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Några sätt att höja vår flottas stridsvärde.
Föredrag inom sjöofficcrssiillshlpct i Carlshona af kaptenen, grefve
Hamilton.

]\f.

Svenska flottans stridsvärde har på senare åren blifvit betydligt ökadt genom anskaffande af 2 första Uassens pansarbåtar och en del minbåtar. Denna ökning är för våra förhållanden ansenlig, men beklagligen innefattar elen nästan hela
vår flottas stridss tyrka. Af öfriga, stridsfartyg besitta de pansrade för ringa fart att lmnna användas till aunat än positionsförsvar; men äfven här kunna de göra föga verkan på grund
af sitt gammalmodiga, svaga och i synnerhet foga långskjutande artilleri. De opansrade åter, våra kanonbåtar, hafva sedan sin tillkomst fått en så kraftig motsåndare i Jet snabbskjutande artilleriet, att de, utan det ringaste ·pansarskydcl som de
äro, väl knappast kunnc\ hafva någon utsigt till framgång, åt
minston e ej på den plats, för h vilken man, att llöma af deras
pansarbrytande artilleri, från bör.ian afse t t el e m. Medel till
ytterligare en första klassens pansarbåt hafva af riksdagen
blifvit beviljade, och om den fijr flottan gynsamma stämning,
som några år varit rådande, ej aftager, torde vi kunna emotse
att med tiden erhålla ett för våra förhållanden kraftigt sjöför·
svar. Huru kraftigt detta än blir, lär det dock ej kunna
blifva så starkt, att man ej bör söka använda alla till buds
stående medel för att ytterligare stärka det och sålunda höja
vår flottas striclsvärde.
Af många sätt at,t nå detta mål, komma endast två att
här behandlas nemligen: l: o) V år handelsflottas möjliga användande för krigsbruk och i sammanhang denned några onl
om reservbefälets utbildning, samt 2:o) försättande af en del
af våra äldre fartyg i mera tidsenligt skick.
P . . .
nvatn 1
· arH vad det förra beträffar, veta vi, att äfven de största sjö- tyg fiir kl'l:qsnationer ej försmå att i krig begagna sig af sådan förstärkbruk.
1'/clskr. ,;, $jöv. 1891.
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ning, och att de, gen0m vissa bestti.mm elser och afgifter, redan
nu hafva förs äkrat sig om cle snabbaste tartyg deras handels·
fl ottor kunna uppvisa, och hafva äfven förmått de enskilda
rederier, som förbundit sig att lemna sina fartyg, att vid d essas byggande vidtaga en del anordningar, h varigenom fartyo-en •1·e m förebevis lätt kunna fi)rvandlas frtm fredliga handels·
b
ångare till, i synnerhet för fiendens handelsfartyg, far! iga
kryssare.
Det område, till hvilket dessa till krigsbruk apterade handelsfartyg äro hänvisade, innefattar hnfvudsakligen kryssaretjensten, hvarvid de kunna lemna ett krr"ftigt biträde vid blokadtjenst samt vid uppbringandet af fiendens handelsfartyg,
med ffi, ord, deras användande iLr hnfvudsakligen riktadt emot
fiendens handel, men som detta i ett kommande krig antagligen finge ligga utom vårt program, böra vi ej känna stor
saknad, då vi finna, att uti vår handelsflotta näppeligen finnes ett enda fartyg ined tillräcklig fart för denna tjenst. Vi
skulle dock kunna finna användning för snabbgående handelsfartyg såsom rekognosörer, men som sagt, vi fa af:-ltlt derifrån
och hoppas att vi inom en ej alltför aflägsen framtid, skola
inom vår flotta finna för denna tjenst lämpliga fartyg.
Om vi nu ej ega några handelsfartyg lämpliga för krys-saretjenst, återstår att se till om vi ej kunna finna någon annan
an vänclnin ba för dem. Utan tvifvel kunna vi från vi\, r handelsflotta erhålla någon materiel till be\'aknings- och utkikstjenst
i närheten af flottan, så att vår ringa hufvudstyrkn, af stridsfartyg ej behöfver ytterligare minskas genom förposttjenst, åtminstone ej der dennas hnfvudsaldiga uppgift är att var:::ko
fiendens ankomst. Dessutom kunna handelstartyg användas
såsom transport- och förrådsfartyg, men härför äro ej några.
föregående anordning.1r behöfliga.
Förutom detta finnes inom det rörliga minvapnet ett stort .
fält för vår handelsflottas användning. Här kan den lem1m
materiel till både minbåtar och deras depot-fartyg. Minbåtarne blifva visserligen ej jemförliga med våra ordinarie min-

-

]!J! ) -

båtar med hög fart, men vid minanfall k an framgången ofta
bero på en tillfällighet, och hvad clessa tillfälligt apterade minbåtar brista i qvalitati v t 'hänseende torde i någon mån kunna
uppvägas genom dems lätt åstadkomna stora antal.
Frågan att i krig aptera pri\·ata ångslupar till minbåtar
har hos oss för länge sedan varit väckt , och jag tror att materiel finnes eller åtm instone skull " anskaffas för apterande af
GO stycken. Detta afsåg dock endast stångminmateriel, men
mecl den förfärliga utveckling clet snabbskjutande artilleriet
och handgevärselden numera uppn ått, lärer väl stångminan,
som fordrar att man skall gå sin fiend e in på lifvet vara dömcl
till döden, och de kostnader som nedläggas på detta vapen
torde vara förgäfves bortkastade. Många anfall med stångminor hafva visserligen ailupit framgångsfullt, men detta torde i första hand få tillskrifvas sjötaktikens obekantskap med
eller rättare ovana vid detta vapen, och skedde innan minbåtsanfall och deras afvärjande stigit till en af hnfvmlfrågorna inom den moderna sjökrigsförningen.
Har snabbelden sålunda afgjort stångm inbåt ens öde, behöfver detta ej vara fallet med båtar so m föra sjelfgående
minor. Dessa haha ingen anledning att söka nalkas ii.enclen
mer än på 2 a 300 meters afstånd, och på denna elistans behöfver ej snabbelden: åtminstone ej nattetid, anses så ovilkorligt tillintetgörande, som på närmare h åll och fiendens bevakning måste ähen här vara mera spridet
Mitt förslag är clerföre, att aptera pr i va ta ångsl upar, dock
ej de minsta, utan helst däckade bogserbåta r till minbåtar för
sjelfgående minor. Dessa blifva visserligen ej sasom nyss
sacles jemförliga med vfLra ordinarie minbåtar, men för att de
skola framstå i sit.t rätta ljus kunna vi jn jemföra dem med
stångminbåtar. De göra samrna fart och h afva samma skyddsoch försvarsmedel, men de h afva elen stora fördelen att man
kan anse dem vara förseddft med 2 il, 300 meter lå.ng stång.
De anordningar, som erfordras för att sätta en pr i va t ångslup i stånd att föra sjelfgåencle minor, kunna göras ytterligt
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enkla och böra kunna erhållas för omkring 300 kronor för
hvarje båt.
Som kanhända många här närvarande draga sig till minnes, apterades under 1887 års eskader en dylik mina på en
fiskarebåt. Minan fästades medels en vanlig minkorg under
båtens köl, var fullt luftladdad och allting var klargjordt för
dess utskjutning, men undantag af att den för säkerhets skull
var förseeld med nosgrimma, en försigtighet, som sedermera
visade sig hafva varit väl behöflig. Om denna mina afskjntits, finnes intet skäl att antaga, att den ej skulle gått lika
rätt, som hvilken annan ur tub utskjuten mina som he]st.
Hela apteringen för en ångslup kan bestå af tvenne horisonteJa dävertar, under hvilka minan fasthålles utanför bR,tens
sida, paraHel med dess medellinie. Dessa äro försedda med
fällinrättning så att minan samtidigt fälles från båda, hvarvid
den äfven genom en vanlig bentsel, som öppnar ryggventilen,
igångsättes. J ag har sett denna anordning på en engelsk ångslup ganska ofta anväm1 vid målskjutningar och hafva resultaten härvid varit fullt ut lika tillfredsställande som vid de
flesta andra minskjutningar, jag haft nöjet få bevittna. Hurnvida den här framstäida anordningen är den lämpligaste vill
jag lemna osagt. Det kan ju hända, att andra lika enkla anordningar finnas. Min atsigt l1ar endast varit att framhålla,
att privata ångslupar kunna utan stora kostnader apteras till
förande af sjelfgående minor.
Förutom med minor böra dessa båtar äfven förses med något
skjutvapen för att i nödfall kunna värja sig emot fientliga
båtanfall, men denna fråga kommer först i andra hand, liksom äfven möjligen anskaffande af någon skyeldsplåt emot handgevärseld. För en minbåt blir alltid anfallet hufvudsak, dess
försvar och skydd visserligen vigtiga, men ej nödvändiga bisaker. Till armering kunna användas kulsprutor som ej behöfvas eller anses för gammalmodiga för våra stridsfartyg.
Till och med våra gamla landstignings- och båtkanoner kunna
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användas till detta ändamål och torde der kunna göra god
nytta för sig.
Om nu lämpligheten af aLt på detta sätt improvisera minbåtar af några drages i tvifvelsm<ll, hoppas jag på ett gynsammare omdöme vid frågan om de större ängbåtames användande såsom depotfartyg för minbåtar. Här ställa sig förhållandena förd elaktigare. Hos vår2. passagerarefartyg finnas
nästan alla betingelser for ett goclt depotfartyg. Der finn es
utrymme för kol, vatten, förråder: befäl och besättningar. Det
enda som saknas är en luftpump med sin separator och möjaccumulator·' men denna kan tillverkas, en gång inr)asliaen
b
sas i sitt fartyg och derefter åter uttagas för att, tillika med
verktygskistor, innehållande för sjelfgående minors skötsel er··
forderliga instrumenter förvaras i flottans förråder till kommande 1elwf.
Derigenom att de en gång varit insatta i det fcu·tyg, för
hvilket de äro bestämda, bör det vara temligen lätt och ej
erfordra lång . tid att ånyo insätta dem. För att denna föregående profning skall kunna låta sig göra, måste staten medels aftal med rederier förskaffa sig en viss dispositionsrätt
öfver behöfligt antal fartyg, samt bestämd uppgift på hvilka
dessa fartyg äro. Någon pekuniär ersättning ä f ven i fredstid
blifver troligen nöd vänclig, men denna synes ej behöfva ställa
sig synnerligt hög, om man tager i betraktande hvilken tryggande känsla det måste vara för ett rederi, att veta, att de,
äfven uneler krigstid, då mesta sjöfarten måste ligga nere,
kunna påräkna användning för och inkomster at sina fartyg.
Enligt ungefärlig beräkning torde kostnad en för ett dylikt
fartygs aptering till mindepotfartyg uppgå till omkring 7000
kronor. Apteringen af kanonbåten Blmuia. kostade 5000 kr.
För att nu fci. en fast utgångspunkt, låt oss antaga, att
materiel anskaffades till aptering af 64 st. minbåtar d. v. s.
till 8 grupper med 8 båtar i hvarje grupp samt till ett depotfartyg för hvarje grupp. .Des:sutom skulle materiel al)skaffas
till ~tt clepotfartyg för hvar fjerde af vå.ra ordinarie minbå
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tar. Inom vår vår flotta finnes för närvarande knappast nåfartvl!·u' och }Jrivata åugare, försedda med den utoo·ot elvlikt
J
redning som förut blifvit nämml samt dessutom något antal
cisterner fiir vatten, skull e sU.väl fy lla behofvet, att skäl knappast finnes till nybyggnad af dep6tfartyg. Vi hafva visserligen
Ran och Blen cla, men Rem är för liten och Elendet kan väl i
fred an vändas för detta ii.ndamål, men hon är bygd till kanonbåt och bör i krig::;tid åter erhålla bestyckning för att öka
vårt ringa antal stridsfartyg. De nyss nämnda 64 tillfiilliga
minbåtarue skulle med sina dep6tfartyg, som sagt, billla 8 temligen stora grupper, hvilk a J els borde operera med vår flotta,
dels förläggas vid vigtiga punkter utmed svenska kusten, hvarvicl de kunna blifva ett ganska obehagligt grannskap för brandskattande kryssare, biokaelfartyg och dylika. Om någon punkt
på kusten synes mer hotad än elen andra, kunna i lliLrheten
befintliga minbåtsgrupper draga sig tillsammans mot deuna
punkt. Erh:'tlles p[t detta sätt tvenne gruppers samverkan,
lemnar detta genast 16 till anfall disponibla minbåtar.
Kostnarlen för detta minförsvar kommer att per grnpp
ställa. sig ungefärligen enligt följa,nde beräkning:.
Ett till depotfartyg äntlradt handelsfartyg . kr. 7,000.
8 st. till minbåtar ändrade ångbåtar a 300 kr. " 2,400.
20 st sjelfgående minor (två för h varje båt
och 4 i reserv) a 9,000 kr.. . . . . . . . . . . . . . . . .. , 180,000.
Summa per grupp kr. 189,4UO.
Detta utan bestyckning, men till denna kan hnfvudsakligen äldre materiel användas.
Snm man 189,40() kronor synes temligon hög, men stö rre
delen de ra f ueml. lr:lO,O JO kr. har blifvit beräknad för auskaffande af minor el. v. s. modern krigsmateriel och skulle detta
d e~s ntom lemna oss en betydlig reserv af minor, v~tl behöftig
för våra stridsfartyg om deras knappa förråd skulle taga slut.
Möjligen skulle minorna kunna erhållas något billigare,
anr,ag till ett pris af 8,000 kronor, slutsumman ginge då necl
till 169,400 kr. Vill man ytterligare nedsätta kostnaden, kunna
v
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de 4 reserv minorna uteslutas, 11\'arigenom slutsumman skulle
kunna nedbringas till 137,400. Med ett årligt extra anslag af
en l. första beräkningen '!.( 10,000 kr. och enligt sista 140,000
Ju., skull e vi sålunda på 8 år hafva förskaffat oss ett ganska
beaktansvärdt antal minbåtar ooh dessutom depotfartyg för
både dessa och för våra ordinarie minbåtar.
...
.
1icserr1w1uNästa frågR- blir h v tu ifrån befäl och besättmng :'i kall au- fels ut bildskaffas t ill rlenna armada. Att vi ej kunna erhålla det från
ning.
flottans stam är tydligt. För att ej mer än nödvändigt betunga deuna bör miusta möjliga antal tagas derifrån och resten tagas ur flottans reserv samt ur de värnpligtiges leder.
Ett minimum, som dock är fnllt tillrt}ckligt för en grupp
torde vara: En kapten, en löjtnant, en minmaskinist och ett
biträde till denne, snmma 4 personer. Dessutom erForclms 6
reservofficerare för m inbåtarne sam t några. värnpligtige sjökaptener och styrmän för dep6tfartyget. Kaptenen vid flottan förer befälet öfver gruppen i sin helhet och har dervid
löjtnanten som sin närmast-o man. Vid evolutioner delas gruppen i tvenne på 4 båtar i hvarje, hvarvid befälet på båtarne
föres i ene gruppen af kapteuen och 3 reservofficerare och i
den andra af löjtnanten och 3 reservofficerare.
1\l[inmaskinistt>n och hans biträde hanclhafva mi,wrnas
skötsel och vård, verkställa mindre reparationer m. m. S lmll e
e11 mina visa sig otät eller kräfva större reparation, bör den
!"ändas till stationen för att repm·eros och om möjligt utbytas.
Kan w\got utbilcla<lt manskap från flo ttan afstås till besättning för dessa båtar, är clet naturligtvis fördelaktigt, men
om ej tillgång härpå finne,;, må besättningarne uteslutand e
utgöras aJ vämpligtige. Så länge bltten användes såsom minbåt, är utbildaclt manskap ej så mycket af nöden, ty allt beror då på, huru båten manövreras af dess befälhafvare. Annorlunda blir förhallandet om den korr,mer i strid och behöfver använda sitt försvarsvapen, men, såsom fornt blifvit sagt,
är det en sekundär fråga. I nödfall kan befälhat varen sjelt
sköta artilleripjeseu. Otänkbart vore det väl ej heller, att
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man, med tanke på dessa minbåtars behof, under värnpligt:;;öfningarna nttoge ett antal värnpligtige 1/J eller 1.'t af styrkan, som på bekostnad af infanteriexercisen, dock ej skjutningarna, något öfvades i båt.bePtycknings skötsel.
Såsom förut nämndes skulle 6 reservofficerare sättas som
minbåtsbefälhafvare inom hvarje grupp, men för att de här
skola kunna fy l la sin plats fordras att de skola vara förtrogna
med detta vapen och dermed följer äfven fordran på en ändrad utbildningskurs för reservofficersaspiranterna. Att den
nuvarande lemnar mycket öfrigt att önska tror jag de flesta
äro eniga om, den ställer för höga fordri~1gar på aspirantens
kunskaper i tjtmstens olika delar och gifver honom för litet
tillfälle att lära sig något grundligt. Dessutom är våren ej
lämplig tid att börja denna kurs, emedan aspiranterna tillfölje der af kom ma ut på sjön in u an de hunnit erhålla tillräcklig militärisk utbildning, för att kunna tillgodogöra sig
de lärdomar, som stå till buds uneler en eskaderöfning. Började kursen på hösten, skulle den dessutom medföra elen fördel för eleverna, att de kunna börja denna kurs hösten efter
seelan de slutat sin knrs i navigationsskolan på våren. Ansökan atL blifva antagen till res.-ofl.-asp. kan ej inlemnas förr
än kaptensexamen blifvit a:flagd, alldemtund betyg för denna
examen ska ll bifogas ansökan, men som kapteusexameu a:flägges på våren och utnämningarna till aspirant ske på hösten,
är det tydligt att de som tagit kaptensexamen ej förr än föl.iande vår el. v. s. 12 månader efteråt kunna börja sin kurs
som aspiranter.
För att nu åtr.rkomma till aspiranternas kurs, bör denna
ej göras <tllsidig, ntan böra de hellre sättas i tillfälle att lära
sig grundligt både the01·etiskt och praktiskt h vad de skola ·
inhemta. Fördenskull böra de fördelas på två afcleluingar, af
hvilka don ena skall egna sig åt artilleri- och den andra åt
minvapnet.
Om nu kursen för dessa aspiranter finge börja· på hösten,
så låt den börja den 15 Oktober, den tid då exercisskolan 7
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efter beväringsöfningarnas slut, kan sägas på all var ha f va begynt. Aspiranterna skulle då uneler hösten genomgå en allmän militärkurs i exercisskolan. Efter jul fördelades de på
två afdelningar, af hvilka minafJelningen skulle bestå af 6
och artilleriafdelningen af 4 <.Jlever. Under vi'trterminen skulle
dessa afclelningar genomgå respektive artilleri- och rninskolan,
dock enelast h varannan dag. H varannan dag skulle de fortsätta sin militära utbildning i exercisskolan. Den l .Maj skulle
alla kommenderas å skjutskolan, der artilleriafJelningen hade
att genomgå ·kurs i exercis och skjutning med artilleri, samt
minörafclelningen, under särskild instruktionsofficer, en kurs, i
hvilk en de skulle öfvas dels i skjutni ng trän båt med olika
sorters bestyckning, dels i skjutning af sjelfgåencle minor från
härför apterade ångsluj~ar. För denna aptering lämpar sig
hvilken af våra i\ngslupar som hebt, men lämpligast vore våra
stångminbåtar, hvilka för detta ändamål skulle medfölja skjutskoleafdelningen. För att skeppet Stockholm skulle kunna
tjenstgöra såsom depotfartyg måste det förses med derför nödig attiralj, men härtill kan användas elen materiel, som blefve afsedel ±ör privata ångbåtars aptering till depotfartyg. Ångpannor finnas i skeppet, men derest dessa ej tåla det tryck,
som fordras för att drifva en luftpump , torde det ej erbjuda
stora svårigheter att insätta en mindre panna för detta
ändamål.
Efter genomgången skjutskola skulle aspiranterna kommenderas på eskadern. De komma då dit under andra förh ållanel en än de nu göra. De hafva blifvit henunastadda med
militärtjensten, känna till de vapen de komma att få befattning•med och kunna derföre mera odeladt sysselsätta sig med
örlogstjensten. På eskadern skulle artilleristerna tjenstgöra
på våra stridsfartyg och minörerna på minbåtarne. Om plats
ej finnes att bo på dessa senare, kmma aspiranterna bo uti
c1ep6tfartyget och medfölja minbåtarue uneler deras öfningar.
Efter 1:>lutad eskader borde aspiranterna del taga i de värnpligtiges öfningar 1 ej sa mycket för dessa senares skull, men
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så mycket mer för sin egen, för aU ytterligare vänja sig vid
det militära handhatvandet af manskap samt så,>om en repetitionskurs i reglementen utan tvifvel komme han att häraf
Llraga m era nytt.a, än han n u gör uneler el e u tid af en må u ad,
då han_ under September skall lära sig varfstjensten.
Efter dessa kurser böra reservofficerarne, h var i sin yrkes gren, vara ganska förtrogna med sin tj enst, och de skulle troligen med större sjelfförtroende ä n nu och mera inre med vetande om egen duglighet mottaga officersutnämningen.
Med nu angifna utbildningssystem skulle sålunda 6 reservofficerare t\rligen utbildas för det rörliga minförsvaret. D etta
gifver med en tjenstetid af :20 år, under antagande att ingen
skulle afgå ur tjensten, en reserv af 120 officerare, h vilh:et
torde vara tillräckligt för här framstälda behof, utgörande för
/:l miubttt,;grupper med G officerare för hvarje 48 stycken.
En ofta framsUdtl farhåga iir att reservofficf,(rarne, på
grund af utrikes sjUfart, ej skola finnas till hands, när de
komma att behöfvas. Detta blir utan hifvel fallet med en
del, men för att antalet af dessa tvunget från varande ej skall
blifva för stort, bör staten söka förhjel pa reservofficeram e till
platser på våra ;;veuska ångbåtar. Ett :>ätt, på hvilket detta
kanske skulle kunna åstadkommas vore, att staten betalade
en viss a.fgift till de svensim ångbåtar, i hvilka reservofficerare vore inmönstrade. För att Les tämdare formulera detta
förslag kan r1eL inneffLttas i en så lydande bestämmelse:
H varje svensk ångbåt, so m trafikerar på svensk ha. m n,
erhåller för hvarj e ombo n1 inmönstrad reservofficer en krona.
o.m <,lagen, räknatlt från och med office rens inm ö nstrin~sd ag
tdl och med hans afmönstringsdag, dock ej läugre än till
dess officern uppnått 5 ars anciennitet so m officer.
Skulle detta medföra ön,;kaclt resultat, vunnes äf,·eu deu
fördel att våra reservofficerare blefve förtro gna med vära
kuster.
Kostnaden skull e ej i förh allande till de fördelar den mea-

