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Arsberättelse i minväsende, elektroteknik
och sprängämne för år 1905.
Af ledamoten K . P:n Rosensviinl.

Enär jag under en del år varit fästad vid torpedvapnet
förmod ar jag att Kungl. Örlogsmannasällskapets val af mig
till föredragande i orvanstående vetenskapsklass afsett att få
torpedväsendet särskildt behandladt enär denna vetenskapsgren ej
finne s inrangerad under någon af de sex föreclragningsklasser,
h vilka omnämnas i § 29 af K uugl. Örlogsmannasällskapets
stadgar.

De stora och variabla defiektioner som torp eder utan gyroskop erhöllo från torpedbåtar, då farten på dessa senare ökades, fnunkallade en viss misstro mot torpedvapnet samt tvib·el
<lm torpedens värde vid verkligt bruk.
Den ökade farten å torpedbåtarneåstadkom dessutom osäkra
och ojämna resultat äfven från stäftub och i Frankrike höll
man rent af före att torpedbåtens fart vid anfall ej fick öfverstiga 12 knop. Afven bär hemma hördes röster för samma
princip ehuru de som väl var ej fingo gehör.
Numera anser man gyroskopet vara en sådan nödvändighet hos en torped, att det aldrig faller någon in att såsom
fullt krigsmässig anse en torped som saknar detta organ.
Tidsk1·ift i Sjöväsendet.
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Vid början af gyroskopens användning i torpeder, skjutna
i synnerh et från däckstub, inträffade en del missöden, hvilk a
i sin ordning framkallade misstro till gyroskopens användbarhet, men sedan en del förbättringa r och enkla försiktighet smått blifvit iakttagna bar det numera visat sig att gyroskopen
kunna under hela sjöexpeditio nen sitta kvar i sina torped er
äfven . ombord å torpedbåtar ocb vid verkställda undersöknin gar å regleringsbo rd efter fyra månaders expedition till och
med visat fullgoda utlämniugsd iagram .
Vid de ökade distanserna för torpederna visade det sig
nödväuJigt att förbättra gyroskopens arbetstid och känsligh et
i utslag.
Enligt kontraktsbe stämmelser skulle gyroskopen gifva konstanta diagram under 3 m. omloppstid å snurran.
De gyroskop som levererades med torpeder 190-1, voro,
för att öka känsligheten i utslag, försedda med s. k. relai, so m
ej är annat än en extra slidanordnin g för att vid små förändringar å gyroskopets vertikala slid kunna få utslag å gyroskopets servomotorp iston.
Relaislid en å verkas af gyroskopets vertikala slid på samm a
sätt som gyroskopets servomotorp iston å de vanliga gyroskopen ,
men fordras på grund af relaislidens ringa rörelse och diam eter mycket mindre kvantitet luft för att gifva denna fullt u tslag, hvarvid gyroskopsse rvomotorn erhåller fullt tillopp.
Kontraktera de omloppstide n och konstanta tiden var samma som förut, men gyroskopet arbetade betydligt bättre och
säkrare.
De gyroskop som medföljde 46 cm. torpederna vid so·
naste leverans 1905 äro af något förändrad typ. Relaiet är
borttaget.
Gyroskopssl iden ligger horizontelt i ett på stativets öfre
del fastgjutet slidskåp ocb från detsamma leder tvänne gjutna
kan aler ned till pistonhuset samt en kanal genom stativet ned
till bärfästet i stället för lufttilloppsr öret. Slidens förlängnin g
bildar en bake som omfattar det på vertikala balansringe n sittande ledarestiftet , l!vilket å detta gyroskop utgöres af en up]J ·
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gående böjd arm, hvars topp ligger endast 1,-5 mm. på sidan
om denna balansrings vertikala tapp hvarigenom häfarmen för
rörelsen blir minimal.
Härigenom har man vunnit att slidens tröghet får en
liten häfarm för sitt friktionsmo ment, men I)å samma "'crånob
in verkar naturligtvis h varje variation i sagda tappars läge betyd li gt på gyroskopets arbete. Gyroskopet å kontrollbord et
med sin 500 mm. långa ledarm, som i längd motsYarar gyroskopets dragstång, gifver ett diagramutsl ag ena vägen af 1,5
mm. ouh förhållandet mellan dessa mått äro analoga med förhålland et mellan ofvannämnd a tappafstånd 1,5 mm . och den
förflyttning gyroskopets ledarstift bör göra för detta utslag
d. v. s, 500 : l ,5 = l ,5 :x = 0,0045 mm . Eu förliyttning af
0,004 mm. å. ledarestiftet s tapp är sålunda tillräckligt för att
gifva fullt utslag.
Hur lätt kan ej litet glapprum på 0 ,004 mm. erhållas antingen vid led arstiftets eller balansringe ns tapp~n·.
Und er det att de föregående gyroskopens slider kunde
ombord uttagas och öfverses utan att gy roskopets reglering
förändrades kan detta ej verkställas å den sista typens gyroskop.
Dessa hafva dock nbållit en fördel genom att svänghjulets tappar stöda i kullager, hvarigenom omloppsticlen ökats
till öfver 20 minnter i vissa fall till och med öfver 30 minnter. Gyroskopet håller sig konstant 5 a 7 minuter.
På. grund af ofvanstå.ende anordninga r af sliden samt
kräfvand e försiktigl~et vid sön dertagning af gyroskopet med
dess små lösa lagerkulor torde de nyare gyroskopen i praktiken komma att orsaka åtskilliga besvärlighet er och många
klagomål.
Det är att hoppas att här uttalade farhågor ej måtte
öfverträffas af verkligheten så att den goda tilliten som nu
äges för gyroskopen ej måtte rubbas.
Skulle torpederna endast sk j utas från undervatten s stäftuber skulle ej gyroskoprod ren behöfva hafva någon nämnvärd bredd. Såsom nedanståend e försök, verkställda hos Whi-
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thebead 1903, utvisa korrigera små gyroskopsroder
den äfven å långa distanser.
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Därefter pröfvades samma anordning V på lång distans.
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Med anordning V tilläts gyroskopet äfveu arbeta
600 m.
l 000 yards
400 m .
1500 yards
1)
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3) 49° och på 400 m. cirka 40 meter till vänster.
Rodret låst för fullt b. b.
1\Ied anordningen V företogs därefter en d el försök för
att utröna hur mycket rnan behöfde ställa de vertikala rodren
för att motarbete gyroskopsrodren (låsta) .
D e vertikala rodren förut ställda p å
1 1/ 4 .
400 m .
Rod erställning
- x
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För att uppbäfva deftektioner måste emellertid gyroskopsrodren göras betydligt större, och för att bestämma denna roderstorlek har hos oss företagits försök dels från torpedbåtar,
dels från skjutstation för att utröna lämplig roderstorlek såväl
med vanliga gyroskop som äfven med vinkelgyroskop.
Äro rodren för små vid dessa eenare blir svängningsradien för torpeden så stor att densamma ej kommer in i sin
önskade bana förr än större delen af distansen är genomlupen.
Blifva rodren för stora uppstå sådana stora svängningar
torpedbanan sidovägen att banan blir osäker och farten åverkas. Fastställd storlek på gyroskopsrodren är 67 X 48 mm. för
38 cm. torpeder och 36 X 148 mm. för 45 cm. torpeder.
En utveckling af gyroskopen är dess förseende med anordningar för ställ barhet och försök med dylika gyroskop har
äfven blifvit utförda här hemma. Den stora svängningsradie
som torpeden besitter minskar i viss mån värdet af dylikt
gyroskop.
Då man till en början endast hade de ställbara gyroskopen så anordnade att gyroskopen måste uttagas för hvarje
förändring i inställningen, kan man nu göra inställning direkt
uti från torpeden och äfven s?t, att om man förser tuben med en
liten lucka midt för inställarplatsen å torpeden, man kan göra
inställning medan torpeden ligger i tuben. Fördelen med ställbara gyroskop är att man ökar möj ligheterna för torpedens
användning från fasta tuber men i samma mån ökar man
chanserna för fe l i skottresultaten genom att få in extra faktorer vid bedömande af affyrningsögonblicket samt förutsätter
ökad öfning och ökadt omdöme bos den som skjuter. Vid
den s. k. amerikanska metoden från torpedbåtar med tre tuber
