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Om detaljsjömätningen vid våra kuster.
Anrör:HHle i Kong!. Örlogsmannasällskapet af kommendörkaptenen .T. Hägg.

(Forts. fr. sid. 162.)

luskiirning.
Nu gör man klart till arbetets andra skede inskärningen.
De instrument och den materiel som för inskärningen äro
nödiga uppräknas här, men torde ej behöfva någon särskild
beskrifning, hvarför ock här endast en och annan påpekning
vid handhafvandet kommer att lemnas.
Instrumenten äro:
stativ med hufvud, ring och kors jemte tillhörande· lösa
skrufvar;
mätbräde och ·rekognoseringsbräde med karta;
tublineal med vattenpass, passare och kompass;
stångpassare med skala graverad på en lång messmgslineal;
kikare samt
distansstång.
Materialierna bestå hufvndsakligen af:
nålar med lackhufvuden;
blyertspennor N:o 4 och N:o 5;
kautschuk;
paraply samt
pressenning med stänger.
stativet förvaras alltid i ett kapell och stativhufvudet i en
särskild låda under transporten. Äfvm vid korta förflyttningar
måste stativhufvudet tagas loss från stativet och nedsättes i sin
låda.
På mätbrädet uppspännes godt ritpapper af Whatmans
tillverkning. Ring och kors fastskrufvas på mätbrädets underkant, sedan papperet är påspändt När papperet är ft11lkom'1'/Js!.'!'. i ,">jäo. JSD.'J.
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visserligen hafva utlagts, innan korset fastskrufvades, men af
följ ande skäl är det bäst att utlägga dem . efteråt. Det inträffar nämligen ofta, att 0111 ej baspnnkterna utläggas i en viss
riktning i förhållande till läget af ldämskrufyen på korsets
hylsa, denna skruf, då mätbr~idet är uppsatt på stativet, kommer så nära hufyudets tangentskrut, att man har svårt aH
komma åt denna senare. På somliga stativ knnna dessa skrufvar ej ens passera hvarandra, hvarföre man måste vara försigtig, då man vrider brädet, på det att tangentsb·ufven ej må
bräckas. För att undvika denna olägenhet går man tillväga
på följande sätt. stativet uppställes och hufvudet påsättes i
sitt rätta läge, hvilket är inne, då de tre plattorna på den
nnder hufvudet sittande kulan komma mic1t för hvar sitt hörn
i den trekantiga öppningen i kupolen på stativplattan, då äfven
. en af hufvudets ställshufvar kommer att stå i en ställkbck
på stativets platta. Mätbrädet påsättes och vrides, så att klämskrufven kommer på motsatt sida till tangentskrnfven. Klämskrufven tillvrides, hvarigenom mätbrädet fast forenas med
hufvudet. På den förutnämnde linealen tages med stångpassaren måttet å baslinien i anbefald skala, vanligen l : 20000.
stångpassaren lägges nu på mätbrädet i den riktning baslinien i verkligheten ligger, t. ex. i NO och SvV, på sannna
gång som man ser till, att lilget af denna linie blifver lämpligt i förhållande till såväl distriktet som brädets kanter och
hörn. Skulle läget af linien ej då vara lämpligt, vrides hela
stativet utan att skrufvarna rubbas och under det att stångpassaren bibehålles i NO-Jig riktning, tills lämpligt läge af
brädet erhålles, då baspunkterna af'Sättas. stångpassarens spetsar hållas härvid alldeles lodräta och med jemn tryckning mot
brädet, så att väl synliga stick uppkomma. Omkring hvart
och ett af dessa stick ritas en liten liksidig triangel, af hvilka
den ena betecknas med bokstafven A, den andra med bokstafven B. Baspunkterna förenas genom en med en passare
fint uppdragen rät linie.
När baspnnktBrna äro afsatta, iakttager man stativbenens
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komma i de ungefårliga väderstrecken, som de nu stå uti.
Som märke användes äfven den förut nämnde klacken för ställ>;krufvarna.
Mätbrädet förses med ett af vaxduk förfärdigadt kapell,
som, med band knutna omkring hylsan, stadigt fäRtes ofvan på
papperet för att skyelda detta mot skamfilning. Rel;:ognoseringskarten förvaraR i ett fordra! af vaxduk ell er målad segelduk.
Tublinealen med tillbehör förvaras i en låda, likaså stång~
passaren och linealen med skalan.
Distansstången är i tre delar, som tillsammans hafva en
längel af 18 fot (ö,aw m.). Den förvaras i ett kapell af segelduk, i hvilket de tre delarue sammanhållas af läderremmar.
Nålarna som äro af det korts slaget, N:o 10, N:o 11 eller
N:o 12, äro försedda med tillplattade, päronformiga bnfvnden
af Jack.
Vid inskärningen är det nödvändigt att skydda ögonen
och papperet mot solskenet genom paraply, som måste vara
både stort och starkt. Sådana beställas särskilclt af sjökarteverket för ändamålet.
,
För att på uppställningsplatsen skydda stativet för stark
blåst, använder man särskildt ombord tillverkade pressenningar, som fästas vid ett par åror, båtshakar eller stänger af
lämplig storlek och .· af ett par man hållas i lofvart om stativet.
Man bör vara uppmärksam på att ~j pressenningen kommer i
drift, ty inträffar sådant, kan hela stativet kastas öfveräncla
och instrumenten förstöras. Allt ledigt manskap måste ofta
användas för att förekomma dylika missöden. I saknad af
pressenning användes ett båtsegeL
Deii utrustning, som båtarna behöfva vid inskärningen,
består ntom af förutnämnda instrument hufvuclsakligen af yxa,
hammare och spik för tillfällig reparation af de träsignaler,
hvilka måste flyttas undan för att lemna rum för st::~tivet.
Någon gång kan en mindre 11vantit.et kalk mrd t.illbPhi)r med-
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rifvas i uppställningspunkterna.
Vid hvilken baspunkt inskärningen skall bö1ja beror på
omständigheterna. Ibland inträffar, att den ena baspunkten
utgöres af ett kyrktorn, en båk eller fyrtorn eller elylikt föremål, i hvilket uppställning ej kan erhållas och i sådant fall
behöfver man ej välja. Elj es kan valet bero dels på den tid
man beräknar för vistelsen vid baspunkten, den tid på dagen
inskärningen börjar, af.'ltåndet från mätningsstationen till baspunkten m. fl. omständigheter, men framför allt på belysningen. Den uppställningsplats, som är så belägen, att man under
inskärningen har solen bakom sig bör obetingadt välj as. Denna
princip gäller för öfrigt under hela inskärningen, och den sjömätare, som skickligt vet att efter omständigheterna tillämpa
densamma, vinner mycket i tid.
Vid ankomsten till baspunkten, som vi kunna kalla A,
flyttas signalen så mycket åt sidan, att man har utrymme att
fritt kunna röra sig omkring stativet, som uppställes, så att
det kommer midt öfver borrhålet. Strängt taget skulle naturligtvis den på mätbrädet utsatta baspunkten komma midt
öfver borrhålet; men i den skala mätningen utföres har denna
ytterliga noggrannhet ingen betydelse.
Vid uppställning i sådana baspunkter, som hafva så stora
och tunga signaler, att de endast med svårighet kunna rubbas
och till följ d der af hafva afsågad hj ertstock, bör man: innan
man ställer upp stativet, efterse om någon hufvudpunkt, som
härifrån bör inskäras, kommer att skymmas af någon stötta.
Är utsigten till någon af dessa hufvudsignaler ej fri, måste
man vrida signalen något och för denna ringa förflyttning bör
man alltid kunna hafva tillgång på erforderlig kraft. Så länge
stativet står uppstäldt under signalen: bör denna ej rubbas,
emedan det kan inträffa det spj el or eller annan bråte kan falla
ned och skada mätbrädet och andra instrument.
När st~Ltivet uppställes, iakttages såsom förut blifvit nämndt
att klacken för stiillskrufvarna kommer i sitt nngef~irliga vä-
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clerstreck, samt att plattan blir så nära viigrät som mi)jligt.
staLivbenens spet::;ar böra om möjligt sättas i små fördjupningar eller; om sådana ej finnas , stadigt stötta:; med en tillräckligt tung sten vid hvatje spets. Stenen får ej hvila mot benets
trä. Klämskrnfvarna på stativbenen fastskrufvas stadigt, hufvud et påsättes och ställskrufvarna åtelragas lätt under iakttagande af att .hufvudets platta äfven blifver vågrät. Brädet påsättes och kapellet aftages, sedan paraplyet blifvit uppspändt
för att, om så behöfs, skyelda papperet mot solen. Vid brädets påsättande iakttages, att klämshufven på korsets hylsa
kommer på motsatt :;ida i anseende till tangentskrufven, hvarigenom baslinien genast från bö1jan kommer att ligga i sin
ungefärliga riktning. t:ltativbenen böra vara så mycket åtskilda, att brädet kommer i höj el med bröstgrop en. I h vardera
baspunkten nedsättes en nål alldeles vinkelrätt mot papperet.
Med dessa nålar inriktas baslinien ungefärligen, och klämskrufven på hylsan åtdrages, så att brädet fast förenas med hufvudets topphylsa. Med ställskrufvarna bringas brädet genast
i ungefärligt vågrätt läge efter ögonmått.
'l'ublinealen upptages varsamt ur sin låda och sättes på
brädet riktad mot elen andra baspunkten och med sin högra
kant tätt intill nålarna, på samma gång man ti llser att kanten
kommer så nära intill den uppdragna basli nien, som nålarna
tillåta, och alldeles paraHel med denna linie. Äro nålarna ej
fullkomligt vinkelräta mot papperet och i synnerhet om de luta
mot linealen, är det bättre att ej använda dem vid inläggningen, utan endast lägga linealen noggrannt efter baslinien. Med
tangentskrufven vrides nu brädet, tills den andra baspunkten
kommer i eller nära tubens hårkors. Vattenpasset sättes på
brädet hvilket medelst ställskrufvarna nu sättes fullkomligt
' Härvid tillses att hela stativet är fast och stadigt, på
vågrätt.
det att det ej må rubbas uneler inskärningen. Genom att med
nageln knäppa på brädet kan man af ljudet sluta till hur fast
stativet står. Har ljudet en viss metallklang, så står det hela
fast. Vattenpasset nedsättes derpå i lådan. Brädets inrikt-
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ning fullkomna,<; nu medelst tangentskrufven, så att den a.nclm
baspunktens hjertstock kommer midt. i tuben och täckes af dP.t
lodräta hårkorset.
På noggrannheten af denna inriktning, vid hvilken linealens läge på papperet uppmärksammas, lägges den största vigt,
ty på denna operation berot hela inskärningens finhet. Vid
skrufvarnes handterande bör man el·. använda sådan kraft ' att
den gränsar till våld, utan bör man blott se till att allt står
fullkomligt fast.
När inriktningen är verkstäld, flyttas tublinealen något åt
sidan d. v. s. till venster om nålarna, hvarefter nålen i baspunkten B borttages. Nordstrecket uppdrages efter den kompass som medfölj er tublinealen.
Härpå insyftas först alla hufvudsignalerna och derpå öfriga signaler från -venster till höger i öfverensstämmelse med
hvad förut är antydt. Vid linealens vridning bör man vid dess
rörelse åt siclan äfven låta elen glida framåt eller bakåt utmed
nålen, hvilken derigenom mindre utsättes för att blifva a±bruten, och dessutom vi nnes derigenom större finhet i insyftningen, ty linealen har då mindre benägenhet att åka förbi
signalen. När en signal är säkert insyftad, hvarvid noga tillses att linealen med sin högra kant ligger väl an nålen, drager man med passaren en stadig linie utmed linealens högra
kant framför nål en, ända till brädets kant, samt derpå en linie
bakom nålen och nära brädets kant. Härunder hålles linealen
fast på brädet med venstra handen på linealens förkant på så
sätt att tummen visar bakåt och de öfriga fingrarna framåt.
Med blyertspennan, hvilken bör vara formerad flat och hvass
sättes en liten klyka i form af ett rotmärke (V ) tätt intill och'
utmed linealen både framför och bakom nålen samt nära brädets kanter. Vid märket sättes signalens bokstaf eller nummer,
fi:amför nålen till höger eller framför klykan, bakom nålen till
venster ell er bakom klykan. Bokstäfverna eller siffrorna skrif~
yas i riktning parallelt meCI och tätt intill linien som- bildar
- ·)
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klykan. Detta bet;eckn ing~ sätt unrl erlättar uppsökandet af elen
dragna ~y±tlinien under i nskiirningeus fortgång.
Bredvid och till höger om elen å protokollet p~t rekognoseringskartan stående bokstafven eller numret på elen signal,
som insyftas, sättas i elen ordning inskärningen går, bokstäfverna ell er nu:rnren på de signaler, hvarifrån insyftningen sker.
Protokollet föres af en till venster om stativet stående man,
hvilken bör hålla brädet så, att mätningsförrättaren när som
helst kan se på rekognoseringskart an för att kontrollera anteekningarna. En kikare bör alltid finnas till hanels för att
vid behof användas.
När alla från baspunkten A synliga signaler äro insyftacle
oeh man förvissat sig om att brädet under insyftningen ej
blifvit rubbaclt, hvilket verkställes genom att tid efter annan
lägga linealen i sitt första läge, då den andra baspunkten bör
synas i det lodräta hårkorset, nedsättes tublinealen i sin låda,
kapellet fastsättes på brädet, hvilket, sedan hylsans klämskruf
lossats, varsamt aflyftes och nedlägges i fordralet) Jmfvudet
fi·ånskrufvas och nedsättes i lådan, hvarpå stativet borttages
och signalen återställes i sitt förra skick
Härpå går man till den andra baspunkten B. Stativet
uppställes såsom förut beskrifvits; en nål sättes i hva1je baspunkt och linealen, riktad mot A, lägges med venstra kanten
intill nålarna under förutsättning af att de äro rätt insatta;
e~j es lägges linealen noggrann t efter elen uppdragna baslinien.
Brädets inriktning fullkomnas genom att bringa signalen vid
A i tubens hårkors. Härpå borttages nålen i A; linealen upplyftes och sättes med sin högra kant intill nålen i B , hvarefter inskärningen bö1jar. Först insyftas alla hufvudsignaler,
derefter de öfriga. H va1j e linie betecknas så som förut är beskrifvet, men behöfver ej dragas öfver hela brädet, utan endast
vid brädets närmaste kant samt vid de ~tällen der afskärningen med de från A dragna motsvarande linierna uppkomma.
De syftlinier, som dragas till sådana signaler, som ej förut erhållit någon syftning, dragas öfver hela brädet. Afskärnings-
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punkterna, som bildas af syftlinierna Lill hnfvucl,jgna lerna, omgifvas af eu dubbel ring, öfi·iga afskärnings punkter af en enkel
nng,
Skulle baspunkten B vara så beskaffad, att man ej kan
ställa upp sig i densamma, går man till punkten C, uppställer
stativet, och s~itter en nål i A. Linealen, riktad mot A, lägges
så att dess venstr~ kant kommer att ligga an nålen och paralleJt med samt tätt intill den linie, som förut är dragen från
A till C. Inriktninge n fullkomnas, så att signalen i A kom. mer i det lodräta hårkorset. Denna operation kallas tillbakasyftning. H~irpå flyttar man nålen till baspunkten B, lägger
linealen, riktad mot signalen i B, så att dess venstra kant
kommer tätt intill nålen, vrider linealen, så att signalen vid
baspunkten B kommer i det lodräta hårkorset, allt under det
att linealen hålles tätt intill nålen. När baspunkten på detta
sätt blifvit säkert insyftad, drages med passaren en linie utefter linealens venstra kant, hvilken linie på förut beskrifvet
sätt betecknas med bokstafven C. Omkring den afskärningspunkt, som bildas genom linierna A - C och B - C ritas som
förut är nämndt en dubbel ring. Läget af hnfvudsigna len C
är nu bestämdt, och nålen flyttas i denna punkt, hvarifrån inskärningen börjar. Detta sätt att bestämma läget af en signal kallas helt enkelt nafskärningn. Resultatet af denna operation har blifvit alldeles detsamma som om man hade stått i
baspunkten B och derifrån inskurit C.
Som allmän regel gäller att omedelbcu·t e/~er hvmje drag-

motsatta kanten behufver cleu Lrerlj e dragningen ej markeras.
D e1ma omedelbara markering af afskäruiugs punkterna niedför äfvon den fördelen, att man af det relativa lä.get af punkterna genast kan se, om de stämma med signalernas verkliga
lägen.
Vid bedömande t af detta är en god rekognoseri ngskarta
af största nytta. Skulle felaktighete r upptäckas kunna de på
stället rättas, hvaremot man, rlå punkterna tagas ut hemma
]Jå mätningssta tionen, mången gång kan blifva nödsakad att
ånyo uppställa stativet i en eller annan punkt för att kunna
rätta de begångna felen.
:Man går på detta sätt från den ena hufvudsigua leu till
den andra, tills alla signaler om möjligt fatt 3 dragningar och
således kunna anses vara till sitt läge säkert bestämda. Sällan torde dock ett distrikt vara så väl beläget, att alla signaler kunna bestämmas från hufvudsigna lerna, hvarföre mannaturligtvis måste uppställa sig i andra väl inskurna punkter.
Redan under signaleringe n kommer man snart under fund
med att vissa signaler dels ej alls kunna blifva insyftade från
hufvudpunk terna, dels endast erhålla en enda dragning fi·ån
någon at dem. Man måste således för att kunna fullborda inskärningen uppställa sig i andra signaler. Här kommer man
nu till en hufvudregel , mot hvilken mången nybö1jare bryter.
Denna regel kan i korthet uttryckas sålunda: ''långt inriktningshåll, god inskärning", eller nlmrt inriktningsh åll, dålig inskärning". Det är helt naturligt, att om man i en uppställningspunkt riktar in brädet genom tillbakasyft ning på en närbelägen signal och dervid begår ett fel, detta fel växer, då
man från ifrågavaran de uppställning spunkt insyftar en signal,
som ligger längre bort än elen, på hvilken man inriktar brädet. Om man deremot riktar in brädet på en aflägsen punkt
och dervid begår ett fel, så minskas dett.a vid syftning på närmare belägna signaler.
En van och erfaren sj ömätare planerar sin inskärning
nnder signaleringe n; han yet att elE:in eller elen signalen l11åste

ning utmärka. afslcärningsp unlden med en dubbel eller enkel ring

i öfverensstäm melse med hvad förut blifvit nämndt. Visserligen åtgår någon tid för denna markering, me11 som man i allmitnhet bör hafva 3 dragningar på hvarje signal för kontrollens skull, komma de sista dragningarn a att gå så mycket fortare, emedan man vid dessa just på gTund af den föregående
markeringe n ej behöfver göra afskärnings linien längre, än omkring en centimeter på det ställe, der alla tre dragningarn a
skära hvarandra MvmJ.som vid br?,dets u~nnastE;l kaut, Virl
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b1ifva en uppställuingsp unkt, och han iakttager dRrfl'n· unrl er
inskärniugen att till dessa signaler få :;å långa dragniugar
som möjligt, antingen från någon hufvudsignal, eller fi·ån en
annan väl inskuren signal. Efter den längsta och säkraste
dragningen inriktar han sig sedermera vid uppställningen i den
ifrågavarand e signalen . H an vet, att hela inskärningens godhet beror på brädets noggranna inriktning, eller att brädet i
hva1je uppställnings]J unkt är, som man säger, ''parallelt med
sig sjelft".
D e vid inskärning förekommande trianglarna vid liniernas afskäming äro just en följd af felaktig inriktning. De
kunna naturligtvis också uppkomma derigenom att man för
passarespetsen för nära eller för långt ifrån linealen. Med
någon vana bör man dock kunna draga linierna från nålstickets centrum, och då böra ej några trianglar kunna uppkomma.
Mecl und.anta,g af den fö rsta inriktningen under inskärningen, d. v. s. då man står uppstäld i någon af baspunkterna
A eller B , användes aldrig mera än en nål vid vare sig inriktning eller inskärning. Man iakttager blott att linealen ligger fullkomligt parallel med den dragna linien , på samma
gång den ligger an nålen i den punkt, hvarpå tillbakasyftningen eller hvarifrån inskärningen sker.
Någon gång k an det inträffa, att man und er inskärningen
måste skaffa sig nppställningsp unlder på, andra ställen än i
sj elfva signalerna, äfvensom att man r edan uneler signaleringen
finner en god uppställningsp lats, som af en eller annan anledning ej k an eller får signalera~ , t. ex. en liten öpp en plats
i en parkanläggnin g, hv ilken af omgifvande låga buskväxter
sky mmes från andra nppställningsp unkter, men hvarifrån man
har god utsigt öfver en del af distriktet. Egaren till parken
önskar att någon signal P:i der upp s~lttes, men kan eller vill
ej hindra, att man der uppställer stativet. Man uppsätter då
ett syftmärke i linie med en hutvudsignal och den öppna platsen. D etta märke insyftas från elen utvald a hufvudsignalen ,
och sedermera, då man behöfver den öppna platsen för inskär-
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nmgen , ställer man der npp stativet i li nie med hufvnchignalen och syftmärket, hvarp å man genom tillbakasyftn iug på hufvudsignalen och afskärning från en annan signal bestämmer
läget af platsen.
Behöfver man under sjelfva inskärningen skaffa sig en ny
uppställningsp lats, hvilket kan inträffa, om man af en eller
annan anledning försummat någon dragning eller derigenom
att under elen tid, som förflutit sedan signaleringen utfördes,
bladen på buskar och träd spruckit ut och skymt bort en eller
annan signal, ställ-er man upp sig bakom eller någon gång
fi·amför och i linie med en lämpligt vald signal och en huf\.
vnd- eller annan väl inskuren punkt, från hvilken den valda
signal en har fått en lång dragning. Härpå bestämmes uppställningsplats en genom tillbakasyftnin g och afskärning.
Mången brukar, allteftersom punkterna på brädet komma
fi·am, med ledning af r ekognoseringsk artan sammanbinda dem
med konturer, hvarigenom man vid uppställningen fortare
orienterar sig på brädet. D enna uppritning bör för tidsbesparing ej ske under uppställningen utan göres hemma på mätningsstationen ell er und er uppehållen i arbetet.
Innan vi öfvergå till beskrifi1ingen af lodningen, torde det
vara skäl i att omnämna ett annat sätt att bestämma punkters
läge; ett sätt som visserligen ej kan gifva någon noggrannhet
på långa afstånd, men som inom ett afstånd af 1,000 fot·X·) gifver fullt · tillfredsställan de r esultat. Detta sätt b estår uti att
genom en så kallad distansstång b estämma atståncl et till en
signal. Riktningen till signal en fås gen om syftning med tublinealen på vanligt sätt.
Distansstången b estår af en 18 fot lång stång i 3 delar,
hvardera af 6 fots ]ängel. D elarna kunna hopshufvas så att
de utgöra en enda stång af ofvannämncle längd. Stången är
uppstucken i fot och tum på sådant sätt, att man på långt
*) Uamla måttet iir här bibehållet af det skii l att de ii sji.ilwr te Yerkot ii nnu
bl'ukbara di stansstiin gerria iiro Il ppstu ekna i r.. t .
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håll kan i tuben afläsa rl elarua. Om man således från en uppställningsplats medelst eu di~tausstång vill bes tämma afståndet
till en signal, skickas en man till signalen, hvarest hau r eser
upp stången lodrätt. Man syftar nu på stången och afläser
det antal fot och tum, som i tuben synes mellan de tvenne
vågräta hårkorsen. För att underlätta aHäsningen höjes eller
sänkes tuben, så att man får ett af håren att träffa in med
ett visst fottal och derifi·ån göres afläsningen. Det aHästa
måttet svarar mot eu viss distans, hvilken man med tillhjelp
af en skala af.<sätt.er på syftlinien å brädet och från den punkt
nålen står uti. Då höjdskillnaden mellan uppställningsplatsen
och signalen ej är mycket stor i förhållande ti ll afståndet,
blifver resultatet fullt tillfredsställande inom förut angifven
gräns. Står man något högre än signalen, bör man afiäsa på
öfre delen af stången, står man lägre, a-Häser man på den
nedre delen.
Distansstången kan vid inskärningen lut.fva stor användning, såsom då man skall skära in en vik, som är omgifven
af skog, hvilken hindra'r utsigt från närliggande höjder.
Man ställer sig då vid vikens mynning i den innersta ai
de ~ignaler, som blifvit inskurna, riktar in brädet på vanligt
sätt och låter en man gå med stången till de i viken liggande
signalerna, hvilka i fö~jd insyftas och afsättas på brädet.
I skärgårelen forekomrna ofta grupper, som bestå af ett
par större skjir, mellan och omkring hvilka finnes en stor
mängd mindre klabbar och skär.
Det skulle leda till oreda vid inskärningen, om man signalerade alla dessa små skär men man bör i alla fall hafva
'
dem rätt inlagda på kartan, och för detta ändamål önskar tnan
få några hållpunkter för uppritningen, hvilken dem förutan
blefve svår att utföra. H är är distansstången till stor hjelp.
Under det man står uppstälcl i en signal på ett af de större
skären, låter man båten gå omkring till alla de små skär, som
man vid signaleringen märkt med en obetydlig och på längre
håll ej synl{g signal; en man ställer upp stången på klabbar i
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de olika signalerna, hvilka efter hand insyftas och afsättas på
brädet. Medan båten går från den ena klabben till den andra,
skär man in andra utom gruppen varande signaler och derigenom förspilles ej tiden. Man undviker genom detta tillvägagående en förvilland e mängd signaler, som, vid inskärning
från en aflägsen hufvudsignal, isynnerhet om denne ej är högt
belägen, skulle förorsaka ett ändlöst besvär, då man måste
särskilja dem. Gör man då några feldragningar, kan man få
ett hufvudbry, som man kanske får svårt att komma ur. I
stället för att på en dylik ögrupp hafva ett tjugutal signaler,
har man nu endast ett fåtal, som på längre håll behöfver
synas.
Vid inläggning af kanaler, åar, gator m. m. är distansstången äfven af stor nytta och oftast alldeles nödvändig, ty
direkt uppmätning af afstånden vid en flod eller å torde ytterst sällan kunna göras. Om kanalens ändpunkter äro b estämda, går man med distansstången från båda dessa punk~er,
på det att felen må fördelas. Vid hvar;je uppställning inriktas
brädet noga på en föregående uppställningspunkt.
(Forts.)