förde, blifva synnerligen stor.
Om alla reservofficerare
finge anställning på svenska ångbåtar skulle d etta. utgöra:
För 5 årsklasser reservofficerare , om J O i h varje klass, 50
kronor om dagen, h vilket med i medeltal 8 månaders sj öfart
utgör per år 12,00:) kronor. D enna summa tord e ej få anses
hög, om man betänker, att derföre 50 reservoffice rare funn es
på svenska ångbåtftr och när som helst disp onibla. Antagligen funnes många fl er, ty de som en gång iukommit på en
ångbåtslinie, lära väl ej efter 5 år förlora sina platser, derför
att ett ringa statsunderhåll upphör.
Vi skulle sålunda kunna förskaffa oss en ej obetydlig
hjelp från vår ham1elsflotta, men förutom detta fiunes ett annat område, som egentligen bordo n ämnas i första hand, n ernIigen inom vår egeu flotta der mycket kan göra,; för att höj a
Lless strid::;värde. Här finnas mt'mga fartyg, so m vis'Serligen
äro otidsenliga, men som dock mecl några förändringar , isynnerhet i bestycknin gen, kunna fylla en hel del af de fordringar man nu ställer på ett stridsfartyg.
I första hand synes mig hänill våra l:a kl. kanonbåtar Fiiriillllmd
/;rsl!Jr·l;llill!J
fort,] ena uppmarksamhet. D essa med svart arttllen best y c- ä ! u. kwwnkade opansrade fartyg tillkommo under en tid, då artilleri och
bli/.
pansar i sin inbördes t äflan om h erra väldet, uppnått oerhörda dimensioner, och genom sina ständigt stegrade anspråk på stora
och dyrbara fartyg stigit till orimliga ko stnader. En helt naturlig önskan uppstod då, att pÅ. ett eller annat sätt göra sig
oberoende af dem . En följd af denna iinslmn ti.r minv a pnets
utvecklin g . En annan, der man dock ej öfvergaf artilleriet,
var byggandet af opansrade fartyg bestyckade med groft. artilleri. Man byggde dessa farty g små, dels för att ej sätta alltför mycket på ett kort, dels hoppades man ~Lfven att genom
deras ringa träffyta hafva i någon mån ersatt llet skydd de
gått miste om genom att ej vara pansarldädda. Dessa fartyg,
anskaffad e i stort antal, anstigos kunna genom sin talrikhet
blifva beaktansvärda motståndare för pansarfartygen.
De
kommo do ck aldrig till någon betydenhet, ty samtidigt med
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att fartygskonstmktören minskade fartygens dimensioner och
ökade deras antal, gjorde artilleristen detsamma med kanonerna ,
och rigtade sina ausLrängningar emot uppnående af så stor
skj uthastighet som möjligt, dertill närmast för~tnledd af minbåtames växande inflytande. I detta lyckades han äfven utomordentligt väl; det snabbskjutande artilleriet gjorde sitt inträde på scenen och som, vid lika välskjutande vapen, sannolikheten att träffa står i direkt proportion till antalet rigtacle
skott, so m hinna aft>kjutas, och cletta ökades hundraclefalt, så
försvann denned dessa opansrade fartygs enda skydd, deras
skottfrihet, och de måste i strid sö ka uppeh ålla sig utom
det snabbskjutande artilleriets verksamma område. Men på
detta atstånd upphör deras artilleri att vara pansarbrytande,
hvarföre de med snabbelclens införande kunna sägas hafva
förlorat allt värde såsom motvigt emot pansarfartyg.
Våra s. k. "Blemla"-båtar äro :>ålunda h änvisade till strid
på afstånd och emot opansrade motståndare, men dermed försvinner äfven behofvet att ega en pansarbrytande kanon, hvaremot fordringarn a på dess långskjutning och träffsäkerhet
höjas. Sannolikheten att träffa kan ökas genom att öka skjuthastighet8n, men detta låter sig ej göra med det svåra artilleri, hvarmed våra kanonbåtar för närvarande äro bestyckade.
När nu det svåra artilleriet ej mera är nödvändigt för dessa
båtars stridssätt, men skjut.hastigheten och dermed deras effektivitet betydligt skulle höjas genom att i stället förse dem
med lättare artilleri, finnes väl knappast något sk äl, utom
kostnaderna, hvarföre ej denna ändrin g skulle vidtagas. Genom anskaffande af lätt.are bestyckning skulle äfven båtens
belastning minskas, hvaraf möjligen någon ökning i farten
kunde åstadkommas.
Det kan in vändas, att kostnaderna för en elylik ändring
blefve för höga för att nedläggas på gammal materiel, ,m en
denna materiel är ej gammal, den äldsta båten är ej ~yld. 16
och den yngsta 8 år, och flera af dem gjorde sin första expellition 1885. Skulle så pass ny materiel anses för gammal
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att förtjena några uppoffringar för att kunn a medföl ja tidens
fordringar, blefve vårt sjövapen säkerli gen mycket dyrt om
det skulle hållas uppe i något värde. Vi skulle då behöfva
en ny flotta ungefär h vart tionde år.
De ändringar, som böra vidtagas medelessa kanonbåtar äro:
l :o) Riggens borttagande och ersättande med en signalmast
med skyttemärs; i synnerhet bö!" den för artilleriets fria
rörelse så hinderliga fockmasten med sin saxformiga fot
borttagas.
2:o) Den svåra kanonens borttagande och ersättande merl
exempelvis en 15 cm. kanon af 5 tons vigt.. Någon synnerlig förlust af kraft orsakalles härigenom ej, ty båcla
kanon erna hafva ungefär lika genomträngningsförmåga,
men skjuthastigheten med den mindre är ungefär tredubbel och denned sannolikheten att träffa höjd i samma proportion. Faktiskt höjes denna mera till följe af
J 5 cm. kanonens mera bestrykande kulbana och dermed ökade träffsäkerheL Mecl tr~df.säkerhetens höjande, höjes äfven kanonbåtens yärcle såsom :::triclsfartyg.
3:o) Bestyckningens ökande med 2, möjligen 4, maskinka.noner, hvartill Nordenfelt-Maxims Pi7-mm. lämpa sig väl.
Dessa maskinkanoner sh:ulle s~tlunda blifva talrikt representerade inom vår flotta och skulle göra den till en, åtminstone för minbåtar och opansrade fartyg, farlig moLståndare.
Den minskning i vigt, som vinnes genom den svåra kanonens utbytande emot här törortlade bestyckning, synes ungefär af följande beräkning:
En 27 cm. kanon M/76 . . .
. .. . .. . vigt 24,040 kg.
Hydrauliskt lavettage till d:o . . . . . . . . . . . , 20,260 ,
50 st. granater a 180 kg. . . . . . . . . . . . . . . . ,
.9,000 "
50 st. massiva projektiler a 216 kg ....... " 10,800 ,,
100 st. stridsladdningar a 4 l kg. .
"
4,100 ,
SummaG8~00 ki
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Den nya bestyckni11gen åter gifver följande siffror:
. vigt om h. 5,000
En 1i) cm . kall on lHjrJ9
G, 60
,
,
Lavettage till cl:o . . . . . . . . . . .
vigt 4,540
. 100 st. projektiler a 45,4 kg. .
2,45q_
100 st. laddningar a 24,0 kg.. . . . .
Summa för 15 cm. kanonen 18,150
2 st. 57 mm. maskinkanoner J\1j89 a 340 kg. vigt 680
2 st. lavetter t ill dito a 597 kg . . ... ... . " 1,194
4,720
l ,000 patroner a tl, i2 kg. . .
Summa för 2 maskinkanoner 6,594
o

o

o

o
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o

"

o

o

o
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"

kg.
,
"
"
kg.
kg.
"
"
kg.

Det.La utgör för den nya besty'clmingen af en 15-cm. och
två G7-.mm.kanoner 24,744 ];:g., och om denn a ii lms med ytterl igare två 57-mm. kanon er 31,338 kg., alla beräkningar med
uleslut::mcle af den akterut placerade 12-cm. kanonen samt dt'l
två kulsprutorna, om hvilka här ej varit fråga. Man erhrtller
sålunda en minskning i vigt af i förra fallet omkring 43 ton
och i senare 37 ton, en minskning, som, förutom att elen ·lättar fartyget, äfven torde medgifva anbringandet af en del
plåtskydel för fartygets vigtigare delar.
Försök kommer antagli gen att under instundande som mar
företagas med lättare bestyckning å kanonbåten D isa, h vars
svåra kanon blifvit kas,;erad. 'rill dessa försök kommer dock,
till und vikande af för :>to ra kostnader, en del äldre materiel
att användas, och end11st de nödvändigaste ändringar af fartygets skrof att virlt11gas. Sålunda kommer troligen den hydmuliska maskinen att qvarblifva, hvarigenom en extra vigt
af G,760 kg. bib~hålles, deremot är det ej oantagligt, att riggen borttages. Di~Sa~; nya bestyckning skall utgöms af en 15cm. kanon .M/83, upplagll i ett af freg. Vanadis' däckslavettage på 27-cm. kanonen:> föna plats, samt två 57-mm. maskinkanoner l\1;89, nppstfil<l a å trossbotten en å hvarj e sida
ungefär miclt under platsen för kulsprutonut. Dessutom skola
dessa senare tillih:a med 12 cm. kanonen bibehållas.
Sknlle resultaten af dessa försök föranleda nytt bestyc-

lmnf1e af de öfrige kanonbå.tam e, finnes för cleras sv~tra kanon er, om man ej vi ll inv ~Luta den tillpunkt då de kasse ras, en
god användning på viira sj öfästningar i stället fijr der nu befintli ga artilleri a{ l\[jG9 .
Förutom dessa k anonbåta r finnas inom vår flotta en annan III U. }1(/ltklass af fartyg, oftast förhånad, men som dock ej bör förbises, Rari.NI!o r.
och som förtjenar ett mildare bedömande än den i allmänhAt
får på sin lott. Denna klass utgöres af våra 3:e kl. pansarbiitar. Dessa fartyg äro långt ifrån att vara lämpliga typer
för vår flotta, de hafva för detta all t för mycket af lokalförsvars natur, men när de nu en gång finna s, är det orätt att
utan vidare låta dem gå sin undergång till mötes. De kunna
troligen, under vissa förntsättningar, göra god t jenst p<"t deu
plats, för hvilken de ~Lro afsedda, nemligeu vår lmfvndstads
f-örsvar. De äro väl bepansrade, erbjuda ringa träft:yta, kunna
hL t t döljas och manövrera väl, me u de lida af uågra all varsamma lyten, som dock ej äro alldeles obotliga. 'l'illfölje af sin
svåra bepansring och sitt tunga artilleri, hafva dessa små fartyg
blifvit så rank a, att de ej utan fara kunna nalkas hafsbandet
och äfven de större fjärdame kunna umler hårdt väder for
dem blifva osäkra områden. Detta är dock ej deras stör:o:ta
fel, utan detta ligger i deras otillräckliga artilleri, som visserligen är både svårt och tungt, men som, antagligen för att
ej för hårclt vröf\'a båtens stabilitet, blifvit lJlaceradt så lågt,
eller rättare i en så låg lavett, att elen ej medgifver elevation
för skjutning på afstånd öfver:>tigancle 2,000 meter.
Äfven för dessa fartyg framställer sig 15 cm. kanonen af
5 tons vigt såsom en särdeles lämplig bestyckning, men här
behöfves ingen kompromiss, i h vilken elen lättare kanonen
med sin större skjuthastighet skall söka uppväga hvad som
möjligen kan brista i kraft, ty 16 cm. kanonen .W89 ~~r i och
för sig kraftigare än pansarbåtames nuvarande bestyckning,
24 cm. kanon M/69. Lägger mau härtill, att de::;s skjuthastighet, dess långskjutning och dess bestrykande bana skull e
mer än fördubbla, kanske tredubbla eldens verkan från dessa
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fartyg, in ses lätt hurn deras stridsvärde komme att höjas genom detta ombyte af bestycknin ge n.
Den lättare bestyckningen skulle sannolikt medföra en
e j obetydlig ökning af fartygens stabilitet och sjöduglighet,
hvillm kanske ytterligare kunna höjas genom aftagancle af ett
])ar fot af tornets höjd. Denna minskning i tornhöjden kan
måhända ersättas af ett kupoltak, liknande det so m är på
Sveas styrtorn. Om äfven ej någon min skning af tornets vigt
härigenom skulle åstadkommas, erhölles alltid den förd el, att
man finge en friar e utsigt inifrån tornet uch deraf en lättnar!
i bedömandet af egna och fiendens manöver.
Här föreslagna anordningar och ändringar betraktas kanske af många såso m kostsa mma, men lönlösa lappverk. Lönlöst är det icke att söka h ålla sin flotta i jemnbredd med
tidens fordrir.gar, hvm',je steg i denna rigtning, so m lämpligen kan tagas, bör tagas om det ock är aldrig så litet. H vad
kostnaderna beträffa, skulle dessa ej stält sig så h öga, om vi
ej nu så många år underlåtit att vidtaga några större ändringar. Kostnaderna torde i alla fall ej behöfva stiga högre ä11
att vi mägta Lära dem, utan att flottan s stadiga nybyggnad
rleraf li rler något men, isynnerhet ej om de förd elas på någm
år. På senare tid hafva både Vanadis, Balder. och Saga erhållit nya bestyckningar, utan att man hört att detta haft
något märkbart inflytamle på nybyggnadsanslagen . Kunna vi
anskaffa ny och mod ern bestyckning till dessa fartyg, som i
vår rulla ej ens till namnet äro upptagna bland våra stridsf<:,rtyg, torde det ej vant obilligt begärdt att få samm a fördel
för våra stridsfartyg. V år flottas kraft och anseende sk nlle
derigenom höj as och vi skulle ej beh öfva se våra tå nya fartyg, såso m de enda representanterua för svenska flottans
stridsvärde.
Vigten al' do i ofvanståcml o föredrag pilpekade förh ållanden och den cnh ii lli g·lt ot, h varmo<l, vi1l <l en på fiirc<lragot J'öljamlo disku ssionen, resoluti oner uti af
fiire<lraga n1len antyd<! rigtning fattmles, mana redaktionen att, sedan det vi•l

till fii.llrt Hinla di skuss ionsprotokolkt boniiget bl it\,it stitld t till förfogande , med
lmlnin g af <lctsamma lcmn a nr dan ståcn<le re<logiirelse fcir de vigtigare ilsig ter ,
som nndcr di skussionen uttalades.
Såsom ett första öfi'Orliiggnin gsiimn e hade på föredragandon s fiirslag uppstiilts:
.Ar tlct behöfligt oeh med furd el förenadt att aptera privabt fartyg till krigsbruk
o(' h huru biir detta liimpligast sko?»
I iifverliiggningen hiirom deltog ett t iotal af do, till ett antal af omkriug 40,
niirvarantlo. Dosse :mslöto sig alla t ill fiire<lrag:uHl ons förslag. Siirskildt betriiffancl o handelsfartygs inriittando fiir tjcnstgöring såsom m oclerf~1tyg åt vå r:). torpe<lb:"ttar voro alla menin gar fullt ense. Endast i en punH uttalades en något
afvikandc åsigt, nemligen rörand e liimplighcten att aptom bogserång;tro mo<l torpc<lor. Det framhölls nomligan att dessa. bittars utru stande p:l f1ireslagct siitt
skull e blifva alltför clyrbart i betrakta nd e Hf den mindre t illfredsstiillande stridsdn;,!;lig hct , som skulle knnn:t pä rii imas hos dem. Dera s hnfvndbri st vore att dr
srtkn ado nf,jaktig fart, dessutom rgde dc ieko ti ll riicldig sjö•lnglighet or:h fö rmåg;t
af sjclfstiimligt npptrii dando. Dera s uppg-ift syntrs pit g mn1l drraf komma att
blifva, att innanför hafsbandet anfa lla fiendens större fartyg ; men som fi enden
sannolikt icke slinlle inskicka clossa i sliiirgården, förr iin donna blifvit genom ångslitpar och mindre fartyg noga nmlorsö kt och rensat!, s:l syntes grnndvilkoret fi>r
<loss:t båt:1rs berättigad e tilli'Hro oj fullt lulllbart. I motsats mot fiircdragntHlous
för slag fö reslogs derför, att priv ata, för krigsbruk furhynbt ångslupar företriidesvis bortJo lurses med moderna, snabb skjutande vapen för att lmnna. tj enstgiim vid
ku sterna s bevakning och 11pptaga strid mc<l rekognoserande, fi cntlig:t mindre
f;ntyg.
Denna åsigt vann emellertid fög;t an klang. 'Föredraganckn bemötte påsblend ct att bittame id<e sknllo vara ti llriiekligt sjötingliga och beboeli ga <lerme<l ,
att han tiinkt sig att alla , sum nptoratlc·s, skulle vara diitkatlc. l<'ril n annat h:lll
frmnh öll s, att dessa båtars uppgift idw sblile vara att inl åtn sig i strid med
fi enclcns mindre fmtyg, utan ntt dc skitile draga sig tillhnka, om dessa in siilHl es
att rekogunsera skiirgiinlcn, för att vara spnrndo till don stuntl, då <le kunde anviimlas mot större fientliga far tyg, cxmupelvis mot transportHuttan.
För öfr.igt uttalados don fönn otl:m , att :H:>kill iga samhiillen, som shllo hafva
siirsl<ihl fördel af att orJdll:t dylib torpotlbiitar fö r sitt lokaht försvar, sannolikt
gcrna simlic methorka vid dera s nn skafl'amlc oeh utrustandr, om :>tatcn toge saken om hand. Uem'm :ttt anviinda privata fartyg i lokalfursvarets tjonst skulle
det albn iinna intresset för försvaret höja s, pl igtkii nslan vii cb s till lif och <le enskilde blifva mindre boniigna att såsom nu lägga hela ~n s n1rct Jör landets ftirsvnr p:l militiiren. Kostnation fur båtam es aptering till lH'O I'isori sk<t torpedbiltar
vore rin ga och de on gå ng anskafl'ado torpederna. vore alltid af viinio såsom kri gs materiel o<.:h kunde nnYiindas iifvon p~1 örlogsfartygen. Att torpetler kunna med
det af furadraganden föreslagna enkla och billiga apteringssättet mc<! säkerhot
oeh god rigtning ntskjuta s styrktes under disku ssionen.
Slutli gcn botonades under öfv orbggn ingon, att ehuru dm fittaliga, minbåta r
skulle erhålla on välbehöRig förstiir knin g gon01n att på föreslaget siitt a.ptom priv:tta båtar. s:l. borde man do<.:k a k ta sig fur att öfverslmtta viirdct a[ dessa prov i-
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soriska to rpedbåtar, i tro att dr miijligrn skullr kunna ersii/la verkliga. s:l <lnna.
Samma erinran gjnn1es o<·hi't bciriiffan<1c iifri g:l fi',rcrlragandcn s fram stiillningar i
donna. punH ; handelsfartyg· i örlogs flottan s ~j c n s t ting-c enda st lJotr;ll;tas silsont
hj elpmedcl, deras fiirhyrand n or~h furseende me1l krigsru stning finge ide Tllhhn
miijligcn fa ststiilda planer för fl ottan s ti ll viixt och ntvcdling.
Scdan öfvcrliiggningcn i llcnn:t. p11nH slutat besvarados fi·am stiild vroposition,
iir det brltöfligt och med flirdrl formae/t alt aptera pr/mtn /'arl!J!J titt 1.-rigsbmH mrd onhiilligt ja.
Det andra öfverliig-gningsiimnot rönlo frågan: »iir 1lct fönlob kt.ig-t att utbyta <let sv:lraro artilleriet l\IjGU och i\I/IG å våm fartyg mot on lättare host.vckning?, Bom denna !'råga vidriinl c af furcdragan1lcn fcircslagcn iintlring al' del s
1:a kl:t ss ktnonhåtar oeh drls 3:c ldass pan sarbåtar, sit behamll:u1e man <lessa
bilda fartyg-sklasser hYar och on för sig.
Vid di sku ssionen om l::t kla ss kan onbåta r t\irekom iekc egent li gen nilg-<m opposition mot föredragand ens tlirslng. Före<lrag·antlon hade turcsla;..:-it 27-nn s crscitt:mde af en Iii cm. kanon. Under iifvcrliiggningcn fijreslogs att gifv:L drssa biltc1 r
två 15 rm. kanoner i stiillet fur 27-:111 f\ir att gifva 1lem liimplig styrlast or:h
att placcm tlcss:1 tliagonalitPr på torntak et för att få dem högre npp, hvarig·cnom
don furnt öfverklagm1e svårigheten att und er sjögilng rigta kanonen i tornot blcfve
aJhjolpt. Detta förslag, som, vitlk()mmandc <len iindring af sjelfv<L fartyg·ct me<1
inred ning, som deraf blofve en fi.iljcl, mcdgafs blifva dyrare än dot af företiragand on fr:nnstiilda , sy ntes id;o sak tm SJI111Jati er, rncn setlan föredragaml en erinrat,
a.tt han hade hoppats, att don grnom vigts kilnallen erh ållna tyng<lf\inninskningrn
slmllo kunna utfyllas genom an skafl'ando af pan sarskärm fur knnon cn, bopansratlt
styrtorn , 111. m ., så fram stiildos icke något vidare yrkande i detta hiin sePtulc.
Under tlislmssioncn framhöll s vitlarr, att om dessa båta r simile förses me<1
lii r·m. kanoner, s:l. borr1e dessa vara snabbskjutamlc oeh monterade i hantlkraftsbvettnge.
Framstiihl proposition, iir det liimplti;t att utbytet l:n kl. krtnonbåtars 2 7cm. kanoner mot en liitta,re bestyrkm'ny~ bes,;aradcs niistan enhiilligt mod ja..
Hörande III-Hass pansarbåtar voro moningarna icke fullt nt lika. öfvoren sstiilllillande. Hnfvudskii.let mut ntt ncdhig-ga. pcng:n· uti ny hos tydming Hir <lcssn
fartyg var, :Ltt deras sjödugl igh et on<la st modgitfl'e deras anviinrlant!e inom s:l. bcgriinsadc shirgånlsområdcn, att man Iml h:lmla icke skulle f:l tillfi\ll o att tillgudogöra sig på dem nedlagda kostnader. Dessutom framhölls, att vi, mod Yår:L smi\
tillgång-ar, borde akta oss fur att frii ngå tlcn utstabdo nybyggnallsplanrn fiir
flotta n; och icke ncdhigga pcnningnr i g:unmal mateTiel furriin vi · fait lmtd vi he~
höl'v:t a f 11 v sihLm.
Hiircn~ot anlunles, att man ,.i1l <li skn ssion af llenna fråga furst oeh l'riimst
bonlo fitststiilla, hvad bruk vi tord e komma att göra af tl cs~a båtar vid krl gsti llfii.Jic. Våra minpositioner i Stor·klwlms sbrgi.ln1 iiro .helt nl' h h:lll rt i saha<l
af cldf'iirsvar fr:ln bn11 of'h fiig-a troligt sy nes vara att <l e nil gonsin knmtn:t :tit
få s:l dant. Att medverka vid fcirsvaret af dc·ssa vore en vigtig 11ppg-ill li'• r liTId . p:tnsnru:!b r, oeh <le me<IPI, som :tlll'iinda s nit gi'•ra <1om liirnpli g-a hiirtil , vore
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icke illa a.nviinda. Kunde man rlcrfiir f:I 2-L:nn utbytt mot en l !> cn1. kan on, s?L
vo re 1lonn ed mycket vunnet.
Beträffande sjöduglighete n, erhöll s rlessutom tursiikrau om att drt nwcket
viLl skulle kunna gå för sig att förstärka denna om man så ville: i synncrlw.t om
tornet af'toges c:a. 2 fot, och erinrades härvid om ilet af 1880 års ee rtkomitu föreslagna. sätt att öka. stabiliteten. För ntt försvara minpositionerna ogdo dock dessa. fartyg tillriieklig förmåga af sjödugligh et, framhölls det, under det att dera s nuramndo bostyekning gjorde 1lem niistan oanl'ii.ndbam iifven för denna nppgift. Det
förstn som borde göras var alltså, att gifva dem en ny och för dera s nppgift
hi.i ttro passande bestyolmi.ng, t. ex. on 15 cm. kanon och 2 st. 57 mm. b .noner.
Hiircmot inviindes, att det ieko kund e vara fullt praktiskt att sii.tta. on s:"L pass
snabbskjutande kanon som nutidens 15 cm . kanon uti ett fartyg, der dess si<l origtning iekc kunde verkställas oborooncle af f:u-tygets rörelser. Skulle <lon placoms der, sil borde den skjttta öfver barbette; men i si'L fall blefve iin<lringskostnaderna sannolikt allttl)r stora , fur att föränd ringen i sin helhet skulle vara hefog:tll.
Flertalet af de närvarande yttra<le sig emellertid for att någonting bonlo göras bctriiffande dessa. båtar oeh den fram stiilda fi·ågan: Anse de nii:rvantnde
att Iii-kl. pansarblitar (år(jmw en biittre bestyckning ii n elen nzwarande? besvarades med öfverviigande ja
Red.

(In sänd t.)

Om torpedbåtarne mom Europas större mariner
och

några jemförelser med våra svenska båtar.
Ibland de anfalls- eller försvar:> medel, h varmed den mo"
uti senare hälften af
Llerna tekniken försett örlogsmarinema
XIX århundradet, har väl intet framkallat en sådan förbittrad strid . om dess verkliga värde som torpedbåtarne. De ha f va
entusiastiske försvarare, men äfven envise motståndare. A
ena siclan hafva vi sett, hurn nti verldens andra marin, L1en
franska, en sjöminister nästan hel t och hållet instälcl e byggandet af stora pansarfartyg för att bygga rle:::to fl era torp edbåtar; å andra sidan se vi, lturn en fordom betydanc1e, nn åtflr
i starkt framåtsl~ridanu fl staAcl marin, den nordam erikanska,
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nästan helt och hållet saknar torpedbåtar. Alla europeiska
örlog,.;maririer äga dock ett större eller mindre antal torpedbåtar af olika typer.
Äfven beträffande torpedbåtames storlek och sättet för
deras bestyckande, hafva många olika meningar gjort sig gällande. I allmänhet har dock visat sig en benägenhet att öka
torpedbåtames deplacement och dermed deras förm8ga att röra
sig i öppen sjö och af ett mera sjelfständigt upptrridande. Ett
annat framstående drag hos de nyare båtame är, att den rörtuben allt mer och mer unelanträngt den fasta bogtuben,.
lio·a
b
och att båtames artilleribestyckning betydligt ökats.
Frånser man de s. k. torpedbåtjagame, hvilkas egenskaper mera närma dem till de större fartygen än till torpedbåtarue kan man indela dessa senare uti fem klasser, nemligen: '
1:o) Öppen sjö torpedbåtar af 100 ton.; deplacement eller deröfver.
2:o) I-klass torpedbåtar af 60 a 100 tons deplacement.
3:o) II-klass torpedbåtar af 40 a 60 tons deplacement.
4:o) III-klass torpedbåtar af 20 a 40 tons deplacement.
5:o) IV-klass torpedbåtar, vedett-båtaL·, af under :20 tons deplacement.
Uti det följande komma vi att redogöra för nu färdiga
och under byggnad varande torpedbåtar inom _följande sex
länder, nemligen England, Frankrike, Tyskland, Ryssland,
Österrike-Ungarn och Italien, och komma vi dervid att hålla
oss till ofvanstående klassificering.

