjorclt för att göra befälets och
manskapets vistelse ombord så beqväm ~om möjligt. Fartyget skall belysas elektriskt; för den yttre belysningen komma
tre projektörer att anbringas. Besättningsstyrkan 252 man.

kan utföras vid hvacl fart som helst, utan att torpeden får den
minsta afvikning, då den träffar vattnet. "Det är en fulländning, som ännu aldrig blifvit uppnådd å någon annan torpedbåt."
Med normalt kolförråd, 07 ton, skall Cushin,q kunna tillryggalägga 1000 sjömil med 10 knops fart. Vid 24 knops
fart är kolförbrukningen 1,1 ton i timmen.
Vid med Cns/n:ng inför åtskilliga medlemmar af Congressen företagna försök, lär båten, enligt A. and. N ..Journ., hafva
svängt på sin egen längd; då maskinerna, under 25 knops fart
framåt, omkastades, erhölls 18 knop back.

(Engineer).

Cushing . "Army and Navy Journal" i New-York lemnar
om denna Förenta staternas torpedbåt nedanstående uppgifter
under rubril;: "CusMu.rJ ii r ett undP-roerk''.
Cnsh1;n,q är en båt om 99 ton, ur hvilken man kunnat taga
1700 hk. och uppnå 24 knops fart. Skrofvet betrakta~ såsom
särdeles starkt; men maskinerna uppväcka formlig förtjwming.
De arbeta knappast hörbart och skrofvets vibrationer äro så
obetydliga de kunna vara. Maskinermt, vertikala och direktverkande, arbe-t a med fyr-faldig expansion. Propellrarna äro
af hård, galvaniserad bronfi!, hafva 4 blad och l,2~ m. diame~
ter. Rodret, äfvenlecles af hård brons, har 1,a qv.-m. yt.a. Pannorna äro af Thornyerafts typ, men till verkade af Herresch off.
De arbeta under 13 atm. tryck. Förhållandet mellan eld- och
rostytorna är såsom 66 till l. Vid pannornas ändar äro luftkammare för insläppande af kall luft; en utaf dem, som står
i törbindelse med askugnen, är särskildt inrättad för att lemna
utlopp åt den utrusande ångan i händelse af skada å någon
tub, till skydd för eldarena.
Cnshing är delad i 11 vattentäta r u m. 'r il! följe af maskinernas stora utrymme har icke mera än 25,-ls kub.-m. kunnat afses för befälet, 22,r;5 åt underbefälet och 28,Ga kub.-m. åt
besättningen, som bor i torpedrummet. Båtens yttre dimensioner äro: längel 42 m.; bredd 4,3 m. och djupgående akter
2,B m.*J. Båten har tvenne små, svängbara torn, innehållande
hand- och ångstyrinrättningar. Elektriska och telefoniska förbindelser förefinnas mellan alla båtens delar. Tjugu ventilatorer förse med luft till öfverfiöd. 'l'orpederna kunna utskjuta~ en eller två åt gången af befälhafvaren, som för det.ta ändamål har en elektrisk apparat i styrtornet. Denna förrättning
*)