Arsberättelse af föredraganden i skeppsbyggeri.
Af Direkteiron vid l\fnriningeniörstaten J. Pihlgrcn .

(Forts. fr. sid. 212.)

Argentina.
För dess krigsflotta har under året en ganska liflig byggnadsverksamhet egt rum vid engelska privatvarf.
Från Armstrongs varf i Elswick gick den 26 Juli af sta- 9-de-Julio.
peln en kryssare, hvilken byggts der för argentinska republiken~ räkning och fi ck namnet .Q-dl' - J ulio .

- 2;12Den är 106,R7 m. lång, 13,41 m. bred och· 7,n2 m. djup i
rummet. Den deplacerar 3,560 ton och är beräknad att ±ör
en maskinkraft af 14,500 i. hkr. erhålla en fart af 22,;,o a 22, 75
kn op .
B estyckningen är i förhållande till fai-tygets dimensioner
ganska kraftig; den skall utgöras af 4 st. snabbskjutand e
152-mm. kan oner , 8 Rt. 120-mm. snabbskjutand e kanon er , 12
st. 3-pnndare, 12 st. 1-pumlar e samt 5 st. tnber för utskjutning af sjelfgående minor.
Samma dag gick j emväl ett annat argentinskt krigsfartyg
Au rora .
i ~iön från samma varf; det var torped-kanonbåten Aurora, af
den vanliga torped j agar e-typen.
Den är G2,17 m. lång, 6,on m. brerl och 4,Jr. m. djup. Deplacementet skall blifva omkring 500 ton; maskineriet skall
utveckla 2,300 i. hkr. och är farten beräknad att då blifva
18,33 knop.
Bestyckningen skall komma att bestå af 2 st. 30-pundiga
kanoner och 4 st. 3-pundiga förutom 3 st. torpedtuber.
Äfven en annan känd firma i En-erland Laird Brothers i
J, /hrr/c(l/
'
b
.
~
!lldPJJPwlen- B1rkenheacl, har under året byggt 2:ne krigsfartyg för Argentina, nämligen kryssame L iverlad och Indepeudenciu , båda
c /a.
hvarandra lika. D en förstnämnde slutade sina maskinförsök
redan i förra månaden, men den andra är mindre avancerad.
Lihertad är 73,15 m. lång öfverallt och 70,Jo m. lång i vatten li nien; bredelen ~ir 13,5a m. och .djupgåenget 3,nc. m.; fartyget deplacerar då m ed 340 ton kol ombord 2,300 tml. Byggnaden af sjelfva skrofvet påminner i mycket om Svea, d. v. s.
fartyget är i vatteulinien p å en längd af cirka 52,4 m. försedt.
med ett 1,5 m. bredt pansarbälte, och för och akter om detta
bälte finnas tvärskeppssko tt af pansarplåt, hvilka för ena siclopansarets ändar. Sidopansaret är 20 cm. tjockt, det förliga
tvärskottet likaledes 20 cm. och det aktre 15 cm. Ofvanpå
detta citadell finnes från för till akter ett 25-mm. pansardäck,
som på för- och akterskeppen ~ir bukigt och skarpt n eddraget
mot ändarne; förufver är det 50 mm. tjockt och bildar der
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detta och pansard äck et för och akter om citadellet är meclelst
talrika j ernskott afcleladt i flera vattentäta rum, afsedela att,, i
händelse af olycksskott i vattenlinien, tj ena som flottörer.
F artyget ä.r under citadellet förse'clt med clubbelbotten
samt mot ändarue med vattentäta durkar, och, likasom på Svea,
äro alla vitala de lar inrymda i citadellet och und er pansardäck.
Detta däck eller "hufvnddäcketn ligger cirka O,r. m. öfver
vattenlinien och cirka 2,s m. högre npp ligger rlet öfr e däcket,
shLtt och utan brädgångar.
Vid hvard era ändan af citadellet är från hufvudd äck nppLygclt ett barbett-torn, som sträcker sig cirka 50 cm. öfver
Mre däck; dessa torn äro nedtill bepansrade med 12,:,-cm. och
upptill med 20-cm. plåtar. Mellan rlessa tom är på öfre däck
anbringad en öfverbyggnad, som i sig inrymmer a lla nedgångar t~ll däck samt till maskin- och pannrum äfvensom inred ning för chef och officerare; besättningen är loger ad längst
förut på hufvudd äck.
Ofvanpå öfverbyggnaden finnes ett lätt däck, som på förkant bild ar kommandobrygga och som j emväl på akterkant är
ntbygdt som en brygga; mellan dessa finnas galgar, på hvilka
båtarne ha sina platser.
Kommandobryggan är försedd med skärmar af stålplåt; på
millten af elensamma är styrtornet placeraclt, hvilket är bygclt
af 10-cm. stålplåt. Strax akter derom finn es masten med sina
två märsar.
I hvardera barbett-tornet finnes en 24-cm. I\:rupps kano n
i Elswick-lavett; denna senare är försedd med en sköld , som
är 12,:; cm. tjock på den vertikala delen och 7,,, em. på elen
sluttand e. Kanonen kan gifvas en elevation af ända till 40".
Öfre däck et är borelvarts försedt med 2:ne utbyggnader
på lwa~je sid a och p å rlem äro placerade 4 st. 12-cm. Arm:-;trongs snab bskjutand e kanoner i lavetter med skyddsb innar.
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-234 På kommandobryggan och den aktre bryggan finnas 4 st.
snabbskjutande 3-pnndiga kanoner; 2 st. l-pundiga dylika äro
anbringade i den öfre märsen, under det att en elektrisk strålkastare har sin plats i elen undre.
På hvardera af öfverbyggnadens sidor finnes dessutom en
3-pipig 25-mm. Nordenfelts-kanon och på hufvuddäck, strax
akter om förliga.. tornet, en utsl\jutningstub för 28-cm. Whiteheads minor på l}vardera sidan.
Allt artilleri kan manövreras för hand; för de stora kanonernas laddning finnes en anordning för användande af pneumatiskt tryck. 24-cm. kanonerna hafva hvardera en bestryknjngsvinkel af ::l60°; de förliga 12-cm. kanonema skjuta från
från
rätt för öfver till 65° akter om tvärs och de akterliaa
b
rätt akter öfver till 40° för om tvärs.
Ammunition finnes för 80 skott till hvardera af de förra
och 200 skott för hvardera af de sistnämnda.
Maskineriet för fartygets framdrifning består af 2:ne vertikala trippel-expansions-maskiner i hvar sitt rum med långskeppsskott emellan samt två dubbeländade ångpannor, likaledes i hvarsitt rum. Ångcylindrarnes diametrar äro respektive 53,s cm., 80 cm. och 116,s cm. med 61 cm. slag. Pannorna hafva hvardera fyra eldstäder med hvar sitt särskilda
blandningsrum. PropeHrarne äro trebladiga och af brons.
Maskinprofven egde rum i temligen hård sjö och lemnade
följ ande ganska vackra mediumresultat för 2:ne serier om 4
timmar:
Utan forcering: 9,6 atm. ångtryck, 68,5 cm. vacuum, lufttryck motsvarande 12 mm. vatt~Jlpelarhöjd, 160,18 slag per
minut, 2,103 i. hkr. och 13,m knops fart.
Med någon forcering: 9,s atm. ångtryck, 68,2 cm. vacuum,
lufttryck motsvarande 26 mm. vattenpelarhöjd, 172,s5 slag per
minut, 2,781 i. hkr. och 14,218 knops fart. Maximumfart =
14,410 knop.
Ett annat prof har såsom resnitat lenmat 10,45 knops fart
med 120 slag och 850 i. hkr.

:Bfter · dessa prof visade sig pannorna fullt täta. Kolförrådet räcker för 3 000 minuters distans med 10 knops fart.
'
D Pt h ela bild ar ju ett ganska intressant litet fartyg.

Brasilien.
Äfven för denna republik har i Europa en del verkstäd er
varit sysselsatta med krigsfartygs-byggnad.
Från varfvet i Elswick gi ck i Juni månad d. å. af stapeln '/',.it/Pn/es .
avisaångaren Tridentes. Den är byggd af stål med träklädsel
och kopparförhydning. Fartyget är 50,~o m. långt, 9,In m.
bred t samt 3,2G m. djupgåend e och deplacerar omkring 900 ton.
Maskin erna utveckla cirka 1,200 i. hkr. och med denna kraft
erhöll fartyget p å profresan i förra månael en en fart af 14,•
knop.
B e~tyckningen

ut,göres af 4 st. snabbsl;:jnt,ande 12-cm. 1-::anoner, 3 st. 3-pnncliga dylika, 4 st. Nordenfelts mitraillenser
och 2 ntskjutningstub er för sjelfgåencle minor.
'1'ride11tes är riggad som 3-mastacl skonare.
Kryssaren J?epubliw är också för samma räkning byggd Rezntblica .
vid samma varf och gick likaledes a± stapeln i Juni månad.
Detta tartyg är n ågot större än Tridentes; det är 69,oo m.
långt, lO,;o m. bredt och 3,n m. djupgåend e samt deplacerar
då cirka 1,300 ton. lVIaskineriet, som tillverkats hos firman
Hawthorn, Leslie & Co. i N ewcastle, är b eräknad t att kunna
utveckla 3,300 i. hkr. Gch då gifva fartyget en fart af 17 knop.
B estyckningen b estår af 6 st. snabbskjutande 12-cm. l;:anoner , cler·af en föröfver, en akteröfver samt 2 st. i nt.b yggnader på hvar:j e sida., 4 st. 3-pundare, o st. Nord enfelts-kanoner
och 4 st. mintub er.
Fartyget har l skorsten och är riggadt som tremastad
sl;:onare.
Äfven i Frankrike har man byggt ±ör Brasilien. I förra BmJamin('rw"trutl.
månad en gid-. n~imligen krys::;aren J3elljaulin-Oou stant af st·apelu
vid \·arfvct i L a Seyn•': tleu pi1.hi:njad P,.; i NoYembPr 18~11 o~:h
1'ir/s/;r i 8Jiil!. 18.'1:1.

Hi
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är beräknad att vara fårdig i Juni 1893, sålunda på i9 månader. Äfven detta fartyg är byggdt af stål med träklädsel och
kopparförhydning; det är 72,oo m. långt, 13,ao m. bredt, G,o4 m.
djupgående akter, 8,ao m. c~upt i rummet och deplacerar 2,750
ton; det har ett skyddsdäck under vattenlinien samt derofvanpå en kafferdam rundtom.
Bestyckningen är så sammansatt : 8 st. vanliga 14-cm. kanoner på däck i portar med 90° skottvinkel; 2 st. snabbskjutande 14-cm. på backen och 2 dylika på hyttan, hvardera med
150° skottvinkel; 8 st. Hotchkiss kanoner och 2 st. 65-mm.
kanoner; 4 st. minutskjutningstub er på trossdäck.
Fartyget, som är fnllriggadt, har endast l maskin, beräknad att kunna utveckla 2,800 i. hkr. och gifva detsamma en
fart af 14 knop.
Kolförrådet är 260 ton och räcker ±ör 4,000 minuters distans med 10 knop.

Chile.
År ltl89 afslöt chilenska regeringen kontrakt med den
framstående franska skeppsbyggerifirma n ''Forges et Chantiers
de la Mediterrannee" om byggandet af 2:ne kryssare och ett
pansarfartyg. Vid ett besök vid nämnda firmas varf i La Seyne
samma år blef jag i tillfälle att taga del af de första utkasten
till dessa fartyg, hvilka redan då visade sig skola blifva af
ganska stort intresse, synnerligast pansarfartyget.
PreHidrnteDe båda kryssarn e, P·residente- Pin to och Presidente- E'rraf'illlo .
zu?·is, skulle fullbordas på 18 månader och kosta omkring 3
millioner francs hvardera. Fartygen blefvo ock färdiga i rättan tid, men så kom det chilenska kriget och Frankrike kunde
ej för neutralitetens skull låta fartygen utlöpa.
E'rra.z un:s begaf sig emellertid slutligen åstad, men Pinto
blef qvarhållen; och så uppstod fråga om att utbyta dess artilleri mot ännu nyare, hvilket äfven blifvit ombord apteradt.
vid leveril.ntörens verhtäJer i Havre. I Maj månad detta år
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afgick fartyget i komplett skick rlerifrån till :;;itt hemlanrl, hvl).rs
flotta sålunda för::;t i år kan sägas hafva blifvit med detsamma
förstärkt.
PreS'idente- Pinto är 8l,s m. lång, lO, no m. bred, 7,t3 m.
djup i rummet och 5,uo m. Cljupgående med ett deplacement
af 2,080 ton. Farten vid forcering har varit något öfver 19
knop och maskinkraften 5,400 i. hkr. Kolförrådet räcker för
4 500 minnters distans mE)d 12 knops fart, hvilken anses vara
rien mest ekonomiska i förevarande fall. Skrofvet är byggdt
af stål med träbeläggning och kopparförhydning.
Bes.tyckningen består af 6 st. snabbskjutande kanoner af
Canets system. De äro 40 kaliber långa samt utskjuta sina
projektiler med 800 m. initialhastighet; af dessa är l st. 12 cm.
placerad på backen och l st. dylik på hyttan samt 4 st. 15-cm.
.
.
på utbyggnader bordvarts, två på hvarje sida.
Fartyget förer tre mintuber, deraf l st. fast 1 förstäfveu
och 2:ne på undre däck, en på hvar sida vid miclten af dess
läng r!.
Pansarfartyget skulle byggas på 27 månader och kosta om- Cnpilwt
i"rat.
kring 14 millioner francs. Det har efter Esmem1das chef, hvilken ärofullt stupade i slaget vid Iquique, blifvit döpt till Ca.
pitcm Prat.
Fartygets längd är lOO,oo m., bredden är 18,5o m. och dJUpet i rummet 10,a4 m. Det är byggclt af stål samt är i vattenlinien hela vägen försedt med ett pansarbälte, som är 2.t
m. bredt ouh räcker 70 cm. öfver vattnet; på bordläggningen
och pansarbältet finnes en träbeklädnad och derutanpå en kopparförhydning. Sidopansaret är 30 cm. tjockt i öfverkanten;
ofvanpå detsamma hvilar pansardäcket, hvars beklädnad utgöres af 8-cm. stålplåtar på tvenne lag af vanliga l-cm. plåtar.
På mi d ten af fartyget finnes ofvan pansardäck ett 41 ,o m.
.
långt batteri, bepansradt med 10-cm. Creusot-plåtar.
Bestyckningen utgöres af: 4 st. 24-cm. kanoner om 36
kaliber placerade i hvarsitt barbett-torn, hvaraf ett långt ±ör
o h
'
rätt akteröfver och två på utbyggnader, ett pa vari.ifver, ett
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clera sicl an; 8 ::;t. 1:2-cm. snabbsl, jutande kanoner om 45 bLlib er , placerad e parvis i 4 täckta och rörliga torn, två på hvar
sida, ett för- och ett akter om 24-cm. tornen; 6 st. snabbskj utande 57 -mm. Hotchkisskan oner i batteriet; 4 st. dylika samt
4 st. 47-mm. snabbsk jutande kanoner och 10 st. 37-mm. Hotchkiss revolver -kanoner plaöerad e hi:Lr och der på chick och bryggor; 5 st. mitraille user i märsam e samt 4 mintuber , l fast i
förstäfven , l akteröfver och l i lavett på hvar långsida .
Genom denna anordnin g af artilleriet kan man, oberäkuaclt småpjese ma, i alla riktning ar använda 3' st. 24-cm. och
4 st. 12-cm. kanoner , hvilket ju är ganska aktnings värdt.
Allt artilleri kan här manövreras för hand; dessutom är
elektrici tet an bringad för manöver såväl af tornen och deras
artilleri som af ammunit ionshissa r och andra laddning sinrättuingar. Enligt fackmän s utsago skall denna anordnin g vara
mycket lyckad och med enkelhet i ledninga r m. m. förena en
icke ringa besparin g i vigt, j emfördt med de hittills vanliga
hydrauli ska apparaterna med dertill h örande vattenfö rråd .
Vid profskju tning af det gröfre artillerie t har man, med
använda nde af rökfritt krut, erhållit en initialhastighet af 740
m. för 24-cm. kanonen och 170 kg. proiektil samt af 800 m.
för 12-cm. kanon en och 21 kg. projektil ; och detta utan att
trycket någon gång öfverstig it 2,400 atmosfer er.
Allt är sålund a på cl et';a område i j emuhöj d med tiden::;
högsta fordring ar.
Afven p å maskino mrådet äro profi·esu ltaten mycket vackra;
de vigtigas te finnas samman förda i följ ande tabell:
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Vid rles:::;a ti llfällen var djupgåen det i medeltal G,r.1 m. ,
-::;pantets area 108, u qv. ~m. ouh deplacem entet ti,828 1s4 ton.
Hos elen kände båtbygg aren \ Vhite i Cowes har dessutom
unel er år ets lopp byggts en 18,oo m. heldäcka d vedettbå t ±ör
chilenska flottans räkning. Den är armerad med 3:ne vVhiteheaclminor samt 2:ne maskink anoner.
Vid uneler f~rlicl en månad verkställ ria profreso r erhöll man
en fart af ända till 19,12 kn op med 2 ton last ombord, hvilket
ju är ganska vackert för en så liten båt.

Danmark.

(/c i:scr

or.ft
Det märkliga ste, som und er ~tret inträffat inom dauska l lcimdal.
iiottan, torde vara, att kryssare n Geiser sjösatts och delvis
profvats .
Fartyge t löpte af stapeln i Köpenha mn den 5 Juli och dess
maskinpr.of hafva afslutats i denna månad - åtminsto ne för i år.
Geiser är till sitt cleplac;em ent j embördi g med Hek!a (1,280 ton)
samt påminner äfven i annat om densamm a, men är längre
och smalare med der af följ ande finar e linier; elen är 78,oo m.
lång och 8,4o m. bred samt är försedel med 2:ne vertikala trippelexpan sions-maskiner med cylindercli limetrar af r espektiv e
48,2G cm. , 76,2o cm. oeh 127,uo cm. samt 45,n cm. slag för propellrarnes drifva.nd e oeh 8 st. Thornyerafts ångpann or, fördelade i 2:ne pannrum med till sammans fyra eldrum och 2:ne
skorsten ar. Det är nog denna sista anordnin g, d. v. s. användand et af den panntype n, som mest fästat fackmän s uppmi:Lrksamhet vid Geiser och dess maskin prof; ty förut li:Lrer
aldrig flera än två Thornye rafts-pan nor varit kombine rade
med hvarandr a, och man frågade sig, om icke här elen en a
pannan skulle föror saka orolighe ter i de andras drift. Så tyck es dock icke saken gestalta sig, att döma efter de resultat,

som hittills vunnits.
P!1-nnQrnf!, äro, som ofvail.

n ~tmnts 1

/:)

till antalet; der!].;)
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sammanlagda röryta är 1,115,on riV.-m. och hela rost.y tan 15,~9
qv.-m.; de äro gjorda af stålplåt samt messingsrör, med undantag
för det yttersta och det innersta laget, der rören äro af stål.
Ur tillgängliga uppgifter rörande profi,esorna tillåter jag
mig meddela följande:
-~- ---

l

2

3

Okt. :!7
ö

Nov. 2

Nov . 5

8

4

1;264

1,250

i pannorna ................... kg.

ll,til

12,2-1

i högtr.-cyl: s slidskåp . . . . . . . . . ,

lO,o;;

11,46

1,:n0
l:Z,a;;
JJ,.Ju

i forsta receivern . . . . . . . . . . . . .

3,93

4,86

5,21

i andra recei vem . . . . . . . . . . . . . ,

0,38

0,67

O,oo

Vacuum......................... .. .. cm. l 67,31
J,n ftt·"k
:·tt ·r vd. tt. cnpc l·,Jr h""
1.) c , m,t
OJ tl • • • • • • • mm. :j\ Naturligt
drag

64,29

63,&1

14,8

20,~

Antal slag pr minut för propellermaskinerna .

204,7 .

250,G

Summa indikerad maskinkraft . . . . . . . . . . . . . .

1,744

Kolåtgång· per timme oeh i i. b kr....... kg.

0,79

227,9
2,422
O,so

8ti,~s

122,98

ltiS,atj

14,a4

16,oo

17,1

Dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profvet varatie .. . . .. ...... .... ..... . .. tim.
Fartygets
;\ngtryck
Ångtryck
Ån~,Yi;ryck
Ångtryck

deplacAment .....

1 •• • • •• • • • . •

ton

;),JG7

O,s;;

Kolåtgång per timme och qvarlratmeter rostyta . ...... ... .... . ................. kg.1·
Emådtl fart . .............. . ........ knop.

Pannorna lära hafva arbetat väl under alla profven och
det var lätt att hålla ånga; mot slutet af profvet N:o 2, sedan
maskjnerna varit i gång uneler cirka 7 1 / ~ timmar med ett blästertryck motsvarande omkring 14,9 mm., forcerade man t. ex.
på några minuter upp maskinerna till 3,314 i. hkr. och kunde
hålla detta med ett blästertryck, motsvarande endast 25,4 mm.
vattenpelare.
Bland andra fördelar för denna panntyp framhålles dess
relativt ringa vigt, hvilken, jemförd med vanliga sjöångpannor uppgifves vara enelast 65 "10 •
(Teisers hestycknin~ skall utgöras i:~J 2 st. 12-om. snablo-

sk]ntande kanoner, 4 st. 57-mm. dylika och 4 st. minutsi~jut
ningstuber.
Heimdal, ett systerfartyg till Geiser, är jemväl nnder bygg ·
nad i Köpenhamn, men är mindre avanceradt.

.England.
Antagligtvis har aldrig tillförene en så liflig skeppsbyggeriverksamhet för sjöförsvarets räkning egt rum inom detta
land, som uneler innevarande år; åtminstone tm·de man med
säkerhet kunna påstå, att icke krigsfartyg till lika stort tontal
någonsin förut blifvit der på motsvarande tid sjösatta.
De flesta af de fartyg, som byggas enligt ''the N a val Defence ~~et" af 1889 och ännu voro på bädd, hafva under innevarande år satts i sjön, hvarjemte såväl äldre nybyggnader
profvats och aflemnats till tjenstebn1k som nyare sådana påböljats. Större delen af de härutinnan inträffade förändringarne skall j ag söka att summariskt redogöra för samt dessutom lemna beskrifning på några nya fartygstyper, för hvilka
icke redan förut redogörelse inför detta sällskap lemnats.
Fem stycken af de största l:sta klassens pansarfartyg l-1.-lass
sla_q.,f.·epp.
hafva lenmat sina bäddar, nämligen Reputse den 27 Februari,
Ra millies den l .Mars, Hesolutio1t den 28 Maj, Reven ge den 3
och Royal Oak elen 5 i denna månac1. Uncle'r afslntning äro
dessutom llood, som beräknas blifva färdig i Mars 1893, och
Empress-of~India, som skall aflemnas till tjenstebruk under
loppet af nästa sommar. Royal Sovereiyn har under året gjort
sina prof och inträdt i aktiv tjenst.
De~sa fartyg, hvilka hafva ett deplacement af 14,150 ton,
äro de största krigsfartyg, som hittills byggts. Till den beskrifning öfver typen, hvilken här lemnats af förra årets föredragande, vill jag endast foga några siffror från de profresor
med Royal Sovereign, hvilka egde . rum elen 19 och 20 April
d. å. För naturligt drag erhöll man med ett medeldjupgående
af S,Ro m. och lO,s kg. tryck i pannorna ~)6,8 slag per minut,
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9,644 i. hiu. och i6,s1 knop. Vid användande af forceradt
drag och samma djupgående fick man med lO,s kg. ångtryck
106,25 slag, 13,312 i. hkr. och 18,oo knop.
I Augusti månad sjösattes de tvenne 2:clra klasssns panJ[-/;/rtss
s/oys/;e/'1'· sarfartygen, Genturian och .. Barfiew·; det förstnämnd a gick af
stapeln i Plymout4 elen 3:clje efter endast 16 månaders arbete
och det sistnämnda i Ohatham den 10 i samma månacl.
Fartygen hafva en längd af 109,7ö m. mellan perpencliklarne, ~tro 21,so m. breda öfverallt samt cleplacera 10,500 ton
mRd ett medeldjupg ående af 7,75 m.
Typen är försedd med et.t citadell om GO,o m. längd, bPpm~sraclt, med 30-cm. stålplåtar; under citadellet äro maskiner,
pannor och ammunition sdurkar m. m. inrymrla, och på clPnna
]äugd är fartyget byggdt med dubbelbotte n på vanligt mant>r.
Ofvmipå citadellet finnes ett 50-mm. pansardäck, och för och
akter derom ligga dylika däck vid citadellets nnderkant och
sträcka sig nt till stäfvarne. Vid hvardera ändan af citadell et
oeh på clets'amma är byggdt ett barbett-torn med 22-cm. pansar: hvill~et sträcker sig till vederbörlig höjd öfver öfre däck;
ofvan detta sistnämnda däck är anordnad en brygga med kommanclot.orn, styrinrättni ng och båtar m. m.
Afseelda för ~j enstgöring i afhtgsna farvatten äro fattygen
byggda af stål med träklädsel och kopparförhy dning; cle }tro
fijrseclda mecl tvenne militärmaste r, med en märs på hvardera,
och beräknas bli±va färdiga nästkomma nde höst.
Propellerma skineriet består af 2:ne trippelexpan sionsmas bner, beräknade att med forcerad t drag utv eckla cirlm J 3,000
i. hkr. och med naturligt drag cirka 9,000 i. hkr. samt i fi'n-ra.
fallet gifva fart,yget en fart af 18,,, knop och i senare fallet af
17,o knop.
Bestycknin gen utgöres af:
4 st. 25-cm. 25-l tons ba.kladclningskanoner, placerade
parvis i cle förut omn~lmncla barhett-torn en ; det fiirliga
paret har kärnlinien 7,r; m. i'rfvcr vattenli11iPn och det akterligA 11~1 got 1~\.grP:

iO st. i2-cm. snabbskjuta nde kanonPr; deraf ~Lro 4 st. pl a~
ceracle i embrasyrer för oeh akter uneler öfi·e däck samt
(j st. i bredsida mellan flem, i{ på hvmj e sida;
16 st. G-pundiga och 3-pnncliga snabbskjuta nde kanoner
samt 2 lYiaxim-kanoner. I en sorts redntt på öfre däck
str~'{ akter om förliga tom et finnes 2 st. 3-pundare och 2
andra sådana uti en dylik strax förom akterliga tornet:
borelvarts finnas mellan dessa 3 st. l-l-pundare och 2 st.
3-punclare på h var sida samt 2 st. 3-pnnrlarP och 2 Maximkanoner i märsarne;
samt
5 st. mintuber, dm·af 2 st. uneler vattenlinien .
Kostnaden är beräknad till omkring 11 millioner kronor
för hvardera, artilleriet oberäknadt.
I September månad undergick I-klass kryssaren Blenheim
om 9,000 deplacemen tston sina prof, dervid bland annat 1mcler
4 timmars forcering erhölls en medinmfart af 2l,n knop för
105 slag per minut oeh en utveeldad kraft af 21,411 i. hkr.
lJlenheim torde med skäl kunna anses som det snabbaste
större krigsfartyg, som nu finnes, och fär väl snart strida om
denna hedersplats med amerikansk a och argentinska kryssame
Co1wnbia och D-de-Julia, då de,;sa en gång uneler nästa år blifva
ft\rcliga och komma i aktiv ~j ens t.
Närmast i tontal bland cle nya fartygstype ma lwmm.er
T-lda>:s kryssare om 7,700 tons deplacemen t. Af dessa hafva
tre styd:P.n under innevarande år sjösatts, nämligen C'resrPiil
och Gi!Hallm· i April månad or; h St. Geol'ge något senare.
J:oyol Artlml' hvilken gick i sjön i Febrna.ri 185-ll, i-ir färrlig att i dessa dagar und .:> rgå sina prof.
'J'ypen i'ir i hnfvnclsak dens>tmma som Edgar-typen , hvilkPn redan unrl er förra året blifvit inför Säll rd..:apet beskrifven
af dåvarande föredragand en inom denna vetea::;kapsklass; depJaePmentet, fi·,r denna i\.r lloc'k endaNt-. 7,350 t.on. nndEw det, at.t
l1n h·nddim ensi,lll er n fl iiro desamma..
Hit l1 um U ru[lnJt , ;:;om :>j i'•satte::; i J annal-i vid Blackwall
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hos '1Thames Iron and Shipbnieldi ng Co." och Theseus, hvilh:etl
gick af stapeln på samma ställe elen 9 September.
Ett systerfartyg , Hmrl.:P, kar m1cler året profvat.s. Uneler
nat.nrligt drag Prhöll man rl en 5 :Mars såsom medinm fiir 8
timmar 10,700 i. · hkr. och en fart af 1!:-J,fi knop. Den 18 i
samma mi\.nacl verkställdes ett 4-timmars prof nnder forceradt
drag oe.h <lå ernåddes en maskinkraft af 12,520 i. hkr; farten
m~it.tes e,i då, men Hrlyar gjorde und er :'ia.mma eller enahanda
,,msti-i.n digh eter 20,n< ];:nop.
Åtta styeken II-klass kryssare om 4,4GO ton äro nnrler
l1yggnatl på stapel; cle itro ~)7,,,~ m. långa, Ui,on m. brrria och
G,su m. djnpgående. Bestycknin grn sbtl l ntgiiras af~ st. ]fl-cm
snabbskjuta nde kanoner, 8 st. 12-cm. dylika, 8 st. ()-pnndare,
l st.. 3-pnndare, 4 maskinkano ner sa;-.:,t 2 st. fasta och 2 st.
ri·n·l iga mintuber. Maskineriet, som skall ntveckla 9.000 i. hkr ..
iLr heräknaclt. att gifva en fart af 1~l,r, knop. Af ~lessa byggas Astnm, Bonri/Jenture och llern11:oue i Devonport, Camln·irm
of'lt FLom i Pembroke, Clta•r·.IJI!dis i Sheerness, Fo1·te i ·Chatham
och Fo:r i Portsmonth . Camuria11. och Bonrweutnre äro mycke.t
a.v ancerade och snart färcliga att gå i sj ön.
Sju stycken II-klass kryssare om 3,600 ton haf,·a nncler
~n·et levererats, dAraf sex från privata varf.
Dessa heta L~tdP{ati,qabLe, Tph(qenia och JntrPpid, som äro
byggda hos ;;London and Glasgow Engineering and Iron Shiplmilcling Co.'' och af hvilka elen sista levererades i Jn li månacl.
samt Pique, Rainbou· och Retn:bution, byggda hos l1Palmer~
Shipbnildin g & Iron Company 11 i J arrow-on-T yne och profvad e
respektive den 27-30 Januari, elen 13~ 181Vlaj och den 1G ~ 1H
8ept.embel'. Den sjunde är Brilhant, som byggts i Sheerness,
men försetts med maskineri från firman "Hawthorn . Lesli e &
'
Co.'\ den had e sina profresor i Augusti.
och kopteakklädsel
med
stål
af
Fartygen fi.ro byggda
parfiirhycln ing samt äro tacklade som 2-mast.acl e skonare. De
~i ro ~l l , H m. långa, 1i3 ,3~ m. hreda och 5,~:l m. djupgående.
Bef't.yclming eu bPst.år af 2:nP !ö-cm. baldadd11ingskaun-
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n er, en pi:l. hackeu uch en på hyttau, (i st. Ll-L:m. suahhskj 11tancle lmuouor , tro p:L hvar sida, 8 ::;t. G-puudiga. uuh J "t. i:J-

punclig ~nabb~kj ntancle kanon ~amt 4 st. ö-pipiga N orcleufeH~
kanoner, placerade här och der långs sidorna af däck och
bryggor; 4 st. mintuber, deraf en för, en akter och en på. hvar
sida.
Medelresult aten af Hainbows profresor äro: f('jr 8 timmar~
prof med naturligt drag, 9,10 kg. ångtryek, l öl ,.~ slag p er minut
7,870 i. hkr. och 19,~ knop; för 4 timmars prof med forcerad ~
drag 10,1 kg. ångtryck, 141,• slag per minut, 9,741 i. hkr. och
20,~ knop på logg.
En annan krys~are af alldeles samma hufvuddim en~ioner
och samma bes tyckning, men med endast 3,400 tons cleplacoment och 5,o3 m. djupgående, står på stapeln hos tiamuda
Br:s i Poplar; dass namn är Scyllu.
Ett systerskepp ti ll densamma, benämndt Saz~jQ/10 , har under
l
ar et evererat~ från samina firma. Maskin eriet, som är tillverkadt af lVIrs Penn & Sons, utvecklade under ett s -timmarsprof med naturligt drag 7,300 i. hkr. och framdref fartyget
med 19,2ö knops fart; vid ett 4-timmar~prof erhölls med foreering 9,617 i. hkr. och 20,:; knop på patentlogg.
Närma,;t i tontal komma fem uneler året påbö1jade I-kla~s
kanonbåtar om 1,050 ton. De äro lJr!Jacl, som bygges i Chatham, HaLcyo1t, Harria och ]lussar, som stå på stapeln i D evonport, samt fla .za}'(l i P embroke. De ~lro 7G,~o m. långa,
\J,go m. Lreda och 2,1-1 m. djupgående ,;amt föra ~ st. 12-cm.
snabbskjuta nde kauoner, 4 st. 3-pnndiga dylika o<:h i) mintuber. Maskineriet är beräknadt att utv eelda 13,500 i. hkr. och
bibringa en fart af HJ ,uo knop.
Denna typ har ntveeklat~ af elen h~lr följaucl e.
Uneler året har sjösatts 7 st. af rle 1l kanonbåta.r om i::ilU
ton, som byggas uneler "the Naval D efenee Act": dessa äru
Ja~ou, Circe, Heue, Onyx, L eda, Alarm och Jaseu:·, deraf de
fyra sistnämnda gingo i sjön i S eptember månad. De andra
fyra, Ni,qer 1 Hencp·d 1 Antetape och Speed,l.f stå ännu på bädd,
u
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De iiro 10,1o m. ]åJJga,, 8,~J m. br eda och 2.n7 HL rl.iHpgi'temlc. Bestyekuingen ä,r densamma som vå Dryad-klasscu lllCd
unelantag af, att de mindre enelast föra tre mintuber.
Maskinkraften är äfven här beräknad till 3,500 i. hkr. ,
men farten till 19 12G knop med undantag för S peedy, som bygges hos 'l'hornycroft och för hvilken maskineriet är berälmaclt
ti ll 4,500 i. hkr.oeh farten till 20 125 knop.
Nybyggnadspr ogrammet för 1892- 93 upptager 0 st. I-kla::;s
pansarfartyg, 4 st. divisionsfartyg och 10 st. l-klass minbåbu .
Dessa pansarfartyg äro något mindre än rl e här först <m"\'11 n 1-1.-/as::;
sla!;sl.:c/'11· förda; längelen är llG,s2 m., bredelen 21 1!JG m. , djupgåendet 8,~1i
m. och deplacementet 12,350 ton.
Artilleriet sk all utgöras af 4 st. 45-tons bakladdningsk anuuer samt dessutom ett, stort antal suabbskjntaurl c och maskiukanoner.
Farten är beräknad till 18,oo knop och kostnaden Lill i
nmdt tal 13 '/, millioner kronor, artilleriet ob er~iknaclt.
Ett af dessa fartyg bygges i Ch atham, ett i Pernbroke ueh
ett är öfverlemuadt till privat-industri en.
Af elivisionsfartyg en skola två byggas hos Yanow od1 Lv;t
.Yfpl r/iris iunsf;trl yy .
lws Thornyeroft. De äro större än I-klass minbåtar, m en
mindre än de äldre torpedbåtjagar ne.
D en bestämda längd en är 51,su m. oeh brecldeu G,til 111.:
farten är beräknad till "27 knop, sitluncla högre äu uå.gon hiLti lls exis terande.
'l're af de nya miub åtame ~\ro beställda hos Ya,rrow , Lre
"Yyr1 1-1.-lu.ss
111 illbalo r.
hos 'l'hornycroft, tre hos White och eu hos Laircl.
D e skola blifva 42 1ti7 m. långa ouh 4,4~ m. bredet samt få
af 23,oo knop med :25 tons last ombord. D e bl ifva
fart
ou
a ll b;~L 3,,, m. längre och 30 ern. bredare än de li st. I-k l as~
miubåtar, som ti llhöra 188\l ~tr~ program; dessa senare gijra
euclast 2"2,oo kuop med "20 tous _last.
lVIecl desset nya tio båtar skulle engelska marinen komma
upp till !)(j st. I -klass min båtar.
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Fra nl< ri lw.
A.Jvuu iwHn 1i·ctuska örlog~marineuluLr rörclscu iuom sl;qq.'suyggeriet unel er cletttt år varit ovanligt liflig.
Bland påbö1j acle nybyggnader torde el e här nedan upptagne vara de väsentligastA.
'l\11 pansarfartyget 11ouvet har köl en sträckt:; p~t. örlogsvarfvet i Lori ent. Det skall blifva llli,Go m. långt, 21,40 m.
bredt och 8,4o m. djupgående; deplacementet ~lr beräknaclt till
1"2,205 ton och maskinkraften till 14,000 i. hkr., tördelad på
trmme maskiner. Sidopansaret varierar från 20 ern. till 4U
um. ; p an::;ardäcket är på tjockaste stället 9 em. Bestyckningen
skall utgöras af 2 st. 30-cm. kanoner i ett täckt torn för-öfver,
"2 st. 27-cm. kanoner i ett dylikt torn akter, 8 st. ~nabbskjn
taude 14·-"Cm. k auoner, placerade parvis i 4 st. t~lckta torn, tvi.'t
på hvarcl era sidan, t) st. snabbskjutand e lU-em. lmuouer , pi<Lueracle bakom skärmar p~t öfverbyggnade n, 12 st. 47-mm. uuh
20 st. 37-mm. kanoner här och derpå bryggor och i märsar samt

}]r)(( re/.

G st. mintnber.
Farten är berälmac1 ti ll 17,oo knop vie! vanlig gång samL
17,G o knop vid forccradt drag .
P~L privatvarfvet i 8:t Nazaire har man på-bör jat pausarLängden är llO,Ho m.. breelden "20,Jo m.,
f~Lrtyget ilfussc1tu.
rlj upgåcudct akter H, 11; m. ouh del'laeemeutct 11,730 Lo u. .lHaskiukra±'Len :,;kcLll b li fva 12.ti00 i. M::r. , äfveu l1är förd elad pä
Lrc maskiner, och f~1rten beräknas till respektive 17,oo oeh 17 ,~,o
kuop.
B e.~tyckningen är lika med Bu1toel0 oeh plaeerarl på samma
säL t.
Pausarbäitet är 23 um. och 45 em. tjould; dc stora tomeu äro
lJ ;L fa::>ta delen skydelade af 110-em. plåtar oeh på deu deu rörliga af :35 em . und er det <Ltt torucn f{jr 14-em. bmu1wr11a
lmfva enelast 10-cm. pansar.
Kostnaden anslå::. till '27 millioner hanes.
Hos "Chantiers cle la Gironcle" i Borrleaux bygge~> mmhåLs-tram;port fartyget Fuu<lre, ensamt i !Oiitt sla~ inom hansl~a,
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flottan. Det iLr afsorlt att göra va11lig kryssar ct jcn~d, samt att
dessutom föra ombord 8 st. minlJåtar om 14 tou och H;,c, knup,
hvarjcmto cletJär inredt med verkstad för möjligen förekommande reparationer af minbåtar och minor.
Fartyget är 113 m. långt, 15,G4 m. bredt, och 7,1G m. djupgående med ett cleplacement af 5,970 ton; maskineriet iLr beräknaclt för eu maximikraft af 11.400 i. hkr. samt farten till 18,:;o
knop vid vanligt drag och 19 knop vid forcering.
Från för till akter finnes ett bukigt pansardäck, som
är 10 cm .. ~joukt i rundningarna och 5 cm. på den plana delen.
B estyckningen utgöres af 8 st. l O-cm. snabbskjutand e kanoner, 4 st. 65-mm. och 4 st. 47-mm. elylika samt 5 st. min-··

!h;scrtrlc;,.

l

tuber.
I 8:t Na.z~~ire och 'l'oulou byggas H-klass kryssarue Deseartes och Fascu1. De äro !:JG ,~o m. långa, 12,oo m. breda ouh
G, '•2 m. djupgående med 3,888 tons deplacement; farten är beräknad till 1:-l,o knop.
De hafva ett bukigt pansanliick samt äro bestyekade med
4 st. Hi-cm. snabbskjutand e kanoner, 10 st. 11 1-em., 14 st. 47mm.. och 8 st. 37-mm. dylika samt 2 st. mintuber und er vatteulinien~för.

f,i"ois.

Vid La 8 eyne bygges en Hl-klass kryssare, Linois om
2.270 tons deplacement. Den är 98 m. lång, lO,Go m. bred
o~h G,:w m.: el j upgåencle; maskinkraften är b eräknad till G,G·.:o
i. hkr, och farten till Hl knop vid vanligt drag ouh 20 knop
vi.cl foruering.
8kyddscläcket är -±U mm. tj oukt. Bestyukuingen utgöres
af 2 st. 10-cm. snabbskjutand e kanoner, en för ouh en akter,
4 :;t. elylika i utbyggnad er på sidorna, 8 st. 47-mm. och 4 st.
37-mm. dylika, sprielda öfver fartyget, samt 4 st. revolverkanoner or:h 4 st. mintuber, af hvilka senare två rätt föröfver
och två tvärskepps.
I Cherbourg har nyligen }låbörjats byggandet af eu undervattensbåt, som kallas Morse; dess deplacement uppgifves till
omkring 250 ton.
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DPssutom har ho,; N otmand i Havre för franskA floHan
beställts en sjögående minbåt, C!tcNtlieJ·, ,;om man väntar skall
blifva af det yppersta i sitt sln.g.
Längden är 44 m., dephl cemfmtRt 123 ton oc:h den kon traherade farten 26 knop .
Följ ande trenne fartyg skola und er elen återstående delen
af :'tret påbih:j as, nämligen:
. pansmde kryssarAn Potl!llall om 5,320 ton, rörande hYar~
byggnad unelerhandling ar nn pågå med ett privat varf;
III-klass kryssaren G((lill'e, som skall byggas i Rochefort
or:h hafva i det allra närmaste samma dinwnsioner och samma
lmfvudegens], aper i öfrigt som fA'IIOiR, samt avisofart.,vget Cu.~
sini, som skall byggas hos "Forges et Chantiers de la Mt'>diterrfl.nee" i Håvre. Det skall blifva 80 m. långt, 8,?.3 m. bredt
or:h 3,r,o m. cljupgåencle samt hafva ett deplacement om 943
ton, det skall ha.fva 2:ne vertikala trippel-expansi onsmaskiner,
,;om vid 2flf) slag pr mi.nnt. sko la utveckla, tillsammans 5,0()()
i. ltkr. och gifva fartyget en fart af 21 knop.
Bestyckningen skall utgöras af l st. 10-cm. snabbskjntande kanon , i3 st. G5 mm. och 4 st. 37-mm. dylika, samt 3
min tuber.
De största krigsfartyg, som nmler detta år här satt.s i
sj ön, äro pansrade knst.försvarsfart.ygen Bou.vinrs, J emmapes
och Valmy.
Det första löpte af stapeln vid La Aeyne el en 29 Ma,rs , det 1./:~f;i·;.~~~~~;~.,
andrai S:tNazaire den 27 Apri l och det si.flta på samma ställ e (rui'J'I·
den 6 Oktober.
Fartygen äro icke fu llt lika, men tillhöra i hnfv11elsak samma typ. Bouoines ~Lr nämligen något bredare, än de andra,
har för- och akterskeppen högre på vattnet samt talrikare bestyckning.
Boucines är 86,;;o m. lång, 17,is m. bred oeh 7,os m. djupgående samt deplacerar då G,589 ton. Maskineriet utgöres af
~:n e propellennaRk iner om tillsammans 7,500 i. hkr. , beräknadt>
att med Hi kg. ånga friLu Iii ,;t. rörångp annor euligi· Lagra-
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fel1e och d'Allests system vid naturligt rlrag gifva fartyget et'!
fart af 1G knop.
Fartyget är bepau:;radt i vattenlinien från fören till aktern;
pansartjockleken varierar från 26 cm . till 46 cm. Ofvanp~L
pansarbältet finnes ett skydelsd äck a.f 7 cm. till 10 cm. ~j ocklek; ofvanom detta cl äck löper hufvnrlcläcket och mellan dessa
finn es elen egentliga. inredningen. På ungefär 1 ; ,,-del af fartygets hingd från för och akter finna'l tvenne fasta pansartorn,
som i sig innesluta hvar sitt rörligt sådant: de fasta delarue
hafva 32--cm. pansar och el e rörliga 37 -cm. I h vart och ett
af dessa rörliga torn finnes 1 st. 30-cm. k anon. Mellan tornen
finnes en borelvarts löpall(i e öfverbyggnad; i hörnen a.f denna och
ofvanpå elensamma äro placerade 8 st.. sna,b bskjntande 10-cm.
Canetkanoner bakom B-cm. stålsköldar samt 8 st. 37-mm. revolverkanoner och 2 st. mintuber.
Bouvines, som är försedd med en militärmast, beräknas
l.Jlifva leveransfärdig år 1894 och kostar omkring 13 millioner
fi·an cs.
ralmy och Jemmapes äro endast 17,4s m. breda. B epa.nsriugen på de fasta tornen itr h~i. r 40-cm. t,jock och på de riirliga. 45-cm. Bestyckningen nt.göres af 2 st.. 34-cm. lmnoner om 42 kaliber, 4 st. 10- cm. snabbskjntande kanoner
bakom 72-mm. skärmar samt 10 st. 37 mm. revolYerkanoner
och 2:ne mint.nb er, en på hvarclera långsiclan på pansarcli:i.eket..
Närmast i tontal af de sjösatta fartygen komm er el en pansLalnutl,f'Ji'i:, ,;f/e. rade kryssaren Lrtloudl e-Trr'ville, hvill:en giek af stapeln vid
Uravi ll e el en lO i förra måna(len; elen har 3:ne systerfartyg-,
hvi lka jemväl äro und er byggnad, n ~Lm]igen Bmi.r, Ohtlll.::t;
·
·
oelt Cltrtnter.
Då dessa fartyg tlro myck et, typiska för Lie moderna fnmsl;;a krigsfartygen i hvacl bet6i.ffar art.ill r ri ets pla(·eJ·ing, ta.gPr
.i ag mig frihet.rn ntt h~lr efter ';LP Yac:htn m eclclf, la en teekning
i\f\' Pl' Cltrtr!ler. Som nf denn a synec-:, ii.r o bmonr•rna vic-:serJi gen här npp c-:1-i-illrla ett oL:lt ett. nnrl er dt, f al r.. s ~t sr1 m a l' del
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föreg.iende framgår, de på de större fartygen ofta förekom·
ma parvis.
Latouche- Treville i:ir 106 m. lång, 14 m. bred och 6 m.
dj upgåencl e akter; vattenliniens area 1 ,095,~~o qv.-m.,
-spantets = 66,~na qv.-m. och deplacementet = 4,7 45 ton.
Maskineriet utgöres af 2 horisonteJa trippelexpansions-maskiner och 16 st. B elleville-pannor. D et är berälmadt att med
17 kg. ångtryck utveckla 7,400 i. hkr. med naturligt drag und er
8 timmar och 8,300 i. hkr. vid forcering under 2 timmar; farten vid natmligt drag antages blifva omkring 17 knop.
Fartyget är riggaclt med 2:ne militärmaster, hv ardera med
tre märsar, och kallas - som ofvan sagts --- ''pansrad" kryssar e. Till skydel mot granater med häftiga sprängämnen är
det också från för till akter på sidorna betäckt med 92-mm.
stålplåt i 3:ne stråk på h öj el en , samt har ett bukigt skyeldsdäck utefter hela hingcl en. D etta senare består på midten af
00-mm. plåtar öfver vatteniinien och 40-mm. derunder , i båda
fallen fästade till två plåtlag om 7," mm. Inuti fartyget löp er
långs bordläggningen i vattenlinien en kofferclam, som sträcker sig upp till l, ~o m. öfver densamma , hvarförntom öfver
maskiner och pannor finnes ett särskild t splintdäck
Bestyckningen består af 2 st. ID-cm. kanoner , placerade
i hvar sitt rörligt, täckt torn för och akter på öfre däck; 6 st.
snabbskjutand e 14-cm. kanoner i hvar sitt likadant torn på
utbyggnad er bord varts, tre - på hvmj e sida på undre däck; 4
st. 67-mm. kanon er bakom skärmar på öfre däck; 6 st. 47-mm.
dylika, cleraf 2 st. i mell ers ta märsen på hvai:j e mast och 2
st. på öfre däck borelvarts akter; 6 st. 37-mm. r evolv erkanoner och 5 st. mintub er , två föröfver, två på sidorna och en
rätt akteröfver. Såväl 19- som 14-cm. kanonernas torn äro
sky ddad e af ~2-mm . stålplåtar, fästac113 direkt på tvenne lag a.±
~)-mm. plåt.
. Tornens manöver, tornkanonernas höjdriktning samt trn,nsporten af ammunition till drssa m. m. kan verkst~il l as såvH l
med elekh·i f'.il.et som fi'"n· h n,nd , i likh et mrd anordniugarne pa
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chilenska pansarfarty get Capitem Pmt. Styrhnset, som har sin
plats strax förom fockmasten, är skydcladt. på samma sätt som
k anontornen.
Hela kostnad en för detta fartyg uppgifves till cirka 10
mi llioner francs.
Så följa i ordningen följ ande fem sjögående minbåtar:
Sjiigrlrn rlr
Iii ill/;iilor .
Grondeu 1·, som gick af stapel den 13 Februari vid Gravi ll e,
Forges et Chanti ers de la Mecliterrane e's varf i Hf\.vre,
Sorra.zin, som s,jösattes i Rochefort l1en 26 i samma månad,
Dra.IJon, sjösatt hos Normand i Håvre den 2n Apri l,
Mousqu etairf, som löpte af stapeln vid G-ravilh~ den R
Angnst.i, och
'J'ourbilfon, som sjiisatt.es vid Lormont elen lO 01\l.obPJ'.
SintJigen hafva under den fiirflntna dei Pll af året f)Ta
T-l:/ ass
01/llhit/(})',
I-ldass minbåJar gått i sji'm, nHmligE'n:
N:o 149
i bii1:jan af årE't hos Normand,
N:o 152
den 14 Angnsti,
N:o Hi()
i Februari månad oelt
N:o 1(;7
i April månad.
B land clE'. fartyg, som nnd er året profvats eller bi'•1jaJ. sina
Jflf(/fil/((
rir/1
prof, intaga de båda systerfartyg en Jllo,1J1<11fa o~.; ll Nr~]Jluue elen
~\ rplww
främsta platsen hvad deplaeementet. angar; cle depla?era näm~
li aen 10.081 ton. Den f'i',rst.n~imnde har bi\r jat sma prof J
,..,
'
'J'onlon ocl1 dE'n senare sina i Brest. Yirl prof på nppm titJ
distans erhij]ls fi'•r NeJ!lttnP. i Juni månad en fart af J fi,u; b1op.
Dessa fartyg, h vilkas byggnad påbö1:j acles år 1882, hafva
så många gånger gått igE>nom pressen, att clf't tordH vara i'•fverHi'•digt at.t hiir egna rl em nt1gon sä.rskilcl nppmärbam het
ocb detta så mycket mera, som de till följd af sin tdd er r e d~n
n n äro n~istan gammalmod iga, ehuru ännu ej lifvm·lem n:-td C' ~1lt
al;.t.iv t,jE'nst.; detta oa,l;:tadt komma rle nog att nt.gi·,ra, en mo·alnnda ov~isent li g t i lk•1ming i hanska pansarflott.an.
"'
Efter melinitens nppknmst anshildf's i Frm1krike allvarliga
:;kjutförsuk för att utröna pansars motståndsfö rmåga mot gra-
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nater, laddade med häftiga sprängämne n. och man kom dervid
blaue! annat till rlet resultat, att 8 em. stålpansar är fullt tillräckligt att komma, med t. ex. melinit laddade, 14- oeh Hi-em.
granater att explod era vid anslag mot en fartygssida och derigenom förhindra dem att tränga in i fartyget och anställa
förödelse der. Rom en följd hära.f heslöt man, att på en del
kryssartyp er åter införa helside-hepa nsring, o~.;h det första speeimen af detta byggnadssä tt blef Dupuy-de- Lome, h vilken byggts /)upuy-rlc/,ulllc
i Brest och unel er innevarand e år hörjat sina prof. Att den
fått efterfölj are haf\ra vi redan i det föregående sett.
Kölen sträcktes i Juli 1888, fartyget .löpte af stapel deu
'27 Oktober 1890 och gick nt på sitt första prof för att sli~a til l
11u~skineri et den 9 Jnni d. å. D en 20 Juni skulle de officiela
profven taga sin hörjan och fartyget gick för ändamålet ut ur
Brests hamn, men råkad e nt för ett missöde med pannorna (af
en eller annan orsak uppkommen återvä.n dande låga, som slog
u ~ genom eldstadsluek orna) och måste vända åter. Seclan dess
har man sysslat med reparation af pannorna och några vicl m·o
prof hafva ännu ·ieke merlhunnits , men man anser sig ha grunpade förhoppning ar på goclt r esultat.
Fartyget är til l skrof och hepansring myd\:et lika elen fornt bes krifna La touche- 'J'rcville, men är större; det är - som redan
ntimnts - medelst helsicl e-bepansrin g skyclclarlt mot granater
med h~iftiga ::;prängtlmnen oc:h bildar en allclele~; ny fartygsty11
h vi lken med skäl r~pkallats efter en man, ::;om på sin tid (1t:l57)
konstruerad e verlclens första pansarfarty g, fregatten La Gloire,
och hvilken ~innu för 25 år sedan mäktigt bidrog till fi:anska
tlottaus utveekling od1 tillväxt, Stanislas Dupuy-d e-Lome, dä
öfvcrdirektö r och chef för franska mariningeni örstaten.
~åsom byggnadsm aterial ~ir stål alltigenom auvändt i det
nya fartyget; det ~lr 114 m. långt, l:J,;o m. bredt, 10,uo m.
djupt i rummet>, 7,c,o m. djnpgåeucl c akter, cl opla~.;erar 6,300 tuu
och tir riggaclt med '2:ue militärmaste r, hvarclera mod Lvä
märsar.
Propellerma skineriet, som bestär af trenne s~irskilda ma-