England.
Af öppensjö-båtar eger England torpedbåten .;JJ. 80 af 40
m. längd och 105 ton samt .Ai. 81 af 42,7 m. längd och 140
ton. Den förre är bestyckad med 4 st. 3-puncliga snabbeldskanoner och 5 st. ' torpedutskjutningsapparater; elen senare
förer 5 st. 6-pundiga snabbeldskanoner, l st. kulspruta och 3
st. torpedtuber.

Af I-klass torpedbåtar finnes uti engelska mannen ett
stort antal. Alla utmärka sig för en särdeles kraftig bestyckning såväl beträffande torpeder som artilleri. Artilleribestyckningen, som på en 96-tons båt uppgår till 3 st. 38-mm . kanoner och 3 st. 25-mm. kulsprutor, föres ej alltid till sitt fulla
antal. Endast när båtame skola utföra rollen at försoamre
af egna större fartyg emot fientliga torpedbåtar, föres full
bestyckning. Fasta bogtuber äro nästan helt och hållet öfvergifna. Icke mindre än 20 båtar (90 ton) sakna bogtuber och
hafva blott två par rörliga tuber.
Bifogade tabell upptager dessa I-klass båtars antal och
hufvuddimensioner.
1884 1886 1886 1886
Typ af år
4
4
5
Antal båtar
5
Längd i m eter 34,4 38,t 38,t 38,1
90
90
Deplacem. i ton 80
90
18
19
19
19
Fart i kno1)
730 590 850 1000
Hästkraft. 1'n d.
Antal 38 m m.
2
2
2
kan.
Antal 25 m m.
2
2
2
2
kulsp.
5
5
4
3
Antal tuber
Y. Wh.*)
2 Th.*) T h.
f
Byggda af
t2Y.*)I -

1886 1887 1887 1889
20
2
7
18
30,5 38,1 38,1 39,o
90
90
70
96
19
19
19
19
700 850 850 1000
2

2

3

2
4
T h.

2
5
Y.

3
5
Y.

--

-

-

-

2
2
Kö~ta

fr an
Chi lo

Af båtar mellan 40-60 ton: har England inga
Af III klass båtar har England ett antal äldre båtar. Af
dessa är torpedbaten ,;tf. l (f. d. L(qhtnin,q) med en rörlig bogtub af 27,o m. längd och 27 tom; deplacement, byggd år 1877.
De öfriga 18 båtarne, af 25,r, m. längd och 33 tou doplacement, äro byggda åren 1879- -80 och kunna alla anses vara
föråldrade.
Af de s. k. vedett-båtame, i England kallade II klass
torpedbåtar, eger engelska marinen ett större antal. Dessa
*) Th. = Tbornyroft; Y. = Yarrow; Wh. = White.
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föras af de st6rre slag:;keppen till ett antal af 1 a 2 per slagskepp, eller ock ombord på något af torpedbåt-Jepotfartygen
Hecla eller Vulcan, hvilka hvardera föra 9 stycken af dessa
små båtar. De äldsta af dessa ha.fva två korgtuber; de dernäst byggda två fasta bogtuber (utskjutning kan endast, ske
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med krnt). De nyaste l O båtarne, byggda af Yarruw, föra
en rörlig tub akternt. Här har Jen rörliga tuben vunnit försteget framför elen fasta bogtuben. Frånvaron af fasta bogtuber göra äfven att denna båt har en stor rymlig skans förut
och ett rymligt rum akterut och a t t den således kan föra ett
stort antal man skyddade under däck.
Före::>tåencle tauell gifver b:'ttarnes dim ensioner. Deplacementet är gifvet för båtarne tomma, klara för insättning. FullL
lastade hafva de circa 3 tons större deplacement.
En del af dessa båtar hafva ett öppet sittrum akterut
(liksom Yåra stångminebåtar) och äro de då försedda med
sjelfverkande länsningsventiler. Andra äro heldäckacle. De
12 \V hi te· b å tame af trä äro s. k. "turn a bon t-båtar". De äro
af 57 eng. fots längd och göra tjenst 8åsom vanliga ångslupar till de fartyg, ::;om ega sådana. Dessa båtar äro inrättade
för att kunna taga upp och hålla ångan uppe stående i sina
skrån.
Uti engelska marinen har den rörliga tubens företräden
framfiir den fasta bogtuben till fullo blifvit uppmärksammade
och man ser, huru en stor del at deras I-klass båtar ej ega
nåyon bogtub och huru alla nyare små torpedbåtar blott hafva .
en rörlig tub akterut. Ett annat utmärkande drag hos alla
engelska torpedbåtar är deras kraftiga bestyckning, hvaraf
i38-mm. kanonen med axelstöd utgör hnfvudbesttmdsdelen.
Med den blick för det praktiska, som _utmärker elen engelska sjöofficern, är llet ej und erligt, att axebtödet helt och
hållet utträngt rigt::;krufvarne.
l <hm/crike.

Af öppensjö-båtar har franska flottan :!0 st., dels fäl·diga,
cleb un..ler byggnad.
Bifogade tabell upptager des::;a båtars hnfvudsakliga dimenswner.
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Typ
>>An·ilc»
»AYant-Gartlc• l »Ourng:m>>
•Courettr»
b7
5
3
Antal båtar
5
45,;,o
Längd, meter
42
46
43,55
114
Deplac., ton
1'20
150
104
23,5
Fart, knop
205
1!0,5
20,5
Ind. hästkr.
1200
1600
1500
1GOO
8
14,5
16,6
2~
l Kolförråd, ton

Alla dessa båtar föra en bestyckning af 2 st. 47-mm . kanoner.
De tre första typerna hafva en fast bogtub och en rörlig
tub akterut. Båtarne af "Ouragan"-typen hafva 4 rörliga
tuber.
Af I-klass båtar finnes 14 färdiga, hvarjemte 23 äro under byggnad. Af de 14 färdiga båtarue är en, .;}i. 151, f. d.
kauouuåten Gabriel C!tannes , som blifvit omändrad Lill torpedbåt; 9 ::;t. äro af Balny-typen (längd 40 m.; deplac. 77 ton; fart
19 kn.), dessa föra två fasta bogtuber och ett st. 37-mm. revol verkanon. De öfriga 4 färdiga båtarue och alla de 23 under byggnad varande äro af samma typ som .,1'f. 126, hvars
dimensioner m. m. äro: längd 36,7 m.; breeld 4,& m.; deplac. 79,5
ton; fart 21 kn; ind. hkr. 900 ton; kolförråd 12 ton. De äro
bestyckade med 2 st. 37 mm. revolverkanoner och föra två
rörliga tuber, en midt på båten och en akterut. De~sa båtar
byggas hos M. N ormand i Havre. De nu färdigbyggda hafva
endast en propeller, panna af lokomotivtyp och compoundmaskin; men de under ::,yggnad varande erhålla trippelexpansionsmaskiner för att få ett jemnare vridningsmoment, oaktadt de
levererade båtarne, särskild t N :ris 126-128, gifvit lysande resultat med sina con1pounclmaskiner beträffande kolförbrukning.
Vid 10 knops fart var nämligen kolåtgången endast 0,4s kg.
pr hästkraft-timme och vid 21 knops fart c:a l kg.
Af II-klass båtar finnes 83 stycken, deraf 15 båtar af 34
m. längd och 53 tons deplac. under byggnad. Dessa båtars hufvuclsakliga dimensioner gifvas i närstående tabell.

--Typ
Antal båtar
Längd, meter
Deplac., ton
l Fart, knop
Ind. häst-kr.
Kolförråd, ton
Byggnadsår

.Ni. 65
18
33
50
20
500
8,3
1878-85

.M.130(u. hyggn.)
15
34
53
20

600
4,3
1891

.M 99
50
35
54,1
19
525
8,3
1885- 88

Dessa båtar föra alla en bestyckning af 2 st. 37-mm. kanoner. .l'i. 65 har två fasta bogtuber; .;}%. 99 en fast bogtub
och en rörtig tub akterut; ,i}1, 130 har tvenne r örliga tuber
akterut.
III-klass båtar G.nnas i franska marinen till ett antal af
41 stycken, men de äro alla af äldre konstruktion, byggda
före år 1883. De äro af 30 a 35 tons deplacement.
IV -klass båtar, afsedde att föras om borJ på de större
pansarfartygen och kry;;sarne finnas till ett antal af 6 st. om
10 a 20 ton, och 14 st. om 4 a 7 ton. Af dessa är en typ
om 6,5 ton; 12," m. längel och gör 13 knops fart.
Uti Frankrike äro således under byggnad: 16 st. öppen
sjö-; 17 st. I:a klass- och 15 st. II:a klass torpedbåtar. Af
dessa båtar hafva blott öppen sjö båtarne fast bogtub. Alla
de öfriga 32 båtarue hafva enelast rörliga tuber, miclt på båten eller akterut, hvaraf synes framgå, att den rörliga tubens
fördelar äro högt skattade uti Frankrike.
De franska torpedbåtarne hafva, änskönt de ej ega lika
kraftig artilleribestyckning so;n de engelska batarne, likväl
betydligt kraftigare artilleri än vår a svenska minbåt-ar af
samma storlek; och de hafva för rigtningen axell;töcl i stället
för rigtskrufvar, hvilka ombord å torpedbåtar äro komplett
oanvändbara.
'l'yskland.
Af öppensjötorpedbåtar eger tyska flottan dels 8 st. s. k.
divisionsbåtar ock dels 8 st. af mindre tontal. Härjemte äro ytterligare 8 st. båtar af det senare slaget uneler byggnad.

-
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Divi:,ionsbåtarna äro närmast att anse såsom torpecl båtjag[tre, och då de blifvit beshifna i nästföregående häfte af
denna tidskrift, så förbigås de här. De 8 st. befintliga öppensjöbåtarne äro 44 m. långa och Jeplacera 110 ton; farten är
~2 knop med 1,500 i. hkr. Bestyckningen utgöres af l fast
stäftub, 2 rörliga däckstuber och 2 kulsprutor. De båtar som
byggas blif\·a 20 ton stön·e och beräknas komrna att göra :Z5
knop med 2,500 hkr.
Af I-klass finnes ett stort antal båtar, enligt vidstående
tabell.

l B enämmng
.
Byggnadsår
Byggda af
Antal b?ttar
LängJ m.
Deplacement t.
Fart i knop
Ind . hkr.

Äldre typ
1884-87
V och G*)
l l**)

38
75- 90

19
560 - 1000

l

Äldre typ
1884
1'h. och Y.
3

Ny typ s~--stil ,

36---38

39
83

60-65
20
650

1883- 89
Scbichau
ö4
19- -22
900

Alla dessa båtar förde intill helt nyligc-m två fasta bogtuber; men alla Schichau-båtarne och de ännu brukbara af de
öfriga förändras nu, så att de komma att föra en fast bo,qtub och
två rörliya tuber. Dessa båtar äro försedela med två styrtom,
hvart och ett försedt med behöfl.iga apparater för båtens manövrering. Två kulsprutor.
A.f II-klass båtar finnas 13 st, tillkomna uneler åren 188-~
- 84. Do äro 32 m. långa och af 60 tons deplacement. Farten uppgifves till 18- 19 knop. De anses numera utan större
stridsvänle.
De nu omuämncla tyska torpedbåtarne äro dessutom utrustade med mindre minor, laddade med bomnllskmt och
försedde med elektriska ledningar. De äro ämnade att användas vid förstöring af uppbringade handelsfartyg, som man ej
*) V = Vnlcan; G = Germania.
" ) Af dessa iiro vid 18\JO års slut flera slopade.
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kan föra i hamn, vid sprängning af do ckportar å fientliga
varf, m. m. och affyras elektriskt från båten.
Af mindre torpedbåtar eger tyska marinen blott tvenne
"White-båtar, af trä, förande stångtorpeder.

Östern:Jce.
Öppensjö-torpedbåtar: inga.
I-klass båtar: 23, h vilkas dimensioner äro som följer:
Typ
Antal båtar
Längd, m.
Deplac. t.
Fart, kn.
Ind. hkr.
Byggda af
år

"

"Falke"
2
41,17

88
22
1025
Yarrow
1887

"Habicht"

16
39
83
22
900
Schichau

1886-88

"I{rache"
5

39
85
')-),

--~,.)

lO UO
Schichau

lt)89

Alla dessa båtar föra två kulsprutor. "Falke"-typen har
ö tuber, en fast bogtub, de öfriga parvis, rörliga.
II-klass båtar finnas till ett antal af 2ö, men de äro alla
äldre båtar. De äro om 60 ton, 700 ind. hkr., 18 a 20 lm.
III-klass båtar äro 8 till antalet om 27 ton, 300 incl. hkr.,
15 a 18 kn. fart. De äro alla af äldre konstruktion.
Inga torpedbåtar byggas för Österrike under år 1891.

Ryssland.
Öppensjöbåtar. Häraf eger ryska flottan 6 st., hvilk
alla (utom Adler) tillhöra Östersjöfl.ottan.
Deras dimensioner m. m . angifves af omstående tabell.

-
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Alla dessa båtar hafva två tuber. Båtarne af år 188385 hafva 2, de öfriga 4 kulsprutor.
II-kl. torpedbåtar. Häraf finnes en, Batum, om 48 ton
(år 1880) i Svarta hafvet och dessutom 6 st. 40-tons båtar,
de rat 4 tillhöra Östersjö- och 2 Svarta hafs-flottan (dessa 6
båtar hafva petroleum-eldning) .
Ryssland eger dessutom 27 Bt. äldre båtar om 2?} a 30
tous deplac., förande sjelfgående torpeder, hvaraf 21 st. tillhöra Östersjö- och 6 Svarta hafs-flottan. Vidare finnas 7t
st. stångtorpedbåtar, alla af föråldrad konstruktion.
Uti Östersjön finnes dessutom en Yarrow-båt om 12 ton
för sjelfgående torped och tre ·white-båtar af trä förande
st.ångtorped.
Af de förut omnämda 71 stångtorpedbåtarne tillhöra 2t
st. Östersjö- och 50 st. Svarta haf-;;-flottan .
Under 1891 lära två I-klass båtar om 81 ton vara under
byggnad i Odessa.
Italien.
Italien började anskaffa torpedbåtar för
riga nu nämnda magter. Härigenom kunde
del af utlandets erfarenhet. Italien ökade
båtars storlek från 40 till 88 ton.
Bifogade tabell gifver en resume af de
båtarue och deras dimensioner.

sin flotta efter öfItalien dntga föräfven genast sina
italienska torped-
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l fast bogtub och l rörlig
tub akterut.
III kl. båtar: l kulspruta, 2 fasta bogtuber.
Uuder år 1891 bygges hos Schichau för Italiens räkning
6 st. båtar liknande den ryska Adler (46,,; m. läng(1, 160 ton
deplac., 26 knop) samt 12 st. I kl. båtar.
Inom italienska flottan finnes äfven U st. -White-båtar
af trä och en elektrisk båt, system Reckenzaun .

Bestyckning: Typ "Aqvila": 1 st. 37 mm. kanon, 2 kulsprutor, l fast bogtub, l
rörlig tub midt på fartyget
och l d:o akterut.
2 bogtnber, 2 kulsprutor.
Typ a~ti. 76:
2 kulsprutor, samt antingen
Typ a~Yi. 56:
2 fasta bogtnber eller ock

Af ofva~1 anförda reclogörebe framg:tr, aU man för Europas alla större mariner har anskafFat eLt stort antal af dessa
små krigsmaskiner och att man nästan öfverallt kommit att
an vän ua torpedbåtar af fyra olika slags storlekar, nämligen:
båtar, af öfver 100 tons depl., aft>edda att åtfölja flottorna
alla väder;
b{ttar, om 60 a l 00 ton, ämnade till att, åtminstone i närheten af kusterna, kunna åtfölJ'. a flottorna·,
båtar af mindre storlek 30, 40 a 50 ton, afseelda till kust
och hamnförsvar, samt
båtar, om lO a 15 ton, afsedela att föras dels af dertill särskild t
afseelda fartyg, dels af slagskeppen eller andra större fartyg.
Anställer man en jemförelse emellan dessa fyra klasser
torpedbåtar och de typer vår flotta eger, skall man finna, att
vi ej ega några s. k. öppensjöbåtar och med etL unelantag när
inga fartygstorpedbåtar. De följande två klasserna representeras af våra I och II klass minbåtar om resp. 65 och 4U ton
och äro dessa båtar väl lämpade för våra behof.
Af öppensjöbåtar har svenska flottan icke något oafvisligt
behof. Vi komma aldrig att uppträda på de stora verlclshafven och för Östersjön och Kattegat kunna våra I kl. båtar
anses passabla. Att öka dera!'l storlek till, säg 80 ton, vore
att onödigtvis fördyra båtarne.
Äh·en våra II kl. båtar knnna betraktas s:"tsom i mer eller
mindre hög gratl sjögående fi'lr våra farvatten, och allelenstund
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de tillfällen, vid hvilka våra millbåtar skulle kunna tänkas
behöfva operera i öppna sjön, äro ytterst få, så kan det med
skäl ifrågasi:ittas, huruvida vi för vårt bruk, hatva behof af
en större båt än denna 40-tonnare. De flesta af dem sakna
emellertid ångstyrinrättning, en högst betänklig brist; en brist
sorn betydligt försvårar deras handterande uti vår trånga skärg~trd. Tvenne andra brister hos våra båtar, såväl I som II
klassens, äro, att de blott hafva fasta bogtuber och det är med
odelarl glädje svenska flottans yngre officerare hafva sett att
de två under byggnad varande II klass båtarue skola erhålla
dels ångstyrinrättning, dels en rörlig tub akterut.
Tack vare denna tub, skola de officerare, som i farans stnncl
komma att föra dessa båtar till strid, dervid medföra vissheten att de alttid kunna påräkna tillfälle till skott, när de framgå till anfall med dem, h varemot med nu befintliga båtar de
riskera, att farvattnets ringa utrymme ej skall gifva dem till_
fälle att få sina bogtuber att bära, utan att de gagnlöst skola offra
sina lif och sina båtar uneler förtviflade försök att få tillfälle till
skott, härvid äfven ihågkommandes att några af dessa båtar
sakna ångstyrinrättning, och derför äro temligen svårmanövrerliga.
Dessutom äro våra såväl I som II klass båtar mycket illa
utrustade med artilleribestyckning, ty dels är denna fåtalig,
dels är den placerad på ett olämpligt ställe och dels är bestyckningen monteraEl uti en ytterst svårhandterlig och ombord å torpedbåtar opraktisk lavett.
H vad storleken af våra II klass båtar beträffar så är den,
för båtar som mera s1'lecielt afses till kust- eller hamnförsvar
kanske väl stor. För oss med vår skärgård, skulle en liten
20 tons båt härtill vara fullt tillräcklig. En sådan båt kan
föra fast bogtub och en rörlig tub akterut; den skulle vara
tillräckligt sjöduglig och hafva förmåga nog af sjelfständigt
uppträdande för t. ex. Stockholms skärgård.
Vid förflyttning på längre håll t. ex. från Stockholm till
Carlskrona eller Göteborg, skulle dessa båtar, såsom det redan
)

för ett par år sedan föreslogs uti denna Tidskrift, mycket väl
kunna transporteras på jernväg.
H vad de s. k. fartygstorpedbåtarne angå, tyckas förhållandena nu något ljusna inom vår flotta, och man kan hoppas, att sådana sjövidunder som t. ex. Sveas "stora ångslup"
snart skola vara historiska minnen blott. Med Götas nya ångslup är ett steg taget i den rätta riktningen, och dylika små
båtar, bev~irade med sjelfgående torpeder i korgtuber, skulle
mången gång fullt kunna er,;ätta de stom och dyrbarare torpedbåtarne.

Om det moderna krigsfartygets tre vapen och den
af dem betingade taktil<.
(Furts. och slnt från sill. 171.)

De olika lägen

hvilka flottorna erbjuda sig som angreppsföremål för torpedbåtar.

Vända Vl oss nu mot torpedbåtames anfallsföremål under
striden - nemligen eskadrarne och flottorna - så äro i allmänhet 3 fall att taga i betraktande. l :o) Då en fientlig flotta
formerar sig för att inleda en artilleristrid och således vänder
flanken till; 2:o) då hon närmar sig med stäfven emot m otståndaren; samt 3:o) då hon st. yr en kurs, som aflägsnar henne
från motståndaren.
Låtom oss nu betrakta dessa fall något närmare. Hvad
det första fallet angår så synes det vid första påseendet vara
ett för torpedbåtarne särdeles gynnsamt, så till vida att fienden
erbjuder hela sin bredsida; detta eger likvisst blott då tillämpning, när den fientliga flottan såsom i disigt väder kommer
i sigte på nära håll; särskildt gynnsamt blir detta fall, om
fienden då ännu ej korsat motståndarens km:>.
'Jlidskr.