Dessa sill'emppg-ifter tag-na ur '> Almanae.h •ler Kril'gsll,•ttcn. 1890.>

Nya ryska torpedbåtar. Ryska örlogsflottan har under året
förstärkts med trenne hos Schichau i Elbing bygda torpedfartyg, som hvart och ett representerar en ny typ inom nämnda
:flotta, och hvilka redan i Maj månad innevarande år vid i
Pillan företagna försök till full belåtenhet fylde alla kontraherade fordringar. De äro torpedkryssaren Lieutenant Kas::;m·skij, torpedavison Adler och torpedbåten Anakr~ja.
Kassarslcij är ett fartyg af 58 m. längd, 7,ö m. bredd och
400 tons deplacement, förseclt med Schichaus trippel-expansionsrnaskiner af c:a 3500 i. hk. och två lokomoti vpanuor för 12
atm. arbetstryck, h vilka arbeta med Schichaus bläster. Med
alla tyngder ombord och fullt kolförråd (95 ton) ernåddes vid
ett tre-timmars, oafbrutet prof ntan synnerlig forcering en medelfart af 21 knop.
Adler tillhör samma typ, som de af Schichau för italienska :flottans räkning levererade Aqvila, Nibbio m. :fl. De hafva
en längd af 46,u m.; bredd 5,~ m.; de placera 150 to u; hafva
2 propellrar och 2 maskiner, som tillsammans indicera c:a 2300
hk. Vid företaget 2-timmars prof uppnåddes en medelfart af
26,or, knop. Garanterftd fart 26,,j.
Anakreja är af 85 tons deplacement, är 39 m. lång och
5 m. bred. Den skiljer sig från de båtar, som Schichau tidigare levererat ryska staten, hufvuclsakligen blott deruti, att
maskinerna äro starkare, hvaraf åter eu större fart, Då för
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de förra hatarn e blott en hastighet af 19 knop garanterats,
hade ma u denna gång kontraherat om 21 knop, h vilkon hastighot vid 2-timmars profvet kunde med lätthet hällaR. Samtliga dessa båtar äro af.,;edda för Svarta-haf~flottan.
. (Engincrring

111.

Ji .)

Petroleradt bränsle. Enligt "Indnstries" har man i Npezzia
ombord å italienska avisaångaren Messag.r;iero utfört försök för
att utröna elen tillökning i fart, som skulle vinnas vid användande af stenkol, genomdränkta med petroleum. Dervid ådagalades att Messag,qiero, h vars fart aldrig förut öfverskridit
15 knop, med det nya bränslet uppnådde nära 17, ett förhållande, som synes kunna blifva af stor betydelse för månget
örlogsfartyg, i det att tillämpningen af denna förbränningsmetod möjliggör utvecklingen af en extraordinär hastighet för
någon kortare tid. Visserligen säges den vid förbränni ngen
utvecklade värmen hafva gått illa åt pannorna; men man lär
redan hafva uttänkt medel att förebygga denna olägenhet.
Ryska auxiliärkryssaren '· Ore l", bygd vid N 8wcastle up on
Tyne, har löpt af stapeln och afslutat sina proft nrer. Fartyget som är 137,R m. långt och 14,r. m. bredt, är ntrustadt med
tvenne af h varandra oberoende, vertikala, trippel-expans ionsmaskiner, h vilka vid försöksturen utvecklade inemot 10000 hk.
Försöken yarade i G timmar och förde fartyget derunder utom
full bestyckning en last af 2000 tons vigt. På den mätta
mi len i 'l'yne erhölls med naturligt drag, motströms, 18,Rs knops
fart och medströms 19,H6 knop, eller i medel tal 19,37 knop.
Något försök med forceradt drag fö retogs icke, emedan väderleken icke var gynnsam, och kommissionen var ti llfreds med
de vunna resultaten; men man är öfvertygad om, att dervid
en medelhastighe t af 20 1/ 4 knop bör kunna uppnåE. Maskin
och pannor hade arbetat förträffligt. Vil1 profturens slut var
(F:ngi nccr).
ångtrycket högre, än vid dess början.
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Bokanmälan.
Moln-Atlas af D:r H . H. HilclebranJsso n, D:r vV. Köppen
och D :r G. Neumayer, Hamburg, Gnstav W. Seitz Nachf.
Besthorn Gebr. 1890.
För att gijr3 dt'L 1niij li gl att velenskapligt jeut!ura olika observatöre rs molniakttagelse r iir deL natltrligtvis sii rdclcs vigtigt, att de iakttagna moln furctcr lscrna
af alla obscrvattire r IJ<'tcdnas en li gt H< llntna grundt'r. Detta lwr länge utgjort
rndast elt (j nskem;l l, mnr•<hn niigon ;dlmän1 IJJ'kiintl onh likformigt ti ll iirnpad
klassifikation a[ tn olnfnrmnnt <l idw existe rat. För att rii da bot bärför hafva förf.
utgifvit ifnlgavarando Atlas. Sulll inn ehillle r 10 fiirglagda ol'i l :Z fotografiska vl ansdt nr. A.ns ltttandr sig till <len af Abcn·n,muy od1 Hilrlchmudson fo rcslagu<t
moln skalan , frmnstiillas clnnna nwln sbla s JO typiskt nrulnf.,rtn er å ' j>lans<·hcrna
oc h fiirklaras derj etu te af nn pil fyra olika spd k -- s re nska. tyska, fmns ka, r nge lsb ·- afl'attad Lext. l'lan seh0ma höra blifra af stor nytta l!ir lmuj r SJ Öfarand e, sum ffir metcortl logisk logg-.