som man använder på en gång kan man med ställbara gyroskop få ett ganska stort fält bestruket. (PI. I, fig. 1.)
2)
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Genom experiment har man funnit att torpedens svängningspunkt ligger långt akter ut i torpedens akterkon . H os
\Vbitehead försökte man nämligen att tillgodogöra sig den
tomma platsen utanför akterkonens afsmalning samt därstäd es
placera gyroskopsrodre n, hvarigenom man kund e utan svå ri ghet betydligt öka deras storlek. J u längre föröfver man fl yttad e rodren ju sämre styrbarhet eru :'cs och på grund }Järaf
bibehålla gyroskopsrodr en sin förra plats.
En ytterligare utveckling af det ställbara gyroskopet
har gjorts af norske amiralen Börresen som kombinerat gyroskopet med en s. k. »virator», hvars ändamål i:;,r att kvarhålla gyroskopsrodr en i diktläge tills torpeden kommit till
den punkt där man önskar att gyroskopets svänghjul skall
börja fritt verka. U ppfinoaren vill nän1ligen borteliminera det
fel , om man så får kalla det, som vidlåder gyroskopet att det
t . ex . vid skjutning från en torped båts-däckstub under fart ej
bringar torped en in i den riktningslinje tuben bar i aflyringsögon blieket utan i en bana som är parallell med tubriktningen
och som ligger på större eller mindre afstånd från tub1 iktningens förlängning i affyringsögonb licket beroende på storJt,.
ken af deflektionen å torped en (fig. 2).
Börresens «virator» vill föra in torpeden i tubriktningen
detta lyckas genom att bålla gyroskopsrodr en
beräknas
och
låsta vi!:is tid som genom försök får ut,.önas och bestämmas
för olika torpedtyper och olika farter på fartyget.
I punkten x (fig . 3) på sin bana skall gyroskopsrodre n
utlösas så att de fria rodren hinna kasta om torpeden s gir och
få torpeden i sin bana i tubriktuingen, hvilket förefaller ganska van skligt i praktiken i det att det torde vara ytterst svårt
att äfven under normala förh ållanden få den lämpliga rod erlåstiden
Från torpedfartygs däckstuber tror jag dessutom denn a
apparat är obehöftig i det man , medelst väl anpassade skedlängder och gyroskopsroder, får lämpligt resultat genom tid sfördröjningen mellan affyringsögonb licket och torped ens tagan de af vattnet. Gyroskopsrodr ens förm åga att upphäfya torpc-
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elens detlektion för våra båtar och torpeder inträffar ungefär
när torpeden befinner sig i tubens riktlinje vid affyrningsögonblicket d. v. s. att den distans som torpedbåten genom sin
fart för fram torpeden innan denna tar vattnet blir lika stor
•som den vinkelräta distansen mellan den punkt torpeden tar
vattnet och den raka delen af torpedbanan. Dessa distanser
korrespondera med hvarandra vid olika farter. På grund
häraf behöfver våra torpeder i allmänbet ingen korrektion vid
skjutning mot fast mål. (Se prickade linjerna, fig. 2 )
Under sådana omständigheter är »viratorn» fullkomligt.
onödig och endast komplicerar torpeden samt ökar de faktore r
den skjutande skall iakttaga och hvilka äro tillräckligt många
och enerverande redan nu.
Äfven för ställbara gyroskop har »viratorn » angifvits vara
användbar. Från pansarbåt med fasta sidatuber skulle man
sålunda kunna skjuta torpeder i fartygets stäfriktniug,
Sedan gyroskopet för tvärstuben blifvit ställdt för 90°
låses gyroskopsrodren under lämplig tid så att när torpeden
hunnit · göra sin S-kurva borde torpedens bana vara i fartygets
stäfriktning (fig. 4).
De försök som i Norge blifvit utförda hafva till en början åtminstone företagits med mycket korta torpeder 45 cm. X
3,7 m. hvilka haft en angifven svängningsradie ända ned till
30 m . samt enligt uppgifter vid 45° differens å tub och gyroskop lyckats vara i sin önskade riktning efter 800 meters afstånd från utskjutningsplatsen.
Anmärknindsvärdt är att den ena torpeden var försedel
med woolwich stjärtstycke och likväl kunde hålla sig uppe i
de skarpa utsvängningarne. Ett par gånger gick den likväl
i botten.
Försök nere i Fiume har nämligen visat att om gyroskopet ställes för 90° å torpeder med woolwichstjärtar dessa
torpeder måste gifvas betydtigt ökad metacenterhöjd för att ej
gå i botten och öfver 90° torde ej vara rådligt att gå. Vid
skarp gir kränger nämligen torpeden betydligt och gyroskopsrodren verka därvid som horisontella roder.
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Vid uppgörande af beräknad väg för torped och fartyg
har amiral Börresen antagit torpeder med svängningsradie at
2JO, 170 och 100 me ter och visa de utlagda banorna liknande fig. 4, att torpeden i vissa fall kommer i my cket obe!Jaglig närhet af fartyget. Med användande af en »neutral» torped, holländsk, 46 cm. X5 m., hvars svängningsradie 6-±3 m .
jag varit i tillfälle att kontrollera i Fiume vid profskjutning
med ställbart gyroskop och 45° inställning visar fig. 4 fartygets
läge i förhållande till torpedbanan m ed olika farter å fartyg
och torped resp . 16 och 17 samt 23 och 26';'). Af figuren framgår att torpeden i vissa fall med säkerhet träffar eget fartyg
och att det ej fordras särdeles stor variation i torpedens fart
och kurva för att samma förhållande i andra fall skall inträffa
och då synes man nedlagt bra mycket kostnad och arbete för
ett så snöpligt resultat.
Såsom af nedanstående beräkning framgår är det först
efter 1749 m. distans på fartygets kurslinje och 2345,7 m. distans i sin ba na som torpeden kommit i sin önskade riktning
h vartill beböfs längre torpeddistanser än för närvarande i allmänhet finnes och en ringa felbedömning i afstånd spelar härvid mycket stor roll för träff.
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derna hafva små svängningsradier och fartygen ligga stilla eller
aflägsna sig från den utskjutna torpeden , skulle »viratorn» möjligen vara lämplig å fartyg med fasta sidotuber, men eljes synes
apparaten vara mera teoretiskt nöjsam än praktiskt användbar.
Enligt de meddelanden som före unionsupplösningen kunde erhållas rörande de fortsatta försöken med »Virator» i Norg8
lär resultaten ej varit särdeles gynnsamma, och mig veterligt
har ingen annan marin ännu upptagit denna apparat till an
vändning.
J u mindre man komplicerar torpeden och dess organ
desto fördelaktigare för torpedens använd barhet om bord. J ag
håller före att man i de flesta fall får bättre resultat 01ubord
om man har en mindre ömtålig och komplicerad torped att
sköta äfven om denna eller dess organ vid skjutbro eller verkstad visar sig något underlägsen en annan torped. Såsom ofvan
blifvit framhållet hafva t. ex. de nyaste 46 cm. torpederna erhållit gyroskop som å leveransorter visat sig i vissa afseenelen
gifva bättre resultat men som äfven visat sig vara betydligt
ömtåligare och svårare att korrigera och får man dessutom
taga hänsyn till att å leveransorterna alla a p parater öfverses
och justeras af speciellt för detta ändamål utbildad personal,
samt att dylik öfversyn och justering sker dagligen ocb under
pågående leveransskjutning uneler det att man bär hemma bar
pretention på att t . ex. ett gyroskop skall funktionera tillfredsställande under flera månaders expedition och utsatt för ganska oöm bebandliug.
Samma förhållande blir det med de använda smörjämneua. J u fetare olja som kan användas, ju bättre resultat för
leveransskjutning för smörjning af lager och tätning vid täckytor, men ju sämre vid förvaring ombord och i förråd. sedan flera oljeexplosioner inträffat vid fabriken i Fiume vid
användande af den tjocka olivolja som förut användes, bar
man fått öfvergå till sperrnacetti·olja för maskinsmörjning.
Olivoljan var så tjock att den på ett par dagar becka~.e sig
så att servomotorer och andra smådelar ej kunde röras. Afven
spermacettioljan är tjock och lämpar sig ej till användning vid
torpedernas förvaring om bord och i förråd.