-254-

skiner med ]war ::;m propeller, ä.r Leräkuad aLt kunna utvec.:kla
en maximikntft af 14,000 i. hkr. samt <ttt vic1 1mturligl clra.g
framdr ifva fartyget med 17 ,'•O kuups fart och vid forceriug med
~O knop. Maskinvigten skulle enligt kontraktet E\i fa öfverstiga O,s,·, kg. för hvarje vid forc ering indikerad hi:tstkraft, vatLuet i pannor oc.:h kondem;cirer deruti inb egripet, men sit id~c
verktyg och reservdelar.
Öfver vattnet är fartyget rundtom mycket jufallande; deL
har gau::;ka hög frisida och bör, efter ritningar att döma, vara
ott guc1t ::;jö±i.trtyg. S idopamaret består af t),~ 0111. a 10 Clll.
::;Lälpl<~t!.ar, fästade med Grensot-bu ltar direkt pit bonllä.gguiugeu,
hvilkeu här utgöres af ~:ue 12-mm. plåtar; på midten a± fartyget är pansaret sammansatt at fyra stråk med en samrnanlagd höjd af 5,no m. och ::;tr~lcker sig från eirka 1,r,u m. under
V<Lttcu liui eu U]Jp till öfi-c däck Utom detta skyeld fiuue::; vid
vattcnlinien ett från för till akter g~tencle, bukigt pansarcl~luk
af 50 mm. tjocklek; deruneler ligger öfv er maskiner och pauuur m. m. ett splintchick och äro rummen mella,n dessa däck
±yJlda med r e::;ervkol; ofvaupå pan::;arcli:tcket finue::; dessutom
Uurd V<Lrt::; kofferclams, likalecles fylcla med kol, samt kolboxar.
Artilleriet är ungefär detsamma ::;om på Lutunclw- 'l'revilie,
lll en uågot kraftigare :;amt h elt olika placeradt, ehuru principen med hva1j o med elstor kanons isolering inom eget pansartorn j emväl hi:tr är genomförd.
t-ltrax för om fartygets midt finnes på öfre däck en utbyggmtcl pit livarelera sidan; dessa uppbära hv~tr sin 1D-cm.
kanon om 45 kalib er j rörligt, t~lckt tom med 10-cm. stålp<m::;ar. Långs större delen af öfre rhlck fiunes borelvarts en (ifvm·byggnad, som är tillspetsad föröfver; läugst fram på denna
och nitgot höj el öfver öfverbyggnadens chick finn es en Hi-cm.
::;uab bsl\i utan de kanon om 45 kaliber, likalecles skyddad af eL t
ti:tckt: rörligt torn. Strax hänmdor, men något akterl igare, Ii.nnes 2:ne dylika torn med samma bestyckning. På öfverbyggnadens aktre ända finnes en lik;adan grupp af trenne torn ~1wd

Hi-cm.

l~ai~On!?r ,
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Al lfL cle,;sa Lorn merl til lhörande arLilleri bch ammunitionshissa,r manövrera::; med hydrauliskt maskiu eri. ~trax akLerum
den förliga torngruppen äro pit öfverbygguadeu::; däck tvenne
(jo-mm. snabbskjutande kanoner placerad e, en på hva1j e bog,
uch tvenne elylika finnas på plattformer midt öfver de ,;tora
sidotornen. I h vardera af undormär::;arne finnas 4 st. 47mm. kanoner ouh ~ st. 37-mm. Hotchh:iss-revolver kanoner iiunas akterut på öfverbyggnadens däck.
Artilleriet är sålunda både kraftigt, väl ::;kyddadt och så
plauerad t, att största möj li ga antal kauoncr kan disponeras f(jr
skjutniug i alla hufvurlriktningar.
JJnpzty-deLOme torde, j förhäl lande Lill siua dimen:;ioner,
kuuua med skäl betraktas såsom verlcleu::; kraftigaste fartyg.
'l'veHne 1:e klass kryssare om 4,1!j0 tun, Af:;er och J eun
lJal'l, hvilka båda, byggt::; vid fluLt.aus varf, hafvaj omväl nml er
året profvat::;. .A lyer uppnådelo med en maskinkraft af 8,254
i. hkr. en fart af 19,(n knop.
En II-klas::; kryssare Ducuut, om 3,0~7 ton har und ergått
sina prof oeh dervid m ed 8,t)t0 i. hkr. ernått eu medinmfart
a± ~O,o7:; knop.
Pansarbåtarne Phlt!JCion o'ch 8ty.c om 1,(-)40 tuns deplacement hafva afslu tat sina prof och öfv erl emnats ti ll aktiv tjenst.
'l'orpedkryssaren ll'ultiylliel:i ~~r, h vad deplacementet betr äfJar, närmast i ordniugcn blaucl unrler 1892 profvad e fartyg.
Den sj ö::;a.ttes den 8 April sistlidet år oelt deplaeerar 1,310 to u .
Vid prohosorna erhöll::; en mediumfart af 18,ulu knop för en
maskinkraft af 4,1ti8 i. hkr.
Wattiy!lif;; är uu u te på expedition.
Likadant är förhållandet med avisoångarne L eyrr och Levrirl' om 450 ton deplacement. Den sistn~~nmde gick af :-;tapcl
i J\lars 1891 och den förstn~lmude i April månad ::;amma är·;
dc profvades i år och erhöllo dervid en medelf<trt af 18,r.u kuup
för ~,345 i. ' hkr.
'l'io stycken sjögående minbåtar, byggda vid privata varf,
h<tfv;;~, qnder året leverercöj,ts, Dessa äro J)myon , .1!-'clair, Gran-
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Lancier, ,11o11squetaire, Omge, Turen, VPlocc ot:h
Zuuavf', med deplacement hån 100 till 125 ton.
JJrU!}IJ/!.
1Jraym1 anses vara den me:;t ly ckad e af cl e:-;sa; i alla händelser har den lemnat de bästa fartresultaten. Den är systerbåt till Grenadier och Lancirr samt gick af stapeln vid Normands varf i Havre i slutet af April månad el. å., såsom fornt
iir n ämndt. Levera.n:;profv et egcl e rum i Cherbourg el en 20
:;i:;tliclne Juli och ernåddes då nnder l tim111es tid en mediumfart af 25,onJ knop med 11,:,.-, kg. ångtryck, 77 mm. bläster och
054 slag per minut.
Båten är 42 m. lång hån förstäf till l~j ertstockens mcrl ellinie, 4,r,o m. bred och 2~oo m. djupgående samt cl eplacera.r då
l18,n ton med l 6,1o ton kol ombord ; denna kolqvantitet är
tillräcklig för att båten skall med 10 knops fart kunna tillryggalägga en elistans af 2p00 minuter.
Propellermask ineriet utgöre:; af tvenne trippel-ex pan:;ion:;maskiner och tvenne Dn 'J'emples ångpannor.
Tretton st. l:e klass minbåtar om cirka 80 tons deplacement hafva j emväl under å.ret hittill s levererats nämligen lv:ris
14/:f, 1-frJ, 13:2, Jfjl - J(j.IJ och 180.
!-!.-lass '" iuAf dessa äro N:o 14.9 den mest omtalade. D eu iir byggd
!J,i/cn .\":o
ho:; N ormand samt gjorcle sitt fullkr::tftsprof den 7 sistlidne
"l-ID.
:Maj utanför Cherbourg.
Hnfvuddimen:;ionerna äro dc:;amma som på miubåLa.rue
N:ri:; 1:2/::J och 1:2Y , hvilka furlidet år med amiral Uervai:; ' eslmcl er besökte tltockholm och :;om redan fc!rut blifvit b eskrifna
inför detta sällskap; någon :;killnacl f~jrefinnes dock.
Längden är 30 m. , breel den 4 m. och djupet i rummet 2,r.~.
111. Djnpgåenclet akter fullt rustad med V ~6 ton kol ombord är
~ ,~,o rn. och motsvamnde deplacement 76,öo ton.
Propellermaskin eriet utgöres af en trippel-expausi om;maskiu
med respektive 41, 58,~u och 80 cm. eylind erdiametrar och
4li cm. slag :;amt af en rörpalma af N ormand t> konstruktion med 17ö qv.-m. eldyta och 3 ,ö ~ qv.-m. rostyta. Maskinen är försedel med oljeafskiljare och tillhörande f:iltrum; clestilrlr:llr1 /(abyle,
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leringsapp arat för reservvatten samt förvärmare; denna senai'E'
lemnar vid full kraft, då afloppsångans temperatnr är 125°, ma.
tarevatten af llG" temperatur.
Uneler ett 8-timmars prof visacl e sig kolåtgången vid 10
knops fart vara 5,H kg. per distansminut, hvaclan det ofvan
anförda kolförrådet vid denna fart skall vara tillräckligt fi"n·
1,800 minuters distans_
Vicl fullkraftsprofv et erhölls med ofvanståencle deplacement
WljaULle merlelres ultat för tvenne timmar. Ångtryck i pannan
o.-= 12,~G kg., dito i högtryckscylin dern = ll,2u kg.; dito i mecl eltryckscylindern 5,r,u kg. , dito i lågtryckscylind ern = 1,~n kg.
Vacnmn = 67 mm. och blästertryck = G4 mm. vatten; slagantal = 33~l,t7 p er minut och fart = 24,.'> 1 kn op, hvilket senare måste b etraktas som et,t mycket vackert r esultat, så mycke.t, mera som kontraktet end::tst föreskr ef 2l knop.
Tilläggas bör dock; att viiclret var mych:et gynsamt samt
tartygsbottnen a lld eles ren.
!-:llntligen hafva j emväl und er innevara.nd e år 3 st. II-klass .
minbåtar om cirka 54 ton profvats nämligen N:ris 8:2, S4 oeh 102.
Unel er äterstående clel en af cl ett.a år samt nnd er år 1sq3
sl.:o la enligt, gjorda fi\rntsättninga r foljand e fa.rt.yg profva~ , n ämligen :
Pammrfartyge t Brf/IUU g, som byggts i Lori en t, blir et,t
myt:ket, haftigt fartyg; som till sitt deplacement li gger mell an
Jllassh11t och Jlla.r;1'1!/a. I motsats ti ll cJ,..r,ta se1Htres h ar Nrnt Jun;' byggnad gått giln:;ka fort, entir ord er derom gafs fCm:;t
i .Januari 1Fl8~l. Fartyget h ar en total lä.ngcl af 114,2'' m.:
bredd en är 20,~~ m. djupgåend et omkring 8 n1. samt cl cplacPmeJitet. 10,078 ton. Hnfvndart.ill eriet skall ntgcn·as af 3 ~t.
36-em. kanoner; clm·af 2 st.. nti ett täckt, och riirligt torn i
medt:·llini.en fijr och l st. uti ett dylikt torn ::tkt0r, samt, 10 st.
Hi-cm. kanoner, af h vi lka G st-. pl::tceras i et. t p a 11sr ad t baUeri
oeh 4 ;;t~ . nti hvarsit.t. tät:U. och ,.;·,rligt tom dt>rofvanpå. två
på h ,.a1j e sida. Farten är beri:i knacl till 19 knop .

J.'iirrstårndr·
jii"U(
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om 6,o89 ton; de hkaledes här förut citerade kryssarue Charner
och Latouclw-TnJvi~le om 4,745 ton; kryssaren Isl!J om 4,160
t? n, systerfartyg t1ll Al,qer; kryssaren Sucltet om 3,027 ton.
hka med här förut nämnda Davout; kryssaren Coetlo_qon on~
1_,850 . ;on_; t~rpedk1:rssaren Ji'[p,urus om 1,310 ton, systerfartyg
bll rr attzgmes; lWlSofartyget I !Je r vi/lp om 925 ton, af samma
t~p som Cass1:ni; undervattensbåten Gustrwe Z ed r! om 300 ton·
SJ~ ögåen~e torpedbåtarna Archer, Avenw, Chevnlier, Cm·sair:,
(rrenad?.er, Lansquenet, Sarm.zin, Tour!Jillou och Tournu 1tte samt
I-klass minbåtarue N:ris 145, 14fi, 158 --HiO, 170-179, 181
och 182.
,Yyn lar1:1lVY~'Programmet för nybyggnader under nästa år upptao·er 11 å11.1J.rJ.rJnrtG.cl. b",·
d t f L'.. .
b
unrler 18.9.'1. O I .J an e a 101J ande fartyg, nämligen :
. I-klass kryssarue N och O. De skola båda byggas vid
pnvata var± samt äro beräknade catt med 7, 600 t ons d ep J.acement och 13,400 l. ;hkr. ernå en fart af 19 knop. Artilleriet
skall utgöras af 2 st. 24-cm · kanoner' , 8 st
• . 14
_ - cm . Salll t 1c
o St .
47- och 37 -mm. snabbsl\iutande dylika.
II-klass kryssarue K, P och Q. Af dessa skall den förstnämnde byggas vid något af flottans egna varf och de sistl:ämnde hos privatindustrien. J( och Q skola blifva 94 m.
langa, deplacera_ 3,722 ton samt löpa 19,2;; knop för 9,000 i.
hkr. P skall bhfva 93 m • lång , haf\ra
ett Je p l acemen t om
c
3,600 tons samt göra 19 knop med samma maskinkraft. Bestyckningen skall blifva 4 st. 14-cm., 2 st. 10-cm., 20 st. 47 _
och 37-mm. snabbskjutande kanoner.
III-klass kryssaren L , som skall byggas af flottan sjelf;
längd = 98 m., deplacement = 2,300 ton. maskinkraft =
6,(300 i. hkr. och fart = 20 knop. Fartyget, skall bestyckas
m~ d 4 st. 14-cm, 2 st. 10-cm., 4 st. 47- och 2 st. 37 -mm. snabbsl;Jntande kanon,er.
Ett avisofartyg R om 025 t.on, systerfartyg till Cossiw:
;,;kall byggas på privat varf. ,
'
Kanonb<'tteJt S, ;,;om skall byggas hos Normand , ;,;kall haf-
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to11s deplacement och 850 i. hkrs maskinkraft samt gö-

ra 13 knop.
1
Sju stycken sjögående minbåtar, 1', U, V, 1-V, X, Y och
Z. Fyra af dem äro beräknade att göra 23,uo knop och de
tre andra 24 knop. De skola alla armeras med 2 st. 47 -mm.
snabbskjutande kanoner samt
nio st-ycken l-klass minbåtar N:ris 192-200. De .skola
vara 36,oo m. långa samt cleplacera cirka 80 ton; maskinkraften är beräknad till 1,300 i. hkr. och farten 23:5 knop. De
skola bestyckas med 2 st. 37 -mm. kanoner h vardera.
Såsom mera märkvärdiga konstruktiva nyheter, som under årets lopp för första gången kommit ut i praktiken inom
franska flottan, torde dessutom särskildt böra framhållas clet
elliptiska tornet samt bepansring utan träbackning. Man har
gifvit de rörliga kanontornen, synnerlig~tst dem, som hysa endast en kanon, en elliptisk form för att i möjligaste mån minska vigten. Kanonens rekyl nödvändiggör ett relativt stort
utrymme i kanonens längdriktning, då deremot platsen på sidan af kanonen kan utan olägenhet inskränkas ganska mycket, hvadan den elliptiska formen förefaller helt naturlig. Genom adopterandet af densamma har man utom vigts- och kostnadsbesparing kunnat vinna en annan mycket väsentlig fördel, nämligen möjligheten a.f en bättre balansering af de rörliga
vigterna. Som man vet, ligger vid cle vanliga rörliga kanontornen (likaväl som vid barbett-to~'nens vändskifvor) d.et rörliga systemets tyngdpunkt excentriskt i förhållande till rörelsecentrnm, hvarigenom vid vridningen hela vigten verkar med en
viss häfarm att motsätta sig vridningen, hvilken derigenom bliiver något ojemn samt kräfver relativt mycken kraft. Kunde
man lJlacera den totala tyngdpunkten midt öfver rotationscentrum, skulle mycket derigenom vinnas i kraft och träffsäkerhet; och det är detta, som~man vid de elliptiska tornen giort
genom att låta, så att säga, den bakre delen af tornet motväga kanonens öfvervigt. åt andra hållet och placera h ela den
rörliga delens tyngclpunld miclt öfver eentrnm till rnllbanan
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eller pivoten. Detta är en anordning, som icke oväsentligt
ökar de täckta tornens fördelar.
Hvacl bepansringen beträffar, har man i Frankrike nu den
åsigten, att för tunnare helsidepansar samt pansar till de me. delstora. kanonernas torn (omkring 10-cm.) är backning med
nutidens motståndskraftiga . pansarplåt öfverflödig, dels emedan
plåten numera föga ändrar form vid anslag af en projektil och
dels emedan manfrån bö1jan kan gifva elen en så exakt form,
att elen passar väl till skinnet. För ~jockare pansar använder
man dock ännn backning, hvilket der nog är nijclväncligt fiir
att · få plåten att passa: men man in skrän k er sig till det minsta
möjliga för att ej onödigt inkräkta på deplacement och utrymme.

Hollantl.
Äfven elen holländska flottan har under det gångna året
fått sin tillökning.
1\o11111g1'11
Så har bland andra kryssaren J\onin,qin TJCilhrlmina drr
Tf 'il!telmino
Xrdrwlunrlru
n,r]igen
gått
af stapeln på örlogsvarfvet i Amder
J
~
·
X··derlanden. sterclam, der kölen sträcktes dPn 22 Angnsti förra året.
Fartyget är H9,ns m. långt, 14,no m. bredt och 5,Ro m. djupgående; deplacementet är 4,600 ton, clernti inräknaclt 450 ton
l'nl.
Från för till akter löper ett bukigt skyddsdäck, som på
miclten är 50 mm. och på sluttningarne 75 mm. tjockt; clerofvan · finnas en kofferdam, fylld med cellul osa, samt andra vattentäta rum. Fartyget är försedt med ram samt riggadt mPd
2:ne militärmaster.
Artilleriet består af l st. 38-cm. Kruppskanon i ett täckt
och rörligt torn föröfver, l st. 21-cm. kanon på centralpivot
bakom pansarskärm akter samt 2 st. 17 -cm. kanoner pit n tbyggnader, en på itYarelera sidm1. På däck och i märsar finnes dessutom 14 st. reynl\,erkanoner oeh snabbskjutande 37-mm.
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kanoner. Såväl kanontorn som styrtorn äro skyddade af 28-cm.
pansarplåtar.
.
.
Maskineriet som skall utgöras af tvenne tnppelexpanswns'
maskiner, är beräknadt att framdrifva fartyget med en hastJghet af 16,;, knop.
Ett annat fartyg af någorlunda samma typ är kryssaren HeinicrReinier-Clafs.zeus, som sjösattes på samma ställe 1891 , men nu Claes;·,etl5.
så avancerat, att den är nära färdig.
Denna kryssare är 70,oo m. lång, 13,Go m. bred, 4,4o m.
clj upgående samt deplacerar 2,490 ton; elen har ram sa.~nt en
militärmast
Likasom på förestående fartyg finnes har ett
skyeldsdäck samt kafferdams och vattentäta skott. .
..
Bestyckningen utgöres af l st. 23-cm. kanon 1 ett tackt
och rörligt torn- för, l st. lf:i-cm. kanon bakom skyddskärm på
vänclskifva akter, 4 st. o-cm. snabbskjutande kanoner på öfverbyO'o·naden
samt 2 dylika i märsen. Dessutom finnes tvenne
b b
rörliga mintuber. Afven här äro kanontorn och styrtorn pansrade med 28-cm. plåtar.
Propellermaskinerna äro afsedela att utveckla 2,400 i. hkr.
vid 12 kg. ångtryck.
_
Hos Herrar J. och G. Thomson har ±ör holländska flot- Hor11eu .
tans räkning vid Olydebank byggts en kanonbå,t, b~nämncl
J)urneo, hvilken nu är fårdig att gå af stapel. Den är oO,oo m.
lång och 9,,; m. bred samt deplacerar 817 ton.
Öfver maskineriet finnes ett splintdäck och deröfver likasom derunder kolboxar borclvarts.
Bestyckningen skall utgöras af 6 st. 10,;,-cm: bakladdningskanoner samt sex stycken elylika af mindre kahber. ·
Det nyss uppgjorda. nybyggnads-programmet för . holländska örlogsmarinen upptager följ ande fartyg för kustfors varet:
0 st. kryssare om 3,40:) ton, 6 st. avisafartyg om 450 tocn, 8
st. dylika om 100 ton, 6 st. kanonbåtar om 200 ton, 13 st.
40-meters minbåtar och 4 st. elylika om 26 meter.
Fö:r indiska besittningarne skulle dessutom byggas: 4 st,
'
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kry ssar e om 3,400 ton, l ::;L avisafartyg och G st. mi11båta r om
40 mder.
Ovisst torde doek vara, om detta program uågou::;iu bli±~
ver genomfördt.

Italien.

lic· r ·lltbc r /u.

:Su rdcyna.