Intarnationala sjöfartskonferensen i Washington 1889. Redogörelse af Sveriges ombud v id konferensen, f. el. kommendörkaptenen m. m . F. S. Malmberg, utgifven af Kongl. Civildepartementet , Stockholm 1890.
Garnet de l'officier de Marine pour 1890 par Leon Henard,
Paris: Berger-Levran it et C:ie; Pris 3 fr. 50.
Jnnr hållct i donna handbok, h van; J 2:c årgii ng vi hiirmr)rl hafva ii r~ n anmäla, in lerles me<l en förtriifflig skildring (sirltl. J 3-·- U:Z) af rlo vigtiga re tillrlragelser, som kitnnetecknat I'C rk samh etcn inom vr rldrns iirlog~ nt ariner år 1889 smuL
en kort öfvc rsigt af nw rinutstiillning·f' n pft ex positionrit i .l:'ari s samma <t!'. HiircfLer Jö ljcr boken,; rge ntlig:L k~rna. ll]lpgillor om nd t J(',rtce kningar å i örlogRbru k ,-antn •lc artill eri, f:trtyg odt lnrpedbiitar (s itld. l cl:l -- 3G l ). Donna del sy nes
emellertid , hvarl innohid lcts ril<halt.igltot oeh tillförlitlighet i allmiinhct hetriiffa,
vara n:igot sl'ag ot·.h g:'ir ir·kc npp emot. hl':\rl anrlr ~1 liknande handbi:k:ker i den
viigen vreste ra: om !'rans ka marinen len111as rtnf'll rJrtid s~ rd rlrs dPtaljrrarlr uppgifter. Bokens senn rc del (s idrl. 802-55il) inncM.ll or en rlel uppgifter för den
franske sjöofrirerrn, silsont n1dmg ur rrg'le nwntPn, fiimrrlningar oclt lunnm cn<lcr in gsrullor 111 . m.
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Bericht N:o 4. Försök
med en 8,2 cm . snabbskjutande kanon Lj35 i midtelpivotfartygs-la vettage.
Bericht N: o o. Försök med rökfritt krut 0 ;89.
Bericht N·o fi . Försök med 7,5 cm. snabb~kjntande kanon
L/2o i kasemattlavettage.
Bericht N.'o 7. Försök med pansarlavetta.ge för e u 15 cm.
haubitz.
Schiess-Versuche des Grusonwerk.

vVasl1ington; Sakna.<lc ostindiefarare; Or kiln er i Siidra Indi ska Oceanen; Fluttans
iifn ingsnxpcditioncr 188fl: H varjehanda: Proj e ktilemas s i>lc~>tfvikning och orsak en
dertill: Kan11nbåten Vikinys bestyckning: ;'lfyaste tran s;1tlantiska paketer; Um
anviinrlningcn af st~>nuankarc: ).fy fran ;; k nnrlcTVattPnsbåt. ; m. m.

Danska.
'l''itlst~lc1'ift

25:o hand. l :a ,.,ch 2:a hiift. Vid :''trssk iftet: Nybyggnader , pansar 110h artilleri ; Tyskhinds ku stfur~var ; Spceialkårer oeh
speeialuthil1lning fiir sjii"fJi~:c rarc: Från Vedh:nksmilen ; n1. m.
3:c och -l:e hiift. )ly svensk artillerimateri el: F örsök mell rökfritt krnt i
Ty;; klaml; N;'lgr::J upply sningar om den sjelfgåentle brons-torpeden ; Öti1ings- O('h
evolutionseskad rar: Don engel ska mohiliseringsplanon, oeh c,;kadcrnwnövrerna 1889;
Krigsskoppuns stii llnin g till internati11n r l riitt ; StenograJicus betydel,;e l'iir marinen ; Tran sa tlantiska pakl'h' r.