En tunnare olja måste sålunda användas här hernma,
men som alla täck· och lagerytor äro koustruerade, beräknade
och pröfvade för det tjockare smörjämnet uppstå många olägenheter som vid egen tillverkning hemma ej skulle uppstå
eller åtminstone efter experiment skulle kunna lätt afbjälpas
för att vid fortsatt tillverkuing iakttagas; hvilket man ej kan
tvinga utländsk firma att iakttaga.
Sedan man lyckats få torpeden att bållas inom lämpliga
och något så när konstanta gränser sidovägen i sin bana äfven
å längre distanser gällde det att öka fart och distans för torpeden.
För torpeder afsedela för kustförsvar möter inga större
hinder att öka torpedens längd och diameter, men för torpeder afseelda till fartyg sätter det trånga utrymmet ombord sina
gränser. H vad man ej kunde vinna genom ökad längel å luftkärl fick man försöka ernå genom ökad styrka å desamma och
härigenom framkom nickelstålkärlen. Nickelhalt 4 procent.
På gruud af svårighet att erhålla hornogen nickelhalt i
kärlämnen, såg sig Whitebead nödsakad att de första åren taga
alla större dylika kärlämnen från Armstrong men numera levererar äfven det österrikiska bergverket Wikowitz i Mäbren
behöfliga luftkärl af alla kalibrar.
Ett annat bergverk, Österreichish Alpine-.Moutagne·gesellschaft som äfven levererat kolstålkärl, har ei lyckats bestå de
stipulerade fordriugarne när frågan gällde nickelstålkärl.
Till Schwartzkopffs-torpeder luvereras luftkärlen från
Krupp och enligt uppgift har man ej m er än 8 1/ 2 mm . godstjocklek Vi hafva 11 mm . godstjock lek men till andra mari·
ner levererar \Vhitehead numera luftkärl för 150 kg. tryck af
10 mm. tjocklek.
H vilken roll en förminskning i godstjockleken spelar för
vikten bos torpeden framgår af att 21 kg. vikt inbesparas å
en 4f> cm. torped för l mm. minskning af godstjockleken ii
luftkärlet.
Luftkärlen till våra 46 cm. torpeder till och med M/99
och M/02 äro af kolstål under det att senare torpedleveranser
äro af nickelstål enligt nedanstående uppgifter:
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skinaxlar me n på förslag af danskarna ökades diametern till
32 mm. med nedanståend e resultat:

Draghållfasthet.

l.

15
72 . -~
7.5
l 42.53
145 a 55 75 ,\ 85 9 a lO 18 a22
47.1

78.5

8.5

17

50 a GO 79 a 90 9 a 10 18 a22
47.1

78.5

8,5

17

GO a 70[8o a 85 9 a w l18 a 22

Raka profstycken tagas från kärländarna.
De höga trycken i luftk ärlen hafva b etydligt ökat tyngden å torpedernD samt äfven åstadkommit svårighet att få torpedbanan att bibehålla sitt djup enär på grund ar luftförbrukningen torpedens flytförmåga ökas högst betydligt mot slutet
a f banan såsom framgår af nedanstående:
45 cm. torp . 45 cm. torp.
M/04 B.
~'[f0:1.
5 m. lån g.
4,5 m. lån g.

Vig t a f luft m ed tryck af l kg. cm. 2 i
. ....................... ..... 0, 30 kg.
luftkärL......
Vigt ::~f luften i luftkärlet m ed tryck af
39 kg.
130 kg. cm. 2 . .. ... .... .... .. .. ... .... ... .......
Yi gt af luften i luftkärlet med tryck af
160 kg. C lll . 2 . ..... . ...... .. ..... , .. ..

0 ,36 kg.

ö-! kg.

H varje viktb es paring inom torpeden är önskvärd se dan
gyroskopet med dess anordningar tillkommi t och för att spara
in cirka ett halft kilogram i vikt på maskinaxeln gjordes hos
\Vhitebead försök att minska axeldiametern, m en då farten
förmiuskad es å tertogs den di ameter so m förut visat sig lämplig. Wbitebead hade att börj a med 25 mm. diameter i sina ma-