Byggnadsverksamheteli har kanske här varit uågut mindre
lif-lig än närmast för egående år, sannolikt förorsakad t af fiiJau::;iela svå righeter. Åtskilliga fartyg hafva dock både påbö1jats,
sjösatts och kommit i aktivt bruk.
Så har t. ex. pansarfartyget Re- Umberto , som byggts vid
varfvet i Neapel, derutanför fullbordat .sina prof h varvid erhölls en fart af 17,:, knop vid naturligt drag.
Fartyget är 122,ou m. långt, 23,4G m. bredt och 8,n m. djupgående. Det har tv enne systerfartyg Sicilia och Sanleynu, af
hvilka dock det sistnämnda, som nu är und er utrustning i
Spezia, är något längre samt har något starkare maskineri.
Sarcle_rpw är 125,12.'> m. långt mellan perpendiklarne, 23,uuo
m. bredt på pansaret, 8,834 m. djupgående samt deplacerar då
13,940 ton. Vid vattenlinien löper långs h ela fartyget ett bukigt pansardäck, som på midten ligger l,1 5 m. öfver vattenlini en och borelvarts går ned till 1,:;:; m. under densamma.
Ofvauom pansardäck et löper batteridäcket och härofvan återigen hufvuddäcket ; lJå detta senare finnas tvenne barbett-tom,
ett för och ett akter, samt mellan dem en öfverbyggnad , som
bildar citadell. Pansar et på däcket är 5 cm. tjo ckt uppt.ill och
11 cm . i runclnin garne; borelvarts mellan pausareläeket och batterid äcket finn es en kofferclam på hvardera siclan och deremellan många vattentäta rum.
t:lidopansaret r äcker utefter 78,oo m. af fartygets lä11gd fr ån
l,oo m. under vattenlinien upptill öfverbyggnadens däck och
är 10 cm. tjockt; sidapansarets ändar forbinda s genom tvärskeppsskott om 7 cm. tjo eld ek. Barbett-torpe~1s väggar äro
lnt~pcle sa:rnt beld~dda med 35-cm. pansarplåtar, -
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B estyckningen består af 4 st. 34:s-cm. kanoner, hvaraftvenne
i hvardera tornet, 8 st. 1f>:2-cm. och 4 st. 12-cm. snabbskjutande
k anoner på öfverbyggnaclen, 12 st. af sistnämnda sort i citadellet sex IJå hvarJ· e sida samt dessutom 12 st. 57-mm. och
)
'
'
17 st. 37-mm. snabbskjutande kanoner och tvenne mitrailleuser,
kringspridda på däck. och byggor samt i märsar.
Propellermaskineriet består af 4 st. vertikal a trippel-expansionsmaskiner, två och två arbetande på samma axel, samt 18
st. cylindriska ångpannor. Det skall vid naturligt drag utveckla 15,200 i. hkr. samt med forcering 22,800 i. hkr. och i
detta senare fall gifva fartyget en fart af 20 knop.
Det utgör sålunda med hänsyn till bestyckning oeh fart
ett af nutidens kraftigaste krigsfartyg.
Kryssaren .Marco Polo har i dessa dagar gått af stapeln i Kry 'sa re.
Ca::;tellamare, der kölen lades i Januari 1890.
Den är 88,6:; m. lång, 14, tö m. bred samt 5,sH m. dj upgående med ett deplacement af 4,460 ton. Maskineri et är beräknaclt att utveckla 6,000 i. hkr. vid naturligt drag och 10,000
i. hkr. vid forcering samt att då framdrifva fartyget med Hl
knops fart.
Bestyckningen skall utgöras af 6 st. li:)-cm. och 10 st. 12cm. snabbskjutande kanoner samt 5 st. mintub er, cleraf en i
s täfveu under vatten.
En annan, något mindre krysDare, Clwidujoro, Colo'/1/&o, om
ö,4öö ton gick af stapeln i V en edig i förra månaden.
Den är 75,72 m. lång, ll ,o7 m. bred, 5,:n m. djup i rummet
:;amt har ett maskiueri om 3,780 i. hkr. Den skall bestyckas
rnecl G st. 12-cm., 4 st. 57 -mm. och 4 st. 37 -mm. snabbskj utande kanoner.
Fyra kryssar e om 2,280 ton, l!Jlba, l!Jtrnria, Lu~~tbardiu och
U~~t!wia , hafva under detta år blifvit färdiga oeh öfverlemnats
till aktiv tjenst.
L ängden är 80m., breelden 12m. och djupgt't endet vid ofvanstående deplacement 5,or, m.
Torpedkrys:?ar en (}rania ha,r också under detta år blifvit
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färdig. Den är 70 m. lång och 8,2o m. bred samt har vid 3 Ro
'
.
m. medeldjupgående ett deplacement a.f 846 ton.
Fartyget har ett 40 mm. pansardäck samt är bestyckaclt
med l st. 12-cm. snabbsh;jutande kanon på backen samt 6 st.
G7 -mm. och 3 st. 37 -mm. lmnoner på däck och bryggor. Desst~ tom finnas 5 st. mintnber, deraf 2 st. fasta i fören, 1 st. rörhg akteröfver Saint l st. rörlig på hvardera sidan.
Vid profresorna erhölls en fart af 17 knop med naturligt
drag samt 19,JO knop vid forcering, då cl e båda propellermaskinerna i det senare fallet tillsammans utveckl ade 4,13!17 i. hkr.
Ett systerfartyg, JlfiJteroa, g ick af stapeln i Apri l må·
nad el. å.
Slutligen kan anfuras, att förs ök med und ervattensbåten
l)ttllino för närvarande pågå; några detaljerad e uppgifter derom har icke lyckats förskafta mig, men det påstås, att 4 mau
~arit med. densamma nere 3 a !J,,;o m. under vattenytan i 5
tunmars t1d utan att. behöfva ömsa luft samt att, man ernått
en fart af 8 knop.
L'..
t
-30. •J tml· 18'03
l Juli 180~
för året
Buclo·eten
f(;,.
Bud!Jclell
u upp ager wr
,J..,
,
ö
18[J:!- 18!J3.
l'alliuo.

nybyggnad er 27 millioner lire. Denna summa är afseeld d els
ti ll afslutande af en del und er byggnad varande fartyg, bland
annat en del af fö rut uppräknade, oeh dels för bö 1jande af
nya fartyg, nämligen 3 st. fartyg af l:a kla.ssen och 4 st. af
8:e klass en samt åtskiiliga sjögående minbåtar m. m.
Helt nyligen lära ritningar faststälts till de förstnämnda .
De skola blifva pansrade citadellfartyg med ett täckt, rörligt
tom för och ett dy likt akter. J_, ängden skall vara 104 m ..
bredelen 21 m. och deplacementet 9,802 ton. Maskineriet är be~
r~Llmadt att utveckla U,GOO i. hkr. vid naturliat clrao· 0\.:h 13 500
'
b
b
J. hkr. VId forcenng samt att i förra fallet fi·amdrifva fartyget
med lö knops fart och i senare med 18 knop.
Bestyckningen skall utgöras af 2 st. 25-cm . kanon er i
hvard era tornet, 8 st. 15-cm. kanoner i citadellet samt i öfrio't
6
:>.4 st. mindre pj eser ouh 5 mintuber.
Pansartjockleken lärer skola variera från 10 till ~5 cm,
•

•

o
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,Japan.

J apanska flottan har under innevarande år erhållit följ ande tillägg, nämligen:
Pansarfartyget Matsusima om 4,140 ton har fullbordats vid
va.rfvet i La Seyne i Frankrike och ett dess systerfartyg, Hasirlol~<, som byggts i Yokosnka, har blifvit färdigt och kommit till
Prankrike för att erhålla sin bestyckning af Canet-kanoner.
En pansrad kryssare, Alcitsusima, har i Augusti månad s.iösatts, likalecles i Yokosnka. Den är 99 m. lång, 15,r,o m . bred
oc·h (i, .w m. djupgåend e samt deplacerar 4,L30 ton; maskinkraft.Pn är beräknad till 8,400 i. hkr. och motsvarand e fart till Hl
knop.
Bestyckningen skall ntgöras af l st. 32-cm. kanon , 12 st.
12-cm. snabbskjutande kanoner samt diverse småpjeser.
En annan kryssare, l'oshino, likalecles om 4,150 ton: står
för samma räkning på stapel hos firman Sir \V. Armstrong &
C:o i Newcastle. Den skall blifva 109,•o m. lång 14,15 m. bred
och ö,2u m. cl.inpgå.encle.
l'oshiuo har ett bukigt skyddsdäck, som är 4 cm . ~jockt
npptill samt 11 em. i r undningarne. l\{askineriet skall utveckla
lG,OOO i. hkr. samt gifva fartyget en fart af ~3 knop .
Fartyget skall anneras m ed G st. 15-cm., 8 st. 12-cm. samt
22 st. 3-pnncliga snabbsk.inta11de kanoner oeh 5 st. mintuber.
Från varfvPt i 8:t Nazaire l1ar nnder året ti ll japanska
flot.tan lPvererats en torpedkryssare. Shi-smno , om 765 ton,
5,000 i. l1kr. och 25 knop.

J~il.leria.

Till och med denna lill a repub lik har nu bt:n~ j at skaffa sig
en i'>r logsfl ott.a.
Under året ha.r n~imligeu på varf i Belfast fC>r Liberias
räkning byggts en kanonb åt, Orwrn11omrmah, om 28 m. liingd
oel1 J f)() tons deplacement samt bestyckad med några mindre,
snabbskjutande kanoner .
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Bnligt engelska uppgifter skall dock Gon·onomonah icke
allenast användas som kanonbåt, utan j emväl ~i enstgöra som
presidentens yacht.
l

ltysslaml.
MarinbudgE)ten för år 1892 upptager för nybyggnader icke
mindre än n ågot öfver 55 mi llioner kronor. Verksamheten på
detta område har också varit ganska lifaktig.
l'rmsmfn rSå sträcktes i Nicolajeff den 14 September kölen till ryty.r; .
ska flottans största fartyg, tornfartyget De tre hel(gR.
Det är 101,5 m. långt och 22 m. bredt samt har ett deplacsment af 12,500 ton. Det skall hafva 2:ne pansrade torn,
ett för och ett akter, samt mellan dessa batteri i 2:ne våningar; såväl tornen som den undre delen af bredsidan beklädes
med 40-cm. pansar, under det att den öfre delen blir endast
12,5-cm. tjock.
I Maj månad el. å. påbörjades i P etersburg byggandet af
pansarfartygen Sebastopol, Pultava och Pef1·opoulovslc om 11,000
ton.
H elt nyligen gick en pansrad kryssare, Rurik, af stapeln
från Baltiska bolagets varf i Petersburg.
Detta fartyosom blifver vedelens f. t. största kryssare
bl
om också ej elen snabbaste, är 130 m. långt, och 20 m. breclt
och 8,2o m. djupgående samt deplacerar 10,923 ton. På två treeljedelar af längden är det skyddaclt af ett 25-cm. pansarbälte;
dessutom har det eLt bukigt skyddsdäck.
Bestyckningen skall utgöras a± 4 st. 20-cm. kanoner, 16
st. 15-cm., 6 st. 12-cm. samt 18 st. mindre, snabbsl\;j ntande
kanoner.
Maskineriet är beräknadt att utveckla 13,250 i. hkr. samt
att framdrifva fartyget, fullt]rnstadt och med 2,000 ton kol
ombord, med en fart af 18,r,o knop. Kolförrådet är beräknadt
att för en fart af 10 knop vara tillräckligt for en väglängd
af 10,000 distansminuter.
Ett något mindre pansarfartyg, Li.zoi- l 'eliky, om 8,800 ton
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har under året bö1jat byggas i Petersburg. Kölen sträcktes
der i Maj månad.
Pansarfartyget Kejsar Nicolmts den 1:ste om 8,440 ton har
uneler året profvats utanför Cronstaclt.
l'Yied ett djupgående akter af 7,ao m. samt 97 maskinslag
per miuut ernåddes en fart af 14,s5 knop för 8,100 i. hkr.
Ett annat pansarfartyg, De tolf apostlarne, hvilket varit
mycket omtaladt, har afslutats och nn nyligen fullbordat sina
prof.
Det har 8,100 tons deplacement och gjorde vid profven
lG,a knop med 8,000 i. hkr.
I början af denna m.lnad lär er kölen sträckts till ett pansrad t kustförsvars-fartyg om 4,126 ton, Amiral Oushalco(j'.
Längden skall blifva 80,H m. mellan p erpencliklarne, bredclen 15,H:; m. och djupgåend et 6,1s m.
Det skall förses med tvenne rörliga torn med 2 st. grofva
kanoner i hva1je sftmt dessutom med 4 st. medelstora. och många små, pj eser.
Maskinkraften är bestämd till 4,250 i. hkr.
I Petersburg har under Maj månad ytterligare 2:ne fartyg gått af stapeln, nämligen pansarbåtarue Gremiastchy och
Olortjny. Dessa hafva 1,492 tons deplacement och tiro beräknade att göra 15 knop för 2,()(X) i. hkr. Bepansringen u tgöres endast af 12,:,-cm. tjocka plåtar.
Artilleriet skall bestå af 2 st. 23-cm. kanoner, l st. 16-cm.
kanon samt 8 st. småpjeser.
Från Schichaus vad i Elbing har i år levererats avisofartygen lVojewoda och Possadnik om 400 tons deplacement. D e
äro G7,no m. långa, 7,~o m. breda, 3,3o m. djupgående, samt rigga<le som 2-mastade, slättoppade skonare.
Bestyckningen utgöres af 2 st. 3-pundiga och 7 st. l-pundiga snabbskjutand e kanoner samt 2 st. mintnber, deraf en
fast i förstäfven öfver vattenlinien och en vridbar p~L däck
Vid profresan ernåddes en fart af 22fw knop nnder 3 timmar; den indikerade mac;kinkraften var 3,600 h~i;;ta.r oe;h kolTidsl.T . i Sjuv. JS9:J.
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åtgången O,as kg. per i. hkr. Kolförrådet var 90 ton och berälmas vara tillräckligt för 3,500 distansminuter med 15 knops
fart .
Ett systerfartyg till dessa två, Griden, är uneler byggnad
på varfvet i Nicolajeff.
l-1.1ass
Ett ganska stort antal I-kla,;s minbåtar haf\ra under år et
111 iu/,r/iar.
levererats från finska, franska och tyska varf.
Schichan har lemnat några båtar, hvilka gifvit mycket
vackra fartresultat.
De äro 46,nu m. långa och 5,2o m. breda samt hafva ett
deplacement af 130 ton , deruti ingående 40 ton kol.
Med 13 atmosferer,:; ångtryck och 326 maskinslag per minut
erhiills uneler tre t immar en mediumfart af 2(i,o li:nop; medelresnltatet under en timma blef 27,o• knop.
Normand i Ht'wre har levererat en 120-tons båt, benämnd
J'e;·no1t; den ~Lr 42,oo m. lång samt 2,r;u m. djupgåend e akter.
L1weransprofven egde rum utanför Cherbonrg i bö1j an af
fiirra mt'maden ouh erhölls dervid en mediumfart af 25,4u knop.
'l'venne I-klass minbåtar, Norgen och 1/ogland, hvilka hira
byggts i Finland, hafva unel er året fullbordats samt skickat,:-;
neJ ti ll Svarta hafvet. De äro 4G,oo m. långa, 5,oo m. breda,
2 , ~o m. djupgåend e och ti eplacera 104 ton.
De hafva två
propellrar och hafva för 1,800 i. hkr. gjort en fart af 23,oo
knop.
SNJcll:mTclt
Slnt.ligen torde det vara på sin plats att nämna några ord
11ied hjP!pom
ett
iifning::;fartyg fi.ir ry::;ka sjökadetterna, som är uneler
llta,/.·illeri.
byggnad här i Sverige och om hvilket kontrakt afsln tades
med Motala Verkstaels Nya Aktiebolag i Maj månad, äfven
om detta fartyg m rent milihir synpunkt, icke erbjnder något.
af intresse.
Fartyget-, bygges vid Kockumska varfvRt i Malmö och maskineriet tillverkas vid Motala Verkstad.
SkrofVf•t ti.r byggdt af stål samt G7,r,o m. långt öfverall t,
IO,,o m. Lredt oclt 4 ,~~'' m. cljnpgåe.ndP akter, fn llt rustaJt-. Det
deplacera1· d~t 1,282 ton. Det har tvenne dtiuk samt hytta och
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))ack; dessutom finnes på öf'ra däck en ruff för köksinredning
ouh för derom styrhytt och kommandobrygga. Korvetten skall
blifv~t fullriggad och få en segelarea af omkring 1,060 qv.-m.
Artilleriet skall utgöras af 6 st. 4-pundiga kanoner, placerade på hufvuddäck, 2 st. 37 -mm. revolverkanoner, likal ecles
på hufvuddäck, 2 st. 47Lmm. Hotchkisskanoner på backen samt
en landstigningskanon. På trossdäck uppställes en minutskjutningstub.
Propellermaskineriet utgöres af en vertikal tripp elexpansions-maskin med ytkondensor samt tv enne cylindriska ångpannor. Det skall vid 8,3 atmosferers tryuk utveckla en kraft
af 400 i. hkr. Propellern är af metalL tvåbladig, med rörliga
blad.
Fartyget skall vara fullt leveransfärdigt elen l Maj 1893,
d. v. s. efter en byggnadstid af icke fullt ett år.

Siam.
Siamesiska ±lottan har und er året erhållit en gau,;ka vä,;eutlig tillökning genom kryssaren 11Jalw-Chakrkri, egentligen
det första mod erna l:rigsfartyg inom denna marin.
Fartyget sj öt:attes från Hrr Ramage &. Fergusons yarf i
Leith elen 27 Juni d. å. samt hade sin profres a den 29 sistlidne September. Det är 83,so m. långt mellan perpendiklarne,
12,tn m. breclt och G,oa m. djupt i rummet; det deplacerar 2,400
ton, är riggadt som 2-mastad skonare med stridsmärsar på
båda masterna samt har ramstäf.
Maskineriet består af tvenne trippel-expansionsmaskiner
med respektive 50,~ mm. , 7G,2 mm. och 124,u mm. diametrar
samt 68,n mm. slag. Ångan alstras i 4 st. pannor om 4,to m.
diameter och 3,oo m. längel Vid profresan utvecklad es med
10,7 atmosferers ångtryck ouh 140 maskimdag 3,000 i. hkr.;
farten blef då 14,7r, knop .
Artilleriet består af 4 st. 14-cm. snabbskjutande Armstrongskanoner och 8 !;>t. Hotchkiss G-pundare.
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Utom för krigiska ändamål lärer Nul!(t-Citok rhi j emväl
vara abedd Lill kLlllglig yadtL ut.:h har erhållit on fiir den af~
::>igten lämplig imeduing.

Spauicn.
Ducler deLt<t är har för ::>pau::;lm IlutLau päuö1jaL::> en kry::;sare af :>tura dimensiuuer , .ll~tml igen Carlo:; J' . Den skall hafva
U.:63G Luus deplauemou t udt är bertlbmcl aLt fijr eu maskiukra± t
af 15,000 i. 1kr. göra :20 kuops fart.
l ~evilla h~tller man nu pä att afsluL~t en avisu~tllgare, beHämd Filipiuas , hvilken gid~ af stapeln i Cacliz deu :24 Juli
~1. å. Fartyget är 70 m. långt, 8,ö m. breclt och 4,2 m. djupt
J rummet; <leplacemen tet är 747 ton.
M<tskineriet är beri:iknadt att vid naturligt rlmg utv eukla
::l,GUO i. hkr. och vid forcering 4,()00 i. hkr. ; fartrem skall blifva
r espektive 17,75 och ::lO knop. Kolförrådet är tillräckligt för
en distans af 2,500 minuter med 10 knops :tart.
F em stycken andra avisaångare af en mindre typ äro jemv~tl under byggnad, nämligen .lludu.~·, Galicia, Nueoa-H8 prma
'l'emerario, och Velo.z. D e hafva ett deplacemen t af endast
5fi0 ton samt äro bestyckade med 2 st. 12-cm. snabbskjut<mcle
Hontoria-ka noner , 4 st. snabbskjuta nd e 47-mm. kanoner. :2 st.
'
25-mm. kulsprutor och 2:ne mintub er.
'l'emerario har p å en profresa gjort 20,:, knop för en maskinkraft af 2,500 i. hkr.
D en 10 Mars el. å. företogs proti:esa i Barcelona m ed en
der byggd kanonbåt, Cueroo, som sjösattes redan i December

1sm.
B åten är 22,oo m. lång, 3,!J2 m. bred och l ,s:, m. djupgående samt deplacerar 71 ton. D.en ~lr riggad som tvåmastad ,
:;lättoppad :;kon<tre.
Vid profvet erhöll:; med 10,;:; atmo::;ferers ångtryek 157 1. hkr.
för naturligt drag och 277 i. hkr. för forcering; p å en 0 mils
c(istai!-S var motsvarand e fart ll,so och 14,23 knop.

Tut·kiet.
Afven turki ska HuLLau har und er ~l r 18q2 fåtL uågun tillvi:ixL. Köl en h ar sLr~tckts Lill eL!; nyLt tumfal'Lyg, ,l(Jd-cl-J{uder,
deL ::;törsta fartyg inom donna marin. Det skall fullt rustad t de]ilacora 8,000 ton.
Kasem<tttfa rtygot Jlamidielt, hvars byggnad påbö1jad os omkring 187:2 och som löpte af :;tapelu rorlan är 1885, har i är
fullbordats och iuträrlt i akt i v t j ens t.
Nu m man torde er i ma sig, är det t::U m. l ~l ugt, 17 m. IJ red L
uuh 7,no m. djnpgåencl o samt dephwontr umkr iug G,700 Lun.
Don 5 Augusti d. å. löpte Bil uy kryssare af stapeln i CousLautinop ol. D eu h oter Lid/i- flttlltay oun och ~lr ()3m. läug, D,,.-,
m. bred samt deplacerar 1,313 ton; masl,iueri et är beri:iknad t
att virl forueriug utveckla 2,lli0 i. hkr. uuh framdri.fva fartyget
med 14 kuops fart. B estyukuiugen utgöres af 0 st. 17 -um.
Krupps kanoner.
Avisaångar en S/l(flt iu-derirt gick i sjön samma dag p ~t samma ställe; den i:ir GO m lång ouh G,!lo m. bred samt deplac:.erar
450 ton.
Fartyget ~ir b estyckaclt mod G st. snabbs l~jutaude lmuonor
af miudre kaliber samt boräknadt att vid full kraftutvock liug
f~t en fart af 20 knop.
Utom de här nämnda lärR. ytterligare några mindre aviso~wgare och kanaubåtar vara Ullder byggnad för elen tnrkisbt
Hottans

r~lkning

'l'ysklaml.
Till de m~trkligaste tilldragels erna på s kep]_Jsbygge riomr~t
clet inom denna marin torde de följand e kunna ri:iknas.
1
Pansarfarty get l J'ö rth löpte af stap eln vid det ki:inda Ger- Slu!J~I.cpJ •
maniavarfv et i Kiel el en G sistlidne Augusti. Det är i det
närmaste ett systerfartyg till det inför detta sälbkap r edau
förr(;~, året b eskrifna pansarfarty get Km:fii1·st Friedrich Willzetm
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hvilket nu är under utrustning i \Vilhelmshafen, och torde
rlerfijre ej ' här tarfva någon närmare om talan. Det kan vara
nog att erinra om, att det ~ix 116 m. långt, 19,r, m. bredt och
7,3o m. djupgående samt att det deplacerar fullt rustaett omkring lO,OOC ton; farten i:ir beräknad till 16 knop. Bestyckningen skall utgöras af (j st. 28-cm. kanoner i barbetter, G st.
lO, r,-cm . och 10 st. H,•-cm. snabbshjntancle kanoner.
Tvenne andra fartyg af samma typ, Brrmrlenbury och l+rei.sseJt!Jllr_r;, hvilka gingo af stapeln år 18m , äro under fullbordan
vid V ulcans yarf i Rtettin.
Alla dessa fyra fartyg föra mnbord eu 2:a klass miubåt.
Nyanskaffningskostnaden är beräknad till 11,230,000 mark för
h vardera.
Kaiseriii
Pansrade kryssaren /{oi.,el·ilt Auynsta hct~.· und ergått sma
All!} lis/et.
prof. Det är ett fartyg om 6,000 tons deplacement, förseeld
med tre stycken trippel-expansionsmaskiner, drifvande hvar
::;in propeller. Den 2~ September erhölls under profresan vid
Kiel för en tid af 2 timmar en mediumfart af 20,so knop med
en sammanlagd maskinkraft af 12,61G i. hkr. Anmärkas bör
dock, att fartyget clå icke var fullt rnstadt, utan att deplacementet endast var omkring G,OOO ton.
Byggandet af ännu en kryssare af samma typ har under
året beslutats. TCostnadeu ~ir beri:iknad till 6,700,000 mark för
ltvard era.
J'iasiflirsom3 Kustförsvarsfartyget Beo11·oU' ftf Siegfriedstypeu, h vilket gick
f'nri!J.'f·
af stapel i Bremen förra år et, har i Mars m.lnad profvats samt
nu iug:ltt i aktiv ~jenst. Det är 73 m. långt, 15 m. bredt och 5,4
m. cUupgåencle samt cleplacerar då 3,600 ton.
Fartyget är skyddad t dels geuom ett 24-cm. pansarbälte,
solll löp er frän stäf till stäf, och deb af ett 5-cm. pansardäck
Bestyckningen skall utgöres af 3 :st. 24-cm. och G st. 9-ciu.
kanoner samt 4 mintuber. Vid profvet li:irer man icke hafva
erhållit större fart än 15 kno_]J, ehuru man räknat på l knop
mera.
Ett systerfartyg, fl ei11ulat, löpte af stapeln fi:ån Germania-

bolagets varf i Kiel den 27 Juli d. å. och några dagar derefteJ·,
elen 6 Augusti, ~jösattes på örlogsvarfvet derstädes ett annat
fartyg af samma typ, Hilde!Jrand. Dessutom har man und er
sommaren sträckt kölen till ett dylikt fartyg i \Vilh elmshafen;
det b enämnes tills vidare ''U".
'l'illsammans skall tyskR. ·flottan hafva 10 st.. kn sl.försvarsfRrtyg af denna cert. 'I'otalkostnaclen är beräknad tiiJ 4,200,000
mark fiir hvardera.
Från Vulcans varf i Stettin gick den 27 sistlidn e Jnni
chet!;fartyget Jloh euzollfm af stapeln. Det är af-;cclt för vanlig
kryssar~jenst samt att vara flaggskepp fi',r en stiirre a.fdelning.
Det i:ir 116,Go m. långt, 14 m. bredt. oc:h lO,~u m. cljnpt i rummet samt deplacerar 3.400 ton. Riggen ntgiires af trem1e slättoppade stål master me el en signalrå.
Maskineriet skall bestå at 2 st. vertikala trippel-expansionsmaskiner samt 8 st. ångpannor, fiinlelacle på tvenne rnm, oeh
skall ntveekla cirlm 10,000 i. hkr. Farten ~ir bPrä.knad t.ill 20
knop.
floltmzolleru skall bestyckas med 3 st. lO, r,-cm. och 12 st..
i5 cm. snabbskjutande kanon er. Ny-anskaffn,ingskostnaclcn ~ir
ueräknacl till 4 1 ~ millimwr mark.
I Maj månad gick kryssaren Connamn af stapeln. Den
tillhijr Bussard-certen och hRr hittills gått nnd cr brnämning
kryssaren "E". D enna cert är 75 m. lång, ll , ~o m. bred och 4,uu
m. d,jnpgåencle; cleplacem•mctt ~ir l,GOO ton och maskinkraftpn
:d,SOO j_ hkr., för hvilken ma,n beräknar en fart. R.f Hl knop .
Artilleriet utgöres af 8 st. 10-cm. snabbskjnt.an de kanoner
och 5 kulsprutor.
Nästan samtidigt ~j ösattes i Danzig ett systPrfartyg till
r:ormomn, nämligen en kryssarP, som ännn ben~i.mnes FrsrrtzAdler.

Ett tredje fartyg af samma cert, Fa1!.-r, skall hafva bii1~ja.t
sina prof i Jnni månad . HnrnYirl8 rlec:sa motsvm·at beriikningama eller P_j, ä.r mig iel'P bekant.

Tfuhm .; u/1 lr' l'/1 .
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Fartyg af denna typ äro beräknade att hvarclera kosta,
fullt fårcbga, 2 milliou er mark
I Elbing bygges f. n. hos Schichan 8 st. sjögående mmSjii(JIII' IIIIc
111inh111ar. båtar om .140 ton, dernti ingående 32 ton kol. D e äro 43,Ro
m. långa och 5,:;o m. breda samt skola för en maskinkraf t af
1,600 ind. h ästar göra 22 knop.
B estyckninge n skall utgöras af 3:ne mintuber, en fast i
förstäfven och en rörl ig på hva1:j e sida på däck samt 2:ne kulsprutor.
Kommer så till slut i raden af främmand e marmer, der
något anmärkning svärclt i nybyggnads väg nncl er år et. förekommit,

Österrike-Ungern.
ll(( isr•rin
Hl isfl lwt!l.