-i ffjöo. 18 91.
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Detta fall kan inträffa, men blott såsom en tillfällighet.
Vi antaga derför till en början, att en flotta, i förväntan att
motståndare n går in på dess afsigter, vill inleda en artilleristrid och styr uti en för dylik strid lämplig formering en
kurs, som skär mots'tåndMe ns vinkelrätt. Men ett dylikt framryckande förutsätter en så stor distans från fienden, att flottan ännu har tillfälle att slå in på en fiendens motsatt kurs,
om denne icke går in på en dylik strid, uta11 afbryter det
direkta närmandet. Det blir då fråga om, huru stor denna
distans måste vara.
Är flottan redan formerad för artilleristrid , så måste, med
afseende på: att signaleringen tager tid i anspråk, att fiendens
fart sällan är bekant, samt att manövrerna s utförande icke
alltid kommer att verkställas med fullkomlig precision, denna
elistans åtminstone vara lika med 4 ggr den svängningsbåge,
som fartygen måste beskrifva för att styra en den fientliga
flottan motsatt kurs . Är t. ex. denna svängningsb åge en qvarts
cirkel, svängnings diametern 3 kabellängde r och således qvartscirkeln = 2 1/! kabellängde r, så måste af::;tånclet från fienden
minst vara 9 kabellängde r eller 1,800 m.*) Skall flottan dessutom intaga en bredsideform ering, måste detta vara verkstälcl
på ofvan n ämnda afstånd. För att nu tillämpa det h är sagcla
på torpedbåtan fall, så finna vi, att båtarue måste genomlöpa
en sträcka af 2 t1ll 3,000 m. för att komma på skjutdi::;tans
från anfallslörem ålen, en väglängd, som de tillryggaläg ga på
3 a 4 minuter. Anfallsföre målet har likväl ingen fix position
utan är i rörelsfl, samt detta i en rigtning vinkelrät mot anfallslinien, försumma derför torpedbåtar ne att i god tid rycka
fram och har den fientliga flottan redan öfverskridit kurslinien för den egna, sig direkt närmande flottc,n, så gestalta
sio·
förhållande na i det hänseendet oförmånliga re för torpedb
*) Om man Yicl hilr if'rilgavar;tmle fall :mtager tiden fur svil ngningon till
2 minnter sit blihor nf'sti'mdct till 1iendcn efter manöverns slut blott ('irk:L 3 kabollilngllor, om honden gör lG kw•p ouh egen flotta vilmlcr med 10 knops hastighet.
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båtarne, att fienden avancerat för långt sidovägen; torpedbåtame måste då följa h onom och förblifva då så mycket lä11 gre
utsatta för hans eld,
Om vi nu vända oss till det läge, hvari den såsom anfall sföremål för torpedbåtar ne Yarancle flottan befinner sig, så
synes detta i och för sig reclan vara s;'t farligt, att man måste
lu ta till elen åsigteu, att det knappast t0rde finnas någon befälh afvare, som kommer att utsätta sin flotta för något dylikt.
Ty, oafsedt att det icke är lätt, att i förväg träffa elen rätta distansen ±ör att utan fara passera framför en direkt framryck ande fiende, i synnerhet om flottan skall formeras på det
oivan antydda sättet, ::.å är, till och med om hon i rätt tid
tager en kurs, som bär mot fienden, hennes läge alltid ytterst
ovisst. Efter denna gir åt fienden h:om mer flottan nemligen
i de flesta fall att befinna sig i en formering, hvars llL1fvuclutsträkning ligger vinkelrätt mot des::; knrsrigtning ; innehar
fienden dervid en formeriug i kun;liniens rigtning, så är den
först nämnda flottans li:i.ge så till vida ogynnsamt, att fienden
komm er att med alla sina fartyg bryta, igenom pii ett och
samma ställe; har åter den ifrågavaramle flottan intagit den
nya formeringen utanför motståndare ns kun;]inie, så är h on
äfven cler i ett oförmånligt läge, cH den åt fienden vända flygeln under förbipassera mlet blir utsatt för en öfverväldig ande
eld. I sistnämnda läge blifver det för den ifrågavaran de flottan bäst, att direkt kasta sig öfver fienden i stället för att
med en motsatt kurs passera förbi densamma. Men huruvida
under dylika omständigh eter signalering ännu i rättan tid
torde kunna ega rum, är väl tvifvelaktig t och ett oberoende
uppträdam1 e af de enskilda fartygen måste leda till upplösmng. Det ändamålsen ligaste för en flotta, som i en bredsideformeri ng skär motståndare ns kurslinie, vore att, i stället
för att hålla sin kurs, medels kontremarsc h vända mot fienden, så snart teten passerat den tänkta kurslinien; detta förutsätter likväl åter att af.'3tåndet från fienden är tillräckligt
stort för att queuen icke må utsättas för någon fara.
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För de anfallande torpeclbåtarne vore för öfrigt en dylik
manöver så till vida förmånlig, att de fortare h.omm e in på
torpedskott vidden.
Af det ofvan sagda föl.ier, att ett möte mellan tvenn e
flottor, så som det här har blifvit betraktadt, sällan kommer
att vara resultatet af .b eräkningar, samt att en artilleristrid
uti nära paralleJa kurser lättast kommer att utveckla sig, om
flottorna under konvergerande kurser komma i11om skotthåll
för hvarandra, båda formerade för en dylik strid. Äfven der
komma torpedbåtarue att finna tillfälle att ingripa.
Ett särskildt motiv för dylika anfall kommer att förefinnas för den numeriskt svagare flottan, om det t. ex. gäller
att medels torpedbåtarne åtminstone hålla de af fiendens fartyg i schack, med hvilka han är öfverlägsen, äfven om det
icke skulle lyckas att försätta några af dem ur str.iLlbart skick.
Ett vigtigt moment utgör under här omhandlade omständigheter afståndet emellan flottorna, då det på detta beror
huru länge båtarue skola förblifva under elden från motståndarns, hvilka de måste följa, om de icke utgå från en position framför (för om) elen egna flottan.
Är afstånclet relativ t litet, så komma äfven enstaka båtar
att kunna gå fram till anfall, dolda af krutröken.
'l'orpedbåtanfall komnm slutligen att spela en stor roll,
när den ena parten vill draga sig tillbaka eller öfvergå till
direkt anfall; i förra fallet komrna de att betäcka återtåget
och i det senare att förbereda anfallet.
Det andra fallet, el. v. s. då en fientlig flotta nalkas med
motsaLt kurs, är, emedan det troligsvis blifver det oftast förekommande, det vigtigaste at de trenne fallen.
För denna förutsättning måste man till en början afhandla
frågan om det afstånd från fienden, på hvilket torpedbåtarue
böra framskickas till anfall.
Det synes vid första påseendet ändamålsenligt, att torpedbåtarne angripa kort innan flottorna sammandrabba och
detta af den orsak, att anfallet då kommer att inträffa i ett
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ögonblick, då de fientliga fartygens uppmärksamhet är distra.herau af det korta afståndet fråu de egna slagskeppen och då
deras rörelser äro bundna. Men i praktiken är tidpunkten
för båtames afsändande icke så lätt att bestämma, da elensamma är beroende på förhållandet emellan elen af flottan för
tillfället använda farten samt den som torpedbåtarne kunna
åstadkom ma och emedan fiendens hastighet vid tillfället troligtvis ej är känd. Äfvenledes är det vigtigt att torpedbåtames manöverfrihet icke inskränkes genom allt för små afstånd från de egna fartygen.*) Å andra sidan får distansen
från fienden i det ögonblick, då båtarue afskickas icke vara
så stort, att han utan afseende på de torpedbåtarne följande
slagskeppen, kan hålla de törstnämnde en längre tid under
sin eld genom att vända om till reträtt. Denna manöver kommer han sannolikt att företaga, när han sjelf förfogar öfver
relativt få t<wpedbåtar eller torpedbåtjagare. Men distansen,
på hvilken en vändning från fienden är tänkbar måste vara
så stor, att en ny vändning mot honom ännu är möjlig, innan
förföljaren hunnit intaga en position, som gör honom till
herre öfver den flottas rörelser, som han förföljer. Skulle
tvenne flottors fart vara lika t. ex. 12 knop och svängningsdiametern hos det sämst svängande fartyget i elen retirerande
flottan 3 kabellängder, så skulle den sistnämnda flottan ännu
kunna utiöra den här omnämnda manövern på ett afstånd af
cirka 12--13 kabellängder från fienden utan att utsätta sig
för den beskrifna faran. Tager man åter i betraktande att
den flotta, som vändor från fienden, icke har sig bekant dennes för tillfället använda hastighet, men att dess egen förminskas under . giren, att signaleringen och utförandet af i
fråga varamle ev0lution tager mera tid i anspråk, än som
*) Ant:ig<l vi t. ex. att tvi\ Huttur rör<l sig emot hv<wlmlra. mod 12 kuops
fart. ]\l 2 minutarR (\lstans skickar i·lutbn .i. fram sina tnrpl'clb<'itar, lnilka
göra 20 knop. Pil 3 3/ 1 Minut komma lluttonw, att hafva n;irnwt sig till '/, min.
dist., medan torpedbåtarna haf,-a intriiffat ,-id flottan B. l '/, minut sonare
kunna de båtla flottornas fartyg sarHJHantriifl·a.
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teoretisl;t antages, samt slutligen att efter vändningen ännu
tillräckligt utrymme måste förefinnas mellan de båda flottorna
för att tillåttt elen e vol uerand E• (flottan) att rätta in :;in a formeringar och dylikt, så måste den ofvan nämuda distansen,
särskildt för eu numeriskt stark Butta, i detta exempel ökas
till åtminstone 18 kabellängder. Vill man för ifråga varande
distans uppställa en allmän regel, torde såsom sådan åtminstone 6 ggr svängningsdiametern kunna antagas.
Har en flotta, som närmar sig stä f m ot stä f eller på det
sätt att hon med en kontrakun; passerar utanför elen andres
formering, kanunit fienden så nära, att hon icke längre, utan
fara att råka i ett obehagligt hge gent emot motståndarens
slagskepp, kan verkställa ett återtåg, så måste hon äfven utstå torpedbåtanfallet; hon kan visserligen äfven der ännu vända
till reträtt för att hålla torpedbåtarne längre i elden, dock
blifver ett dylikt förfaringssätt alltid farligt, s~vida man ej
alltigenom förfogar öfver fartyg, som äro motståndarens öfverlägsna i fart.
H vad angår torpellbåtanfallets utförande, så hafva vi blott
att till det förut sagda tillägga, att torpedbåtarne särskildt
under de här betraktade förhållandena måste und vika h varje
strid med fientliga torped båtar eller torpedbåtjagare om dylika påträffas och att genom största möjliga utveckling af
maskinkraft söka undgå dem, ty deras uppgift är att så snabbt
som möjligt nå sitt anfallsmål; men detta mål är fiendens
l:llagskepp och icke några andra fartygstyper.
Genom fasthållande vid denna princip und vikes äfven en
melee em ellan egna och fiendens torpedbåtar på det område
t>om för tillfället skiljer cle båda flottorua åt och hvarigenom
dessa skulle hindras i sinlt rörelser, ja kanske tvingas till en
lmrsföränc1ring. Till denna uämnda omständigheten måste torpedbåtarne iifven efter utskjutaudet af sina torpeder taga hänsyn och sålede:. manövrera så, att de icke hindra egna fartyg
deras fria rörelser.
Vi komma nu till det tredje fallet, nemligen: då den fient-
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liga flottan håller en kurs, som aflägsnar henne irån den egna.
Efter cle nyss framstälda betraktelserna är den anmärkningen
tillfyllest, att dettct fall är det för torpedbåtarue ogynsammaste och detta i desto större grad ju längre de vid anfallet må:ote
förblifva uuder fiendens eld. Om denne derför har ett så stort
försprång, att han är fullständigt herre öfver sina rörelser och
ingen utsigt finnes att närma sig honom med egna slagskepp, medan likväl vigtiga skäl tvinga till attack, trå bör
torpedbåtanfallet blott verkställas med ett motsvarande stort
antal båtar och stödja sig på några mera snabbgående slagskepp eller torpeclrammskepp, eller i brist derpå på några
luy:::;sare. Detta kom mer att vara så mycket nöd vändigare
om fienden förfogar öfver relativ t många torpedbåtjagare,
h vilka just under omständigheter liknanc13 de här i fråga varande kunna gl'•m :,;tora tjenster vid afvärjandet af torpedbåtanfall, då de äro i stånd att följa torpedbåtarue och h:'illa dem
under en ständig eld genom att vända i rättan tid.

Torpedbåtjagarnas användande i striden.

,l .

Som vi nyss talade om torpedbåtjagarne, skola vi här
lemna plats för de grundsatser, h vilka vid deras an vändande
böra utgöra rättesnöret. Första viikoret för deras verksamhet är stör;:;ta möjliga manöverfrihet: med afseende på deras
organisering för anfall kormna således sammå grundsatser att
\"ara bestämmande som för torpedbåtarne.
De skola äfven så litet som . möjligt vara beroende af hänsyn till egna fartyg; å andra siclan bör deras strid utageras
på ett tillräckligt af~tå nd från egna fartyg, på det att dessa
mtt oinskränkt bestryka det sig närmast omgifvande vattnet
me el si t t artilleri.
Torpedbåtjagarne måste således beordras till anfall i så
god tid, att de på tillräcklig distans från egna fartyg råka
på fiendens torpedbåtar. Gent emot dessa är deras uppgift
att anställa förvirring och att så länge som möjligt hålla dem
under sin eld. Skola de operera framför egen flotta komma
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de i de flesta fall a t t. bäst motsvara sin uppgift, om de söka
framkalla en mel6 blautl ue fientliga torpedbåtarne; skola rle
deremot vara verksamma bakom llen egna flottan så komma
de att. söka behålla torpedbåtarne under sin eld genom att
styra i det närmaste parallela kurser med dem.
'l'orpeclbfttjagarne äro eller skola fttminstone vara torpedbåtarue öfverlägsua i sjöd ng lighet; de komm a derför att geut
emot dessa ofta blifva herrar på stridspbtsen under väderleksförhållanden, som äro ogynnsamrna för torpedbåtarue samt
komma ofta i sj ögång att öfvert.aga deras roll.

Fartygens förhållande gent emot torpedbåtanfalL
För att slutligen bestämma fartygens och flottornas föthållande gent emot torpedbåLaufall må fö r det enskilda fartyget såsom allmän regel gälla, att styra ji·un torpedbåtarue,
förutsatt att detta kan ske, innan båtarue kommit in på skjutdistans, och att derefter gå med högsta lr,öjliga fart . På
detta sätt kornmer fartyget att länge kunna hålla båtarnfl under sin eld, innan dessa kunna skjuta sina torpeder.
Denua regels efterföljand e törutsätter naturligtvis att torpedbåtarne upptäckas tillräckligt tidigt. Är detta icke förh{dlandet bör fartyget välja en kurs så, att detsamma erbjnller minsta möjliga träffyta; det kommer således att med forcerad fart gå rätt på de af fiendens båtar, som närmast hota
detsamma, underh åll ande en liflig eld från snabbelds- och maskiukanoner; att öka farten så hastigt, som omständiglwterna
det fordra är väl i r egel icke möjligt, men mås te man i detta
hänseende ås tadkomma det bästa möjliga.
Befinn er :;i g ett fartyg uti farvatten, h varest det alltid
mi:ote vara beredt på dylika anfall, så bör det vid alla väderleksförhållanden, under hvilka torpedbåtanfall hafva utsigt
att lyckas, i all synnerhet n attetid, h ålla en fart, so1~ icke gör
anfallet lätt för båtarne, så vida öfriga omständigheter ej lägga
hinder i vägen derför.

Såsom allmänna regler kunna de, för enskilda fartyg gifna
äfven gälla för flottor; lik väl är cle ra~ utförande svårare än
för rle enskilda, sjelfstä~~digt opererande fartygen; ty blifva
dessa använda af enskildet fart.yg, som tillhöra en flotta eller
eskader så kan detta leda till fullständig förvirring och upplösning af det taktiska förbandet; följa äte r enstaka taktiskt
sj eljiitiindiga afclclnin.r;ar af en flotta utan vidare dessa regl er
vid ett t.orpedbåtaufall, så kan just derigenom fiendens ändamål med det iscensatta anfallet befordras, i det han finner
tillfälle att här eller der anfalla med e~ öfverlägsen styrka.
Man får aldrig glömma att torpedbåtanfall ofta skola kunna
uppnå sitt ändamål utan att hafva skadat något fientligt fartyg; deras hufvuduppgift kan ofta ligga deri, att sprida förvirring i fienden s leder och derigenom lösa hans taktiska förband.
Af de två först anförda manöverreglerna kunna sålunda
flottor blott. göra bruk, da detta kan ske utan farliga rubbningar i ordningen och fara för isolering af enskilda delar af
flottan; i allmänhet komma flottorna att i öppen sjö få söka
sitt bästa skydd mot torp edbåtanfall uti stor fart, uti snabbskjutande kanoner och kulsprutor sa mt sl utligen nti t.orpedbåtjagare. Men det kommer alltid att vara af stor nytta om
flottorna geno m en rationel indelning och formering försäkras
om största möjliga manöverförrnåga och om man und viker
att erbjncla torpedbåtarne ett stort och i sina rörelser bundet
anfallsföremåL

Torpedbåtanfall under natten mot under gång varande fartyg
och flottor.
Med afseende på dylika anfall f<lr man framför allt icke
förbis e, att de gent emot en under gång varande fiende äro
i salmad af h varje säker operationsba.s; en sådan är emellertid särskilclt und er natten nöd vändig om de medverkande torpeclbåtarnes antal är stort. Vid såda11a anfall kunna således
blott ett fåtal båtar deltaga. Dy l i l.:: a nattliga torperl båtanfall
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äro företag, h vilkas framgång mera är beroende af tillfället, än
af någon beräkning; ty det är i första hand frågan om att
uppsöka anfallsföremålet och sedan att på rätt elistans från
detta afskjuta sina torpeder. .M:en om fienden ej förrader sig
sjelf genom att föra långt lysande lanternor är väl uppsökandet oftast en vansklig sak och ett rigtigt uppskattande af
skottvidden så svårt, att träffsannolikhet blott s.ynes kunna
ernås genom ett nästan omedelbart närmande till anfallsföremålet.

Rammefl i fartygs- och eskaderkriget
Det åter~tår oss ännu att behandla användandet och värdet af det moderna örlogsfartygets 3:e vapen, rammen. Antingen man gifver detta vapen första, andra eller tredje platsen, är det n11der alla förhållanden ändamålsenligt att, vid
byggandet at nya fartyg, af alla slag, ända ned till båtame,
vara betänkt på en konstruktion af förstäfven, som sätter
dem i stånd att i striden med sina likar utföra en rammstöt
så ofta tillfäl le dertill erbjuder sig. Kostnadssynpunkten får
härvid icke komma i fråga och detta så mycket mindre, tlom
en stark förstäf äfven af andra orsaker är nödvändig.
N atnrligtvis gäller detta särskild t al la certer af slagskepp,
h villm alla utan undantag måste vara försedda med ram.
Rammen kornmer förnämligast till sitt rätta värde
när artilleriet och särskilclt torpeden hafva gjort sin skyldighet. Detta gäller såväl i fråga om strider emellan fartyg som emellan flottor. Så t. ex. kan det hända, då tv~inne
Hottor passera förbi h varandra med motsatta kurser att fartygen i teten, sedan de afgifvit sin eld, kasta sig öfver dom
i fiendens queue (eller de senare på de förra ) för att sålnnda
inleda en rammstrid. Af samma orsak är det högst vicrtigt
'
att flottorna städse äro så formerade, att de genom en samtidig vändning kunna öfvergå till det direkta anfallet.
Men rammen kan äfven såsom hufvudvapen bestämrna
stridens förlopp och utgång: vid strider enstaka fartyg emel,...,

lan under förutsättning af större styrförmåga och under v1ssa
omständigheter af ::;törre ha::>tighet - i sjöslaget uneler förutsättningeu att man betagit fienden hantl frihet i sina rörelser
och förstört hans taktitlka förband. Fastän äfven i detta fall
större styrförmåga, re::;pekti ve hastighet, i och för sig utgör
ett hög.:::t vigtigt moment, så är dock här i första rummet nöd vändigt att fienden må blifva afhänd begagnandet af sin numeriska öfverlägsenhet och det fulla nyttjandet af sitt artilleri och sin torpedbestyckning, i det att grunden för hvarje
' förutbestämning eller beräkning umlandrages genom de ständigt nya lägena mellan de i olika rigtningar gående fartygen.
Naturligtvis kommer slumpen att i en dylik strid spela en stor,
ja ofta en afgörande !'oll; men af de föregående betraktelserna
ötver artilleriets och torpedens användande framgår, att elen
uumeriskL sta rkare fienden enligL all sannolikhet. kommer att
blifva segrare. Den svagare kommer derföre kanske ofta, särskilclt om han af förhållandena ser sig tvingad, att utan stöd
af en stark torpeclbåtafdelniug gå in på en strid, hell re att
öfverlemna sitt öde åt slumpen, än att utsätta sig för ett nästan säkert nederlag; han kan ::;å mycket förr göra det, om
han kan förlita sig på de kommenderande officerarnes och sina
fartygs duglighet, hvilken just i en elylik strid kan visa sig
till sitt fnlla värde. Pa sina officerare kan befälhafvaren förlita sig, om dessa äro letl.da af den moderna taktikens anda
och icke äro i behof af en hel raLl paragrafer ur de takti::;ka
reglementena såsom rättesnöre för sina handlingar - - på sina
fartyg, om dessa uppfylla de fordringar vi hafva uppstält. på.
rammst~ifven liksom förut med afseende på torpedfartygen.
H vad beträffar stäfangreppen, så utföras dessa mot ett
fartygs bog eller laring eller emot dess :;ida; med afseende
på närmandet äro i synnerhet två fall att särskilja: om fartygen nitrma sig h varandrn med motsatta eller nära motsatta
kurser eller om de styra parallela lika eller kon v er gerande
kurser, så att det ena fartyget hinner upp det andra. Rammstötens kraft kommer, om den lyckas, i det förra fallet i all-
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mänhet att vara :;törre än i det senare, men rammstöten sjelf
är svårare att utföra, ty hos mot hvarandra gåe:r:de fartyg
beror verkstätlandet på styrningen, men hos fartyg nnJer lika
eller föga olil(a 'kurser deremot på den förföljandes snabbhet.
Stöten stäf mot stäf under konträra kurser kommer att förekomma så väl i striden mellan enstaka fartyg som flottor, men
blir väl oftast en följd af slumpen och icke af beräkning.
Den som söker att utföra en elylik stöt, måste vara säker om
att hans rörelsemoment är större, än fiendens samt att hans
fartyg icke kommer att lida någon skada, som allvarsamt inskränker dess :;triclscluglighet. Oftast torde vid dylikft rammstötar fartygen glida af hvarandra. Den mot låringen af ett
fartyg utförda stöten erfordrar en relativt ringa kraftansträngning för att på ett obehagligt sätt skada det rammade fartyget i dess stridsduglighet, då det är tillfyllest att träffa roller
och propeller.
För att nu öfvergå till sjelfva rammstriden, kan det här
blott blifva fråga om allmänna grundsatser derför.
Den, så att säga normala, utgångspositionen för en rammstrid emellan tvenne fartyg kan i allmänhet för båda parterna
antagas vara ställningen med motsatta kurser. Befinner sig
den ena motståndaren styrande i någon rigtning framför
den andra, så behöfver den förre blott aLt i rätt tid gira mot
den senare. För att utföra en ...-erksam rammstöt mot. det
fientliga fartygets sida erfordras, att elen rammande, då han
kommer in i den anfallnes döda cirkel, redan befinner sig i
en rigtning, som skär den senares kurslinie. Den anfallne
har deremot blott att bemöda sig om att alltid hålla sin stäf
m o t motståndaren.
Vändningen efter passerandet af det fientliga fartyget bör
i regel ske mot dess kölvatten, såvida man ej är säker om att
kunna vända på mindre cirkel än detta.
Det kommer då snart att visa sig h vilket fartyg, som eger
den större svängningsförm8ga~1, för att derefter besluta om
det vidare uppträdandet.
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Vänder motståudaren, sedan han passerat på ramningsdistans, åt den andra sidan, så kan man i allmänhet antaga,
att han förlitar på sin större styrförmåga.
Kan man ej räkna på sitt fartygs styrförmåga bör en
rammstrid om möjligt undvikas, och till den ändan högsta
möjliga fart användas för att vinna plats och förblifva herre
öfver sina rörelser.
lVIötas tvenne fartyg stä f m ot stä f så kunde vid lika hastighet en dylik stöt utan fara undvikas af motståndaren, om
distansen dem emellan ännu är större än 4 ggr den svängningsbåge, som det ifrågavarande fartyget måste gira från sin kurs
för att gå klar motståndaren. lVIed hänsyn till att fiendens
fart är obekant kan 7 a 8 ggr ofvannämnda distans tjena
såsom måttstock.
Befinna sig tvenne fartyg - t. ex. i en artilleristrid
uti i det närmaste lika kurser, bredsida mot Öredsida, på en
distans från hvarandra, som låter vänta ett rammanfall, så
har i händelse af ett rammförsök det hotade fartyget att
ögonblickligen reglera sin fart derhän, att motståndaren skjuter
förbi samt samtidigt, beroende på läget, styra för att parera
stöten; det gäller icke blott att omintetgöra ramningsförsöket
utan måste man äfven om möjligt undvika att fienden vinner en'
position akter om eller på låringen af det egna fartyget; således bör man i striden med bredsidorna mot hvarandra och på
rammdistans bemöda sig om att hålla fienden något för om
tvärs.
Då för öfrigt de flesta örlogsfartyg an! ag l igen äro b9väpnacle med sjelfgående torpeder och vid en rammstrid de båda
motståndarn e nödvändigtvis måste komma på en cli!:ltans från
hvarandra, på hvilken torpeden med så godt som säkert resultat kan användas, så kommer vid duellen till sjös, hvarest
inga hänsyn för egna fartyg finnas att iakttaga, torpeden mycket ofta att bestämma förloppet och utgången af manövren.
Hos flottor erfordrar rammstriden att manövrerna för ramning icke hindras af egna fartyg.
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Detta vilkor uppfylles fullst!indigt endast för de slutande
skeppen vid sådana formeringar, som vi ha±va yrkat på för
artilleriet och torpederna (sid o-), h vadan rammfartygens plats
är i queuen vid dylika formeringar. Denna plats bör ä±ven
anvisas dem af det skälet, att de der komma att möta fiender
h vilka redan lidit starkt under artilleriets eld eller torpeder.'
Detta kommer såsom vi redan sett att i iör;;ta hand inträff<1
med fiendens fartyg i te ten; men genom ett anfall på dessa
fartyg förefinnes möjligheten - vid slutna formeringar torde
man kunna säga sannolikheten ·- att förvirring sprides i fiendens leder, samt att den rammande, hvilkens läge efter stöten
måste blifva för honom SJ.elf
ytterst farliot
'
b'.J·ust nti denna
förvirring vinner de största utsigLer, för att i lagom tid kunna undandraga sig ett rammförsök från någon motståndare.
För öfrigt kommer icke sällan det beskrifna resultatet af detta
enda stäfangrepp att uppväga offret af ett fartyg.
Redan af det hittills framstälda kunna vi se att vid elen ömsesidiga genombrytningen intet ramningsförsök kommer såsom
regel att ega rum utom från queuefartygets sida; skall rammen redan i första hand komma till användning så måste äfven anfallet planeras derför och om möjligt bero på
öfverraskning, ty allt iuitiati v måste betagas fienden och al i
samverkan emellan hans fartyg omöjliggöras samt hvart och
ett af dem vara tvunget att handla på egen hand. Stäfangreppet har .. således till ändamål att spränga den fientlio·a
b
formeringen. Ar densamma frontal d. v. s. har en form med
relativ t stor bredd, så sker detta bäst genom ett excentriskt
framryckande; ett koncentriskt anfall bör deremot i reo·el
b
undvikas. Det må likväl i frågakomma, då den fientliga formeringen är en sluten massformering, hvilken från fartygens
sida blott tillåter eu relativt låg fart. Är detta icke fallet
kunna de koncentriskt framgående fartygen lätt råka i kollision
med hvarandra eller åtminstone ömsesidigt inskränka på hvarandras manöverrum, medan hos den excentriska attacken manöverutrymmet villgas för de på detta sätt anfallande farty-
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gen och minskas för de anfallna, såvida dessa vända sig emot
de förra. Visserligen komma vid detta första sar::~mandrab
bande sällan några afgörande stäfangrepp att utföras, men det
närmaste ändami\let kommer likväl att uppfyllas nemligen att
skapa en situation, hvilken är förmånlig för rammens användande af egna fartyg.
Men formeringar med relativt stor bredd komma, i betrahtande af hvad vi redan sagt om flottors formering mecl
afseende på artilleriets och torpedens användande, knappast
att förekomma; derföre måste en af den fientliga formeringens
flanker utgöra, angrepps±öremålet. Detta kan t. ex. ske, då man
med motsatt kurs löper fram parellelt med fiendens kurslinie,
liksom för a t t passera på nära håll, men i det rätta ögonblicket, faller af mot honom och öfvergår till direkt anfall. Med
afseende på det nu sagda hafva vi redan upprepade gånger
hänvisat der på: att man städse måste vara beredd på att möta
ett direkt anfall, äfven när man rör ::;ig i en nära parallel,
motsatt eller lika kurs med fienden.
H vad formeringarna, för en rammstrid angå, så äro de
rent frontala formeringarna, hvilka för detta ändamål vore de
lämpligaste, gent emot dem, som med afseende på artilleri
och torpeder nu och i den närmaste framtiden komma att
vara brukliga, oanvändbara, om man å ömse sidor utgår från
en position mecl mot~atta kin·ser. Anfallsformeringarna för
rammstriden måste således lämpa sig efter de senare, och bör
man dervid blott se till att lwarje fartyg erhåller tillräckligt
stort manöverrum, för att alla samtidigt (eller under omständigheter äfven efter hvarandra) kunna öfvergå till anfall utan
fara för egna fartyg.
Äfven vid anfall på elen fientliga formeringens flank är
det af vigt att detsamma utföres på det sättet, att man kastar
sig med all kraft på en del af den fientliga formeringen så
att densamma bl i r fullständigt sprängd. Derför komma i allmänhet de formeringar att ega företräde, h vilka, i sig sjelfva
enkla, tillåta de särskilda fartygen att utan fara bryta ut ur
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medan samtidigt ledarens kurs angifver den allmänna
Om någon förändring af formeringarna
öfver hufvnd taget ännu är af nöden under framryckanclet
parallelt med fienden, måste denna kunna göras genom någon
enkel evolution (t. ex. en samtidig vändning*).
Så vigtigt ifrågavarande ämne än är, så måste vi likväl
inskränka oss till det nu sagda. Framställningarna öfver
rammstriden hvila på den förutsättningen, att rammandet af
nutidens slagskepp är utförbart utan att den rammande lider
hårdt deraf. Det kan för öfrigt icke blifva frågan om att ett
fartyg skall vara i stånd att utföra otaliga rammstötar. Vid
det ringa antal slagskepp, hvaraf våra dagars operationsflottor
bestå fftr man väl vara nöjd om på en första stöt en andra
kan följa utan att i frågavarande fartyg sjelf riskeras.

aefall~rigtningen.