400

800

1000

37.50
35.67
3-!.40
37.\l3

37.00
35 .3±
iH.n
37.47

35.07
33 .46
32.3±
35 ..n

De jämnare farter som numera erh åll as å torp edern a bero
dels af större tryck i luftkärl et och dels af den förändrade
maf'kinkonstru ktion frå n trecylindrisk till fyrcylindrisk.
Hos Wbitehead hafva försök blif vit utförda med olika sli dreglering för bestammande af olika luftpåsl äppnin g till rnaski4
nen därvid har 3 / 10 , / 10 och 5/ 10 fyllning blifvit a nvänd förmed elst olika slidkammar. För kortare di stanser är 5/ 10 fyllning lämplig och man har då lyckats få 40 knops fart på -!00
m . di stans. För lång distans är 3/ 10 fylln ing lämpligast och
är äfven den fyllning våra torpede r an vänder.
Torpede:·, levererad e för torpedbatterier , m ed korta skj utfält böra naturligtvis gifvas största möjliga hastigh et och äro
-de senast lever erad e torpederna till Oscar-Fredriks borg försedda
med sl idregleringska mmar för 5/ 10 fyllning.
E huru vtil ej genom experiment blif vit fullt ådagalagdt
-don behöffiga bomullskrutlad dningens storlek och spräugdj up
för girvande af nödig effekt har man varit benägeu att öka
s tridslad dningarnas sto rlek, och senast levererade 45 cm. torpeder föra 90 kg. laddning. Enär dessa torpeder ej hafva
fl ytkraft i sött vatten 1,001 sp . v. förr än luften i luftkärlet
nedgått till 25 kg., har man låtit exerciskonerna blifva 32,5
kg. lättare än stridskonerna och skjutförsök har visat att med
€11 enkel, omuord utförbar nedställning af de borizontella rodren kan goda banor erhållas med dylik lätt kon sedan torpe-den reglerats för tung kon .
i\led denna exerciskon bar torpeden flytkraft i sött vatten med 115 kg. luft i luftkärlet.
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. Den spänning och det intresse hvarmeJ hela världens
mariner följde det ostasiatiska kriget allt sedan förvecklingarnas början, var nog ej minst bland torpedvapnets män, hvilka
voro ifriaa
,_, att se de moderna eskadrar sammandrabba och utnyttja torpedvapnet såväl från större krigsskepp som äfven från
de mindre, speciellt torpAdförande fartyg, hvaribland jagarna
;:;kulle uppträda för första gången i krig . Det kan först så
goclt som sist sägas att förväntningarna isynnerhet i början
ej bhfvo uppfyllda, hvartill Hera orsaker bidrogo. Först och
främst hafva säkerligen pretentionerna på torpedens effekt varit
uppdrifna öfver normal gräns under det att krigsfartygen medelst vattentäta skott och dubbelbottnar vetat att skydda sig
mot torpedexplosioner och å andra sidan hafva japanerna haft
åtskilli ga svårigheter att öfvervinna. De fle sta torpedbåtarna
föra endast 36 cm. torpeder med 60 kg. laddning und er det
jagarna bafva 46 cm. torpeder med 90 kg. laddning.
Torpedskjutning Yintertid torde vara ganska vanskl ig så
vida ej särskilda åtgärder äro vidtagna för torpeder och tuber,
och h elt säkert hafva betryggande åtgärder för godt resultat
mer eller mindre saknats. Också framgår af soml iga sk ildringar att köld och is hindrat to r pedskjutning, och då man vet
att klimatet är åtskilligt bårdare än vårt in ses lätt hvilka svårigheter vinterkampanjen måst erbjuda. Huru dylika af köld
beroende svårigheter skola öfvervinnas bar länge stått som ett
outrecit spörsmål, och för närvarande pågår bos oss försök att
på lämpligaste sätt lösa dennr. fråga. Vid låg temperatur såväl i luft som vatten gäller det ej enda&t att befria torpeden
och tuben från köldens in verkan före skotteL utan äfven skaffa
uppvärmning af torpeden under dennes gång, bvarmed experiment pågå utomlands, såsom å annat ställe i denna berättelse angifves. Ingen torped å någondera sidan under kriget
torde haft mer än 1000 meters skottvidd, h vilket antagande
stöder sig på det sakförhållande, att hvarken ryssar ell er japaner ägde torpeder, afseelda för fartyg, med 150 kg. tryck i luftkärlen (öfver 1000 m . i dist.) förr än år 1904 under pågående
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krig då Ryssland erhöll 160 stycken och Japan 48 stycken
45 cm. x 5.o (a 6,2) m.
( 0) a 90 kg. X löO kg. un e1er det att Japan förnt eudast haft
7
150 kg. tryck i de 163 st. 45 cm . X 6,5 m. torpeder som levererad es 1900 och voro afsedela till torpedbatterier. Den våldsamma sjögång som esomoftast härskar i dessa farvatten
tord e äEven förklara de ogynnsamma resultaten af torpedbåtsanfallen.
Så t. ex. var sjögången vid 'rsushimaslagets början så
svår att torpedfartygen varit skickade att söka lä under land.
Visserligen mojn ade det af mot natten men sjön torde
varit ganska besvärlig. Huruvida de ryska fartygen haft sina
torpednät ute vid de olika torpedanfallen i Port Arthur, har
jag ej kunnat finna fullt konstateradt ej häller ifall torpederna
sprängts i näten, utom i ett fall rörande slagskeppet Sevastopol, öfver hvars sista äfventyr lämnas följande intressanta beskrifning i :Mi tteilungen 1904, sid. 477. Sevastopol var det
sista fartyg som förstördes i Port Artburs hamn.
För att vara skyddad från insyn från 203-meters-höjden r
som blifvit af japanerna intagen, ångarle Sevastopol ut ur ham
n en ocb lad e sig i skydd under Laotiscban- bergen.
'l'orpednäten uthängdes, och oaktadt endast 100 man be
funno sig ombord och snabbskyttet blifvit utlämnadt till landfronten beredde sig chefen, kapten von Essen, att mottaga de
oundvikliga torpedbåtsattackerna. Tre sådana anfall ägde rum
inn an någon torped träffade. 'rorpedbåtarna passerade under
h äftig beskjutning från fartyget och forten på ungefär 1100
m eters (se ofvan torpeddistans) distans, hvarvicl de afsköto ett
stort antal torpeder hvilka exploderade(?) mot näten . Samtidigt unclerhöllo de en liftig eld från sina 7,6 cm. och 5,7 cm.
maskinkanoner. Fyra torpedbåtar blefvo svårt skadad e och
sjönko. Slu tligen lyckades en li ten torpedbåt under en bländande snöby, och mycket hög sjö att framkomma på några
100 meters afstånd och afskjuta en torped som träffade Sevastopol akter ut och torpedbåtarna trodde målet vara vunnet.
Emellertid kunde v. Essen använda båda maskinerna och för-
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flyttade sig till öppet vatten, där fartyget sänktes på 45 meters djup. Sevastopel är det enda .;:törre fartyg från i ham nar befintliga och förstörda som ej kan upptagas. För extra
skydd lär torpednät blifvit lånade från andra fartyg och upphängda på bommar framför fartyget mot det håll därifrån torpedanfalle n väntades. Chefen på Sevastopol framhålle r värdet
at skyddsnät , under det att andra ryska sjöofilcerare ej tillskrifva dessa nät något större värde på grund af de stora olägenheter som medförand e af dylik belamrand e materiel åsamkar fartygen.
De uppgifter som i olika uotiser ocb uppsatser angifvas
rörande antal afskjutna torpeder vid olika tilltällen torde vara
ganska otillförlitlig-a, hälst uppgifter rörande dessa, såväl som
andra förhålland en, skador eller förluster aldrig emanerad e från
japansk sida, och ej endast detaljer utan stora händelser sakna
fortfarand e beriktigan de från detta håll.
Att de ryska torpedbåt arna i Port Arthur ej kunnat utföra några »raids» bland de blockeran de japanska fartygen ,
har med sannolikt fog bedömts som bristande initiativkr aft i
torpedvap nets ledning eller kanske det var brist på - torpeder.
R esultatet af jagarnes användnin g under kriget har dock
Yisat att denna fartygstyp utgör ett utomord entligt värdefullt
tillskott till en flotta, vare sig det gäller att bevaka, rekognosera eller nattetid göra kmftiga anlopp mot fartyg å ankarplatser eller under gång. Afven som minutlägg are och min svepare hafva jagarne fått med framgång tJänstgöra . Den
som har någon erfarenbe t om torpedbåts lif under krigsöfnin g och
dessutom fått känna på stridsbere dskapens kräfvande tider kan
lätt bilda sig en föreställni ng om den psykiskt och fysikt an strängand e tjänst, som dessa japanska torpedfart ygsbesättn in gar måtte fått utstå, och det vill till japansk energi, uthållighet, fosterland skärlek och dödsförak t för att på ett så glänsand e sätt lösa de uppgifter, som varit dem förelagda.
Torpeden bar under kriget spelat en stor roll, och helt
.säkert kommer detta vapen att ytterligare förbättras och fram -