Kryssaren Kaiserin ~'lisab eth har und er detta år fullbordats och skall inom kort utgå på expedition till Orienten med
Erkehertig Frans Ferdinand ombord.
D etta ganska tids enliga fartyg är 103,o7 m. långt, 14,so m.
bredt och 6,os m. djupgående samt deplacerar 4,060 ton. Det
~i r bygdt i Pola. Från stäf till stäf löper i vattenlinien ett. kupigt skyddsdäck , som borelvarts går ner 1,20 m. und er vattnet.
Ofvanpå detta däck finn es borelvarts en kofferclam, fyld m ed
cellulosa, hva1j em te fartyget i öfri g t iir genom talrika skott
cl elaclt i ett stort antal vattent~lta rum.
Bestycknin gen sk all utgör as af 2:ne 24-cm 35 kalib er långa Krupps-kan oner i hvarsitt barbettorn, ett för och ett akter
i fartygets medellinie, G st. 15-cl'n Krupps-kan oner i halftorn,
tre p å hv aJj e sida, 11 st. 57-mm. och 47-mm. snabbskjuta nde
k anoner på däck och bryggor samt i märsar äfvensom G st.
mintnber. D e meller sta 15-cm . kanonerna äro placerade högre
än de andra och kunna skjuta öfver dem, hvarigen om el en stor::~. fördel ernåtts, att 1 st. 24-cm. och 4 st. 16-cm. lmnoner
lmnnn skjnhL fi)r-iih·or samt lika många, och delvis desammn ,
a kt t'riifver.

- 2'it!Maskineriet är tillverkadt vid Stabilimento T ecnico i Triest. Det för fartygets framdrifnin g afseelda utgöres i hufvudsak af 2:ne trippelexpan sionsmaskin er om tillsammans 11.400 i.
hkr. vid naturligt drag; vid for cering h ar det med 120 sl~g p er
minut utvecklat 9,800 i. hkr. Farten har i förra fallet varit
17,Hij knop och i senare, Hl knop.
Maria 1'he1·esia, en kryssare af något större dimensioner
ii.n den förut nämnda, samt kryssaren Donau om 3,000 tons
deplacemen t h afva uneler året p åbö1j ats.
'l'venne kustförsvars fartyg af en ny cert, det ena t. v . benämndt Ersat.z- Habslmr_q och el et andra. B , lä.r a helt nyligen
planlagts.
Ett torped-tran sportfartyg Pelican har under året levererats från Elbing. Det har 2,440 tons deplacemen t och ett
maskineri af 4,700 i. hkr. samt har ernått en fart af 18 knop
vid naturligt drag.
Pdicalt kan transportera 30 st. sjelfgående mmor samt är J't>/irrm.
bestyckad t med 2 st. 15-cm. kanoner och 8 st. andra af minLlre kaliber.
Tvenne avisafartyg om G40 tons deplacemen t, Tralmnt och Tmbruil ur·/r
1
Satr:llit, äro nn<l er byggnad i Triest, el en senare ännn på sta- Sa/IH ·
peln.
L~ingcl en är 67 m., bredd en 8 m eter och mecleldjnpgåencl et
2,r,u m. Maskineriet ~kall ntveeldft BJ)OO i. hkr. och fad,f'n ~lr
be6dmad till 20 knop .
De skola armeras med 2 st.. 80-mm. kanoner p;t bar·ken ,
4 st. 47-mm. dylika på cl tick, två på hvmje sid a, 4 st.. 47-mm.
rlit.o på, hyttan samt 3 mintnb er , deraf en fa.st i förs t· ~lfn•n oc-h
de mtdra två p;'\, gemensnm v~inrlsk ifva pit cläck
l'lru1 PI.
En annan avisaångare af i J et n ~lrmaste Si1mma t.y p, Ploo·i<"k
i En no·land · Den b ....
s räkninoJll'l ., ltar flir denna marin
,; o
o bvgot~
·
af stapel redan Jssq oclt profv ::~.d es förra årPt, men knnd e ti llfu ljd af något fel på ångpannor na då iGb" emottagas. Emellertid har elen nu lel' erer at::; och ankom till Pula r edan i J anuari måuad.
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Planet är 63,75 ni. lång och 7 m. bred samt deplacerår 8li-

c1ast 480 ton. I öfrigt är den lik de förestående, men lärer
_
vit l profresan hafva ernått en fart af 21 knop.
Slntlio·en har en ny Donanmonitor , Körös , om 4D0 ton och
1,250 i. hkrs maskineri iifverlcmnat.,; Lill aktiv tjensi.; elen brer ernått en fart at 15 knop.
Dessntom har ett annat fartyg af samma t.yp hel!- ny ligen
påbörjats.

Några orsaker till sjöolyckor.
Som bekant. har :'the Na.ntical Magazine" bland and ra nppärdare
för de anmärkningsv
att recloo·i)ra
den
,;jo·
..
c.1, a 11 tao·it
b
.
'
' b
'b
l
ba'ft
~ii-n·ätJ,smiU, hvarnti engelska fart.yg varit invecklad ~, och l.~var
je häft.e innehåller mer eller mi1~dre ~ånga 'fö~teck~1mg~~, ofver
dylika fall. Dessutom phi.gar tldsknften arhgoen l ~mbsk ~~
lysning sammanställa rle nnd er det förflutna aret b made SJ oolyckorna, i hvad de röra engelska fartyg. So~11 ~le1: genom
dylika händelser dyrköpta erfarenheten eme ll ~rtH.l.l hka' g rad
Jwmmer alla sjöfarande tillgodo, oafseclt natwnahtet, sa tror
sig redaktionen göra denna tidskrifts läsare ett nöje genom
att i sammandrag återgifva ofvannämnda redogörelser fur 1801
och 1892 års sjöhändelser af detta slag.
:'The N autical J'l1:agazine'1 har haft ett rikt material, nwn
kan konstatera den glädjande m~sttLndigheten, att sammanlagLla antalet sjöolyckor, hvilka af Board of 'l'rade ansetts tarfm
en noggrannare undersökning håller sig ungefär stationä~·t år
från år, h-vilket förhållande må anses ti llfredsställ ande, Isynnerhet när man betänker, dels att antalet handelsfartyg onpphi"•r li gen tillväxer, dels att ett modernt h::mdelsfartyg nn<l er sin
litstid g i) r ett ,;ti'•rre an t al re,;nr, ~i. n sum var mi i j ligt p:"t el e
! \. '
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gamla segelfartygen'> tirl. Betraktar man orsakerna till dessa undersökningar, som hållits i England ouh dess kolonier und er
loppet af de två senaste åren, fi:-amgår det tydligt, att, ehuru
många missöden inträffat vid dess kuster bland fartyg under engelsk ±lagga, antalet af dem, som erfordrat unelersökning inför särskilclt qvalificerad domstol varit mycket litet.
Försummande af lodet uneler tjocka vid angöring af land,
eller då man lenmat detsamma, en tydlig benägenhet hos befälet på lastångare att taga alla utsjögrund för nära, vårelslöshet: vid iakttagande af förordningen till undvikande af ombordläggning: benägenhet hos en del vaktbefälhafva re att i
vackert väder obehörigen lemna bryggan för att arbeta med
vakten samt bruket af föråldrade sjökort och seglingsbeskrif ningar, äro de vanligaste orsakerna till suspenderande t af kaptenernas eller styrmännens fullmakter för längre eller kortare
tid. Ångan har förledt fartygsbefålha fvarne att förvandla dj erfhet till klandervärd vårdslöshet, då de tangera utskjutand e
uddar. Man får nämligen aldrig glömma, att äfven de bästa
sjökort icke äro ofelbara, och att det är en farlig sak att komma i grannskapet af ett i kortet icke utsatt grund, i synnerhet då man är i sådan närhet af land, som en försigtig navigatör bort undvika. Det finnes väl ett gammalt ordspråk som
:;äger, att den som vill gå klar ett grund, skall styra derpå,
men den hedervärda regeln måste foljas med förstånd ouh
synes dessutom vara svår att tillämpa vid sådana fall, der
grunden äro för sj ökorten okända.
Angående den ena af de här ofvan anförda orsakerna till
s jöolyckor, nämligen en del vaktbefälhafva res benägenhet att
obehörigen lemna bryggan, så är det klart, att en ung styrman, som för sin utkomst är beroende af ständig anställning,
idw kan unelerlåta att efterkomma sin kaptens befallning~
V<tre sig direkt uttryukt eller blott underförstådd, att under
vakt i fint v~idor lemna bryggan för att arbeta med vakten
Många ångfartyg skötas på detta sätt, isynnerhet de, hvilkas
kaptener hafv,~ f<~rit ::;in ll1. 33ta tid å segelfartyg. Det finnes
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exempel på, att denna farliga vana blifvit följ el äfven ombord
på <lugare, hvars rederier .bestä.mdt uttalat sig dm·emot. Om
u~Lguu skall bära ansvaret för, att ombord på eu :;vagt benmunact ångare styrmännen lemna bryggan tom för att uträtta
andra skyldigheter, så är denne kaptenen. Honom ensam bör
stratfot träffa, då han är den ende ansvarige och bestämmande härvidlag. . Låt det en gång blifva tydligt och klart, att
makt medför ansvar :;å väl :;om privilegi er. Och låt den vaktbefälhafvare, som mot kaptenens uttryckliga order lemnar si.u
post, vare sig för att :;ätta ett segel kant, skrubba hvita sidan,
föra en målarp eusel eller för nMgon annan or:;ak; strängt nmöfverträclel:;e. Men straffa icke den uncl erorduaoO'äll a denua
de, uär aiiägsnandet från bryggan sker på kaptenens tillskyndeh;e eller med hans goda minne ; ty ~ifven om styrmarmen
gentemot ::;in befälhafvares fordringar kan göra vördnadsfulla
ii·am::>t~illni ngar , så är det likväl haus ::;kylclighet, att blinciLefLerkomma dem.
Någon gåug hör man en gammal sjöbjörn fortryt:;amt yttra iLtt cfter::;om hau::; mening och erfarenhet så ofta förLi:;es
:>ii vi Il han hädan efter EL ta händel i:iermt g ä ::;i u egen v~i.g, ~llven
då hau väl in::;er att fara hotar. Styrm~in, som erhålla tillräLLavii:iuingar af i:iina öfverorclnade, derför att de äro alltför nitiska, ~Lro b en~Lgna att tillämpa denna f~1rliga grundsats i praktik en, med dc mest olyckliga rei:iultat ; och d. etta kau stundom
vara ori:iakeu Lill eu del oförklarliga stranrl11ingar eller omborcll~iggningar. Det är bättre för en nng styrman att var::;ko
kaptenen för ofta med riHk att derför få en lindrig t il lräLtavisniug, ~in att tveka tilb det är för seJd.
llär uedan anföras några af dc anmtLrlmiug::;värclare :;jiiolyukor j em te orsakem<L dortill, som föranled t unclersökui ng
infijr speciel domstol.
Eu ångare, Jliarudla , stramlade på elen väl upplysta span::;k<L kui:iten under det landet tydligen t;yutes ouh väclreL var
goclt. H ennei:i befälhafvare hade enelast lemnat en den mest
knapphändio·a instrqktion, innan han gick ned och lwri:~ ej på
)
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däck igen, oaktadt han blef varskodd två särskilda gånger.
Vakthafvande styrmannen tog miste på en fyr, som utsände
:;ina varnande strålar, och tillät fartyget stranda utan att n~ir
h1are göra sig reda för förhållandena.
Kaptenen på jornsegelfartyget /!)ud of Abenleen befanns
äfven hafva gått ned utan att hafva lenmat tillräckliga instruktioner till vakthaivande styrmannen. Fartyget lemnacle Ban·y
med en la.st af 3,000 tons kol och en besättning af 29 personer inalles. Inom 20 timmar låg det totalt vrak på Hats and
Barrels · ref och 16 man af besättningen hade drunknat. Kaptenen blef t.re gånger purrad och varskodel orr fartygets läge,
men, troligen myuket hårdsöfd, kom han ej på däck; hva.rforA
elen vakthafvancle beslöt att på vinst och förlust gå rännan emellan ofvannämncla ref och Grassholm Island, men felbedömde af::;tåndet till ön och satte upp fartygeG på refvet. Kaptenen
uch vakthafvande styrmannen fingo i:iina fullmakter suspenderade för respektive nio och tre månader. Ångfartyget C!fJ'lt15,
lastadt med trä, strandade på norska kusten äfven till följd af
vårrlslös navigering. Rätten kom till el en slutsats en , att kapLeueu iuke lemnat ti llr~LukLiga instruktioner, clä han lemuade
däuk, ouh fC>rsummade att åter komma upp , uär land varskodeles
på föga af.<;tåncl från fartyget. Såväl kapten som styrmän.
hvilka alla lmndlat mer eller mindre egendomligt, bl efvo
varnade. 'l'olf dagar derefter blef ångaren Jmws, tillhör~tude
samma egare, totalt vrak nära Hasborough, derför att kaptenen misstog Lemarr and Ower för att vara tlmith's Knoll.
-Somliga styrmän handla utan order efter sin egen goda
vi lja, andra .:\.ter följ a blinclt gifua befallningar och förb lifva
pa::>siva åskådare till att ett godt fartyg går rätt emot faran.
Ängfm~tyget Ar,r;us strandade i Östersjön och henne::; styrman
blef varnad, clm·för att han ändrat kurs utan befallning från
kaptenen. Ängaren GomnJut åter hade nått norra inloppet
Li Il Store Bel t o uh 8eier"' fyr ::;y n tes på babord:; bog. H ennei:i
kapten hade varit på däck 28 timmar i sträck, och med en
ny l:d-tinunars törn i sigte 1 hade han i dagningen gått ned,
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för att få litet C' ho kol ad och en kort h vila. Andre st.yrmannen
var vakthafvande och han styrde blott rätt på fyren, glömsk
af sina instruktioner och utan att reflektera öfver följ de rna.
R.ätten fann både kapten och styrman felaktiga, men Scott,ish
Shipmasters' Association tog med rätta upp frågan, och kaptenens fullmakt blef honom återgifven efter fullföljdt vacl.
På liknande sätt förhöll sig en styrman på ångfartyget
JJee, hvilken rent af såg fartyget gå iland, försummande all
varsamhet och utan att varsko kaptenen. Ångaren Cali(omia
åter grundstötte under gång längs land nära Ornba, när hennes tredje styrman, som var helt och hållet obekant med kusten
och som inte förstoet elen fara hvari fartyget sväfvade, var
vaktbefälhafva re. Kaptenen var på däck , men sofvande i en
stol, uttröttad af föregående ansträngande tjenstgöring, och det
tyckes som om det e,i lyckats quatermastern, som sändts att
varsko kaptenen, att få honom vaken.
Försummelse af lod et på ett fartyg kan bringa olycka öfver
ett annat mera försigtigt. navigeradt. Ett exempel härpå lemnar ångfartyget 0/wrlos, som sj önk nära Harrington till följ el
af lod ets försummande und er tjocka. Dagen derpå kom ånga·
ren Brou.r;hshane styrande i samma track, stötte på det sjunkna ångfartyget och ::;j ön k likalerles.
Ångfartyget l!.'lenore styrde uneler full fart rakt igenom
en nordsjöfiskarfl otta och sänkte en af dess båtar. ~å mycket
blef härom bevisaclt, att hon var utan utkik och att ingen
order om "klart" had e gifvits till maskinrummet , hvarest förste
maskinisten vid detta kritiska tillfälle hade öfverlemnat befälet
till elen man som annars hade hand om clonkeymaskim~rna.
D et är ett under, att icke Hera fiskarbåtar blefvo lidande
genom detta föga sjömansmessig a sätt att föra fartyget vid
ett sådant tillfälle.
Augfartyget Critic hemmahörand e i N ewcast]e och p å väg
från New-York till Leith lade ombord med ett stort isberg
till stor öfverraskning för alle man ombord. Hennes förste
::;tyrma1.1 hade, tanklöst nog, lmm~at bryggan för f.ttt hj el p a

rutinarbete l och vid öo·ol1"
vaiden, som hull }Jå med sitt vanliD'a
b
b
blieket för sammanstötnin gen fanns det blott en man ombord,
och det var rorgängaren, hvars plats tillät honom obRervera
annalkande föremål. Bredfocken var satt och skymde horisonten rätt förut fur denne, och han styrde rakt på elen ismassa, som låg i ångarens väg. En matros berättade i sitt
vittnesmål, att vaktbefälhafva ren å Critic aldrig stannade på
Lryggan utom i ~jocld väder. Styrmannen fick sin fullmakt
snspenderaJ för G månader derför att han lemnat bryggan.
Under liknand e omständighete r sänktes af ångaren Rejulgeut
nära. Dndgeon koffen Alice, hvarvid tre man af den senares
Lesättning drunknad e. Ingen ntkik fanns, styrmannen hade
lenmat bryggan och rorgängaren, som skulle hafva knnnat se
koffen, hindrad es derifrån af ett satt försegel. För sin försmnmelse miste styrmannen sin fullmakt för ett år. Samma historia
inträffade vid Eddystone i det att ångaren Boston sänkte barken Chnrlwood, medförands förlusten af fl era menniskolif. Slar·tvig utkik och vårdslöshet af andre styrmannen vållade förlusten. Sorgligt nog skulle listan p å dylika fall kunna ökas med
Att betydligt antal, utvisande att på detta område finnes stark
anledning till en kraftig reform.
Ett vackert segelfartyg Balmoml sattes bort nära J olmshaven under resa från Calcutta till Dundee med en dyrbar
last af j ute. Hennes kapten had e erhållit detta befäl som belöning för utmärkt sjömanskap, visadt clå han navigerad e barkskeppet Lym under jurymaster rund Cap Horn till Queenstown. Hon hade liclit hav eri en månad efter afseglingen fi'åJl
Pisagna, då hon var ungefär tvärs Valparaiso, men föreles
hem, utan att angöra någon plats und er vägen. Förste styrmannen på BaLmoral deltog ej i bestickets förande; kaptenen
gjorde en enkel felräkning i sin observation, som förändrade
fartygets läge fem minuter; ingen fanns som kunde påvisa detta
fel och Bal111o}'((l strandade uneler tjocka. Denna "en mans
navigering'' har många olägenheter, och litet eller intet ka11
silgas till dess försvar. Blott den, som gör ingen ting alls, är
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fri från att begå fel, och fartygsbefälhafvaren, han må hafva
tagit den allra bästa examen , kommer ofta till korta, om han
uteslutande litar på sina egna observationer. styrelsen för
"the London Shipmasters' Society'' har enhälligt uttalat sig
emot dylik affektering af ofelbarhet hos en fartygsbefälhafvare. Ett räknefel om 5' med t hy åtfölj ande felaktig
afsättning vållade äfven ångaren Cooentinas strandning; men
härtill bidrog i sin mån slarfvig navigering i allmänhet it
kaptenens och hans närmaste mans sida, hvarför de ock
blefvo straffade.
I månget fall var, såsom r edan nämnts, fartyg;;;b efälhafvar ens klandervärda underlåtenhet att hålla sig med tidsenliga
sj ökort vållande till fartygets förlust. Så strandade tre fartyg
på ref omkring Nya Caledonien af denna orsak. I ett fall
skedde strandningen på ett grund, som icke fanns utsatt i det
ombord använda sjökortet; men då grundet icke var okändt,
ntan fauns i amiralitetskortet öfver samma farvatten , så gifver
detta en förnyad anmaning till att förskaffa fartygen officiela
kort öfver de haf de b esöka. Borde icke detta r ent af uppställas som en oeftergifiig fordran?
I ett fall våJlades fartygets förlust genom kantring på
grund af lastens fiirskjutning; 8 man omkommo dm·vid. I
ett annat fall förlorades ett fartyg derigenom att styrmannen ,
::;om hade vakt, gick med full fart und er ~jo cbt. Ångaren
Milton sprang läck i hårdt väder på grund af dåli g stnfuing
af lasten; äfven här fiirlorade 8 man sina lif.
Sprungna drillkettingar hade vållat icke få olyeksh:i ndel::;er. Så inträffade på en ångare att i ett kri tiskt i"•gonL li ck
de1ma ketting sprang, såsom orsak hvaraf str ax följd e ombordliiggning merl en okänd ~mgare, som sjc}nl~ med man och a ll t.
Ängaren ll'hilclwll, som vid samma tid Lm·cle hafva lwfnnnit
Rig nngefä.r der denna olycl,a sk edde, saknn,s, och i en sl;lpnot
har man fnnnit vra"kgocls, som antages l1afva tillhiil·L l1 enne.
Vid ett annat ti llfäll e sprang en kngg å ångs ty rinrättnin gen
på ångaren Carrip;· och lJ ancl styrinrättningan läste sig, då man

skulle konnektera densamma. Ombord på segelfartyget Ellm
A. Heed inträffade att en länk i hennes yttre watei·stag sprang,
hvilket förorsakade, att såväl jagarbommen , som alla tre bramstängerna, bräcktes tvärt af och gingo öfverbord. En man låg
på hvar och en af öfverbramrårna för att b eslå öfverbramseglen, som just blifvit bergael e, och alla tre karlame dr n n knacle, ehuru allt gjordes för att rädda dem.
Fyra fartygsbefälhafvare fingo sina fullmakter anulle:i·ade.
T ett af dessa fall var skonaren Perseverrm ce öfvergifven i otid ,
ty ehuru hennes fo ckmast var gången, kunde hon dock lätteligen blifvit inbogserad i hamn af en förbip asserande ångare,
hvars kapten erbjöd sig att göra detta, men hvars anbud blef
afgJageL I tvenne fall hade befålhafvarne icke fört ordentligt
bestick, och hade navigerat efter gamla otillförlitliga sjökort,
hva1j emte elen en e öfvergifvit sitt fartyg utan verklig orsak
dertilL Slutligen var det en präktig fullriggare Crrri_r;1nwu , som
f;·,r] orade nära Port Philip H eacls till fiil.i,d af försummelse af
he1mes befälhafvare och förseelse af henn es styrman. Den
forre fick sin fullmakt annllerad; elen senare bötade i1J.ed sitt
lif för sin dryckenskap.
Män blifva ick e i ett ögonblick fnllkomliga drinkare, och
det synes sannolikt, att en sträng undersökning från redames
och deras agenters sida skulle snart rensa Lort de dåliga sub.iekt, som ännu erbjuda sina ~j enster såsom b efälhafvare eller
styrm än på dyrbara fartyg emot låg hyra, till förfång för pålitligt folk. Barksk eppet Elle1t erbjuder ett uppröraTide exempel på oerhörda liclanelen samt förlust af lif och värdefull
egendom, förorsakade genom dryckenskap hos en styrman.
Hon var destinerad från Newcastle, New Sonth ·wales, till
Noumea. Medan hennes befälhafvare var sängliggand e till
fö lj d af en olyckshänd else, samt förste styrmannen öfve rla stad
och otjenstbar råkade h on ut ±ör en storm , lades bi under
orätta segel vid stormens b örjan och blef slutligen öfvergifven
af sin Lesättning, tio man, hvilka alla voro hoppackade i en
liten Låt utan vatten och merl ett ytterst ringa fiirråd af födoiimnen. Kaptenen fl.irlorad e fö rsi·ånd et och dog, steward en
'J'i dsl.:r . i
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följde efter inom några timmar. Strax derefter spolade en
sj ö två man öfverbord; tre män blefvo vansinniga efter att
hafva druckit saltvatten, sprungo öfverbord och drunknade.
De få olyckliga öfverlefvande hade varit utan en droppe fårskt
vatten i nio dagar, och utan en tugga a t t äta i två, när de
slutligen gjorde an land . . Enelast en man räddade sig ur snr~
fen för att berät.t a den sorgliga historien.
Äfven i ett par andra fall spåras dryckenskapens förderfbringande följder. Ångfartyget Iolani sänkte norska barken
Helios på Clyde-floden, hvarvid den norske kaptenen drunknade. Alle man ombord på ångaren synes hafva varit mer
eller mindre under rusets inflytande. Handelsflottans befål
hafva alla stora frestelser att motstå i detta afseende, medan
de tko i hamn, ty många icke-sjömän lefva i den föreställningen, att det är de förres skyldighet. att bjuda hvar och en,
som gör ett besök ombord, på en ,drink., Ångaren Connty oj
8alop dref på land i Widemouth bay under hårdt väder, till
fö\j d deraf, att hennes maskiner måste stoppas, emedan en
pump gått sönder. Dryckenskap hos kaptenen bidrog till
olyckan, och han fick sin fullmakt suspenderad för 12 månader, hvilket äfven blef fallet med falanis befälhafvare.
J ernbarkskeppet Compad1·e råkade i brand under resa från
Calcutta till Chile genom en partiel explosion i hennes last,
som bestod af jute; alla öppningar på skrofvet tilltäpptes och
man höll ned emot N ew-Zealand, men en storm dref henne
på Auckland-öarna. . Hela fartyget var då i brand och besättningen förlorade alla sina tillhörigheter. På de obebodda
Aucldand-öarna håller brittiska regeringen, till tjenst för olyckliga sjöfarande, som förlisa der, ett litet förråd proviant, så
att Campadres besättning der lyckligtvis fann några lådor biscuits och ett halft dussin preservburkar. De åto dessutom sjöfoglar, sälar och dylikt, och på detta, jemte ofvannämnda knappa förråd, lefde de i 100 dagar, boende i en gammal hydda.
Efter denna sorgliga tid kom skonaren Janet Rmn.oay i sigte,
observerade deras signaler, r~ddade dem och förd e dem till