(Insänd t.)

Kan den stenografiska konsten blifva af någon
betydelse för sjövapnet?
Uneler det vi dagligen äro vittne till att nya uppfinnino·ar
utträno·a
de gamla arbetsmetoder, som vi begagna oss af,
b
o
under det vi se vårt yrke gå ständiga förändringar och förbättringar till mötes, stå vi dock beträffande vår skrift alltjemt }Jå samma punkt, som för 2000 år sedan; och hv~d som
aör detta förhållande så mycket egendomligare är, att Vl runclt
b
omkring oss se en konst spira upp, som på ett glänsande sätt
uppfyller alla nutidens fordringar på ett bättre tillgodoseende
*) Af denna orsak kan den Rpotsiga vinkeln blott \';Ha en liimplig formori1w för ett .anfall pil on frontalt formerad flotta, snm möts nndcr kontrakurs,
mo~ ieko då det giillor att angripa fienden i hans flank.
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af vår dyrbara tid. Ej under då om vi göra oss den frågan,
huruvida äfven sjövapnet skulle kunna draga nytta af denna
konst, den stenogmfiska konsten. Samma fråga har för öfrigt
gjorts inom nästan alla yrken och alltid fått ett tillfredsställande svar.
Vi vilja derför i det följande söka redogöra för de af stenografiens egenskaper, som, enligt vår åsigt, göra den väl
värd att af oss uppmärksammas, samt antyda några af de
många tillfällen då kännedomen om densamma skulle vara
sjöofficeren eller sjövapnet till stort gagn.
Stenogra '!en är en konst, som sätter oss i stånd att långt
fortare än med den vanliga skriften uppteckna såväl våra
egna tankar, som det talade ordet, och, i motsats till hvad
en icke stenograf i allmänhet föreställer sig, är denna skrift
fullt ut lika lättläst och Lydlig, som den vanliga skriften.
Den tager vidare ett rninclre utrymme i anspråk än den skrift
vi nu begagna oss af. Genom dessa. egenskaper förminskar
stenograflen till en oerhörd grad både den tid och det material, som våra skriftliga göromål nu kräfva, och, tack vare
sm lättlärdhet, låter den oss, äfven inom jemförelsevis h:ort
ticl, blifva delaktiga af sina stora fördelar.
För att rätt. förstå dessa stenografiens egenskaper, vilja
vi i korthet omnämna dess grunddrag. Den stenografiska
skriften har, liksom den nu brukliga, sina konsonanter och
vokaler, h vilka efter gitna regler sammanfogas. Men, dels
genom att gifva dessa bokstäfver en mycket enkel form, dels
genom att enligt sinnrika förkortningsregler beteckna vissa ljudförbindelser, och dels genom att för några få, ofta återkommande, förstafvelser, ändelser eller enskilda ord begagna särskilda förkortade tecken, har det varit möjligt att till den
gracl uppdrifva skrifhastigheten, att elen blir minst 4 ggr si't
stor, som i den nu brukliga skriften. Den föreställningen, att
i stenograflen finnes ett särskildt tecken för hvarje onl är
sålerles alldeles origtig. Stenografien är så ytterst enkel att
'J'idskr. ·i %ur. 1891.
Hi
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den tid, som åtgår för dess inlärande, inom kort återvinnes
genom den tidsbesparin g dess dagliga användande medför.
I förbigående må nämnas att Yi med det sagda åsyfta
.A1·encls stenografisk a system. Äldre system finnas, h vilka
visserligen i hastighet kunna mäta sig med Arends, men deremot i tillförlitligh et och tydlighet lemna mycket öfrigt l1tt
önska, hvadan de för vårt ändamål icke kunna rekommend eras. Endast på Arenels system eger vår beskrifning på stenografiens utmärkta egenskaper sin fulla tillämplighe t. Detta
snillrika system har också, trots ;:;itt yngre datum, hos oss
vunnit en ojemförligt mycket större utbredning och användning, än något annat kändt system.
Innan vi öfvergå att behandla stenografien s betydelse för
sjövapnet, vilja vi med några ord omnämna frågans ställning
inom andra länders sjömilitära kretsar. De ], ällor, so m härvidlag stå t t till vårt förfogande, äro dock synnerligen ofullständiga, h vilket är helt naturligt, då frågan är jemförelsevis ny.
I Italien har man egnat saken rätt mycken uppmärksam het. Den förnämste förkämpen för stenografien s användning
inom sjövapnet är här en kapten Oscar Greco, som till och
med uppfunnit ett signalsystem grundadt på denna skrift. I
detta signabyster n användes en svartmålad trätafla, å hvilken
signalen skrifves med flytande krita i stenografisk skrift. Genom detta förfaringssä tt kan naturligtvis , med bibehålland e
af samma tid, som åtgår för hittills använda system, en utförligare signal gi±vas. 'l'eclmen kunna, med den storlek kapten Greco gifvit dem, under ogynsamma omständigh eter afläsas på 1500 meter med beväpnadt öga.
I Tyskland har nyligen stenografien , efter Stol?;e's system,
införts i "Die Marineakacl emie" och "Die Decksoffizierssclmle"
i Kiel.
I Danmark arrordnaLles för några år sedan för officora-..o
tillhöramle arrneen och flottan en kms i t>tenografi, och nyligen l1ar man infiirt clctta ämne i elen flauska s,ji.ilmc1ottskolan.
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Orsaken, hvarför konsten ej rönt någon vidare framgång det~
sttides, torde vara att söka i svårlärdhet an och otydlighete n
hos det system (Gabelsberg ers), som användes. Detta system
synes, för att blifva af någon praktisk nytta, fordra en betydligt längre öfningt>tid, än derför blifvit anslagen.
Ville vi åter kasta en blick på de stenografisk a förhållandena inom :flere stora armeer, skulle vi finna den stollografiska konsten inom dessa vidt utbredd och använd, ja t. o.
m. införd såsom obligatorisk t undervisnin gsämne i vissa skolor, och vi skulle vidare finna dess utöfvare förklara konsteu
vara af synnerligt stor betydelse för hvarje militär, hvilket
vapenslag han än må tillhöra.
I vårt land har, så vidt oss är bekant, först på allra sista
tiden någon uppmärksam het egnats åt stenografien s användning på det sjömilitära området, och för närvaranlie äro ett
ej ringa antal sjöofficerare sysselsatta med dess inlärande. Vi
äro äfven öfvertygade om, att deras antal inom kort skall
komma att ökas för så viclt det kan bevisas, att vårt yrke
af stenografien s användande kan hafva nl\got gagn.
Då vi nu öfvergå att antyda några af de många tillfällen, då stenografisk kunskap kan blifva af nytta för den enskilde sjöofficeren, eller sjövapnet i sin helhet, vilja vi särskildt betona, att en del af denna nytta först elit kan blifva
af allmännare omfattning, när ett större antal af personalen
eger kunskap om konsten i fråga.
Den mest i ögonen fallande fördelen erbjuder stenograflen sjöofficerare och kadetter, hvilkc1 genomgå militära läroverk, hvarvid de äro nödsakade att göra anteckninga r uneler
cle föreläsninga r, som der hållas. Den stenografiku nnige kan
härvid lugnt och säkert nedskrifva hufvudinne hållet af föreläsningen, utan att detta innehåll för honom under sjelfv a
skrifningen går förloraclt, och när någou synnerligen vigtig
sats eller mening förekommer , kan han ordagrant uppteckna
densamma. Han kan vidare vid alla skriftliga hemarbeten
skrifva sina koncept med stenografi, och derigenom inbespara
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ft af den tid, som eljes det skriftliga arbetet förorsakat honom. Mycket flera exempel skulle kunna nämnas på de tillfällen, då elen stenografikunnige vid genomgående af militära
läroverk har fördelar framför elen, som icke beherskar denna
skrift; vi tro dock, att man är så ense om stenografiens betydelse på detta område, att vi icke längre behöfva uppehålla
oss dervid.
H var och en, som aldrig så litet sysselsätter sig med författarskap har stort gagn af stenografien. Han hinner nedskrifva sina tankar lika fort, som Je komma, och den ena
tanken hinner icke dö bort, medan en annan nedskrifves. Vid
utkast och alla andra vid författarskapet törekommande anteckningar är fördelen af att använda stenografi klar och tydIi()'
ty man behöfver •1'u icke använda mer än en briikdel af
bl
den tid, som annars åtgår för det skriftliga arbetet. Då på
flere tryckerier i Stockholm, U psala, Göteborg och Malmö
arendske stenografer hafva anställning såsom sättare, behöfver
man ej heller renskrifva sitt koncept med vanlig skrift, och
de många försök, som gjorts härmed, hafva tydligt Yisat att
detta förfaringssätt är fullt tillförlitligt.
Vid sjöexpeditioner eller resor för militärvetenskapliga
eller andra ändamål kan det säkerligen vara af stor vigt att
hastigt kunna uppteckna intryck om saker, hvarmed man blott
tillfälligtvis konuner i beröring. I ännu högre grad gäller,
enligt vår åsigt, detta om våra eskaderöfninga!·, der det kunde
vara af synnerligt stort gagn, såväl för den enskilde individen, som indirekt för vapnet i sin helhet, om gjorda erfarenheter och rön blefve nedskrifna under öfningames fortgång.
För h varje officer eller underofficer, h vilken tjenstgör såsom adjutant, och hvem kan ej en gång Llifva stäld på en
tlylik post, bör det vara en värderik hjelp att beherska lien
stenografiska skriften. Gör han det, kan ha!< långt mera be-.
stämdt och hastigt än annars tillfredsställa de rnönga fonlringar, som nu för tiden ställas vå innehafvame af s:lclana tj en 3

ster.

-

:245 --

Det finues ännu ett fält för steuogn1Jiens anväudctnde på
det sjijmilitära området, der den kunde blifva af stor beLydelse. Vi åsyfta hårmed alla de skriftliga göromål, hvilka i
en eskader öfverhopa staben och de underlydande afdelningscheferna, och vi tro att man genom användande af stenografi
sknlle kunna i betydlig mån underlätta det mest tidsödande,
d. v. s. det skriftliga arbetet
Allt detta gäller om tjensten i fredstid. Betrakta vi åter
densamma under krigstid skola vi säkerligen finna många andra tillfällen, då ett medel att snabbare kunna skriftligen meddela sig med de olika afdelningarne inom den egna styrkan
hlifver af ovärderligt gagn. "'riu är pengar", säger man inom
de borgeliga yrkena. Inom det militära åter betyder tid mången gång detsamma som lif, ära och seger, ja elen lyckliga
utgången af en hel drabbning. Skulle det då ej vara godt
att ega en skrift, som medgifver affattandet aJ ett meddelande på en bråkdel af den tid vår nuvarande 2000-åriga skrift
fordrar? Man säger att signaler uteslutande komma att användas uneler slika omständigheter; men det är väl icke möjligt att alla de elispositioner och förberedande order om mångt
och mycket, som tid efter annan måste utfärdas, kunna blott
or:h bart delgifvas med signaler. N ej, skriftliga order komma
alltid att gifvas och dispositioner och kartutkast öfver den
terräng flottan skall försvara måste finnas å hvarje fartyg,
som skall kunna uppträda något så när sjelfständigt. Det
är derför vår öfvertygelse, att hvarje adjutant och skrifbiträde hos en hög<:te befälhafvare, eskader- eller afdelningschef, när det en gång gäller, skall med uppräckta händer
mottaga en skrift, som sätter honom i tillfälle att utföra tiina
många skriftliga arbeten på '/• af den tid, som eljes fordras
för utförandet af hans uppgift.
Det finnes för öfrigt ett signalsystem, som för sitt användande i större utsträckning i hög grad är beroende af den
stenografiska skriften. Vi mena brefdufvesystemet, som visserligen hos oss ännu är i sin linda, men som dock, efter
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hvacl man hoppas, inom en icke alltför aflägsen framtid ::dmll
blifva af stor Letyclobe viLl meclJelamle af rapporter från flottan till centralstyrelsen. Det säger sig sjelft, att man, vare
sig man har tillfälle att fotografiskt förminska depeschen eller
ej, med hjelp af stenografi kan få rum med ett betydligt
större meddelande än med elen nu brukliga, långdragna
skriften.
Äfven såsom chifferskrift är stenografien särdeles auvändbar.
Vi hafva nu i korthet sökt framhålla någ ra egenskaper
hos elen arendska l:ltenografien sa mt antyclt några af de tillfällen, vid hvilka en allmännare kunskap om denHamma kau
medföra fördelar för den enskilde sjöofficeren eller för vapnet
i sin helhet. Det skulle mycket glädja oss, om vi genom
denna lilla uppsats lyckats väcka så mycket intresse för saken, att ett stenografiskt studium blefve mera allmänt inom
vårt vapen. Den här behandlade frågan skulle då kunna ses
fdu::. flere synpunkter och snart genom erfarenheten blifva
praktiskt besvarad.
För dem, som önska taga närmare kännedom om elen
stenografiska skriften, hänvisa vi till: "Lärobok i Arvnd's l)tenografi" af Conrad Lundgren, 8:cle godtköpsupplagan, pris 50
öre, samt 11 Läse- och skriföfningar i Arencl's stenoyrafi" af Sam.
KlaHon, 3:e upplagau, pris 60 öre. En läsvärd brochyr är
äfven "t:Jtenogn(fiens användning iuom 111ilitliryrlcet'', at Robert
Mörner, pris 50 öre.
Upplysningar i stenografiska frågor lemnas af "Soeusku
l)te11ug mj'-jurbundetl) verk::;tlillaude utskott" (aclrel:ls: U p:mla), eller
11
(K or styreli:Je.
~Lf "Soen::;/.;a mi!itär::;tcno.r;mjis/ca förenin.r;cnl)
respomlenssekreterarens adress: Marieberg, Björkvik.)
-1'-.
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Några historiska anteckningar rörande
skeppskompassen. *)
En kompass , i detta ords mest inskränkta betydelse, ~ir
ett instrument, medels hvilket man begagnar sig af maguoteni:l rigtancle kraft; särskilclt är fartygskompassen ett elylikt
instrument, bestående af en plan, cirkelrund och graderad
Hkifva, uneler h vilken man fästat en eller flera magnetiserade
stållameller, så att, då skifvan upphänges i horisontelt läge
på en lodrät spets, med frihet att vrida sig kring denna spets,
den alltid intager en bestämd rigtning, d2rigeno rn unelerlättande sjömannen s bemödanden att följa hafvets icke utstakade vägar.
I likhet med allt annat, som i våm dagar nått en viss
grad af fullkomning, har äfven skeppsko mpassen sin historia.
Tyvärr har denna hi:;toria icke skrifvits förrän under senaste
tid. Den företer sålunda stora luckor och kan endast i sprielda
drag teckna kompassväsendets olika skeden, ja vi kunna knappast med säkerhet afgöra, h vem som är sjökompassens egentlige upphof..=nnan.
Långt innan kompassen ännu var påtänkt hade i gälla.nde praxis och språkbruk insmugit sig en gradering af horisonten i och för ungefärligt bestämmande af vindens rigtning. Redan i Oclysseens 5:te bok omnämner Homeros huruledes "östan (Euros )- och sunnan (N otos)-vinclarne, den milda
vestan (Zephyros) och den kalla nonlan (Boreas) stormade
emot h varandra, uppvräkande väldiga vågor".
Dessa voro dock icke de enda vindrigtningar, so m man
under forntideu tän k te sig. Man hade också interkardinalstreck, och namnen på desl:la bildades liksom nu för tiden
'') Efter
Avad. 17ö-1:

>> ~:1\lti,·al

111.

.l\f:lg:l~inc ,, ;

±i. arhetc u.