[m• Sövmsen.

Tyska och

litera tur.
Juuehåll i <'itskilliga lltal'itima oeh kroigsvetenskapliga iillsl\riftflr 18!JO.
Soen:;ka oclt uo1·ska.
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J(onyl. I{1'igsvetei·M kct]Js-Akatlendens Ilandlingn1· och 'I'id7:e oeu S:e hiift. H a n d l i n g a r n a: Årslwriittclse a.'f f\irodraga nd en
i krigskonst. T i d s k r i f t e n : Om nattmarsd~er oeh nattmaniiv rar: 111. n1 .
D:o. lO:e, l l: e 01·.h l2:o hiift. H a n d l i n g a r n a : Arsboriittel;;e a f fiir~d rag-a nden i krigskon st (furts. o. slut): År~horiitte l sc af fiiredragand0n i ;1.rtill cri.
T i d s k r i f t e n: Strid s liiran s nu,·;,rande sbl ndp11nH neh utbilrlningen fiir strid en:

sh:·r ij't.

nL m.

l:l:u, l4:e, l:'i:o od 1 JG:c hiiftena. Handlitq,·:lrlla: Årslwriitt<'lse af flircdraganrlen i artilleri (f<11'ts. och slut): Arshe riittel;;c nf llirodrag:m>lcn i brfiistningskun~L T i rl s k r i f t e 11: Till l'rågn 11 om franitiden s taktik ; Nytt riirnpligtslursla g:
IU . lll.

A1·Uile ·l'i-1'irl.~liTif'f.. '2:a hiifl. N iigra hist,> ri s kii upplysning<~r aug:icndP
de bl:tnka vapn en samt sliy>lrlsl'ii]Jnrn; llnt nya tyBka rr pctPrgeviirrt ; 17nrlorsö kning ang<lncle s pridningen för granntk:irtoscherna s luftkrcva dcr ; Umle rrii ttc]spr
t'dn frii,ntmaiHlP liincler; 111 . 111.
1'ir1slrl"ift ·i Jllilitiir 1-lel.~ovård. l:a <Jt:h 2:a hiiJt. Ble kinge batatjons mötes plats Bre>Likra: H.wlbcrg: l >'i irslag till r•lnorgn11i s :~tion af kimgl. !lottans
läka.rcsb1L ; 111. u1.
Nor8/.; 1'-ifl.o;!;lo:-r ifl for SiivtC8en. S:e Jrg. iJ:I' o~;h li:P hiiJ't. Hvilk:l
f<mlring;~r dra farvat.ten od1 dra m:u.·itimn tlirhil.lland cn ställa p<l viira ;·,rtogsf;Lrt.ygstyper; Om maritima a utoritotors tlirlti1llandr till enrulleradt mansknp >wh
prin eiporna fur detta man skaps inkall;uHlP t ill tj enst.g·ii ring: Ett par n:l\·igationsformler ; DPn nya ua,·igeringsmcto>lcn: Tntrrna t ioncla ><jöfarts k~>nfnrcnscn i

ö steri·iki~Jka.