tvinga förbättrin gar å torpedvap net, såväl öfver- som undervattens, för att ännu bättre utnyttja detta vapen.
Efter det lyckade torpedanfa llet den 8 februari 190-! Yid
k~igsu tbrottet h~nde förkämpa rna för torpedvap net i glädjen
-8] med lugnt smne hålla sin entusiasm inom måttliga gränaukser utan ville fullkomlig t omkasta den förut af åtskillio·a
0
underutgjorde
arna
pansarbåt
att
satsen,
toriteter framhäfda
pant på herraväld et till sjöss, samt framhäfva att det endast
var torpeder och minor som hittills afgjort det mesta och att
det var dessa vapen och deras förare, som skulle undanträn ga
pansarfar tygen . Alla öfverdrift er gifva bakslag, och så äfven
här, i det att, såsom ofvan framhållit s, torpeden, på det utvecklingss tadium detta vapen ul'l.der kriget ägde och i de förh~llanden hvarunde r den användes, visserligen fyllde sin uppgift på ett glänsande sätt men ej därmed undanföra nde artilleriets värdefulla inlägg.
Artilleriet har sitt område och sin verksamhetstid~ torpe'
den sina.
Å sidan 75 i förra årets tidskrift framhålle r föredrao·anden i artilleri att inget större fartyg under kriget blifvit s~nkt
genom torpedsko tt under det pansarkry ssaren Rjurik i Koreasundet sänktes uteslutand e genom artillerield . Slaget vid Tsushima hade då ej ägt rum, och som gammal >>torpedör» kan
jag ej neka mig nöjet att hänvisa till i denna berättelse bifogade tabell, som bland annat angifver att enbart und er natten
den 27--28 maj 1905 torpeden sänkte tre större fartyg medan
tre andra fartyg bringades i sjunkande tillstånd . Inalles lära
s. fartyg blifvit sänkta af torped er under kriget. Exakta uppgrfter .rörande resultaten af de olika striderna samt speciellt
artlllen- och torpedver kan torde vara ganska svårt att erhålla,
men lär man i japanska f:lottans stab hålla på att upprätta en
berättelse öfver sjökriget då en del händelser torde blifva till
vissa detaljer åtskilligt korrigerad e.
Såväl kom.-kapt en H. Lindberg som kapten O. Lybeck,
~åra marinatta cbeer under detta krig, anse att försiktigh et i
tid skriftsupp gifter bör iakttagas .
Enligt åtskilliga tidskrifter skulle sålunda vid Tsushima Tidskrift i Sjöväsendet.
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slaget bland andra fartyg äfven Alexander III och Boroclino
blirvit sänkta af torpeder sedan artillerielden påbörjat förstöringen af dem, men en ligt uppgift af kom.-kapten Lindberg
synes dessa fartyg blifv·it sänkta uteslutande genom artillerieldens verkan, hvarvid den senare sjönk efter eldsvåda och explosion om bord. Däremot anser kom.-kapten L. det vara konstaterat att torpeden gifvit nådestöten åt Kniaz Suwarov natten
27- 28 samt Dmitri Donskai den 28- 29 maj samt under natten den 27- 28 s än k t eller föranledt sänkning af Sis so i Veliki~
Amiral Nakhimow, Ylaelimir .Nionomach och Navarin.
Vid utbrytningen från Port Arthur lyckades man ej sänka
något fartyg medelst artilleri ehuru projektilerna träffade, utan
undkomma alla fartygen . Så t . ex. skildrar »Neuen Preussischeu Kreuszeitung» att Cesarewitz träffades af 15 skott från
svårare artilleri, däraf 13 st. 30,5 cm. och 2 st. 20 cm. pro1
jektiler. Till och med 30,5 cm. projektiler som träffade 2 / 4
meter under vattenlinj en och und er gördelpansaret förmådde
endast böja in sidaplåten med innanför sittande spant, så att
läcka genom lösslitna nitar uppstod.
I samband härmed vill jag dock framhålla den fönånande ringa effekt som torpeder, särdeles i ett fall, visade där
det ej gällde ett krigsfartyg med sina vattentäta skott och andra skyddsåtgärde r utan en vanlig transportångar e, japansk8
6227 tons ångaren Saclo-JJiuru, som den 15 juni 190-b torped erades af ryske kryssaren Rjurik. FörRta torpeden träffade styrbords maskinrum oeh slog ett hål på 4,87 X 5,18 meter och anställde åtskillig skada bland kondensorer, pumpar och verstakar till styrbords maskin. Skottet mellan maskin och pannrum blef delvis nedrifvet och styrbordspatm an tryckt flera centimeter föröfver.
Andra torpeden exploderade för om babords pannrun11
och orsakade ett hål i sidan af 2,1 X 3,!l6 meter, nedref förliga
skottet och tryckte babords panna flera centimeter akter öfver.
Likväl lyckades japanerna få Sado-Muru på grund och senare
bogserad till N agasaki, där den reparerades och gj01 des färdig till augusti sanuna år.
I .allmänhet torde allt för stora fordringar ställas på
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effekten af torpedanfall, i det man rent af fordrar att hvarje
torped skall träffa och sänka ett fartyg.
Hur många träffar får man und er natten med kanon?
Det tlr allt ganska varierande, och man får ofta vara belåten
med en helt blygsam procent. Döm torped en efter sarnma
måttstock! Här får man ej räkna med den enskilde torpedbåten eller torpeden , det gäll er elivisionen oeh resultatet af dess
anfall. Det var just emot salmad på taktisk utbildning med
torpedfartyg och teknisk behandling af torpedvapnet samt bristande sammanhålln ing i anfall en i början af kriget som den
skarpaste kritiken riktats mot de japanska torpedbåtarnas uppträdande. Det var också af den anled ning som amiral 'l'ogo
anordnade flitiga torpedbåtsöfni ngar under sitt uppehåll vid
E lli ot-öarua och efter den i o augusti 1904 lära torpedskolor oeh
torpedöfningar än ytterligare bed rifvits. Resultaten visade sig
den 27 maj 1906 vid Tsushima.
Hyssarna tycktes under hela kriget ej erhållit tillfälle eller
kunn at begagna sina torpedfartyg eller torpeder på ett krigsmässigt vis.
Ryssarnas enda tillfälle för an vä n dan de af torped båt enligt dess hufvndäudamå l torde vara torpedbåten Biastorys anfall å japanska kryssaren 'Iakasago.
Fartygsförluste rna på grund af t01-pecl eller minexplosion
åstadkommos vid flera tillfällen ej af en torped eller mina ensa mt utan vanligen genom att den första explosionen åstadkom
explosion i närliggande ammunitionsru m eller att två eller fl era
miuor samverkade. Emellertid sy nes äfven de enk la explossionerna varit tillräckliga att försätta fartygen ur stridbart skick.
Dock torde man göra klokt i att ej und erskatta hvark en
torped ens ell er minans betydelse i ett kommande krig på g rund
af de mindre gynnsamma result.at som vid ett eller annat tillfälle nu åstadkommits af dessa vapen, ty med en grundligare
utbildning af personalen och mera teknisk fullkomning aE materielen skall med säkerhet så väl torped so m min a i komUland e krig spela en betydligt större roll än i det nu afslutade.
Det något ogenerade sätt, bvarpå man utportion erade drifvancle minor och tillät afskjntna torp eder bibehålla sin ftyt-
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förmåga, bvarigenom krigsskådesplatsen angränsande haf gjordes
osäkra för såväl egna som fiendens och neutrala fartyg, torde
komma att underkastas sjömakternas reglering och internationella bestämmelser.
Mot torpedvapnet hafva uttalats oförclelaktiga omdömen på
förväntnin2:ar rörande resultaten at torpedarund. af felsiaana
b
h
båtsan fallen.
torde utan vidare kassera ett gevär såsom olämpItwen
b
vapen därför att. en person ej ly ckas få nåodualiat
eller
iat
l ·b
b
b
aon träff med detsamma. Det fordras äfven en fullgod skytt
b
att handhaEva geväret för att det skall komma till sitt rätta
~