J. C. "Wil ckc,; >>T:1l om lll:1 gnctcn» i K. Vut.
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genom sammansättning af de närliggande kardinalstreckens
uamn; mau halle sålum1a för syd-ost l~uro~otos o. s. v. I ott
afseoude skilde sig likväl dessa vindrigtningar från de af oss
brukade. Uppfattningen n,[ jordens form och kännedomen om
de mekaniska Iagarne för vedelsalltets rörelse var hos de
gamle i många afseenelen falsk. J orden förmodades vara en
plan skifva, som enligt somligas åsigt fasthölls af rötter,
hvilka grenade ut sig i det oändliga, medan andra påstodo,
att denna skifva flöt i ett omgifvande ofantligt stort haf.
Deruti var man dock i allmänhet ense, att jorden var medelpunkten för . universums rörel~e, och som denna rörelse syntes
försigg:i från ost till vest, eller efter Homeri uppfattning från
.i ordens dag- till dess nattsida, så ansågs ost- och vestrigtuingama förnämligare än nord och syd, hvadan man på den
tiden "räknade upp strecken" från ost-,, syd vart öfver, i st. f.
aLt som nu börja vid nord. Förmodligen bibehöll sig detta
bruk ända tills man upptäckt magnetnålens polaritet.
Under medeltiden tilldrog sig orienten - österlandet en ofantlig uppmärksamhet, ty der var det "Heliga landet"
beläget. Vesterlandets vid denna tid starka, religiösa rörelselser strömmade öfver åt öster, korset var den vesterländske
krigarens segertecken; under dess hägn trodde man sig främja
alla företag, och så hände, att till och med kompassen under
medeltiden ofta försågs med ett kors vid ost-strecket, hvilket
synes hafva förleclt en och annan författare från den tiden till
den föreställningen att kompassnålen pekade mot ost.
Genom interpolering mellan de fyra hufvudrigtningarna
erhöll man interkardinalstrecken, d. v. s. summa åtta vinclrigtningar. Dessa finnas skulpterade på det ått-kantiga vindtemplet i Athen. Då en ökning i vindames antal sedan syntes erforderlig, tillade man 4 nya vindrigtningar och cirkeln
delades sålunda i 12 lika delar. Denna indelning fylde behofvet under en längre tid. Vitruvius berättar, att man senare visserligen gjorde ett försök med en indelning i 24 streck;
men detta försök utföll icke gynnsamt och man ville knap-
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past erkänna, behofvet af indelningen uti 12 streck. rlinius
klagar också öfver att indelningen uti 12 streck v n, r ~tlltför "fin".
De gamles indelning af horisonten skilde sig fr2m vår ti<ls
äfven i ett annat afseend e. N u beteckna rigtningarna nord,
nord-ost, etc. blott rigtningslinien till en punkt på horisoutkretsen; förr beteclmades, dermed rigtningslinierna till en viss
bdge af horisonten, så att nord på den 12-delade horisonten
innefattade såväl rigtningen mot nord, som lö'' på h vardera
sidan derom.
Under medeltiden lärer Carl den store hafva gifvit tyska
namn åt de tolf vindarne. Dessa namn voro desamma som
vi ännu använda d. v . s. ost, syd, vest och nonl med :,:ammansättningar för mellanliggande vindrigtningar. De tyska
namnen spredos småningom, genom frankerna till Frankrike
och hårifrån till Pyreneiska halfön. Ännu i dag begagnar
sig elen tyske grufarbetaren i de underjordiska schackteu ftf
en kompass med 12 delningar.
H varifrån den nu brukliga indelningen af kompassen har
kommit är ovisst; sannolikt icke från något af österns folk,
såsom kineser eller japansser och icke heller från greker eller
araber, som man har sig bekant räknade blott 12 vindar. Uti
sitt 17ö6 utgifna arbete "Theorien af navigationen etc . . . . "
i:>äger commendenr-capitaine O. F. Hauswolff att nord betecknar midnatt, ost morgon o. s. v., men hvad orden egentligen
betyda synes ovisst.
Intill tiden för de geografiska upptäckternas tidehvad'
voro italienarne Europas mest sjöfarande folk. Det är derför
troligt, att det är från dem, som vår nuvarande kompassilldelning härstammar; detta är desto mera antagligt, som italienarns icke tillegnade sig den af Carl den store uppgjorda
indelningen, utan i 5tället delade vinkeln mellan tvenne hufvudrigtningar miclt itu och gåfvo de derigenom uppkommande
8 rigtningarna särskilda namn. Dessa namn äro de ännu
brukliga:
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'l'ramontn,mt, representerande Nord.
Greco,
,,
NO.
Levante,
Ost.
"
Sirocco,
so.
Ostro,
,,"
Syd.
Libeccio
sv.
",
Ponente
V est, och
Maestro
NV., benämningar,
"
som alla äro af syditalienskt ursprung.
Mellan dessa 8 rigtningar interpolerades 8 andra, hvilkct
betraktades såsom "half"-vindar. Deras namn sammansattes
af de på ömse sidor varande hufvudrigtningarna och blefvo
Oreco- T}'(( montana, Greco- Le vante, o. s. v. Indelningen i 32
rigtningar erhöll man genom ny interpolering, af 16 streck,
s. k. "<Jva.rt"-vindar. Benämningarne på dessa bleho:
Trwnoutanct qvado Greco, motsvarande N. t. O.
G. '/, 'r
"
NO. t. N.
G. 1/ 1 L
NO. t. O.
Li 1/ 1 O
sv. t. s.
"
o. s. v.
Denna den italienska "vind-rosens" indelning, som mot::;varar vår nu brukliga, erkändes snart af andra latinska folk,
men dessa bibehöllo jemte de tyska namnen det tyska sättet
att gifva namn endast åt de 4 hufvuclrigtningarna, en modifiering som, utom att den synes vara i enkelhetens intresse,
var ganska naturlig, enär de italienska namnen äro härlec1da
hån lokala, förhållanden.
Vi hafva sålunda sett, huruledes "vind-rosen" redan l&ngt
tillbaka i ticlen innefattade 8 rigtningar. .På Aristoteles' ticl
hade man adopterat 12 rigtningar. Vitrnvius omnämner ökningen till 24 och dessa ökades senare till 32, förmodligen
vid tiden för vindrosens fä<stancle till elen dessförinnan fritt
upphängda magneten. År 1391 skrifver engelsmannen Chaucer
om horisontens indelning i :24 delar, men meddelar på t;amma
gång, att "sjöfolk vanligen brnka 32 delar". Uti ett i Bo-
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]oo·na 1661 utgifvet arbete af J. Babtista Riccioli ::;kildra::; cle
ge:grafiskn, upptäckternas historia intill denna tid, ::>aJ~t Llo
nr.vigeringsinstrument, som vid dessa upptäcktsresor vant begagnade. Riccioli redogör äfven för kompassens historia och
framkastar med anledning af dess indelning i 32 delar, att
man med full rätt äfven kunde hafva indelat den i 72 lika
delar, hvarje del sålunda omfattande 5°.
De forntidens handelsidkande städer, som egcle sådan geografisk belägenhet, att de kunde begagna sig af oceaniska
kommunikationer, voro inskränkta till kustnavigering så länge
man icke kände magnetnålens rigtande kraft. I elen måu
man blef förtrogen med de atmosfera och oceaniska företeolserna och 'sedan Thales lärt, att man Yid navigering med tillförlitlighet kunde begagna sig af rigtningen till polstjernan
såsom stöd vågade sig sjömännen stundom ut på de vidöppna
hafveu, och beforo sålnnda på en ganska tidig datum sträc kan mellan Bab-el-JYiandeb och Indiens vestkust, gynnade af
de periodiska monsunerna. Ja, vi minnas ju, huru våra egna
stormdrifna förfäder hittade rätt på och sedan koloniserade
först Island och seelan Grönland och N. Amerika. Men elylika
färder hörde icke till. de yanliga och den tidens "döda räkning" var sannolikt föga tillförlitlig.
Att den naturliga magnetens att·r aktiva förmåga var känd
ganska tidigt, derom vittna uttalanden af åtskilliga grekisk~
och romerska författare, N yssnämmle T hales, som lefde l
35:te olympiaden, öfver 600 år före vår tideräknings början,
kände magnetstenen, hvar::; egeuskaper·h an fann så säregna,
att han ansåg elen hafva en själ. Sannolikt kom kännedomen
om magneten till Grekland från Mindre Asien - man uppgifver särskildt från en ort med namnet Magnesia. Men vid
h vilken tid eller under h vilka förhållanden magnetens ri,r;tancle kraft blef våra förfäders egendom, derom tiger historien.
En euenclomliahet
hos medeltidens författare är, att då de
b
b
första gången omnämna förhållanden, hvilkas uppdagande väl
må hafva slagit dåtiden med förv åning, så tala de icke om
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dem ::;åsom uppfinuingar, utan behandla dorn s:\::;o m allrniinL
killllla ::;a kfiirhållan don. Emellertid kan ma.n anse s~Lsom fullkomligt säkert, rott ännu medau de feniciska handelsskeppen
plöj<le A tiautiska och Indiska oceanerna, så hade kännedomen
om magn etnålens ovärderliga nytta för sjöm annen icke trängt
utom det himmelska rikets gränser.
Att detta egendomliga lands bebyggare visste begagna sig
af magnetens rigtand e kraft, sannolikt ett par årtusenelen för e
de u kristna tidräkningens början , synes derem ot vara höjd t
öfver all a tvifve1. Först begagnand e sig af magneten i land,
senare för Ha vigeringsända mål, h varvid den syd vart vända
polen var den so m utmärktes. Som emellertid deras navigering inskränkte sig till Kinesiska h afvet och tillfälligtvis till
Indiens kustvatten, så utvecklad e sig deras kompass aldrig
till något fullkomligt instrument. Inom Europa förb lef magIleten länge blott och bart en kuriositet. Man gissar n, t t A ristateles känt dess rigtan de förmåga , men salmar bevis derför.
Den skeppsmagnet, so m först begagnades - vare sig i
Asiens ell er Europas farvatten - var, så vidt man vet, helt
oukelt en magnetis erad stålnål, af 2- 6 cm. längd, so m trädbi
igenom ett torkadt rör eller någon annan lätt kropp och blifvit lagd uti en skål mecl vatten att der si mma om kring. Senare b1ef nålen , såväl för användning ombord som ilandmonterad på pivot.
Mer eller mindre trovärdiga historier om det första framträdandet af skeppskompassen i dess nuvarande form påträftas i åtski lliga skalde::;tycken från medeltiden; i allmänhet
synes det likväl af dessa framgå, att sådana uttalanelen af
äldre datum än år lBOO icke egentligen åt:yfta en kompass för
sjö bruk, utan en fritt upphängel magnetnål, h varaf sjömäuneu
begagnr.de sig vid sina, mera ungefärliga, ortbestämningar
utom sigte af land . Möjligt är, att våra skandinaviske förfäder voro de, som i Europa först begagnade sig af magneten
på sina färder. De Chales antager, att någon sorts magnet
varit i bruk i Östersjön, innan kompassen blef bekant för
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södra Europas folk ; och i den gamla isländska "Landnama",
från slutet af 1100-talet berättas, att de sjöfarande nordmtlnnen på sina färder plägade medföra "ledarestenen". H äraf
synes emellertid som om de hade begagnat sig af den råa,
oförarbetade magnetmalmen.
Af gamla skrifter framgår, att magneten på 1280-talet i
syriska farvatten hölls flytand e medels ett fl öte af trä eller
rör; ännu tidig<Lre, år 124:2, berättas att i Indiska oceanen förekom en magnet som var ihålig och fiskformad och som
samm på vattenytan med hnfvudet åt norr. Äfven der bogagnade man sig dessutom af flöten att uppbära magneten,
h vars längel Yanligen var 5-8 cm. men som kunde v am ända
till lo cm. lång. ALt kornpa,ssen der var i temligen allmänt;
bruk ganska tidigt framgår deraf, att då Vasco de Gama vifl
1400-talets slut kringseglade Gocln.-Hopps-ndden, så fann han
der "barbariska skepp", som medförde kompasser.
P å mer än ett ställe uppgifves den beryktade venetianske
upptäcktsresanelen Marco Polo hafva varit den, som till Europa
bragt k änn edomen tjm magnetens rigtande kraft. Detta skulle
lmfva inträffat omkring år 1260. Deremot vann historien om
kompassens nppfinnande af :E'lavio Gioja från Amalfi ännn i
17:de århunåradet föga tilltro. Sannolikt hade man då icke
ännu tillr~ickligt uppmärksammat Ricciolis verk , h vari det h eter
om kompassens första uppfinnande. "mången tillägger likväl
äran h ära f till J o. Goiffi eller Girffi från Melfi eller till F la vi o,
en skeppare från Amalfi". N u är det väl troligt, att I-ticcioli
kände sitt eget land:> säg ner, och som bevis på att kunsk apen
om kompassen verkligen kom från Amalfi citerar han en gammal siciliansk vers, som lyder i öfversättning "Amalfi gaf oss
först magnetens bruk". Beträffande h vem elen egentlige uppfinnaren var, så håller liicciolis för icke osannolikt, att J o.
Goiffi möjligen uttänkt planen, men att skeppar Flavio varit
den, som praktiskt genomförde sättet att anbringa kompassrosen v icl och öfver magnetnålen. Detta tillch·og sig kort fiire
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år 1300 och efter den ticlen togs alltid befälhafvaren på elen
kungliga galejan och hela dess besättning från Amalfi.
Flavio utmärkte nordpunkten på elen nyuppfunna kompassen med en lilja - en hyllningsgärd åt det i Napoli då
regerande huset Anjon, som var en gren af elen franska konungafamiljen. Sjelfva vindrosen var förötrigt icke Fiavii
11]1pfinning; icke heller sl,ifvans anbringande på ett sLift eller
dess inneslutande i en dosa.
Med allt detta vågade man likväl icke så tro på kompassen att man släppte fasta landet ur sigte. Ända till 1492, då
Columbus vågade sig öfver Atlanten vor0 de Canariske öarne
det längst i vester upptäckta land. Först med N ya verldens
upptäckt fick man förtroende för detta instrument, och den
utvecklades snabbt efter denna tid. Den första käncla afhandling om navigeringskonsten skrefs af en spanjor, clou
Pedro de JYiedina, och uLgafs i Valladolicl 1545. Denna bok
öfversattes sedan på många språk. I det kapitel, som afhandlar kompassen får läsaren göra bekant::;kap med en luftkompass, som enelast i detaljema afviker från den typ, som
au vänclts ända till senaste tid.
Den första af oss kända, fullständiga afhandling på svenska språket om "Navigationen eller Styrmanskonsten" utgafs
år 1693 af amiralen \V. von Rosenfeldt. Deri beskrifves icke
kornpassens utseende. Men i Hauswolff.s 1766 utgifna arbete
säges den då brukliga sjökompassen bestå "af en uthålkatl
"runder trä ask, uti hwilkens inra botten, rätt uti centra
"deraf, en mässings styl eller pinne winkelrätt är fästat, hwil"kens öfra ända är spitsig, på hvilken vandrar en af tiockt
"papper giord runder skifwa, föreleJt uti grader och wäder"streck: Uti denna skifwans centr a är infästat en liten mäs"sings knapp, lika en kon, på. det Compas-skifwan må icke
"allenast obehindracl dra ya utan ock ligga på styleu horizon"tal; under denna skifwf1 är äfvenledes fästat ståltrå, gemeu"ligen rutwis, af fint och lagom ·härdat tät stål, bestfteHClo af
"tyänne stycken, hvilkas ~Lndar, som med en goll nutgnet ~Lro
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"sknlme, ligga rätt under N ord och Syd streket af Compas"skifwan; . .. " Härefter beskrifves kompasskålens upphängning i en balansring af koppar; det hela inneslutet i ett fodral af trä".
Af beskrifningen framgår icke fullt tydligt hur magnet- nålen var beskaffad; men det synes troligt, att den utgjorts
af tvenne i vinkel böjda magnetiserade ståltrådar, tillsam m ans
bildande en rutfonnig figur. Uti J. Cm·vins, äfvenlede.s ~\r
176G utgifna, "Inledning T il Styrmans-Konsten" talas blott
om en magnetnål vid kompasskifvan.
Som. bekant är det jemförelsevis nyligen, som man allmänt öfvergått från begagnande af en till två eller flera magnetnålar. Formen på denna enda nål gaf tordom kompassmakarue anledning till många funderingar; och man bogagnac1e
ännu i slutet af 1600-talet åtskilliga olika
typer (fig. 1). Den rhombiska formen var - - 0 - - - - den van ligaste (ordet "rhnms" betecknar
ännu på engelska språket "kompasstreck"),
men man använde äfven oval form med
tillspetsaLle ändar och en .M:r Earlowe
förklarar 1616 i "lVlagnetical Advertisernents" rent ut att kompassnålen "detta
"det mest beundransvärda ock nyttiga in"strurnent oftast är tillkrAnglad ända till
P(q. 1.
"löjlighet", hvarefter han redogör för sin
uppfattning af en god kompassnåls form, enligt hvilken denna
tingest borde vara en magnetiserad cirlcelformi,q ståbkifva,
(fig. 2), som på tvenne diametralt motsatta
punkter skulle vara utdragen till en fin spets
- den magnetiska axelns ändpunkter d)
Under 18:e och början till 19:e seldet
var nålens form icke mindre omtvistad. Cor\"ll1 säger, att engelsmännens nålar voro 4
Fiy. :d.
till 8 tnm långa, 2 till 3 linier breda samt

0
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0,5 till 0,75 linier tjocka, formade stundom såsom
vidstående figur 3 visar, stundom ovala. Att så var
förhållande bestyrkes i en afhandling af D:r Gowan
Knight, som år 1750 undersökte engelska flottans
kompasser, och som vid samma tid, fast fåfängt, för0
ordade dels att bruka en parallelipipedisk form på
nålen med denna stälcl på högkant, dels att begagna
infattning af agat eller annan hård sten uti messingskonen i skifvans, el! er nålens, m id t.
I Frankrike ansåg nMn deremot på elen tiden,
Fi,r; . .'5. enligt Corvin, att den rhombiska nålen gjorde den
"kwickaste Compassen".
Då jernfartyg kommo i bruk, fann man att på dessa behöflles kornpasser med åtminstone två på högkant stälcla nålar. Att utfinna originela sätt att sammanställa dessa blef
(lJL kompassmakames uppgift, och man frambragte så orimliga
typer, som de, h vilka synas af nedanstående figur 4.

Fi.r;. 4.

Att kompassen redan tidigt stundom varit försedel med
mera än en nål synes sannolikt, i betraktande af det i gamla
engelska afhar;t.cllingar ofta förekommande uttrycket "the needles
or wyres". Afven Hanswolffs ofvan citerade arbete tyder
r1erpå, och Capitaine A. U. Raab nämner under sina "föreläsningar i Navigation" i slutet på 1790-talet att man r1å i
stället för en nål äfven använde tvenne med hvarandra parallela. I andra upplagan af E. G. af Klints "Lärobok i N avigations-Vetenskapen", tryckt 1845, omnämnes icke att hos
oss mera ~in en nål då användes, men väl att man i Danmark
brukade "fyra smalare nålar i bredd". I de svenska kompasser,

som då tillverkades, var emellertid nålen på högkant fästad
till skifvan; i nålens mi d t var en agatpanna infattad. Någon
gång påträffades gamla kompasser, hvilkas nålar bestodo af
tvenne halfcirkelformigt böjda ståltråclsbitar, säger af Klint,
d. v. s. elen af Hauswolff beskrifna typ.
De kompasser, som under nästföregående och början af
innevarande sekel voro i bruk, voro i många afseenelen bristfälliga. Som nålen vanligen var platt och på lågkant fästad
t,ill skifvan samt ofta bredast vid änclarne, så inföll elen magn etiska axeln sällan med nålens längdaxel, hvarförntomen
sådan nål kunde hafva ett flertal poler, på grund af svårigheten att med den tidens hjelpmedel väl magnetisera så pass
stora och klumpiga nålar, som då användes. Till verkningen
var äfven i andra afseenelen underhaltig, sättet att förvara
kompasserna på förråd origtigt och professor Barlow, som af
engelska Amiralitetet 18:20 erhöll i uppdrag att unelersöka
flottans kompasser, förklarade, att mera än hälften deraf vore
bara lump, och borde förstöras. Med all säkerhet voro förhållandena icke bättre inom andra mariner.
'rräskålen höll sig l änge i bruk. I Tyskland till v orkade
man i början af detta sekel (1816) kompasskålar af trä, med
stift af messing; skifvan var af tjockt papp med en me;;,singskon innehållande agatpannan, och kompassnålen påminte till
formen om "plimsoll-märket" på de engelska handelsskeppen.
Redan 1730 uttalade visserligen J. Harris i en af honom utgifven "Navigation", att det vore förmånligare att bruka sldil
at messing; men man var på den tiden ännu mindre än nu
hågad att adoptera nymodiga saker, och metalldosan kom
säkerligen icke i allmännare bruk förrän under detta sekel.
Sam ma gäller om agatstenen, h vars bruk förordades redan
17ö0, men hvars plats ännu Yid början af detta sekel oftast
intogs af en konisk messingshnf. Raab nämner i ~:;ina, förut
citerade, föreläsningar ingenting om bruk af agat eller rubin,
men väl att nålen hade en messingskon. Huruvida dosan på
hans tid var af metall eller trä angifves ej heller.
Tidsl.:r. 't Sjöl'. 1891.
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Att man borde hafva en känslig kompass med lugna rörelser, var vid sistnämnda tid erkäudt. Nålens längd bestämdes vanligen efter skifvans storlek, emedan man ansåg att
en större och tyngre skifva skulle erfo rdra en starkare kraft
d. v. s. en större och för magnetism mera rymlig nål, än en
l i ten skifva.
Kanske vore här platsen att nämna några ord om kompassnålens afvilmi ngar från astronomiska och magnetiska meridianerna, m. fl. samt huru länge dessa varit kända. Hcdan
under Columbi första resa hade man !T,ed oro och förvåning
iakttagit, hurusom kompassnålens rigtning stundom afvek från
rigtningen till polstjernan och att-. afvikningen var olika på
olika ställen af jorden. _Kännedomen om denna kompassnålens afvikning från magnetiska meridianen, eller missvisning,
spreds snart inom Europa och man gjorde magnetiska iakttagelser på olika platser för att utröna storleken af denna afvikning. Redan ett par decennier efter dess första upptäckande hade man derigenom fnnnit, att det existerade ett samband mellan på olika ställen gjorda iakttageber. Snart faun
man dessutom, att den på en viss ort observerade missvisningen år från år undergick en systematisk förändring.
Denna senare upptäckt var mycket ovälkommen. Den
kullslog åtskilligas förhoppningar om, att sedan man gjort sig
till herre Öfver missvisningen och öfver densamma upprättat
noggranna kartor, denna afvikning skulle bli f va ett i n a vigeringskonsten användbart element, för att tillsamman med observerad latitud bestämma skeppets ställe. ·Alldeles ornöjl ig
visade sig denna plan, sedan man vid sl utet af löOO-talet kommit under fund med, att magnetnålen dessut0m hade dels en
(laglig afvikning, dels en afvikning, so m grnndade sig på närliggande jerndelars attral;:tion. I stället för aLt hafva någon
hj elp af missvisningen fick man sålunda se sig om efter metoder att korrigera för dess inflytande, och sådana synas gansim snart hafva kommit i bruk. Hedttn i Jto,..enfelclts här

ofvan omnämnda arbete angifves en metod att genom observation bestämma mis,;viomingens storlek.
Kompassens deviation synes först hafva uppmärksammats
af en ca p t. Sam, Sturm y, som J 667 i "Mariners' Magazine"
anmärker, att kano~1er, styrinrättning eller hvilket jern som
helst hade benägenhet att åverka kompassen. Sturmys iakttagelse föll icke i glömska, men det dröjde nära två hundra
år, innan man lyckats göra sig till herre öfver de fenomen,
som först af honom och sedan af många andra sjöfarande i
detta afseende observerats.
År 1576 upptäckte engelsmannen N or man magnetnålens
inklination; men anledningen till nålens lutning blef litnge
en hemlighet. Hauswolff omnämner 1756 denna lutning under horisontalplanet, som förmodades härröra at att den magnetiska egem;kapen gjorde nålen tyngst i dess norra ända på
nordlig latitud; af denna anledning ]Jlägade man, enligt Hauswolff, göra nålens norra del lättare, än den södra. Men man
använde vid denna tid äfven sättet att medels belastning balansera skifvan i horisontalplanet. På en del kompasser var
nålen rörlig kring skifvans micltpunkt. Af,;igten härmed var,
att genom nålens vridning korrigera för missvisningen; men
denna anordning vann föga förtroende.
Med 1830-talet börjar rigtigare uppfattningar at de fordringar, som -:ore att ställa på en god sjökompass att göra
sig gällande. Ar 1831 uttalar D:r Roget, sekreterare i tho
Royal Society, _i ett arbete öfver magnetismen att den tidens
erfarenhet gaf vid handen, att då magnetens längd ökades
utöfver 5 inches, så ökades visserligen nålens rigtande kratt
i samma proportion; men att, vid sarmua tjocklek på nålen,
ätven nålens tyngd och således äfven dess frikLion tilltoge i
samma grad. Att söka ernå större rigtkraft geuom att öJ.:a
län gden utöfver 5 inches, ansåg Dr Roget derför icke vara
tillrådligt i synnerhet som det elen tiden var svårt att magnotisera sft lft11ga nålar utan att få ett flertal poler pft llem.
År 1837 sammanträdde i Englautl en kommitte, bestående
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af vetenskapsmän och sjömansyrkets utöfvare för att rådslå
om huruledes en god sjökompass borde vara beskaffad. Denna
kommitte gaf följande anvisningar för tillverkningen:
l:o) De magnetiska nålarna bildas af lameller af det slags
stål som enligt erfarenhet är mest mottagligt för magnetism
( klockfjäderstål ).
2:o) Skifvan förses med 4 st. på högkant och lika långt
från hvarandra fästa nålar. De två mellersta skola vara 18,5
cm. långa och de två yttersta 13,4 cm.; nålparens ändpunkter
belägna på resp. 16° och 40" afståncl från den skifvans diameter, som är parallel med dem. Denna anordning git'ver skitvan en jemn rörelse, i det att vridningsmomente t för hvar.ie
skifvans diameter blifver i det närmaste lika.
3:o) Dosan tillverkas af koppar, för att lugna nålens vibrationer. Skärningspunkten mellan medellinierna till balans ringens tappar skall sam manfalla med korn pass-skifvans stödpunkt.
4:o) Skifvans indelning (papperets tryckning) göres, sedan
papperet blifvit uppfordradt på glimrnerskifvau, hvarigenom
snedvridningar på grund af skrynld<w und vikes och en fullständig centrering ernås.
5:o) Stiften förses med spetsar af "native alloy", ett material, som är hårdare än stål och som icke röner inverkan
af den atmosferiska luften; rubin- eller agatpannorna me<l
sina i~1fattningar gifvas en form, som passar tiJl dessa spetsar.
6:o) Flyttbara vigter an vändas att motverka inklinationen.
7:o) Nålames magnetiska axel sammanfaller med skifvans
N ord- och Sydlinie.
Dessa för 54 år sedan nppstäl<la grunder hafva stått orul>bade ända till allra sista tid och man kan ännu anse, att den
engelska "Admiralty Cornpass" såyä] som den tyska "normalkompassen ", h vilka äro konstruerade enligt nyssnämnda principer, äro goda kom passer. De nyaste, Thomsons, Hechelmanns, m . fl. skilja sig likväl från nyssnämnda genom en
boty<llig retlucering af skifvans vigt, genom anvitnrlan<le af i
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allmänhet 4 par Hålar och derigenom att de flyttbara tyngllenm (till iuldiniatiouens motverkande) borttagits. Dessa töräuJringar åsyft,a deb att minska friktion en på stödtappeu,
h varigenom rigtkraften kan göra sig bättre gällande, dels att
öka sldfvans stabilitet; hvillm ändringar resultera uti en lciinslig kompass mecl lugnrt rörelser.
I det svenska kompassväsendets utvecklingshistoria sakna
vi alldeles den period, som i det engelska representeras af
"the Admiralty Compass", d. v. s. med fyra nålar; och vi
böra derför ha desto lättare att uu besluta oss för att från
2-nåls-systemet, öfvergå till de moderna kompasserna med 8
nålar, sedan dessa visat sig öfvert!'äffa alla hittills brukliga.
Lagarna för deviationen blefvo, som redan nämndts, ganska sent utredda. F linders och A iry lyckades del vis förklara
orsakerna till desamma och framstäide sätt att neutralisera deras inverkan på kompassen genom användande af dels mjukt
j er n, dels permanenta magneter. Först på ] 860-talet · erhöllo
vi emellertid en mera fullständig kännedom om deviations·
lärans teorier, seelim F. J. Evans och Archibalcl Smith egnat
Jesamma ett mångårigt studium.
Sannolikt var sättet att finna deviationen för oss :;venskar
obekant, ända till~ af Klint i sin navigations-lärobok angaf
medel att utröna densamma. Först år 1849 började man på
flottans fartyg använda ett loggboksformulär, som innehöll
eu kolumn för "lokalmissvisning" , hvadan man från Jeuua
till kan anse cleviatiouen såsom officielt erkänd hos oss. Redan samma år tillämpades deviation på Tlw1', men i de flesta
loggböcker ::;tår kolumnen får "lokalmissvisning" osluifven
långt in på 1850-talet, oaktadt man har sig bekant att deviationen på fartygen uttagit::;. Derför är det emellertid icke
::;agdt, att icke deviationen oftare än h vad som synes af loggböckerna tillämpades på flottans fartyg; sannolikt iräknades
deviationen ofta uti missvisningen, då denna bestämts genom
observation (den totala missvisningen).
Vi anse os.· härmed hafva gifvit en kort öfverblick öfver
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kompassväsendets utveckling intill närvarande tid. Annn ~tter
står emellertid att nämna några onl om :;pritkoutLJa:;:;eJL
Denna kom sent i bruk. VissE-rligen hade försök gjort::;
reuan 1779 att mildra kompassens oscillationer genom skif:..
vans sänkande uti någon vätska; men, företttgna med vatten,
eLlde de icke till några afgjordt gynnsamma resultat. N ya
försök upptogas tid efter annan; men ännu på 1850-talet hade
man icke lyckats utfinna huru en god liqvidkompass borde
vara beskaffad. Ick e desto mindre var liqvidkompassen vid
denna tid i bruk på nästan alla ångare; men elen hade allvarsamma fel. Vätskan frös i de kalla klimaten och sipprade
ut uneler tropikerna, lemnande bubblor efte1: sig i skåleu;
hvarjernte skifvan förändrade färg ända till oläslighet.
N u mera är det allmänt bekant att vätskan bör utgöra::;
af eu blandning af alkohol och vatten; att skålen bör hafva
en elastisk botten eller på annat sätt medgifva vätskan:> utvidgning och :oammandragning vid temperaturförändring; att
skifvan& tyngdpunkt medels luftkammare så afväges, att den
till öfverensstämmelse · med vätskans specifika vigt,
brinaas
b
hvarigenom skifvan icke egentligen kommer att hvila ]Jå pi~
v o ten, utan af denna endast hålles centrera-l i dosan; o. s. v.
Medan luftkompassen i allmänhet funnit användning ::;åsom· normalkompass på fartygen, har spritkompassen merendels blifvit använd såsom styrkompass. Dess lugna rörelser
lmfva gjort elen s~i.rclele::; passande för nutidens ångfartyg med
stor maskinhaft och deraf vanligen orsakade häftiga vibrationer i skeppet. Det är väl icke omöjligt, att de moderutt
luftkompassema med :;;ina lätta skifvor skola kunna gifvas E\ll
::;ådan stabilitet, att cle göra spritkompas:oema umbärliga, moll
det är föga troligt, och i ::;å fall har spritkompassen efter all
anledning en stor framtid för sig.
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Ett kort, w eu allvarsamt exem pel, pi ltvillm fa::>or Llou
modem a sjöstrielen ka n åt;tacl komma, har nyligen framstiilt::;
vid Valparaiso. Enskilda meddelanden frZm denna hamn borätta, att pansarfartyget Blanco Enwladrt tillhörande insurgenterna gjort ett för::;ök, att med en fiskto rped spränga regeringens bog:>erbåt Florente. Detta fula kastvapen afvek dock
så att, i stället för att trti.ffa ångare n, den exploclerade mot
elen stora flytande dockan och nästan helt och hållet förstörd e
densamma. Berättelsen förtälj er vidare, att forterna öppuade
eld mot Blanco Eneala du, som ångade ut ur hamnen utan att
skadas. Uneler samma natt ntgingo en torpedbåt tillhörig reFlore/U·e i afsigt att anfalla Bl o neo
och borrserbi'tteu
O'erinaen
b
b
b
Dessa fartyg tvingade emelHig,r;i11s.
O'
korvetten
och
Encalmln
lertid regeringens båtar att återv~i.nda till hamnen, förföl.i~mde dem ända ditin. En svår granat från Btanco Encatada
träffade Ftorence och sprängde henne i luften, h varvid besättdödad es eller rlrunknade. En brednino·en ' 17 man ' antinaen
b
o
:oida från O' Higgiu :; slc:,g torpedbåten i stycken. Immrgenternas fartyg anföllo d8l·på befästuingarna vid hanlllen och en
lifiig strid uppstod. En granat från forterna genomträngde
O' Hig,r;ins och en annan föror::;akad e, att en kanon på halfNär röken skingrades, befans däcket på
eläck sprängdes.
()' 1-iiyyin:; ::;önclerslitet af explosionen, u:'tgra af hennes kanoner voro demonterade och tolf man af be::;ättn ingen dödade,
h varefter korvetten omedelbart togs utom skotthåll för farternas kanoner.