Jl:l:ittheilnngen atts tlem Gebiete des Seewe.<wns. Vr,J. XVIII.
N:o l V .o. V. Kolonnonlningen i 1len moderna BJötaktiken; :Metod att kompensent ogynsmnt plaeerade sty rkomp<isser; Kryssarkrig och knstJörsvar; Whiteheadturpcrl s >ljupregl ering ; Ele ktrisk tlistan smätare; Förenta statemas nya kryssare;
Engelska minkranpr!i.nt;1r ; Ny argentin~k hyssa re; Fnmtsteg i dynamitkanonens
utveekl ing ; Ny s kcpp~la vett Jör kanoner, solll skjuta under hiig elevation ; D'ArcyIrvine's rätltlningsapparat; GcJI's bii.tnedfimingsap["l.ra.t; Chin esiska B.]ö-arsenalen
vi1l Kiang-N:m; Franska pansarkryssaron /,c O!tanwr; Förenta statornas hyssaw Newrtrk; Förenta sta temas ka rwn bli t Oonconl' s utlöpning; N y pan sarkryssare lur Förenta statemas flotta; Italienska pansardi.ickkryssareu F;iemmosca;
Proftur med italienska- tu rpmlk ryssaren Prtrtenope; Engelska. kanonbåtar för Zambesi; Verl1lcns stii rsta trii skl'pp; l Jppgif'tcr om erfonlerlig tid tlir kolning af engPlska ii rlogsfartyg ; Ny indelning af torpedbåtar i Frankrike; Kontrolltelegraf Jur
maskinnun; NansonR plan till ny Nonlpulsoxpeditiun; ~ims-F.dison-torpedon; UJ. 111.
.N:o VI o. VII. Nyare forskuing-ar i Oecanogra.Ji ; Bt•riittelse öfvcr 1lo sista
engels ka. es kat!L•riifningarna ; Kruppskil s kjuttö rsök med rökfritt krut ; Nouius or.h
lifereatur i u a vigation skonstrns hi stcn·ia ; l<'iirsök med riid1lningsblltsmodcller ; Engels ka (jrlogsmarinen s budget fri r 18\JO-· !J l ; Om futog-ramuwtri sk uppmätning- af
Pn ku,;t under förbipasserande; 1\lulinaris L'iektrisla sla gtiiljare; Liotenant J•'iskes
pnsiti unsindikatur; P ortugnlR nya, Hutt-p lan ; Bmi>lda stiilprojoktih>r und crhigsua
pansar ; Argentinska torpod-kanunbilten lt'spora <)r·h torpe>lb åten Cummorlom P.ij;
Engel ska kry ssaren Lntona.'s ali6pning; Engelska kanonblitar för Zambesi ; Profturer med ryska torpctlfartyg; H oll iinllska pan sa nliir·kskc ppct Prinsc.~ With elmina der .Yednlandcn; l~:; katler-pan sa rs lw pp e n , typ '11·1;/wunrt; Bras ilians ka
kn,;saren A!IJii-ranli' 'l'amwulare ; .Ny :; ign alapparat iiir ty,; kil iirlugsflottan: n1.m .
. )./:u Vlli u. IX. Nyare furåning·<u· i Uec;lnografi: i\ ngfartygsbolag·t•n O(' ll
auxiliiirtjen:;ton: Liinlon1ar af de ongulskii t•s kuderöfniugama: Elektric·itotcn omhul'll ;\ krigss keppen: ::ljelfantiindning i kulla ,; (pr: Un1 lllldCr\'atton sutskjutnin.g a f
sjelfgåcndc torpetler n1. m.: Ch inesiR kil i.irlogs111arinr n : Öste n ·i kiska li rlogsmari-

,

nens lJudget lH~ JU: Engebka l"llls<mlii l'kkryssart•n Nlm/l('illl: Hnll iitHbka rnmml';a-ty~-:ot: Heinicr O!rtl's ~m; Japa ns b kt}S,;arcn 'l k hijjuda: Fö rcnl;t state nw ;;
ku;;tfiirsvar; Vid.oria -turpp(]r, n ; ~'ö rsii k tn ed en tu rpt't lhiitjagam af »lttrn -aboHt>>typoll : Ofticiela pro!' nwd l 'tral ; ~ya lti r;;iik 111 e d Hrenll<t tt-to rpt'dt!ll; l\li ssly,:kadt
Jursii k aU '>kj nt;~ dynamitprnjl' ktil er 11r vanl ig k;ut un : 111. 111.