N ew-Zealand. · Brigantinen Eostward förlorade under en storm
hela sitt förråd af färskt vatten; hennes kapten landad e på
brasilianska kusten för att erhålla mer deraf, men var ej i
stånd att återvända ombord, hvarpå fartygets styrman satte
henne på land för att rädda lifvet på de ombordvarande, en
handling, .som domstolen icke fann straffvärd.
Rolltt·say försökte att inlöpa i Galle utan lots, ehuru seglingsbeskrifningarna absolut afrådde ett sådant tillvägagående,
och följelen blef, att ångaren stötte på Matarnarla rock. Krysspejlingar hade tagits, men ~j blifvit afsatta, och kaptenens fullmakt suspenderades för 12 månader. Fullriggaren Josep/t H.
Scammell strandade nära Port Phillip till följd af försummad
lodning och derför att signal efter lots ej gjordes efter daggryningen. Hennes kapten fick plikta 100 guineas och hans
fullmakt suspenderades för 12 månader.
Den beklagansvärda ombordläggningen emellan ångfartyget Utopia och engelska slagskeppet · Anson i Gibraltar Bay är
ännu i friskt minne. Till följd af en felbedömning af Utopias
befälhafvare, clref detta fartyg, då det sökte sig väg fram öfver
den mycket upptagna redden, tvärs ned på Ansous ram, och
sjönk nästan ögonblickligen, orsakande att 600 personer sänktes i en förtidig graf.
1
' The Shipmasters' and Officers' Federation" förbereda en
lag, som i en paragraf afgör elen mycket omordade frågan om
icke fullmakteraett befäl på kustfarare; flere sjöolyckor under sistförflutna år tyda på, att en förändring i detta afseende är behöflig. Sålunda var en icke fullmakterad styrman
vakthafvancle på ångaren Minna, när denne lade ombord med
ångaren Eva. Han löpte med full fart i rådande tjocka och
girade babord hän, oaktadt Eva nalkades, nära rätt förifrån.
Ett lif gick förloradt, men det är naturligtvis omöjligt att förutsäga, huru det hade gåt~, om en vederbörligen fullmakteracl
styrman varit vakthafvande å Minna.
Det är en öppen hemlighet ibland sjöfolk~ att ostindiefarare gå till sjös med så små besättningar, att de endast ärQ
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i sLånd att h ancitera fartygen i vackert väder och smult vatten. Hvad skulle v~il blifva dessa fartygs öde utanför Cape
Horn under full snöstorm, med tungt löpande gods och små
block? Icke osannolikt är bristande bemanning orsaken till
månget vackert segelskepps dunkla öde. Skeppet Mrtrlborouylt
afseglade från N mv-Zealancl med last af fruset kött, destinerad t
till London. D et pr~jades två dagar efter afseglingen, men
har sed11n varit spårlöst försvunnet. Två andra skepp på samma trade, med samma last och på väg h em äro likaledes
försvunna under de år, som här afses. livaruti ligger orsaken r Måhända kan deu spåras i nedanståend e händelser ; men
det är också möjligt att bristande stabilitet hos skeppen, beroende vare sig i konstruktionen, i öfverriggning eller i bristande kunskap om vattenbarlasttankarnes användande kan hafva
bidragit härtill. Det är af stor vigt, att den befälhafvare, som
eger tillfälle att segla på vattenbarlast, också eger grundlig
kännedom om dess våda med hänsyu till skeppets stabilitet.
En alldeles bevislig okunnighet om barlastens betydelse fi·amgick af be±älhafvarens på barkskeppet Cape City b eteemle att
på en öppen redd låta störta all barlast öfverbord, hvarefter
skeppet kantrade.
Wilhelm Tell, ett nytt skepp om 2,932 registerton lemnacle Leith för att bogseras till Carcliff med en besättning af inalles 26 man, till större delen enelast inmönstrade för turen.
Hårclt väder mötte, bogserkabeln sprang och bogserbåten lemnades akterut. Medan fartyget befann sig på Doggen; Bank
gick, till följd af fartygets häftiga slingringar i elen svåra sjön,
elen ena masten efter den andra öfver bord. lVIan ankrade då,
men besättningen vägrade att riskera sina lif längre och fartyget öfvergafs. D et blef slutligen inbogseraclt i hamn af
ängbankfiskefartyg (steam-trawlers) hvilka blefvo tillerkände
7,500 pund sterling i bergarlön. En annan fyrmastare Duminiun om 2,397 regi~terton lemnade Sunelerland för sin första
resa, men inom fyra timmar dref hon i land vid Blyth. Svårigheter hade mött att erhålla, en besättning för h enne i last-

ningshamnen hvarför 12 man per j ernväg h emtad es fi"ån Livm·pool. Fartyget gick till sj ös i största hast, men hennes
besättning icke blott absolut vägrade att 3.rbeta, utan sågo
henne till och med stranda utan att göra något försök att utföra de befallningar, som gåfvos i akt och mening att rädda
henne undan förstörelse. De hade begärt att fyra man till
skulle hafva inmönstrats, och följ clerna af fartygets underbemanning blefvo förder:fliga för detsamma. Men hvarföre fingo
förbrytame gå alldeles klara ? Barken Jaue Fairtie led haveri
i Magelians sund och blef fullständigt vrak. Sedan hon lemnat London, gjorde hon an Plymouth för att reparera babords
k ettingsldys. Derpå fortsattes resan utan vidare missöde, ända
tills hon ankrade i MageHans sund för styrbords ankare med
30 famnars k et ting ute. Då bö1j ad e olyckorna med att kettingsklyset slets loss från det ruttna träet. Det fanns ingen
timmerman · ombord , ej heller några verktyg, och under det,
hennes befålhafvare med en båtbesättning var borta för att
leta efter en haniltverkare på den sparsamt befolkade kusten,
sprang vinelen om, och blåste mot land ; fartyget högg häftigt
och blef totalt vrak. D er fartyget hade ankrat, a/, minut innanför den säkerhetsgräns som fanns angifven i elen seglingsbeskrifning kapten en egcle, var en skillnad emellan högt och
lågt vatten om 35 a 45 fot (10,G a 14m.) Kaptenens fullmakt
blef suspenderad för 12 månader.
Dålig utkik är blott och bart ett korollarium till för svag
bemanning; dessutom händer ofta att dertill odugliga utländ~ka sjömän bestrida den vigtiga posten såsom utkik. En del
närsynta utkikar kunna ej se hålen i en stege, fastän de lnmna, gå igenom fårgblinclhetspröfningen. Ångaren Earl of Du.mj';·ies lade ombord med och sänkte eu kustfarare vid Bull
J?oint, hvarvid två at den senares besättning omkommo. Den
utli:inding, som hade utkik, kunde knappast uttala sex engelska ord i rad utan att stappla. Innan hans föga sj ömansmesSlga rapport hann bryggan var kustfararen uneler å-ngarens
bog och henne:::; besättning kämpade för sina lif, i vågorna.
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Segelfartyget At:rlie sänkte en fiskarbåt i Nordsjön. En fransman, som blott ofullständigt talade engelska, hade utkik vid
detta tillfälle; det fanns ej mindre än tio utländi.ngar bland bel>ättningen.
De mest besynnerliga misstag om (yrar och landmärken
ske gång efter annan till skada för fartyg och sjöf~xande, oeh
det är otvifvelalstigt att många fler sådana ske än de, som, gcuom de der af uppkomna sjöolyckorna, komma till allmänhetens kännedom. Ångaren Violet strandade under resa från
Tyne till London med kol, på Long sand, men kom flott igen.
Denna strandning had e sin orsak deruti , att fyren på Long sand
togs för att vara tlunks fyr, trots deras fullkomligt olika beskaffenhet. Kaptenens fullmakt blef suspenderad för 12 och
styrmannens för 3 månader, men den senare fick sin tillbaka,
då elen befanns innehålla anteckning i rödt bläck om att dess
egare var färgblind. Färgblindhet är ett fel, som ej kan tolereras hvarken hos befäl eller manskap till sjös. :Redare skulle efterse, att hvar och en innan han antages, blifvit under sökt med hänsyn härtill.
Ångfartyget Duke of Buccleuch strandade på kusten af NewZealand och domstolen kom till den slutsats att kompassens
deviation måste hafva varit orätt uttagen eller förändrad efter
uttagningen, hvilket förhållande kaptenen bort uppmärksamma,
enär det rapporterades till honom, att fartyget ej framgick uti
den satta kursen, utan drog inåt land. Hans fullmakt suspenderades för 3 månader och han fick betala rättegångskostnader. Vid ett annat tillfälle strandade i närheten af Seah am
en liten ångare om 25 r egisterton, Comet, under en lustfärd med
175 passagerare ombord. Till följd af kompassens deviation
styrde man en fullkomligt orätt kurs och orsaken till denna
deviation kan till en del sökas deri att en passagerarelandgång med jernbeslag hade blifvit lagd inom en fot från styrkompassen.
Ångaren Ord/orrlness gid.: rätt öfver en grekisk brigg'
som styrde samma väg i Doro channel. Ehuru briggen icke
visade något ljus akterut upptäcktes den. rätt för om ånga-

ren vid ljuset af en blixt och ångarens andre styrman förlorade sin fullmakt för 2 månader derför att han ej omedelbart slog back. Kaptenen tadlades derför att han ej var på
däck medan fartyget passerade en så mycket befaren farled.
Ångfartyget Lt'ngfield rände på Pater-noster-skären derför att
hennes andre styrman förspillde tiden genom att varsko kaptenen, då han observerade klipporna rätt förut! i stället för att
genast slå back En andre styrman på ånfartyget Palatiue
tog emot vakten, medan ångfartyget låg bi nära Alexandria
under afvaktan på dagningen; han försummade att taga~någon
p~jling under en half timme och lät helt lugnt ångfartyget
drifva på land, utan att varsko kaptenen. Sex månaders förlust af fullmakten synes knappast vara straff nog för en sådan förseelse af en person, som har blifvit anförtrodd vården
af ett dyrbart fartyg och oskattbara menniskolif.
Af eldsvådor, som hafva inträffat ombord på fartyg, tillskrifvas de, hvilka härjade Ea1'l of Dumnare och Bcmdaueira i
Chittagong, infödda stufvare; eldsvådan ombord på Loch Broom
i Calcutta tillskrefs olj ig jute, och den ombord på Sltur Lee i
:Rio en partie} explosion i kollasten. Tre matroser ombord på
det sistnämda fartyget fingo rättegångskostnaderna afdragna
från sina hyror, derför att de af illvilj a beskylld e förste styrmannen för att hafva anlagt eld en,. Fullriggaren 7'/teophane
strandade vid Spencer' s Gul f, emedan hennes kapten föredrog att
navigera ibland Sir Joseph Banks öar, ehuru hela Spencer' s
Gulf var öppen för honom. Fartyget reparerades uti och af~
seglade ifrån N ewcastle, N . S. W ales, destinerad till Mollend o
den ll:e December 1891, var då fullt sjödugligt, men har sedermera aldrig afhörts.
En egendomlig olyckshändelse skedde ombord på ångfartyget Li1Jdala, som i Calcutta river passerade öfver och törnade emot vraket efter den sjunkna ångaren Regius, hvarvid h ål
uppstod i hvardera fartyget. En del kolväte-gas, utvecklad ur
ruttnande vegetabliska ämnen i rummet på den sjunkna ångaren, strömmade ut genom det nygjorda hålet i dennes skrof,
och fann väg in i det skadade förskeppet å Lindala, uer det
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kom i beröring med ett bart ljus, hvarigenom förorsakades
en explosion, som kostade flere menniskolif.
Sammanlagda antalet sjöolyckor , hvilka under åren 1891--92 föranledde undersökningar inför engelsk domstol, uppgår
till 441. Sammanföres sj öolyckorna i klasser, allt efter or.s akerna till desamma, befinnes antalet fall inom de olika Idasserna vara: vårdslös navigering 116, försummad lodning 47, ombordläggningar 72, berörande 146 fartyg, hårdt väder 73, fel
begångna af fartygens navigat-örer, vare sig vid bedömande af
strömmar, misstag å fyrar, landmärken o. el. 52, felaktig konstruktion af lartyget, vare sig öfver eller under vattenlinien 4;
felaktiga sjökort eller otillförlitliga seglingsbeskrifningar 12,
Aidsvådor lG och explosioner 4, strandning derför att alltför svag
besättning vägrade arbeta l, renfl olycksh~indelser 31, fiirsvnnna
med man och allt G, fel hos lotsen l , fi"n·nt, obinda: grund
4; medan slutligen i ett fall fartyge-t,, en liten vestindisk knstfarare, förklarades sjönclngligt.

(l\1eddelaclt.)

Brefdufvan och dess betydelse för krigsbruk.
l<'ii rr<lng li:"tllct inliir Sjuofn<,rrOJsitllsk:lpet i Stod;holm af l;ommcndi"•rbpicn Ott" Elliot.

Detta föredrag har till hufvudsakligt ändamål att söka
väcka intl'esse för en fogel, hvilken numera i de allra flesta
civiliserade fänder fostras och öfvas för sin uppgift med den sti."Jrsta omsorg, ja, af några nationer omhuldas med verklig entlmsiasm samt sålunda i första hand söka i någon mån skingra den
misstro, som ännu här råder rörande denna fogels märkvärdiga
begåfning och verkliga värde - en misstro, lätt förklarlig
och till en viss grad berättigad , dit ju i allmänhet tviflet drabbar
ot.:h låller vid det nya och opröfvade oe;h mau hos oss hittills

blo~t helt obetydligt varit i tillfälle att närmare känna hennes
framstående egenskaper samt praktiskt tillgodogöra sig dessa,
särdeles i militäriskt hänseende.
Några upplysningar härutinnan, grundade på den erfarenhet, man dels genom fogelns egen historia dels med stöd af
nyare tiders studier och rön, hunnit förvärfva, hoppas jag derför, skola i någon mån föra den sak, till hvars målsman jag härjerote dristar göra mig, ett steg framåt. Sjelf en "novus homo",
så godt som, på detta område, anser jag mig på förhand böra
nämna, att hvad här kommer att föredragas, naturligen blott
till en ringa del är hemtadt fr~m egen erfarenhet, som måste
vara helt obetydlig, utan har jag, i likhet med många andra
uppkomlingar, plöjt med andras kal±var. - Men, som dessa
äro både många och brokiga, vill jag gerna antaga, att den
fåra: som nu plöjes, blir djup nog att skänka värme och lif..;;kraft åt några frön till den goc1a sakens befrämjande.

Dufvan oe;h särskildt fm!(dufowt har varit och skall säkerligen förblifva en fogel - "ej knn till Lyst''.
Gammal, som historien sjelf och med dess bästa vittnesbörd för sig räknar hon sina anor långt tillbaka i den grå forntiden och allt seelan N oah (enligt Genesis), otvifvelaktigt med
full kännedom om och i ±ullt förlitande på hennes orienteringsförmåga, ur arken uppsläppte elen första clufvan och äfven såg
henne återkomma med det symboliska olivebladet i sin näbb,
har menniskan stödd på en mer och mer riktad erfarenhet om
denna fogels utomordentliga kärlek till sitt hem och förmåga
att på otroligt kort tid återuppsöka detsamma, om ock skild
derifrån tiotal mil, förstått att begagna sig af henne såsom
budbärare i fredens som i krigets värf.
Snabb, oförtruten, pålitlig och förtegen eger denna budbärare fyra kardinaldygder, hvilka äro väl värda att uppskatta
hos en kurir, det fina och rika poetiska elementet oberäknaclt,.
Att här upprepa, hvad redan i tal och skrift ordats om hennes naturel oe;h uppfostran fiir sin mission , el ler skildra h ennes
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välbekanta historia, kan emellertid icke vara på sm plats ;;pridcla, npply::;ancle drag skola dock vid lämpliga tillfällen härom anföras,- utan öfvergårjag omedelbart till hvad_hon i nyaste tider uträttat samt de anspråk och förhoppningar, man
fiir framtiden l>ygger på h enne, sedda till en bö1jan genom
engelska, med andra ord en praktisk och reflekterande nations,
glasögon.
ViJ sammanträde inom '1th e Royal United Service Institution" i Maj 18~)2 nud er presidium af generalen, Sir Beanchamp vV alker, dryftades, bland annat, frågan om brefdufvors
användning för militära ändamål, så till Janels som s.iös.
R efererancle ti ll en karta·x); nppträclcle tlervid föredraganden
i ämnet, Mr T egetmeier, jemte åtskilliga andra erkända fackmän p<"t detta omnlcle, och yttrade i hufvuclsak och kort sammandrag ungef~lr följande, som torde vara af intresse.
Mr. Tegetm eier: ''Denna karta gifver Eder, Gentlemen, ett
särdeles förträffligt begrepp om den storartade utveckling som
organisationen af militära brefdnfstationer numera uppnått på
kontienten. Kartan, sådan elen är, talar för sig sjelf. Hvarje ·
särskild linie clerå angifver en trafikerad brefdufpostlecl och i
de allflra :fl esta fall en d11U!Jel sädan, i det a~t vid hvm~je ändpunkt af desamma clufstationer finnas uppdttade, så att t. ex .
brefclnfvor kunna uppskickas icke blott från Paris till gränsfästningarne mot :I'ysklanrl, utau dylika äfven uppsläppas från
dessa senare med Paris som mål.
Det militära brefdufpostsy::;temet sträcker sig, som I finnen
icke blott öfver en god del af Frankrike utan äfven till 'l'yskland, Österrike, l~yssland, Italien, Schweiz, Spanien och Portugal, ja ända öfver till Afrika. Brefclufvors användbarhet för
militära ändamål måste sålunda betraktas så fullt konstaterad,
att elen ej behöfver undsrkastas ytterligare pröfning.
Förståndigt nog hafva [)reussarne gjort sig till godo pari*) Donna. brta :'itt•rfinnrs
ti c•n•, Maj 189:!.
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sarnes edarenhet unrl er senaste kriget och anordnat brefdu{::;LaLioner i :M:etz, så väl som i clcra::; öfi:iga b efästad e orter.
För deu hä.ndelse vi skulle råka i krig, huru högt skulle vi
icke skatta de d uf vor, som kunde föra dep escher till och ±rån
sådana platser som Jersey, Guernsey m. fl. dylika utposter
för vårt land, när fienden afskurit våra elektriska förbindeber
med dem.
Frågan om behofvet häraf kan redan nu anses så till fullo
erkändt, att jag ej längre behöfver uppehålla mig dermed, uLan
tager mig hellre friheten uppläsa ett brof, som jag i ämnet
erhållit ifrån Gibraltar, der major Huxley, Hoyal Engineers,
skrifver till mig:;;
"Dear sir. - J ag har fått i uppdrag af H. Ex. Guvernören att anordna en brefdufförbinclelse mellan Gibraltar och
'l'anger och har redan uppfört ett dufslag här, hvilket jag hoppas skall motsvara de för::;ta behofven och framdeles kunna
än ytterligare förbättras. Möjligen kommer det att möta svårigheter att för ändam ålet erhålla något penningunderstöd från
krigsdepartementet, men j ag är så öfvertygacl om förd elarn e
af detta system, att jag är beredd att sjelf med egna medel
11
make a start 11 om ock blott i mindre skala.
,
Dufvorna skulle kunna göra oss de vigtigaste tjen::;ter
genom att förmedla en snabb och pålitlig förbindelse på 30
mil emellan Gibraltar och rranger. Säkerligen skulle de ock
blifva af största vigt för :fiottan11 •
nNär en man, sådan som Huxley, tagit sig saken an , råder
intet tvifvel om att det äfv en blifver något af den; och mill
öfvertygelse är också den, att kunna icke personer med vaket
intresse för brefclufvor anskaffas för att hafva öfverinseeude
öfver dessa, sköta dem, och på lämpligaste sätt träna dem , st't
är det också öfverhufvud taget föga förhoppning om, att kunna
med någon utsigt till framgång etablera brefdufstationer och
brefdufförbinclelser. Föreståndaren för en brefclufstation måste
vara en man, som hyser det varmaste intresse för sin uppgift och
en hrinnande lust att fullfölj a den,
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Jag anser m1g vidare hafva anleclni11g antaga, att det åtminstone för vårt land skulle vara ganska fördelaktigt, att,
för fyllandet af vårt behof af dufvor, kunna vända och trygga
oss till de enskilda br":_fdu(j01·eniugarne.
Betrakta vi kartan, finna vi genast, att Belgien är ett af
de få länder, på kÖntinenten, som helt och hållet salmar brefdufstationer. Nåväl, i Belgien finnes emellertid 600,000 kapp·
flygningsdufvor; hvar och en af dessa foglar är tränerad uch
hvar och en ställes i händelse af krig till regeringens dispo,;i tion. 1\fan har brukat träna nem öfver till Södra Frankrike,
men detta är nu förbjudet och man tillåter hädanefter icke
under någon förevändning att belgiska och tyska dufvor tränas
på franskt område.
Såsom varande militärer förstå vi naturligen, h varför ett
elylikt meclgifvancle ej kan lemnas. Vid krigstillfällen skulle
belgiska och tyska clufvor kunna smugglas in i Frankrike, för
att tjena som kunskapare, eller rättare, som öfverbringare af
vigtiga kunskaper. :Men , till lyeka för våra brefclufamatörer,
gäller detta förb ud ieke England. En not i ämnet till Her
l\Iaj esty's minister i Paris lyder nämligen sålunda:
11
Sire,
I ett memorandum, clateradt den 20 cl:s, har ni uttryckt
eu önskan att blifv~t unelerrättad om engelska brefduflöreuiugar tillåtas uppsläppa sina foglar i Frankrike. J ag har härmed äran meddela, att sådant fortfarande är medgifvet med
förbehåll, att dufvorna äro af engelsk afvel och deras egare
engelsmän, samt att detta i vederbörlig ordning styrkes genom
uppvisande af certifikater från myndigbeter på de platser, hvar·
ifrån dufsändningarne utgått.
J ag förblifver etc.
signeradt Hibot."
''Detta kan gifva Eder, Gentlernen, en föreställning om,
hvilka försigtighetsmått fransmännen anse sig nödsakade vidtaga gentemot införand et af tränade dufvor på deras område.
Sen I efter på kartan, skolen I finna 1 att ett stort antal
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brefd nflini er utlöpa från Paris, men att ingen enda af rlem är
riktad åt kuststrädmn gent emot England. Fransmärmen
anse sig tydligen ;;j hafva något af oss <ttt befara; de hyslt ej
ens elen aflägsnaste tanke på att vi skola använda våra dufvor
so m vapen mot dem; och för det närvarande åtminstone vidtaga de inga anordningar att fi:~m nämnda kust per brefdufva
skaffa unelerrättelser till Paris. Alla clufvor tränas mot tyska gränsen eller mot Meclelhafvet.
I kännen naturligen allesammrm att första organisationen
'af ett brefduf!Jostväsencle i stor skala egde rum unrler Paris
b elägring. J<tg skulle önska för ett par ögonblick fasta Eder
uppmärksamhet på några särdeles intressanta dokument och
bref m. m., hvilk a mig veterligen aldrig tillförene blifvit offentligen utstälda. En atha,ndli ng ''En ballon" inneh åller en
fullständig besh:rifning öfver ballong~jensten under belägringen. Deraf befinnes att omkring 300 dufvor afsändes från
Paris med dessa ballonger. 'l'vå eller tre af ballongerna förolyckades till sjös; några föllo i preussarnes händ er; audra
åter kommo ned på n eutralt eller på franskt område. I senare fallen föreles clufvorna genast till 'l'ours , försågos der i si- .
nom tid med depescher och befriades för att flyga tillbaka till
Paris.
Depesch-telegrammen mikrofotograferades ej på coliodinmhinnor (först längre fi.·am blef detta händ elsen) utan aflotograferacles direkt på för ändamålet prepareradt papper.
Här är ett bref, märkt med franska republikens poststämpel, samt dmjemte med orden "En ballon monte". Breivet är
fmmet midt ute i Kanalen. rrvå eller tre af ballongerna försvunna; man vet ej hvart eller hur. Förlusten är k on staterad,
men Gud allena vet, hvart de eller deras besättningar tagit
vägen. Några aerostater passerade Kanalen utefter; luftseglarue tillkuöto dervid omsorgsfullt öppningarne på postsäekarne,
hyfvade dem öfver bord och en och annan af dessa säckar
tillvaratogs sedermera af fiskarbåtar.
Här åter är ett bref från Paris, en ballon monte, adresseraett
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till en dam i London. Det är från hennes son -- en fransman 1 sj äl udt hj erta, tyukcs clet, att döma af allt hvad han
gått igenom i Petris -; O l; h ovilkorligen slår eus puls häftigare, när man läser om, huru han ilade till gränsen vid ~judet
af krigstrumpeten.
Här ett dokument, som förskrifver sig hån vår egen genereLlpostdirektör ool~ har folj ande inledning.
"Korrespondens öppnad på Paris förmedelst brefdufpost.
-- Chefen för det franska postväsendet har unelerrättat mig,
fttt .en spBe;iel postbyrå för brefdufkorresponclens på Paris har
blifvit etablerad i Tours samt att elen får anlitas för ew;kild
!m:foexling af begränsad t innehåll." Vidare bestämmer detta clolmment: att brefven måste vara öppna; att de ej få innehålla
mer än 20 ord; att kombinerade ord ej få användas; att husuummer skola angifvas med ord; att siffror E\i få begagnas;
att brefven skola vara affattade på fi·anska språket med tydliga bokstäfver och i begripliga ordalag; samt att de endast få
afhanclla enskilda angelägenheter, men på inga vilkor hänsyfta på politiska förhållanden. För ett bref betalas 5 pene;e per
ord, hvartill kommer 6 pence i inregistreringsafgift. Detta
dolmment är daterad t elen 11 November 1870.
Brefven sändes öfver till Tours, trycktes der och mikrofotogmferades på collodiumhinnor så tunna, att om Ni andats
på dem, de ögonblickligen skulle hafva rullat ihop sig för blotta fuktigheten hos Eder ancledr~i.gt, och så lätta, att deras vigt
var så god t som lika med O. En liten hinna, 1 1, tum i qvadrat, innehåller pit trenne tryckspalter 200 bref, hvardera på 20
ord. Postportot för dessa bref uppgår tillsammans till 40 pund
och vigten af denna 40-puncls-clepesch belöper sig till 1 ! 8 gram;
2!. v. s. 40 stycken elylika hinnor väga tillsamm,1ns ungefär så
mycket som en enda ärta.
Öfverflöcligt nämna, att en dufva ogeneraclt tran::;porterar
en sådan tyngd.''
Härefter öfvergår föredraganden till beskrifningen på de
flygturer, han sj elf förl1nstaJtat, bli1ncl a,ndra fem på Bryssel,
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, hvaraf två från Kristallpalatset, två från Alexandra Park och
en från Strand, alla lyckade. "För det närvarande", säger han,
"finnes det lmapt någon stad af ringaste betydenhet i vårt
land, som ej med stor framgång låter sina clnfvor flyga från
ntlandet: Cherbourg och andra fransbt platser, h varvid hastighetBn vanligen uppgår till 800 a 1,000 yards (730 A 900
m.) i minnten" (15 m. i selmnden, 5 svenska mil i timmen).
"Jag kan icke", fortsätter Mr. 'l'egetmeier, "tänka mig, att.
det skulle möta några svårigheter att ano rdna brefclufslag vid
någon em1a för militära ändamål behöflig position. Hvarken
ki)ld eller hetta besvärar foglarne. CoLwnlm lioia, från hvilken
de. härstamma, är inföding på alla delar af jordklotet, m ed undantag af de allra kallaste. Hon finnes i Indien, Egypten
samt nästan öfver hela Europa; och kan trifvas och odlas snart
sagdt öfver hela verlcl en. Men skall ett rlnf.,;lag anläggas. måste det göras med frjrsfåtld och af personer, hvilka, såsom jag
uämnt, intressera sig för saken, tycka om dufvor och begripa
att träna dem".
Mc~jor Allatt: "Den åberopade kartan angifver de hufvudsakligaste flyglinier, som använclts af de kontinentala nationerna under deras krigsministras auspicier. Deraf fi'amgår att cle
allra :flesta af dessa linier sträcka sig ö/oer land och endast
få öfver vatten. I England hafva emellertid många af våra
enskilda föreningar tränat öfver Kanalen och kappflygningar
anordnats t. ex. från Isle of V•light och Cherbourg, m. fl. franska platser. Sj elf deltog j ag en gång med mina dufvor i en
kappflygning öfver Kanalen, der denna har en bredel af 60 mil.
År 1886 anordnade nämligen the "London Golumbarian
Society" en sådan från Uherbourg. 148 brefdnfvor uppsläpptes dervid; och första pristagaren tillryggahtcle. elen 140 mil
långa banan med en hastigh et af 1,370 yards (= 1:253 m.) i
minuten. Ett vacke1·t resultat således; särdeles som nästan alla clnfvorna lyckligen återkomma till sina slag i Lonelon och
olika delar af England. Rjelf uppsläppte jag 17 foglar , hvil-
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ka alla återkomrna och, en af dem, en liteu späd hona, tog första priset.
Vi kunna således antaga, att ett lika gynnsamt resultat kan
erhållas, om dufvor släppas upp från fartyg i Kanalen, att flyga ända till Gö mil öfver vatten, förutsatt att väderleksförhållandena äro -l).ågot så när gynnsamma samt dnfvorna "in a
good flying trim. ''
En annan kappflygning, med ett både egendomligt och instruktivt resultat, förtj enar desslikes att omnämnas.
. Denna gång skickades dufvorna upp från Isle of vVight
och genast, som de lyfte sig, begynte en kanonbåt att skj uta.
Foglame kretsade upp emot kanonbåten; ett nytt skott och
de kretsade tillbaka igen. D etta upprepades flerfaldiga gånger. Dnfvorna vågade tydligen ej trotsa kanondundret och
röken, utan slutligen slog sig större delen af dem ned någonstädes på ön.
Mina dufvor hade då för tiden sitt slag vid Sandhurst,
tätt invid salutbatteriet och voro följaktligen redan vana vid
skott. När det saluterades, sutto de obekymrade qvar på taket och rörde ::;ig ej ur stället. 'l'io af dem deltogo i omnämnda kappflygning och alla kommo de hem i god tid. D etta antyder att man, vid träning af dufvor för krigsbruk och särdeles från örlogsfartyg, bör fästa afseende vid att vänja dem att
flyga öfver kanoner, som affyras.
För min del är jag fullt öfvertygad om, att brefdufvor
kunna och skola, i och för kanaltjensten eller för tjenst inom
en måttlig distans från Englands kust, i särdeles väsentlig mån
bidraga att höj a den engelska marinens krigsduglighet. I
stället för att skicka en kanonbåt i land med depescher släpper
Ni npp några af de brefclufvor Ni har med Er; och, om vildret
ej är alltför motigt, är det all utsigt för att foglame skola
uppnå sitt slag. På så sätt kan Ni afsända den ena depeschen
efter den andra med i de allra flesta fall goda resultat.
Utan tvifvel i.lro brefdufvor för sjötjenstgöring af detb-t
::;lag alld eles fiirtriiffiiga. Italiellarne begag na rlem i ~to r mye-