Nya Chilenska och Argentinska kanonbåtar. Med anleduing
af den genom de dagliga tidningarna meddelade underrättelsen om anfallet vid Oal d era elen 23 April, h varvid den på
Chilenska regeringeus sida uppträdande torpedkanonbåten Almirante Line/t lyckades ofter 5 torpedskott ::;änka kongress~
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partiets pansarfartyg Blanco b'ncalada (3430 ton), torde det vara
af intresse att erfara några uppgifter om chmna fartygstyps
hnfvudsakliga egenskaper.
Då engelska flottan år 1886 erhöll sin första torped-lmnonbåt (torpedbåtjagare) Hattlesnake, väckte denna en berättigad uppmärksamhet, och man kunde förutse, att denna typ,
som på ett litet deplacement förenade anmärkningsvärda egenskaper beträffande fart, manöverförmåga och bestyckniu<r
skulle komma att med lifligt intresse omfattas, företrädesvis
af de smärre marinerna. Det mindre reko m menelerande sätt,
på hvilket dessa båtar förhöllo sig vid navigering i npprörd
sjö fördröjde dock denna typs utbredning inom andra mariner; först seelan Amiralitetet genom att öka deplacementet
med 200 ton lyckats framställa en fullt tillfredsställande typ,
hafva andra mariner börjat tillegna sig båtar af detta slag.
Bland andra hafva republikerna Chili och Argentina nyligen
förskaffat sig hvardera tvenne båtar.
De Chilenska båtarna, Almirante Liuch och Almirante Gundel!, äro byggda af Messrs. Laird i Birkenhead. Dimensionerna
m. m. äro: längd 73,v; m., bredd 8,<~ m., dj n pgående för 2,4 3 m.
och akter 3,35 m., deplacement 760 ton. De hafva. ramrnstäf
och fast stäftnb; skrofvet helt och hållet af stål; 51 mm. punsardäck
På den upphöjda backen äro enligt "Revue Maritime" ~
st. 14-(l.iga (7,:, cm.) Hotchkiss-kanoner monterade cliagonaliter, så att båda kunna rigtas ht begge sidor. H vardera kanonen bestryker en båge af horisonten om 220".
Akter om backen befinner sig kommandotornet, som är
bygdt af 26 mm. stålplåt, och på hvars tak äro anbringade
såväl 2 st. Gatlings kulsprutor som projektören till det elektriska sökljuset. I tornets inre finnas elektriska applikationer
för meddelande af befallningar till ma::;kinen och till signalerna, ängstyrapparaten och torpedutskjutnings-inrättni ngeu.
Akterut finnes ett kommandotorn med samma inrättningar
som uti det nu beskrifna, förut belägna.
•
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På hnfvndcläch:et äro installerade 4 rörliga utskjutningstuber för torpeder (sy::;tem Cauet), :d på hvarje sida, samt ~
~t. 3-pumliga Hotchkiss-kanoner (47 mm.).
Maskinerna äro af trippelexpansionstyp . Panuoma, ut
lokomotiv typ, äro till antal et fyra, med 2 eldstäder; dessa
pannor äro isolerade från hvarandra. Forceradt drag skall i
all mänhet icke an vändas.
Vid profturen med Almira1tfe Couclell, h vars de place meu t
då var 710 ton, uppnåddes 43,)0 hkr. och en medelfart af 20,m
knop; trycket i pannorna var 9,73 atmosferer och antalet slag
i medeltal 270. Systerb:lten lär hafva uppnått ':)Il ändå större
fart, 21,22 knop.
J emförda med de nyaste engelska båtarue af denna typ
äro de chilenska något större. Det kan så~unda icke förvåna,
att de föra eu starkare torpedbestyckning, än de förra. Men
hvad som förefaller egendomligt är, aLt artilleribestyclmiugen
::;ynes vara betydligt svagare, än på lle engelska båtarne, hvillm
föra 2 st. 12 cm. och 4 st. 47 mm. kanoner jemt.e sina 3 torpedtuber. Sannolikt har "Revue Maritime" glömt bort vissa
delar af bestyckningen. Enligt "Almanach der kriegsflotten,
1891", föra nemligen dessa chilenska båtar utom ofvan angifna bestyckning en 76 mm. kanon akterut samt ytterligare
2 st. 4 7 m m. kanoner på sidorna, och utan att vilja öfverclrifva deras stridsvärde få vi väl antaga att de föra 1t(tyon
akterbestyckning. I och för utskjutning af torpeder föra clfl
chilenska båtarna 2 tuber mera än de engelska, således en afgjord öfvervigt. I England lär man f. u. umgfvs med tauken
att förändra byggnadsplanen för de under arbete varaude båtarne af denna typ och arbetena med dem hafva derför i
vissa. fall månadtals stått stilla.
Beträffande de för argentinska regermgen nyligen färdigbyggda kanonbåtarne b'spora och Rm;ales, så äro dessa endast
Gl m. långa 7,6 m. breda och draga 2,H m. yatten. D eplacementet är 520 eng. ton. Äfven dessa äro byggda af Messrs.
Laird.
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Fribordet mido;kepps är l ,5 m.; men till vinnande af ~törre
och beboelighet resa back och ~;;kans, i likhet
mod förhållandet på de nyare engebka båtame ("Sitarpsbootcr"typen), betydligt öfver vatt.net. Kolboxarna kunna rymma
130 ton, men den normala qvantiteten är 100 tou, hvilka
~kulle vara till räckliga att med en fart af 10 knop födlytta
fartyget 3000 l:Ji l, Så länge boxarue äro fulla lernna kolen
ett förträffligt ~kydd för maskin och pannor.
Härti ll kommer ett 5 1 m m. tjockt, skyddande ståldäck,
hvarjemte, för att gifva maskinerna ett relativt, godt ~ido
skydc1, plåtstråket i vattengången tvärs för dessa är af dubbel tj ocklek.
Artilleribestyckningen utgöres, enligt "Engineer" af 2 st.
7ö mm. N ordenfeltslmnoner (14-pundare) på backen, monterade en echelon, med en bestrykningsvinkel af 235"; l ~t . Rpundare akter, bestrykande 310', samt en 3-punclare på hvarje
~ida. Härjemte t vå N ordenfelts kulsprutor.
Torpedbestyckningen består af en fast stäftub och 2 rörliga t,uber; torpederna äro af 45,7 cm. diameter.
Fartygen äro riggade med två lätta, slättoppacle master
och fö ra två skorstenar. Pannorna äro af loh::omotivtyp. l\1a~kinerna arbeta med trefaldig expansion.
Vid prottnrerna i December förlidet år erhöl ls med b:\<la
b<\tarna en medelfart af l9,R knop nnder följande omständigheter: medeldjupgående 2,•:1 m.; deplacement 517 ton; ångtryck
i pannorna G7,no kg.; tryck i medeltryckreceivern :24,n kg.;
tryck i lågtryckreceivern 4,r. kg.; lufttryck 6G mm.; Vacuum
G73 mm.; antal slag 312; ind. hkr. 3448. Vid stor fart var
~kakningen nästan ingen. Vid 10,xn knops fart var kolförbrukningen 3!) kg. pr knop.
Orsaken till att dessa två sistnämnda fartyg hafva ett så
ringa djupgående som 2,H m. beror d01·på, att de äro byggda
för navigering på de Argentinska floderna. Enligt kontraktet
skulle de icke fä, ligga djupare än 2,6 m. De :oalma bottenköl, men hafva två djupa sidokölar.
~.iöv~i.nl ighet
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Profresa med Latona. Den 30 .Januari detta år egde en
fiir fackmän synnerligen intressant prottnr rum med J,afoJW
ou l [:a kla~s kryssare, redan be~kr·ifven i förliLleu ftrgångs
5:e häfte.
Detta intresse har sin grund uti elen omständighet, att
Lrd01ta är det första enligt "the naval clefence act" bygg<la
fart.yg, h vilket gjort si n proftnr. Det har vis::;erl igen redall
företagits en profresa med elen i Sheerness byggda Go~;sumer,
men detta fartyg är endast en efterbildning af "Sharpshooter"kla~~en.

Lotuna är det för::;ta af 29 under byggnad varande fartyg, benämnda förbättrade 111ecleas. Vi erinra om att deplacementet är 3400 ton, längden 91,5 meter, bredelen 13,1 m., Jå
deremot Medea!! deplacement är 2800 ton, längel SO,u m. och
breeld 12,:; rn.
Hesnltatet af ett åtta timmars prof med naturligt drag
var: inclikerade hästkrafter 7:247, hastighet: 19,o:;l knop, lufttryck i eldrummet Il ,z mm. vatten. Enda, ett fel upptäcktes .under profturen och detta be~tod i svårigheten att få fram
kolen ur boxarne. Man hade nem ligen försett de vattentäta
~kjutdörrame till kolboxarue med öfver de samma och iu i
boxarna gående kappar, för att hindra dörrarnas fastkilande
af kolstycken, men det befans, att dessa kappar sträckte ~ig
för lf1ngt in i boxarna och derigenom blef ko let fa,.tklämdt
mellan dessa och den - yt·tre boxväggen samt hindrades :;:\lunda att fritt falla ned. l\1an afhjelpte detta genom att förminska kapparna. Äfven i ett annat afseende, nemligen rörande prvpellerns stigning har ändring också visat sig fördelaktig. Man hade furändrat stigningen i afsigL att uppnå
20 knops fart med 140 slag, men vid försöket fick man ej
mer än 19 knop med 137 slag, h vadan 20 knop sålunda måste
erfordra mer än 140 slag.
Profturen med forceradt drag egde rum den 10 Februari.
Vädret var mycket lämpligt, ity att hvarken vind, sjö eller
dimma försvårade profturen. Klysen voro tätade och luc-
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korna förut skalkade, då under den första proftmen förskeppet bafle tagit mycket vatten; dock voro dessa för::;igLiglwt::;m:UL deuna gång onödiga. Äfven bogviigeu hade försvu11uit
och detta helt enkelt dm·för, att man förändrat fartygets styrlast c:a 2 dm. Medeltrycket i pannorna var 10,7 kg. per qv .cm. med ett lufttryck af omkring 32 mm. Vacnum 673 mm.
Slagantalet var 145, h varvid båda maskinema arbetade mycket jemnt. styrbordsmask inen utvecklade 'JG43, baborclsma::;kinen 4793 indikerade hästkrafter eller tilbammans 943H,
438 hästkrafter mer än kontraktet föreskref. I medeltal var
hastigheten sedan den uppmätta milen blifvit genomlupen
(yra gånger precis 20 knop.
(:<~ Eng·inrering-)~ Of·.h

»Times».)

Jern- och stålfartygs skyddande mot faran att sjunka genom
skada å fartygets undervattenskropp.
(Utdrag ur ett i >>Stcol :md Iron Institute» h:11J ct r;·,rr<lrag al· engl'lsb nwrinens •Chef <·•mstrur·to r» sir N~tlwniel Ba rnahy.)

Det kan icke förnekas, att den genom skada å ett fartygs undervattensk ropp uppkomna faran i detta jernets och
stålets tidehvarf är större än i forna dagar, då vi byggde v~ra
fartyg af ek, teak och fur. Om man bortser från den uppdrifna hastigheten och de deraf föranledda ökade ombordläggningarna, så har elen tiden::; byggnaJsmate rial i och för
::;ig endast ett ringa motstånd att uppställa emot genombrytande krafter. Men kraften at en stöt, rigtad mot en bordläggning af trä, blir till största delen absorberad genom träfibrernas böjlighet och si utliga bristning, elen förLlelar sig på
en större sträcka och den förorsakade forrnföränurin gen äfvensom den uppkomna läckan blif\·a jemförelsevis små, under
det att ytterplåtarna på ett jern- eller stålfartyg vid en sammanstötning kunna lida betydligt både i afseende på form
och genomträngnin g, ehuru kanske stöten kännes ganska litet.
Oaktadt denna svaghet och oaktadt den pinsamma sorgfällighet, med hvilken man måste vaka öfver plåtens anfrätning,

har ilet nuvarande byggnadsmate rialet genom sina andra företräelen tillförsäkrat 'S ig den mest utbredda användning. Långa
ångfartyg kunna ej byggas af trä. Träångare kunna ej skyddas mot tidig förstöring och denna kan med säkerhet förutsägas, om deras byggande varit påskyndadt, de äro i hög grad
underkastade eldfara och, om man undantager småfartyg, kan
man ej gifva dem någon stor hastighet.
De flesta handelsfartyg på Atlantiska oceanens vestkust
byggas ännu af trä. Förenta staternas stora segelflotta består
nästan uteslutande af träfartyg och troligen skall detta land
ännu under många år finna det fördelaktigare att bygga denna
fartygsklass af detta material. Deremot är det ej underlmstadt något tvifvel, att såväl Förenta staterna som Canada,
hvad beträffar deras ångbåtsflotta., tvingas att följa Englands
exempel och bygga sina ångare af jern eller stål.
Säkerheten för att ett jern- eller stålfartygs botten icke
skall genomträngas, hänger visst icke eller åtminstone till en
ringa del på ytterplåtarnas tjocklek och på det större eller
mindre af::;tåndet mellan spanten; den fördel, som en en-tums
plåt i detta afseende erbjuder framför en half-tums sådan, är
mycket tvifvelaktig och ett närmande af spanten till hvarandra är icke mycket värdefullare. Då Förenta staternas öfveringeniör King år 1877 såg de första i England färdigbyggda fartygen af Siemens-stål, om 3700 ton och 98,~ meters längd, ansåg han de 12,5 mm. tjocka ytterplåtarna för
Lunna och tviflade på att fartygen voro starka nog, att uthärda verkan af en ångmaskin om 7000 hästars kraft. Sedan
des,; har erfarenheten visat, att hans fruktan var ogrundad.
Ett af de fartyg, hvilka han såg i England, gick i l\1edelhafvet på grund utan att taga någon nämn värd skada, och
ett annat af samma klass Leander, h vilket hade olyckan att
stöta hårdt vid "Hornet Rock", visade äfven att tunn plåt
och långt från hvarandra stående spant i dylika fall kunna
erbjnil.a en viss fördel. Om också detta fartygs ytterplatar
voro intryckta mellan spanten ända till O,a meters djup, så

-270 -

att de ,;enare framträdde ,;om refbenen på en gammal häst,
så visade sig hvarken remnor i ytterplåtarna eller haverier i
nitningarna dem emellan; deremot voro de nedsänkta hufvudena af de bultar, som förenade spant och plåtar, afrifna, sa
att vattnet på denna väg kunde rinna in i fartyget. Det förstås af sig sjelf att spanten intrycktes på samma gång som
pHttarna och de bibehöllo äfven sin deformation, under det
att de senare sökte återtaga sitt ursprungliga läge. Afi:ifvandet af de bulta;:, som sammanhöllo båda och vattnets inströmmande var den naturliga följden.
Ett jern- eller stålfartygs säkerhet i händelse at läcka är
endast beroende på tvenne faktorer: stora och vattentäta celler. .Pumparnas storlek och kraft komma alldeles icke i fråga,
cU till och med de bästa icke äro i stånd att bekämpa den
vattenmassa, som intränger genom en djupt under vattenytan liggande läcka af endast 0,1 q v.-meters storlek.
Helt och hållet bort_;eclt från det genom ett fartygs storlek uppnådela fullkomnaodet af cellbyggnaden, bildar elensamma redan i och för sig en viss säkerhet. Med orätt tillskrifver man mig en viss motvilja för stora fart.yg, men denna
gäller endast krigsfartyg, då jag är af den mt3ning, att en
sjörnakt, som har att försvara stora och vidt skilda intressen
och är utsatt för anfall med moderna angreppsvapen, vid ett
krigstillfälle kommer att lida mera genom ett ringa antal
fartyg än genom deras relativ ringa storlek. Så snart det
är trnga om handelsfartyg, anser jag stora sådana, för såvidt
det låter förena sig med financiel fördel, vara värdefulla.re
och detta i syn.c.erhet då det gäller passagerarefartyg.
l?ör några år sedan tillfrågades jag af en både på denna
och andra sidan Atlanten välbekant affärsman beträffande
rniijligheten att konstruera en ångare om 15 knops fart, som
hvarken skulle rulla eller stampa och hvars passagerare derför ej skulle känna en så förtviflad längtan efter att åter f<'i
fast mark under fötterna. Att realisera denna ide, om man
besLiimmer ångarens största djupgåend2 till 8 meter, syntes
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mig fullkomligt outförbart. Jag fann, att längden på ett såclaut fartyg borde åtminstone vara 303 meter, bredden 91,:,
meter och att det krätde en maskin om 60000 hästkrafter:
för atL göra en fart af 15 knop. De svårigheter man möter
äro af tvenne slag: byggandet af skrotvet i flytande tillstånd
samt in- och urlastningen af fraktgodset. Svårigheterna vid
byggandet försvunna snart, de existerade ej ens i verkligheten. Svårigheterna vid lo::~sning och lastning, hvilka bestå
deri, att fartyget till följd af sin storlek icke kan inkomma
i någon docka, tänkte jag häfva genom att upptaga stora
portar på fartygets sidor och inrätta hamnar eller dockor i
fartygets inre, i h vilka de med gods lastade pråma me och
Logserbåtarne kunde medföras. Ett sådant fartyg skulle vara
absolut säkert mot faran att sjunka genom en läcka i botten
och det storartade cellsystemet :>kulle äfven verksamt förhindra utbredandet af en lokal brand.
Emellertid komma vi troligen ännu under en följd af år
att hålla oss till sådana fartyg :>om · Oregon och Cz"ty oj Pari8,
h vilkas storlek tillåter deras byggande på land och h vilka
utan någon synnerlig fara kunna löpa af stapeln. De, för
hvilka dessa fartygs missöden äro bekanta, minnas äfven, · att
den förstnämnda, tack vare sitt goda cellsy~tern, kunde berga
sina passagerare och den sistnämnda,. tack vare ett ännn bättre
sådant både passagerare och fartyg. Om ett jern- eller stålfartyg sjunker så antages vanligen och ofta origtigt, att det
var försedt med vattentäta skott och häraf drages slutsatsen
om gagnlösheten af en sådan inrättning. Ofta sjunker äfven
ett fartyg tillfölje af en liten läcka på ytterplåten till en endn,
vattentitt afdelning och det illa anordnade systemet är icke
ou gång i stånd att fördröja sjunkandet. Befintligheten af
vattentäta skott framkallar då enclitst en annan fördelnino-b af
clet inträngande vattnet, det är allt. I stället för att vattnet
genast skulle fördela sig lika hiigt öfver hela fartyget, fyller
llot först en vattentät afdelning och strömmar derefter, så
f!nart Lle begränsande skottens öfre kanter genom fartygets
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sjunkande komma under den yttre vattenytan, iifven i den
närmast liggande o. s. v.
År 1866 blefvo alla med dessa omständigheter sammanhängande frågor tagna i öfvervägande af en inflytelserik komite, sammansatt af skeppsbyggmästare, redare, assuradörer
och sjömän; dessa kcmmo till det resultat, att intet jernpassagerarefartyg kunde anses väl konstrueradt, om dess flythaft komme i fara genom fyllandet af en enda vattentät afdelning eller genom den öppna kommunikationen mellan en
sådan och vattnet samt meddelade dessutom det rådet, att så
inrätta de vattentäta skotten, att fartyget icke sjunker äfven
om tvenne bredvid hvarandra liggande afdelningar fyllas eller
stå i kommunikation med vattnet. Ehuru 24 år förflutit sedan detta omdöme fäldes, utan att det ±rån något håll blifvit
motsagdt, så har det dock fullkomligt lemnats nr sigte vid
byggandet af alla de segelfartyg af jern eller stål och de till
ett ännu större antal uppgående ångarna, som tillkommit sedan denna tidpunkt. segelfartygen hafva i allmänhet endast
ett vattentätt skott i bogen - kollisionsskottet - några redare hafva dertill lagt ett andra kollisionsskot.t i akterskeppet ~ och åter andra hafva anordnat mellan dessa ännu ett, ja
till och med två vattentäta tvärskott. Bortser man från den
otvifvelaktigt starkare förbindningen, som dessa skott åstadkomma, så representera de föröfrigt endast en död vigt och
äro icke en gång i stånd att fördröja fartygets sjunkande, om
bordläggningen genombrytes mellan kollisions::> kotten.
J ag
har mig icke bekant ett enJa :segelfartyg, försedt med mer
än fyra vattentäta skott och detta antal är för ringa, för att
till fullo kunna uppfylla den omnämnda komitens vilkor.
Under perioden 1881-1883 förolyckades af olika anledningar på 21 månader ett hundra tjugo jernångare förande
en bo·elsk flaO'o··
h vart och ett af dessa fart•rg
var så konstruebb'
.J
radt, att fyllandet af en enda afdelning var tillräckligt att
sä11lm detsamma. År 18tl9 ökades listan på engelsha ångare i
rundt tal med en million ton; icke en tredjedel af dessa kan
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göra anspråk på att räknas till dem, som uppfylla kornitens fordringar med afseende på skottens ordnande, och denna tredjedel har till största delen att tacka för sin bättre konstruktion
den af Britiska Lloyd år 1882 utfärdade föreskriften, att
hvarje i deras register upptagen ångare at mer än 8ö meters
längd måste vara försedel med ett, i förhållande till sin längd,
växande antal vattentäta skott. Med hänsyn till att Lloyd
elli'last är ett enskildt bolag och sålunda ej har befogenhet
att stifta allmänt bindande lagar, så kan man ej begära, att
det sh:all utöfva någ0n längre gående omsorg i denna rigtning.
Iakttagelser vid återkallande till lif af drunknande. Så.
snart man upptagit den drunknande ur vattnet, öfverty-gar
man sig först genom öppnandet af hans mun, att ingen
mekanisk tillslutning af luftröret eger rum, förorsakad af
eller vatten. För att aflägsna det sistoO'yt]·a
' ' sand ' .SJ.ÖO'räs
b
nämnda lägger man patienten på däck eller på en bädd i
sjukhytten med ansigtet nedåt och med sin arm uneler hans
panna, då det i mun, näsa eller svalg qvarvarancle vattnet
lätt afrinner. Professor H liter föreslår till och med att i nödfall göra ett luftrörssnitt och l~tsuga vattnet ur lungorna genom en kateter. Derpå efterser man tungans läge och framdrager elen så långt som möjligt, för att hindra en genom
elensamma möjligen inträffande tillslutning af svalget.
En annan person har uneler ticlen befriat patienten från
alla sådana klädesplagg, som kunna hindra andhemtningen
och blodcirkulationen. Härefter skrider man utan dröjsmål
till börjandet af den artificiela andhemtningen. Metoderna
för densamrna äro många.
Vid en af de enklaste (Silvesters metod) lägger man patienten på en sluttande yta, t. ex. en lutande bräda, eller
skjuter en kudde kilformigt under hans skuldror. Stående
vid h::tns hufvud fattar man om hans handleder och för hans
armar i en stor båge öfver hufvucl0t, hvarpå man sträcker
Tidsl.T. i $jör. 1891.