Fran:;/m .
ltev ue Mn1•it-ime et Coloniale. :Mars. O"eanugrati: Hi stu ri l'n om Pn
marin, som upvhört att linHa R t ill ; i':lhul it• iifrl'l' 1\i rctccb er i atmosfcrrn ; Krönika
innehii llandt): Engelska kanale ~ kadem; Englantls att strali,-ka es kad er ; P ;Hts<~ rfar
t..vget V ictoria tJl' h tle;;s kan ont·r ; i><lll sarl'a rtygd 'lhlj'rrlrtar : J•:ng• •l ; l;a kn·ssa ro,
typ Cr·nla.ttl': Tyska Rnahh;; kjutande kan oner : Dc g rol\' a ••ng'dska kanu nema:
Flotto r Ol'li lJefi.i stningar ; 111. 11 1.
,-\pr il. Occanugr:di: Bb tdi e ;·, rv cr sP.\ta ntem; <~nvi indantle : }h;tori cn om en
marin, su n1 npphiirt att finna ,; ti l). Krii nika innehil llamlo: T1·ska transatlantiska p:tk cter: Engebka k:tn onb;lta rn:t Uoldfim.J,, Spa rro rr odt 'Ji ·ush ; All iipningal· odt profturer med engel ska torpe<lbåwtmr Glcancr, Uossa /1 11'1' oeh !:iperdmlll:
Helsotillstånllet inom engt•lsk a tlott>lll Jt;&'l : Chikn ska torpe• l-bn o llb itt e n,l.~y nr-h' s
ailöpning-: Den penn:ln•'nta itali1'11ska <•, kadern ; Oly<·bhiintlclsen t1 Barrru·uuta ;
Olycksltiindels"r lii rur;;:tkadt• af fun·••radt drag: I•'<·· renta sb1te rna s to r[Jrt lbåt
Cu :sltht,ll.

Maj . Hi sturi un olll L'll marin, stJJII upphört att tinn as till: Om knlbnnan:
Kriinika innel,i\ll:mtle: l<'iir:;ij k; med rys k:t "11 xi!i ii r-kr.'·:;sa t'L'll Q,·ct:
Engelsk.t marinbndgt•ten 18\JU-- \!l.
Juni . Om kulbanan (fort:;. "· sh1t): Engl'lska li L>tt:tn,; t·sk<l •kr-nwnöl'e r lt;!-l\1:
t:>keppsbr.->tt-st:.tistik ; Krön ika intwhit ll:IIH!P : ] ,rtlu!lrl's tll'h l'eru'l' s alliip11ing ;
Skjutning mod grufva barb..tte-knllum·r : i':lti\lhatar ut:tn okarl'var: Jluve r' ; IHnnl>ardement: Sims-Etlisoll·s to rpet!; m. m.
Juli. Ty-"ka marinen,; budget, li.J~;m sii ret l ö!lO- ~ll: Kri g,llotto rna untlPr furntid od1 me<lcltid ; Historisk<! st11tli er iifvt•r franska iirlugsliottan ; Krönika innehållatllle: Tyska ll<tket<1 ngan• anx iliiirkry~sare; Eng·•· lska kryssarn<·, typ Ctm/a.ur ;
Engebka liod kanunbåta r ; l:'iiriiknin g·en al' Viircuta shtt<-mas Ii otta ; !{yska u~tte r
sjöfl otta n·; Artillnri stiska 1\i rii ndringar ii lilljWI'il'llse od1 IVa.rspitc; Italit•nsk ckktTisk telegoniometn•; .Fartyg,l>yggn:ult'r i AnH'rib 1880 ; 'l'ysb t•ska tlermalliiv rerna 18\10 ; }\irC'nt:t sbt tt'ma s tu rpt•db åt Cushing ; P..t rol• •nnt-torpodbiit: 111. 111.

u..canugrali.

11}nyelslcn .
•Tmwnal oj' the Royal Un'itcll 8m·vicc Institut'ion.

N": lii2.

Ku sttii rSI·arets ta ktik: MtH lcrn t higskl'll t som l'r;llilllrifningsmcdl'! ; Af;t~ ntlsb e
bedi'•tnande odt dess inflytantk på taktih•n ; Fartyg-;('.hrotH •mdern: Liinlonwr af
sjö-manövrema ; Brittiska rikPts fi>rsYar .,,.h drss han dels :;kyd•l vit! krig me<l en
fram st åen•l e sjön1ngt; m. m.
}J':o Fi3. Krigföring<'ll till sjö' l öli0 - 1 8S~I u<· h niigra af dess bl'llu111ar
MetOLl att signa lera mcll;tn iirlugs- udt lwntlr lsl'a rt.yg: 111. 111 .