värde.
Så äfven hvad torpedvapnet beträffar. Där fordras ett
mycket intensivt utbildningsarbete för personalen och förbättrad och alltid klargjord materiel. När man så lyckats erhålla
fullgod materiel och fullgod utbildning för personalen, så
fordras där öfning, öfning och öfning.
Att det nu afslutade kriget påkallat de stora marinernas
uppmärksamhet i detta afseende framgår af de redan vidtagna
åtgärderna om ökade öfnings- och utbildningstider. Så t. ex.
hafva tyskarna iakttagit omändringar rörande torpedpersonalen s
och materialens handhafvande och torpedinstrukutbildnitw
b
tianskursen för sjöofficerare har i England fått tiden ökad från
15 veckor till 53 veckor.
En liten nation, som i torpeden och minan torde finna
sitt billigaste och ändamålsenligaste försvarsvapen, bör med
all kraft koncentrera sig på dessa vapens utnyttjaude.
Såsom odisputabel regel för ett lyckligt resultat i kri g
påvisar det afslutade kriget den erfarenheten, att härtill fordras en väl ordnad utbildning och rationell öfning af personalen med fullgod materiel under- fredstid.
Dylik förberedelse på krig saknades alldeles på rysk sida
och på grund häraf förlorade torpedbåtscheferna förtroeude för
sitt hufvudvapen, och härigeuom får man en förklaring af
deras torpedbåtars uppträdande.
Inga anfall mot japanernas större fartyg, inga nattanfall