18

-275 -

dem så mycket som möjligt. Härigenom utvidgas bröstkorgen, då den deri befintliga luften tränger ut och ås tadkommer en tillströmning af den under ett högre tryck varand e
atmotferislm luften. Härefter för man armarna samma väg
nedi\t och i det man med armbågarna något böjda trycker
dem mot bröstväggen förminskar man bröstkaviteten och drifver luften ur lungorna.
Professor Marshall Hall lägger den såsom i föregående
metod understödda kroppen på sidan och derefLer hastigt med
ansigtet nedåt. Genom denna rullning drifver i det sistnämnda läget kropp ens egen tyngd luften ur lungorna (expiration), hvarpå vid rullandet tillbaka i sidaläget trycket upphör,
bröstkorgen utvidgar sig genom sin egen elasticitet och luften strömmar in (inspiration).
Vidare kan man äfven åstadkomma en utvidgning och
sammandragning af bröstka viteton och en deraf följande inoch utandning genom ett rytmiskt tryck på brösLkorgens nedre
del, sålunda påverkande buken och trakten kring mellangärdet.
Siemsen ernår denna utvidgning at bröstkorgen genom
en i rytmisk takt upprepad retning af mellangärdets nerver
med polerna till en induktionsapparat, i det han placerar dessa
på främre ytan af de tre mellanrefbensmnsk lerna, hvilka från
l:sta och 2:a refbenen stiga uppåt till halskotornas tvärutskott.
Genom den artificiella anordningen åstadkommes en regelbunden luftvexling i lungorna och å ena sidan tillföres blodet
syre medan å andra sidan kolsyran afiägsnas. Det genom utvidgningen och sammandragningen af bröstkorgen vexlande
lufttrycket återställer blodcirkulationen och sätter blodet i
hj ertat och de större kärlen åter i rörelse.
För att underhjelpa detta gnider man patientens extremiteter, så snart den uaturliga andningen börjat, frotterar
underlifvet med ylledukar och borstar samt insvep er h onom
slutligen i uppvärmda filtar. D å medvetandet återkommit;
kan man, för att ytterligare stärka hjertverhsamheton: gifva
patienteu små qvautiteter vin, romm eller the ä fvenso m uagra

droppar svafvel-eter eller eter-sprit på en sockerbit. I blanL1
äfveu efter en längre tid en förnyad kraftnecb ~Lttuing,
hvilken då bäst häfves med cognac eller starkt vin.

j u träder
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Franska kryssaren »Troude ». III kl. kryssaren 1'ronde,
byggd i BorL1eaux af "Societe des Chantiers et Ateliers .de la
Giror:.de" har den 18 Dece mber förra året slutat sina kontraktsenliga profturer. Planen till detta fartyg är, enligt dimensionsuppgifter i ett ministerielt program från elen 2 Februari 1886 uppgjorda af förre mariningeniören, numera fureståndaren för Gironde-varfven , M. Baron.
Dimensionerua äro: längel 96 m. ; breeld .9,5>1 m.; djup i rummet: akter 7,~1 m., för 7,z~ m., midskepps G,on m.; d,iupgående:
c ·ter 6,11
m., för 3,:17 m. , midskepps 4,27 m. ; styrlast l,so m. ;
deplacement 1877,:, ton; :oegelyta (3 ;:;kon erttaklade master)
640 qv.-m.
Kryssarens linier äro mycket skarpa, synnerligast akter.
Öfvervattenskropp ens infallande sidor och öfverbyggnadens
anordningar (med dess däcksbalkar, förbindningsbryggo r mellan back och akter och utbyggnader på öfre däck) tillåta kauonernas och torpedtubernas lätta rigtancle. Genom en passande konstruktion har ma n fått en god stabilitet, en förträfflig manöverförmåga och en försvinnande liten skakning af
akLerskeppet, h vilket för fartyg af svag konstruktion vid force~ ad fart är ovärderligt.
Arm eringen består af 4 st. 14-cm. kanoner (modell 11:)84)
i utbyggnader, 4 st. 47-mm. snaubelchkanoner, 4 st. 37-mm.
revolverkanoner och 4 st. torpedtuber.
Bestyckningen skulle från början endast omfatta två för
ut i utbyggnad er nppstälda 14-cm. kanon er, men den vid byggandet vunna vigtbesparingen har tillåtit ett ökande både af
artilleri och kolförråd.
Maskiner och pannor äro från Schneider & comp. i Creusot.
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Drifkraften består af två horisontal t verkande com pounclma::;kiuer, hvillm hvar för ::;ig påverka en trebladig propeller
af mauganbrom;. PropeHrarne hafva en diameter af 4,1)80 m.
och en stigning 5,076 m. Cylindrarna hafva en genomskärning af O,o4o m. oeh l,sss m. resp. Pannorna äro cylindriska
med en längd af 5,so m. och en genomskärning af 3,10 m.
Hvarje panna har tre elcbtäder af O,or,o m. genomskärning.
Eld- och rostytorna mäta respektive l,2oo qv.-m. och 28 qv.-m.
Det forcerade draget erhålles genom fem ventilatorer (en
för hvarje panna) hvilka med en hastighet af 600 slag lemua
mer än 4:3000 kub.-cm. luft af 78,iJ mm. vattentryck. Vid
profven med forcerad fart arbetade dessa ventilatorer, h vilka
äro förfärdigade i Creusot, blott med 380 slag och likval kunde
med denna inskränkta användning ett tryck af 7 kg. i pannorna lätt hållas.
Enligt byggnadskontrakte t måste fartyget upp(ylla följande viikor:
l) Vid ett två timmars prof med forceradt drag skulle
medelha:>tigh2t.n uppgå till minst 19,r, knop.
~) Med en medelhastighet af min::;t 17 knop under ett
tolf timman; prof fick kolåtgången under de sex för::;ta timmarue icke öfverstiga 900 g. per timme och hästkraft.
Ö) Vid måttlig eldning och med en till ungefär en tjenlodel aJ hela maskinstyrkan minskad maskinkraft skulle kolåtg~mgeu under ett sex timmars prof icke öfverstiga l kg. pr
Limme och pr hästkraft.
Under alla protven hafva maskiner, pannor och äfven de
olika hjelpmaskinerna vi~at sig vara af utmärkt beskaffeuhet.
Hvad fartygskroppen beträffar, så voro, liksom det också i
planen var beräknadt, skakningarna också mycket svaga till
och med vid högsta fart, och betydligt mindre än hos andra
liknande fartyg.
Vid 2-timmars profvet med forceradt Jrag uppnåddes 2i.J,u
knop med 133 slag och 6247 hkr och en kolförbrukning af
1,277 kg. pr hästkraft och timme.
(>>Le Yacht».)

Sjömannautbildning och disciplin. Amerikanarne, som mefl
kraft företagit sig att ::;kapa en ny flotta, hafva natnrligtvi::; i:iJven rigtat. sin uppmärksamhet på sättet att få en lämplig bemanning till sina nya fartyg. Kryssningen af Evolutions-eskadern 1890, sammansatt af moderna fartyg, varade endast några
få månader - från December till följande .Juli månad. Likväl visade sig tydligt, enligt flere officerares åsigt, många
bri::;ter i an'Jrdningarna, både hvad beträffar fartygen och uesätt.ningarna. Dessa brister hafva utförligt beskrifvits af löjtnant \V. F. Fullman U. S. N., som tjenstgjorde ombord på
BostaJt under kryssningen, i en anmärkningsvärd uppsats, af
honom sjelf föredragen inför U ni te d States N a val Institute.
Ansträngningar gjordes af nfl.gra få medlemmar af Institutet,
för att undertrycka uppsatsen och förekomma dess tryckning
och spridande, mou förgäfves. Vi tro, att c1elar R.f föredraget
och af den diskussion, som följde derpå, äro värda uppmärksamhet, såsom varande ett otvunget uttalande om sjömansutbildning af erfarna främmande officerare, hvilket äfven kan
ega värde ·för oss.
Löjtnant Fullmau börjar med att konstatera obehöfligheten af segelkraften ombord. Införandet af många komplicerade
vapeu, som för att kunna rätt nyttjas fordra mycken omsorg
och stor skicklighet, antagandet att en sjöstrid i framtiden
kommer att blifva kortare än den förut varit, och fel mera
olycksbringande - dessa och många andra fakta visa nödvändigheten af en förändring i utbildningen af fartygens besättning. Det moderna örlogsfartyget har blifvit ett fullständigt
flytande batteri. Häraf följer fullkomligt logiskt, att, för att
bemanna ett sådant, måste man hafva fullkomliga sjöartillerister, icke sjömän af elen gamla skolan. Alla andra än militära element hafva reducerats till ett minimum och det är
i öfverensstämmelse med en sådan förändring, som utbildningen af personalen måste blifva mera militärisk, om full brukbarhet i krig vore flottans mål.
Moderna fartyg byggas och armeras med de mest full-
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lwmnade vapen. Dessa fartygs fulla duglighet i en strid skall
bero pa organisationen och utbildningen af personalen. Eu
kanon eller en mina skall göra liten skada i en oskicklig eller
opatriotisk hand. Hufvndsaken är derför att personalen uppmärksammas lika mycket som krigsmaterielen undrn: denna
omdaning af flottan och väl vore om vi snart betänkte
detta, sänikildt hvad angår gemene man, hans ställnin g ombord, hans vanor, karakter och utbildning för att hafva ntsigt till förbättring i organisation och uppfostran.
Man kan icke förneka att ännu större skicklighet och
kallblodighet behöfves att rigta en kanon eller en torped från
ett fartyg än från land; med ett ord \'id ett krigstillfälle behöfves ombord i fartyg raskare handling, säkrare öga, större
intelligens än man begär i land vid skötaud et af samma vapen. Det följer häraf, att en flotta icke får bestc't af män
mindre skicklige och mindre pålitliga än soldater, utan om
möjligt af in di vid er, som stå högre än dessa.
Snabbgående oceanångare. Då "Inman"-bolaget 1888 insatte sina nya förstklassiga ångare City of Newyork och City
of Pm·is på den transatlantiska traden, så var det. under förhoppning att dessa ångare skulle komma att åtmi nstone för
den närmaste tiden passera såsom de mest snabbgående på
denna led. Beträffande det förstnämnda fartyget voro ntsigterna länge mörka. Ä.nnu i början af 1890 hade det icke
lyckats slå sig i lofvart om Cunard-liniens fyra år äldre Etruria, medan City oj Paris stod främ;;t med en kortaste öfverresa af 5 dygn 19 t im mar och 18 minuter.
Så insatte "White-Star"-linien sin nya ångare 'l'eutouic i
trafiken och snart stod detta fartyg främst. Lemnande Queenstown den 6 Augusti 1890 inträffade fartyget i Newyork efter
en färd af endast 5 dygn 19 timmar och 5 minuter, h vilket
förutsätter en medelfart af 20,17r> knop, en fart som ännu står
oöfverträffad, meu som väntas snart skola blifva slagen af
systerskeppet Mct;jestic.
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Hälmar man emellertid på ett annat och rigtigare sätt,
så står dock Oity oj Newyork tillsvidare främst bland nu nämnda
fartyg, h vad snabbgående beträffar. J e m föres nemligen Tentonic och City of Newyork, och man tager medeltiden för dessa
båda fartygs sexton öfverresor öfver Atlanten under MajDecember månader 1890, så ;:;kulle City of Newy01-lcs logg angifva 6 dygn 4 tirmnar och 55 minuter, medan Teutonic endast kommer till ett medium af 6, 6 och 5 resp. Som derjemte 'J'eutouics tillryggalagda medeldistans pr resa är 2821
mil mot 2830 mil för det andra fartyget, så får väl City of
}{ewyOJ·k betraktas som det snabbaste.
Snart skall dock oceanen plöjas af fartyg, som lemna alla
dessa bakom sig. Den blifvancle utställningen i Chicago kommer att ytterligare skärpa konkurrensen i den transatlantiska
kapplöpningen, och flera bolag ämna under 1893 insätta fartyg om 21 knops medelfart på denna trafikled. Ja, i N. Amerika umgås man med planer att låta bygga sådana om 24
knop.
Försöken med "Marceau". Det franska 1:sta klass p ansarfartyget J11aneau, bygdt af bolaget "Forges et Chatiers
de la lVIediterranee" å dess varf vid la Seyne (bredvid 'roulon)
efter ritningar. af mariningeniör Huin, har nyligen genomgått
sina besigtningsprof.
Manean är ett ft;rtyg om 10600 ton, hvars hufvudsakliga bestyckning består af 4 st. 34-cm. kanoner i batbett-torn
samt 17 st. 14-cm. kanoner.
Kölen sträcktes redan 1881 och beroende på talrika mo clifikationer af de ursprungliga ritningarna h afva sålunda l O
år erfordrats för dess byggnad.
Försöken med Marceau hafva utförts under de strängaste vilkor; man har med skäl hållit pR. nöd vändigbeten att
profskjuta de svåra kanonerna i de för fartygets däcksanorduiugar mest farliga riktningar.
Vederläggande tyskames uppfattning att 15 knops fart
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är det maximmn som pansarfartyg af 14- till 15000 ton kunna
uppnå, har Man;eau, hvan; ritningar likväl äro af relativt
gammalt datum, öfverskridit l G knop, h vilk et ä±ven nyligen
förut visat sig vara fallet med Fol'midable och Amiml Baudiu.
Försöken med lVIareeau togo sin början den 7:de sistlidne
Oktober. Uedan under dess första proftur fann man, att maRkinerna arbetade oklanderligt, och uneler 4 timmars profvet
för fnllt ångtryck var den utvecklarle kraften = 1l 017 häRtkrafter, gifvancle en hastighet af 16,4 knop.
Maskinerna profvades för alla olika hastigheter och artilleripjeserna i alla olika positioner; de intressantaste försöken verkstäldes likväl med de svåra l)jeserna i tornen.
Amiral Rocomaure ville utröna vidden af de haverier fartyget ~kulle komma att lida till följd af lnfttrycket från de
svåra 34-cm. kanonerna, hvilka senare, förskrifvande sig från
franska statens etablissement vid Ruelle, med en krutladdning
af 176 kg. och 600 meters initialhastighet utslunga en projektil af 420 kgs vigt.
Dessa kanoner äro placerade i 4 st. barbett-torn, ett för,
ett akter och ett på h vardera sidan, anordnacle på så sätt att
hvarje punkt af horisonten samtidigt kan bestrykas af tre
p.]eser.
Relativt enkelt, hvad det främsta och aktra tornet beträffar, erbjöd problemet svårigheter för sidokanonerna, då
rlessa riktas efter fartygets längd axel, d. v. s. afiossas uti en
position, h\'arifrån den projektilen åtföljande gaskonen måste
beröra en del af fartygets öfverbyggnacl. Ofvannämnde gaskon har såsom bekant en så ansenlig förstörelsekraft, att man
ibland konstaterat skador af tillräckligt all varsam art, för att.
göra stora och vidlyftiga reparationer nödvändiga.
Engelsmännen hafva af detta skäl sett sig nödgade afstå
från skjutning i alla riktningar merl 1'raf({l,qm·s kanoner.
På J.l1arceau sköts med hvarje kanon 7 projektiler; två
med r ednceracl och fem med stridsladdning. Då man afsköt
styrbords kanon rätt akter öfver i fartygets längliaxel sönder-

smulades chefens båt, h vilken befann sig hissad på den för
elensamma under gång afseelda plats. Me1 babords kanon
afskj n ten rätt för öf\'er utefter fartygets längelaxel bletvo pl~t
tar å ötverbyggnaclen intryckta några centimeter: nitnaglar
flögo ut och bastingeringarna, bakom hvilka besättningen befinner sig, omstörtade.*)
Dessa haverier på fartygsskrofvet äro oväsentliga, och bevisa endast, att man helt och hållet måste frångå använrlantlet af trä vid fartygsbyggnaden, samt för::;ti:Lrk a öfverbyggna<len med stag och solida vinkeljern.
Man konstaterade att betjenandet af 14-cm. artilleriet,
~o m befinner sig i batteriet en våning under de svåra pjese rna, icke led något afbräck genom skjutningen från tornen.
För att utröna huru besättningen skulle tåla vid dessa
skjntningitr, gjordes följande experiment: 4 st. får och figurer
föreställande man skap, placerades på olika delar af fartyget
ntsatta för det vålelsamma lufttrycket från 34 cm. kanonerna.
Fåren härdade ut, men voro elter några skott fullkomli gt be<liH'vade, och darrade på alla fyra benen.
Flera af de å olika punkter af däcket placerade fignroma
sönderhrötos, hvaremot de, som placerats i batteriet, förbl ef,·o
oskadade.
Dessa försök åskådliggöra endast nöd väncligheten af några
smärre detaljförändringar i öfverbyggnadens konstruktion .
Mrwceau skall förena sig med eskadern i A pr il och kommer sedan att medfölja den fartygsgrupp, so m detta år skall
be,ö ka Cronstaclt. Huru utmärkt dessa försök än aHupit,
nppfyller Mm·ceau dock icke ltingre alla vilkor för ett 1110dornt stridsfartyg: dess artilleri framför allt är a lltför mycket
*) År 187D p;jonlos iiir~iik omlJonl ;l pa11snrfartyget Lo RetloutnlJlr, lmtni<l tle
friimsta 27-em. knnonema i t· ,J ntm.Jl.J:ttterirt :tf,.;kiito;;r iitt t;·,r ufi'CI'. l\{nnin'-'011 l':t.l'
n.Lt iifvon skjutn lllt'tl •le h:l.<h aktra kant<nontn , men man inslii ltlo tl rtln , tl:i ti oL viH: uk si.'-', nlt vid •le lJ:Itln f<irsLa sk11ttPII. omkring GO nitnngl:tr fullkon1ligL fi.II'HI'IIH ni t
11r skoppssidan. Plåten sb<lnt!cs ej, men l1 ålcn m:"tstf• f<I'OJI[I:I R nwtl Lriip l11gg:tr.
Am11. af' öf'rcniil tm ·r·u .
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utsatt för fieuden& skott, Ot5h man kan säga att det ::;vårligen
blir mi)jligt ~ttt hälla ::;ig i de:>s batterier med 14-c rn. h:l'tuo ncma under :>trid med en skit5klig motsti nJare.
Denna kritik riktas ingalunda emot kon:>trnktörerua; fordringarna hafva stegrats med tiden, det är allt, och det fä tal
fartyg, mau på sista tiden sträckt kölarne till, erbjuda ett
verksamt skydd emot de pjeser af liten eller medel-kaliber ,
h vilka utslunga med kraftigt sprängämne laclLlade granater.
(»!,r Yacht».)

Förenta staternas nya kryssare. Förenta. staternas marinmiuisterium är i sanning att lyckönska till de hastigheter,
:>om de nya kry,;sarne uppnått. Enligt "United tlervice Gazette" gjorde den nyligen fullbordade Concord, en kanonbåt
um 1,7UO tons deplacement och 3,400 i. hkr., 17 knop, och
n:'\got senare pan:>anläck-kryssaren P!tiladetphia, om .;1:,300 tou:>
tlepl. och 10,500 i. hkr., på ett fyra-timmar,; prof utanför lm::;ten af Long Island den höga farten af 19,6s knop. Ännn
:>törre fart uppnåddes med Srtn- Francisco, en annan pansarLläck- kryssare af något mindre dimensioner än PltilruleljJitia,
meu ::;amma maskinkraft, hvilken vid fyra-timmarsprofvet gal'
en med elfart af 19,7:l knop. Med Newark af sam ma dimensioner som San Fran cisco, men med enelast 9,000 incl. hkr. ,
erhölls vid det officiela profvet 19,6 knopi; vid ett icke offiuielt prof med samma fartyg hade förut uppnått:> 20 knops
rued elfart med 126 slag.
Huru länge fartygen skola kunna bevara denna förm åga
af ::;nabbgående synes emellertid vara ovisst i betraktande at'
de erf<trenheter, som redan vunnits beträffande de något ä. ldro
fartygen. H varken de sist byggda eller de niigot äldre äro
förhydda och detta utgör, enligt en af amerikanske mariningeniören Hichborn afgifven rappart, en betänklig olägenhet.
På mindre än 4 månader efter verkstäld dockning såg Olutl'lestun, sjösatt 1838, sin fart betydligt reducerad.
Chefen på Baltimore rapporterade, att detta fartyg m'igot
n1era än 4 månader efter verkstäld dockning konsummerade

36 ton kol per dag fur att hålla 10,r. knop, hvilket med r on
h: i)] kun u at sko med en kolåtgång af 2,) to u i dygnet.
På samma sätt var det med lJulpltin, sjösatt 18.-33, ::;om
efter att icke hafva varit i docka på 6 månader, såg sin fart
reducerad till 8 knop med en kolåtgång som var dubbelt så
stor som den, hvilken vid ren botten var erforderlig för 14
lmops fart.
En liknande erfarenhet har vunnits i England. Den icke
förhydda Jl1ednsa gjorde på sin sin proftur med naturligt drag
1rl knop, under det att de förhydda llfamthou och Jlfelpom eu e
gjorde 17,6. Med forceradt drag uppnådde 1vlednsa 19,n och rle
båda senare 19,6 knop. Vid ett senare försok med de båda
icke förhydda och i alla aLeenelen lika kry::;sarne Medusa och
Jledert )wm den förr e direkt ur dockan med ren botten, under
det den senare blott hade fått sin botten skrubbad. Skilnaden visade sig rleruti att för ernående af 13 knop behöfde
Medea släppa till 2,000 hkr medan 1Viedusa uppnådde samma
fart med 1,600. Engelska Amiralitetets åtgärd att kopparkläda
do nya!': te kryssam e synes sålunda vara särdeles välbetänkt.
Innan vi lemna de amerikanska krys;;arne må några frim
"Arm y and N a vy .Journal" h emtade uppgifter om Newarks
profturer meddelas. Dessa företogos i slutet af December förlidet år. Maskinerna arbetade väl; antal slag pr minut i meLleltal 127; temperatur i eldrummet 40° 0.; hel svängning uuLler full fart fram åt erfordrad e 4 min. 45 sek.; på l min. 35
::;ek. omkastades maskinerna från full fart framåt till fullt back.
l\Ied två pannor och forceraJ.t drag blef kolförbrukningen under 4 timmar 19,:; ton vid ett lufttryck af ca mm. Ventilationsmaskinen g.iorde 7•::>0 och skeppsmaskinen 107 slag.
Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter 1891.
1\.nnyl. H1 "if!HVetcn8l.'a p.~- .'l f•arl emicn8 1Ia:ufl/hlfJfl1' och 'L'id.~k ,l'ift. G:c hiiftct.. Hrrndli~tyal'lla: 1 rslwriitteb c ,11· Juredre~ gamlen i higsku11 Bl:
'l'ids!.Tiften: 0111 vii.nlen ;il' dra gcviir; Dr n nya infantc rit;~ ktik cn ; m. m.
ö:e hilftnt. Flrul(ltinyr,ma: ÅrsbcriittclRo af JiireLlrag<~ntlcn i krigskon st (s lut),
Tidskri(im: V o knnglig<t l'l'' 'JlOSitioncrna i fursvarsfriigan ; .Försuk med sjeHlysand e färger Jur militiira iin tlatuat; m. u1.
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7:e hiiftet. 'Pid81.n"f!en: Några on! angående förti Yard ar vatte111lrag ; Betraktelse r öfvcr ett tidsenligt str id~siitt liir intimtc ri et; Om ;1ruetc11 tittd er v;lra
•lrfir-ersmi·,ten; 111. 111.
S:e hilftct. ][a/ltl/ingctrnn: An;uoriittd sc ar llirr dragatl!!CI1 i artilkriv<'knskap. 'l'idskriflen: Infanteri ets ut bildning lur stri<lrn i skugar ; m. 111.
A1·t'illm·i-'l'•i clsi.Ti[t. 2:a oeh J :o hiiftcna. Ammunitiunsersiitt nin gsöfnil1gar vi<l fiiltartilloriet ; Om våldsamt anfall m<~t fiistningar; Nilgra ord om »det
nya fiirslagrt till handledning vit! skjutning med fiistnings- or·h positionsartillcri r tR rdllatle pjcscr>: Kastpjesr r för fiil ta rtillcri ct; Annstrongs Hi-em. snabl<sl,jut:mt!C' lw11on ; Skjutfl·,rsiik vid Finspungs styr,kcb ruk: Out iifningar i Pldrns !Pdningoch utfi"<rando und er exoreis med kanoner; Hvilkc11 verkan bn p;\ riiknas vid ,;lijtttniug i t mpp med l8G7- 89 års gcviir? 111. n1.
Norsic Tillsslc1'ilt for Sövwsen. U:e årg. 5:c od1 G:c hiil"t.: Om l:tg- om
stymtanst'Xa men ; Sjöhiget i Nurd- och Ö;;tersjön 1870-71; Det nya. norskl stii l,;kepvrt Pr·ler lfylmul; Turpc<lkryssaren n: o l fur anwrjkan,; ka marin en; Om i"d"ning för untlornfii<·crarc ;\ 3:o Ida s;; kan onh:l.tar: Na.vigPring i ltan<lcb m:tritwn:
Pmfskjntning- mot p;msarpEit:tr vi <l låg- temperatur ; H1·a•l J<:ug·lan<l fnnlt·ar af
sk<'pparc- <Jeh stynniin, samt lmitl vi fordra ; m. n1.
Dansk 'l'idssk1"ift j'm· Siivws~n. 2G:e ban1let. l :a ltiift. AnviitHlan,Jpt af flyhtml o briinsle nti en fartygspanna: Orthestiimning gt'nom vinkt'lmiitning: m. 1u.
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