kenhet i Meclelhafvet ombord å sina krigsfartyg, och äfven
fransmännen använda dem med stor förd el uneler sina sjömanövrer efter ett fnl1stiiucligt ordmv1t sy::;tem, Intet skäl således,
hvarför ej vi likalecles sk1ille trygga oss till dem, när det gäller liknande ändamål."
Kapten S.t Julm Hornby. "Af kartan se vi, hvilka kraftiga ansträngningar militärmakterna på kontinenten gjort för
att upprätta brefduf<;tationer och, i fall så varit förhållandet ,
och derom kan ju ej råda tvifvel, ser jag ej något skäl hvarför brefclufförbinclels er och anhlggandet af brefclu±stationer skulle försummas af Vtll'lt militära auktoretiter, armeens såväl SOm
flottans; ty, skulle dervid brefdufväsenclet befinnas vai·a vii.rclelöst, så ju förr vi öfvertyga oss derom dess bättre; men bevisas derigenom åter brefdufvornas stora betydelse och gagn
för krigsbruk - och detta tyckes ju framgå redan af dufvornas anv~inclning uneler Paris b elägring och adoption af de kontinentala krigsstyrelserna efter fransk-tyska kriget -- och vi
e j föl ja deras exempel, tror jag vi skulle göra flottan och }Jär en 1len sWrsta of;jenst oth onW, genom att beröfva dem en ntv~Lg, att iiu ytterligare fullkomma sina försvarsmedel.
Otvifvelaktigt är, eller rättare var, för maritima ändamål,
flygt öfver vatten en svår uppgift att lösa, men den iir det
emellertid nu, och det af itali enarne. Så hafva dessa t. ex.
en miliWr brefclufstation i Rom och en annan p<"L ön Maddalena, emellan hvilka foglame flyga på ganska kort tid. Afstt'mdet i sin helhet belöp er sig till 170 mil, hvaraf 150 mil
öfver vatten. Vid flera tillfällen hafva de tillryggalagt denna
sträcka mecl en hastighet af 28, 29 och 30 mi l i timmen.
En annan militär-dufstation finnes i Cagliari, hvarifri\.n linien Cagliari --N apoli trafikeras. Afståndet mellan dessa plat;.;er uppgår till 264 mil. Vidare uppskick a italienarne dnfvor
fn1n sina örlogsfartyg, dervid dessa flugit i:L nda till 287 mil
iihrer vatten, merl upp till 31 mils fart i timmen."
Amimll'n Sir Ves ?.'J llamill rill. "Då jag lmcl e b efäl et pt't !fydm p å Afl'ikas knst åren 1H:) 8 (wl t Wö~l. lt adP vi r edan då myt:20
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ket dufvor med oss ombord. Dessa dufvor följde med oss i
tvenne år på Afrikanska kusten, i Engelska kanalen, W estindien och Labrador och kretsade kring oss förjemnan. Vanligen
gåfvo de sig ut på ett par, tre mils trip och kommo derpå
tillbaka igen. J ag omnämner detta endast för att visa, att
dufvor kunna trifvas ombord på alla latitur1er, i alla klimater
(under 55" F.) ocl) i alla väder.
En fråga skulle j ag de1~j emte vi~j a framställa: - h vilken
är den längsta distans, som veterligen en dnfva någonsin flugit ( - Då år 1850 Sir J oh n Ross företog sin arktiska expedition, förde han med sig 4 dufvor, hvaraf en säges hafva kommit tillbaka igen; -- jag skulle emellertid önska att få denna
uppgift i någon mån konstaterad".
M1·. Tegetmeie1 ·. "lVIed häns ee nde till dufvors förmåga att
flyga i tjocka kan jag konstatera att de, ofta nog åtminstone
höja sig i sin flygt ö{ver densamma. En gång släppte i ag up];
300 stycken inom 200 yards från denna plats (Whitehall yard )
för att flyga till Bryssel. Egentligen skulle de hafva släppts
kl. 6 på morgonen, in en v~Ldret var så tjock t, at t de fingo
qvarblifva i sina korgar till kl. 12, clå solen bröt fram och de
befriades, samt tillryggalade, flygande iifver ~jockan, de 200
milen till Bryssel på da.r;en.
Att träna dufvor på mycket långa distanser är , efter mitt
förmenande , ytterst ändamålslöst. I-I vad man i praktiken behöfver, är ingalunda foglar, som kunna flyga 2 a 300 mil,
utan sådana, på hvilka man kan lita, att de med säkerhet tillryggalägga 70 till 80; - 100 mil är redan for mycket och mer
än det verkliga behofvet i allmUnhet påkallar. Många distanser på denna karta äro betydligt längre, ~ln någon dufsportman har för vana att fresta sina foglar på.
Innan elektriska telegrafen etablerades, hade, som vi fullväl känna, Rotschilelame och andra börsmäklare anordnat
brefdnf-express-relais'er på kontinenten; allt börsjobberi fi\rmedlades på detta sätt..
Det är också bekant, att nyheterna om \V ftte rl oo-bata l_j en
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ankommu t ill E nglan d per duf-express och först genom Rotschilelame kommunicerades regeringen. D etta ern åddes emellertid icke genom en oafbruten flygt af samma dnfvor hela
vägen från Paris till London; utan, för att vara säker på att
foglame skulle gå i land med sin uppgift, had e man ind elat
afståndet i korta relais'er ock öfverflyUade så, vid hvart och eLt
af dessa, depeschen från den ena dufvan till den andra.
Man har frågat: huru långt kan en dufva flyga som liingst :"
-- J ag tror, at·.t den längsta distans någon sådan veterligen til l
ryggalagt, har egt rum vid kappflygningar, som ett, par tre gånger anordnats från Rom till Belgien, d. v. s. 800 a 900 mi l.
Men vid hvarj e sådant til1fälle har en j ernförelsevis stor mängd
foglar gått förlorad, oaktadt endast gamla, väl rutinerade dufvor användts.
Historien um att clufvor medförts till och åter vämlt från
a rktiska regioner , likasom den i en amerikansk tidu ing för
en tid sedan synliga om en cl ufva (amerikansk naturligtvis),
som flugit 1,500 mil -- j a! det är bara historier,.
Sällskapets president framförde till slut de församlades
tack till Mr. T egetmeier ''for his very interesting lecture,"
och för hans godhet att vil ja infinna sig till mötet och intressera dem i ett ämne, som de alla hoppades 71 would grow into
the greatest importance hereafter ".
(Forts.)

(Insänd t. )

Något om anordningen af elektriska belysningen å våra minbåtar.
De dynamornaskiner som för närvarande användas för
minbåtarue äro Siemens & Halskes s. k. Typ "D 16", ett slags
compoundmaskiner för 20 Amperes och 50 Volts - med un-
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dantag af el en dynamomaskin: som finnes ombord å /)[i.rt, ll\·ilken är en liten Grammes maskin, Santter et Lemonnien; typ
"M N" (seriemaskin) . Minbåtames strålkastare äro af tJautter
et Lemonniers tillverkning. D eras lampor, tillverkade af samma
firma, äro afseelda enbart för "handmatning" utom de tvenne
senast inköpta, Rantter et L emonniers patent N:o 18G,557, hvilka
äfven kunna mata automatiskt.
Vicl lysning med hancllamporna går man tillväga så, att
lampans polskrufvar förenas m ed maskinens polskrufyar (maski~'lens
till lampans
och maskinens - till lampans --) .
Maskinen sättes i gång och hålles vid bestämdt slagantal; derpå tändes lampan genom att föra ihop kolspetsarue till des~;
att ström flyter igenom, h varefter de hastigt åtskilj as ett
litet stycke, då ljusbågen bildas. I den mån kolen afbrinna
närmas spetsarue för hand. Låter man kolen fortfarande brinna
utaf utan att närma dem, så slocknar snart lampan, och den
måste, om man fortfarande vill lysa, åter tändas. För att
kunna b edöm& när handmatning skall skR, iakttager man ljusbågen antingen rätt bakifrån genom en liten med färgaclt glas b etäckt, ofolierad yta i · spegelns midt - eller från sidan med
tillhjelp af ett prisma. Matningen sker bäst genom att för~:>öka
hålla ljusbågen vid en efter ögonmått uppskattad konstant längd,
för hvilken man funnit att lampan 'brinner lugnast.
D etta system kan ju synas skäligen enkelt och lättfattligt
och fordrar ingen vidare kännedom om elektriciteten - men
- är visserligen b ehäftadt med vissa olägenheter, hvilka torde
vara värda att beakta.
Utom elen billiga forclrau man ju i allmänhet ställer på,
e!;t ~jus, hvilket ~:;om helst, elen att, det bör fortfara ::ttt briuua
en viss tid, serlan man en gång tändt det, utan att man skall
bchöfva stå bredvid och 11 mata" det, hvilken billiga fordran
handlampan icke uppfyller, och som ~:;yues v;:tra den förnämsta
olägenheten vid densamma,
~:o) uppnår man svårligen och visserligen först efter en rätt

+

+
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ltmg öfi1ing hanellaget a.tt mata lamp au~ så att ljus et
briuner lugnt och stadigt.
::d:o) Afven med el en sorgfälligaste handm atning kan aldrig
unelvikas att ljuset någon gång slocknar (vare sig genom
luftdrag, sämre kol etc.), och detta kan ske i ett ögonblick, då mörker kan vara ledsamt nog.
3:o) Dynamomaskinen mår aldrig väl af att yttre ledningen ofta. k ortslutes - hvilket sker hva1je gång kolen
närmas till kontakt - och detta händer påtagligen oftare
och under längre tid vid hanc1- än vid sjelfreglera!1de
lampor.
4:o) En hanclreg l ering~::>Iampa gör an~::>pråk på en dynamomaskin enbart för egen räkning, en är, på grund af de
vid en sådan ofta påkommande stora vexlingar i strömstyrka - det för bj n der sig sj elft att låta maskinen samtidigt lemna ström för andra ändamål (såsom t. ex. glödlampsbelysning, laddning af accumulatorer etc.)
5:o) Genom den ofta påkommande höga strömstyrkan, som
gifvetvis forekommer vid handmatning, far lampa or;h
strålkastare illa af värmen - strålkastaren blir ofta ~:>å
het, ~t det knappt är möjligt taga i elen utan att bränna sig - hvarförutom r eflRldorn kan spricka och dess beläggning smälta.
G:o) D en stora vexling i belastning, som förekommer vid
handmatning gör att motorn (ångmaskinen) måste arbeta
med mycket varierande slagantal*), (eventuelt för att
stå stilla), h vilket tydligen anstränger elensamma j cm te
dynamon onödigtvis, sarnt dessutom tord e menligt inverka på rationel skötsel och god ekonomi.
IIIcd en god sj elfreglerande lampE~ undviker man alla cl es~::>a
o l~tgeuhete r, och kan dessutom hafva elen förd elen att lampan
kcm tändas från hvilket ställe man behagar, hvmjemte:
*) Det torde rara svårt att crltiilh en så känslig rcg11lator, att tlc11 fur- .
mår ge nast reglera ångtilluppet vid siltbmt Ycxlin gar i bebRtning, som förokom ma . vill Landmat11ing - må den iin hafva hj elp af ängrnaskinens svänghjul·
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1:o) genfJm att :'Lnvä.nrla eu sådau väl iuroglerad lampa ingen
m e1mi~klL bchöfver st~L vid ~trålkastareu med Eumau <:&
sigt än för att rikta den·:·:l
2:o) Är lampans regleringsmekanism god, kolen guda uuh
ljusbågen ~ j utsatt för luftdrag, så skall lampan kunna
briuua lugnt och sta,digt och städse kousumera si t t gifna
qvantum ~nerg i (Volt X Ampere).
3:o) Vid en god sjelfreglerande lampa sker ej kor t~lutuing
Emuat än vid det ögonblick, den tändes, hvarvicl dock
e;j strömstyrkan hinner ökas till någon menlig grad förr
äu kolen åter hunnit åtskil,ias och lampan bö1~jat brinna
med sin normala strömstyrka.
4:o ) Enär en god sj elfreglerande lampa städse konsumerar
ett bestämett mått af energi, så inses lätt, att stråHmstare ouh lampa ej behöfva fara illa genom ojemu och
omåttlig uppvärmning - att dynamomaskinen stäc1se
få,r lemna ungefar samma energi - motorn går med
konstant hastighet (förutsatt den har en god regulator)
--- allt saker, som bidraga till maskineriets varaktighet,
möjliggöra rationel skötsel samt göra åtgången af smöljmedel och kol ekonomisk.
Fördelarne af att använda automatiska lampor ligga sålunda i öppen dag och man måste vara erkänsam för det
steg som tagits genom att till de nyaste minbåtarna anskaffa
sådana lampor.
Såsom nämnd t är hafva vi r edan clynamomaskin, lampa och
strålkastare åt våra minbåtar. Det vore sålunda ej förmätet
att göra sig den frågan: "när vi nu en gång hafva dynamomaskin ombord, skulle man då icke också kunna använda
denna till att lemna ström för glödlampsbelysning?" Vi ll man
vara litet mindre blygsam, så kan man ju fråga sig om dynamomaskinen möjligen icke borde kunna lemna ström åt några
glödlampor (vare sig dessa skola användas för inre belysning
*) Äf,•eu riktamJet af striU kastarc, kan, som bekant ske från annan plats,
med tillhjelp af elektromotorer.

eller för nattsignalering) - samtidigt eller icke samtidigt sorn
~nan lyser med strålkastaren. Svaret på den senare frågan
blir detta: "jo, om man har en efter rlen störrE' konsumt.ionen
afpassad, god compounddynamo !''
Den förnämsta fordran på en dylik dynamomaskin är att
dess polspänning skall vara i det allra närmaste konstant, hnru
än b elastningen må vexla mellan noll och maskinens högsta
tillåtna strömstyrka, eller med andra ord: när maskinen går
med sitt bestämda omloppstal, så skall en till dess polskrufvar
inkopplad voltmeter visa i det allra närmaste den spänning,
för hvilken maskinen är konstruerad , vare sig den lemnar
ström eller ej.
Som nämndt, äro de dynamomaskiner som användas å minbåtarne af Siemens & Halskes Typ "D 16'1 utom Blixts. De
hafva sina fältmagneter sålnndn, anordnade: (se figuren).
Ena sidan är linelad med gröfre tråd
och är i serie med hufvudJeclningen , den
, . , .. .__t
andra
sidan är linelad med finare tråd och
l
'
i
shunt
till hnfvndledningen. Häraf in'
'
•"- -~- --l:,\ __:,
ses, att om maskinen är i gång och den
: / \ ~
yttre ledningen öppen, så flyter ingen ström
\ '. . , __ ./ J
genom serielinclningen, följaktligen upp''
/ '
~-,--r- --r
väcker denna limlning ingen magnetism
'
:
hos jernkärnan och magnetiska fältet, som
'
' ___,
....'
lllir endast obetyclligt uppväckt af shuntlindningeu, blir för svagt att kunna få npp
spänningen på maskinen. Också visar det sig hos "D 16" omöjligt att få upp spänningen fiin· än serielindningen blifvit inkopplad och maskinen får lemna en viss ström.
Låt oss nu se ti ll, huru det skulle te sig att använda denna
maskin till glödlampsbelysning. G-löcllam.por fordra en viss konstant spänning för att lysa j emnt och med normal ljusstyrka.
För att få upp spänningen på maskinen b ehöfver, som nämnrlt,
en viss ström tagas från densamma, det vill säga, några lampor
(PJ! ep annat motstånd) måste alltitl vara inkoppladE' för a.H sR,mtl

l

l

l

l
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l
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liga skola kunna lysa normalt. Ju flera lampor, som kopplas
till, ju mera ström gifver maskinen och alla lampor lysa klarare, enär de få högre spänning. Ju färre lampor som äro inkopplade, desto svagare är deras sken, ty derigenom lemnar
maskinen mindre ström, magnetiska fältet blifver svagare och
spänningen sjunker ~ lamporna brinna med mindre spänning
och följaktligen svagare sken. Med ett ord ~ maskinspänningen är beroende af antalet inkopplade lampor. Att under
sådana förhållanden installera någon glöcllampsbelysning ombord å minbåt, torde ej vant lämpligt·'").
Ännu mindre bör man fordra, att maskinen sl:all lemna
ström åt några glödlampor j emte nattsignaleringsapp arat ~
samtidigt eller icke samtidigt som man lyser med strålkastar en.
Antag nämligen att från maskinen utgå ledningar ~ dels
till nattsignaleringsapp arat, dels till några (för inre belysJung afseclda) glödlampor och slntligen till en strålkastarelampa
af Santter et J~emonniers patent, hvilken konsumerar 20 Amperes X 46 Volts. Sedan maskinen satts i gång och uppnåt;t
N~ir
sitt bestämda slagantal, inkopplas strålkastarelampalL
denna inreglerat sin strLim, löper maskinen med .i emn belastning och har konstant spänning. Som maskinen är af.'iedd
för 50 Volts och 20 Amperes, så får man icke t,aga mycket
mera ström ifrån den, och gjorde man ~indock det, genom att
t. ex. inkoppla glödlampor, så skulle maskinspänningen iikas,
strålkastarelampan reglera ihop kolen, 'sålnnda taga ~innu mera
ström -- elen skull e ej funktionera. Lampa och strålimstare
skulle öf'vervärmas, maskinen skulle om så finge fortgå öfveransträngas. Att i sådant fall lysa med glödlampor, skulle
naturligtvis icke gå för sig. S kulle det fall intr~iffa, att lampan slocknad e, så minskarles totalströmmen genast med ~O AmAtt denna rnaskin /:o n nnl"iindns för g-li"rdlampsl>elysning iir tydligt. .'\
Stnc.kli"lrn R 1·nrf arrvi.i.rulc,.; rn :11" minlr:lt:rrnL'R mn skirH•r till :d.t lrplvR:l nrirr l'r rk R (:~derr :l, llr<lr:J, JrrrU.Oil nf nrintlt•partcrrrl'llkfs lrrrR. J•:niir i 01r l!'r:i,,LHJ. rrr11h•r
:JI'bl'( slid alllid Ptt gifvi'L arrtnl l:nnpor kurrna p:t riikna s. '<l fr:~n r g·:i r af l11·:1d ofv;r 11
ldifvit s :~gdl. :riL ,;:'id:nr rna sl;in lr iir g•" ll bn nrr l"iind:rs.
*)
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peres . och maskinvolten skulle gå ner. Kopplas nu några få
lampor till, så skola de knappt nog glöda, ty de få ingen spänning att tala om. Återstår således att lysa enbart med glödlamporna. Vill man nu signalera, så måste först ett visst antal glödlampor inkopplas för att få upp maskinspänningen och
dereper skulle man kunna börja signalera.
Det säger sig sj elft, att en sårlan anordning me el sådan
maskin är komplett omöjlig på en minbåF).
Med denna s. k typ "D 16", som föres å våra minbåtar,
~Lr det alltså ombord det allra lämpligaste att låta lampan, vare
sig hon nu är "hand"- eller "sjelf-reglerande", fortfarande som
hitt,ills vara direkt inkopplad på maskinen. Med Santter et Lemonniers lampa patent, N:o 186,557 har man ju alltid elen fördelen, att hon, väl inreglerad, brinner för sig sjelf. Slocknar
hon de1·emot, ja då får man gå fntm till strålkastaren och åter
för hanu närma kolen. Lampan får sålunda, kopplad till denna
maskin, ('l'yp "D Hl" för 50 Volts och 20 Amperes) aldrig tillf~ille att använda sin ganska värdefulla förmåga -- den nämligen att kunna tända sig sj elf, om den af en eller annan orsak
slocknat.
Återstår att i korthet nämna huru man kan anordna belysningen ombord å våra minbåtar med en god compoundclynamo. Denna maskin bör hafva G7 Volts polspänning·:·:·':)
och kunna lenma ström för samtidig lysning med en automatisk strålkastarelampa, så många lampor som användas för n attsignaleringsapparat -- jemte ett fåtal andra glö dlampor (t. ex.
för maskin-, panu- och minrum). Säg allm högst 34 a 35 Amp(,res. J u mera energi man fordrar af en dynamo, desto tyngre
blir han och då ju denna faktor (tyngden) särskildt för en minbåt

g-:t

*) Genom ntt Jin<la om »D lG• till ren shuntmaski n skull e tlrt ml"•jli gru
f\jr sig att r:t konstant spiinni.ng på den~nnnm:.

**) Anlllii.rka.s hur, att Santter et Lemonniers autornntiska l:11npa. l>rinnrr
biLLtro oeh rPg1:•ras liittarr. niir m:r sl;inspiinningcn iir lri.>gTo (o mh. 20 Vt>lts) iin
t!cn ~ pi innin g l:tmp:rn iir afs<'<l<l att l>rinna !lir. I s:1 ol:rrrt fall ur<i~k ,·"lkrl'l·t•r.
eln.ttcL nppt:.1g·as af rn i lamp! Pdning-r n ink"ppl:11l reostat.
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är af stor betydelse, bör dess dynamomaskin ej lemna mera
ström, än hvad som är alldeles nödvändigt för den afseelda
konsumtionen . .Från dynamomaskin en utgå ledningar till samlareskenorna å instrumenttafla n. Från dessa skenor afledas
tre olika ledningssystem : ett för nattsignalering , ett för en
automatisk strålkastarelam pa och ett för inre b elysning. Hva1je
system har sin hufvudströmb rytare å instrumenttafl an och dessutom andra sådana, allt efter den lampanordning man bestämmer sig för. Erforderliga instrumenter, säkerhetsappa rater etc.
äto samlade å instrumenttaR an i dynamomaskin rummeL Tydligen böra sådana anordningar kunna vidtagas att man, (förutsatt naturligtvis att . pannan har tillräcklig ånga), när som
helst, äfven uneler det att strålkastaren lyser, skall kunna signa1era med nattsignalappa rat och äfven ha ett fåtal lampor
för inre belysning brinnande; vidare att, när icke strålkastar en
skall lysa, man kan använda de 20 Amperes, som denna behöfde, för exempelvis ett antal glödlampor.
Det vill synas som -- när man i alla fall skall hafva dynamomaskin och strålkastare ombord å våra minbåtar -- de
ökade utgifter man skulle vidkännas genom att skaffa sig inre
belysning och nattsignalering från samma maskin, borde
få anses obetydliga vid sidan af de fördelar man derigenom
uppnår.
För en minbåt spelar vigten af en pjes ej obetydlig roll
- en sak som man ju ock varit fullt med v eten om vid inköpet af typ "D 16"· Men om än en god compoundclyna mo
möjligen väger några kilogram mera än ett elylikt mellanting
mellan serie- och compouncldynamo som meromnämnde typ
"D 16", synes det, som om fördelarne att hafva en sådan vore
så beaktansvärda , att man ~j borde vid följ ande inköp af minb.ltarnes dynamomaskin er företrädesvis fästa sig vid huru mycket de väga.
Stockholm i April 1893.
Otto S!Jlorm.
----
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Carlskrona i MaJ 18!):J.
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