- 243 -

utan endast mer eller mindre resultatlösa ar-tilleri-strider mot
japanska torpedfartyg uuder deras mineringsarbeten.
Meil dylik felriktad uppfattning af torpedfartygens uppträclaude synes det ej vara förmätet misstänka att dessa fartyg salmade torpeder.
en
gn utländsk marinattache lär i Port Arthur fn\aat
b
rysk sjöoHicer rörande därvarande ryska torpedfartygs overksnmhet samt erhållit till svar att om torpedfartygen gingo ut
så blefvo de anfallna af de japanska kryssarna och på förfrågan hvarföre de ryska kryssarna ej gingo ut svarades att då
blefvo de anfallna af de japanska torpedfartygen.
På gr und häraf lågo de ryska kryssarna och torpedfartygen kvar i hamnen - ett nytt, föga rekommenderande sätt
att förfäkta »fleet in beings »-principen.
Angående de underhaltiga resultaten af de japanska torpederna torde detta bero på dels de illa utförda torped båtsanfallen, i synnerhet i början af kriget, då anfallen skedde
utan sammanhållning, dels på den ringa laddnin g af 50 kg. i
ll e äldre 35 cm. torpederna, dels på ogynnsamma väderleksförhållanden och dels på personalens och materielens öfveransträngning till följd af den långa blockadtjänsten. I torpedbåtsanl'allen saknades ej hos torpedbåtscheferna den djärfva
oförvägenhet, som bör finnas hos den rätte »torpeclören», men
denna oförvägenhet synes ibland varit mera behäftad med det
nationella dödsföraktet än den målmeil vet n a uppfattningen om
torpedvapnets rätta bruk för erhållande af fullgodt resultat.
Japanerna behöfva dock ej skämmas för resultaten af
sina torpedanfall, ähen om antalet afskjutna torp eder varit stort,
då så många fartyg blifvit sänkta eller bragta i sjunkande tillstånd förmedelst torpeder under det att japanska förlusten därvin endast utgjort 3 torpedfartyg sänkta, 22 man dödacle och
65 man sårade.
I fall de i notiser synliga uppgifterna, att japanska torpeder
ej exploderat till följd af att säkerhetssprinten blifvit kvarsittande
i pistolerna, äro sanna, tyder detta på ett oförlåtligt förbiseende.
Uppgifterna om verkan af torpednäten äro ganska motsägande och slutledningarna rörande desammas ändamålsenlig-
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het äro långt ifrån ti ll torp ednätens favör , då det afser nät
som föras om !Jord.
At t instänga sig med ståltråds uät som hänga å särskilda
bommar, h älst i dubbla rader såsom Sevastopol lär gjo rt, tord e
blifva ett verksam t hind er äfven för torpeder med nätsax.
De japanska torpeder na lära varit försedda med nätsaxar .
Dessa sågo ut som en fram springand e tvåuddad gaffel. Ett
par i midten liggan de kring centrum rörliga horn bilclane två
skarpa knifblad, som vin nätets mottryck skulle följa med akter öfver och samtidig t afskära nätmask orna. När torpeden
sederm era träffad e fartygssi dan skulle ett andra lwrnpar, som
stucko ut genom gaffelud dama trycka hela nätsaxap paraten
akter öfver och därvid bringa stridsspe ts och stridslad dning
till exp losion.
Det frarngår af uppgifte rna som om torpeder na, äf ven
där nät funnits, lyckats bugta fram detsamm e så att explosion
inträffat i fartygssiclans närh et, därvid dock ägande ringa effekt;
bvarom äfven här nedan nämnes under minor.
Ffirsök hos oss har ådagalag t det kollossal a arbete en framru s::mde torped utveckla r, och hvarken t ågvirkes nät eller gröfre trästängsel i måttliga dimensio ner kunna hejd a torped en i dess bana.
Träffar pistolen trästängs let åstadkom m es naturli gtvis explosion men därmed också en sådan kraftig förstörni ng af
stängslet i träffpun ktens närhet att god plats beredes för en
TorpedtubeL

efterkom m ande torpert
H vad torpedtu ben beträffar synes den från seuast föregående sjökrig bildade uppfattn ing ytterliga re stadgat sig att
öfvervat tenstube r å större fartyg utgöra en fara för en själf
vid artilleris trider, som nu börja på öfver 7 000 m eter, ]warföre dylika tuber endast böra bibehålla s å mindre fartyg. Undervatte nstubern a torrl e dock äga sitt fulla berättiga nd e såsom
ett kraftigt morali skt skydd mot närgån g na fiender äfven sedan
fartyget blifvit m er eller mindre manöver odugligt .
Visserlig en bar und er kri get ej torpeden blifvit använd
som vapen, slagskep p och kryssare emellan, men \' id affärcl aude sf uppbrin gade fartyg bar torpeden blifvit amänd såväl
af kryssare som jagare.
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De förl ängda sk jutelistan serna på 2- a 3000 meter för
moderna torpeder komma helt säkert att inverka på eskadertaktiken och reglera angripar ens di sta ns under artilleris trid er
och i fl era facktidsk rifter uppmana s att ägna torpeclarmeringe 1~
ii de större krigsfart ygen berättiga d uppmärh :samh et samt varunnas för de från andra håll uttal ade åsikterna att borttao·a
b
värdesåsom
kryssare
och
p
slagskep
ån
fr
.d ervatten stuberna
lösa på grund af elen ri nga användn ing dessa tub er haft under sista kriget.
Efter en artikel i le Yacht anföres å sid . 489 i förra årets
tidskrift att fartygschef er sku ll e anse det som stor risk att
Bkjuta med und ervattens sidotube r, ocll det torde hafva sitt
berättiga nde då det samtidig t n ämn es att det gäll er det franska systemet , där innertub och sked hålles utvindad e före torkanpedskott och inn ertuben sålunda kvarblifv er i detta läo·e
o
olika
och
manöver
ets
fartyg
under
tid
:1g
lå
ske för ganska
farter.
Vid Armstro ngstubem a blir tidsmom entet för innertub ens
1
kvarst~ nnande i sitt ytterläge endast / 12 sekund.
Atskillig a olägenhe ter vidl åd a dock äfven denn a tub i
det att stora fordring ar ställas på de respek tive delarn,as
fun ktionerin g. Inn ertuben och torpede ns olika farter skola
vara så noggnum t afpassacle, att torpeden just fått så mycket
försprån g att densamm as styrknap par lämnar skeelen und er den
1
ytterläge . J\1ed
/ 12 sekund som innertub en befin ner sig i sitt
som önsktryck
jämna
så
a
erhåll
lyckas
aldrig
krut kau man
m. fordra
m.
r
ingsboxa
packn
i
r
ligt vore och olika friktione
behöfiiaa
och
nycker
ganska nuggran n kännedo m om•• t ubens •
b
småkorr ektioner vid skjutnin g. Osterrika re, holl ändare och danskar, bvilka äfven a nv~lnda Armstro ngs underva ttenstub er, hafva
öfvergifv it krut och använda luftutskj utning, hvarvid danskarn a
troli ge n lyckats, medels t tre lågtrycks accumul atorer per tub,
,ernå de bästa och jämnaste r esul ta ten.
För att frigöra sig från alla de olägenhe ter och kräfvanl1eter som vidlåder Armstro ngstuben har kapten
noggrann
de
A . Fallenin s oeb torpedin genjör E . Elmquis t kon st ruerat en
unel er vattens siclotub utan innertub och som i lmfvudsa k ser
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ut som en vanlig undervattens stä[tub med vidgadt mynningsstycke. Iden baserar sig på att få en tillräckligt stor utskjutnings hastighet på torpeden, så att, under fartygets fart, cl eftektionen ej skall hinna att åverka torpeden i större grad än
att torpeden hinner att klara mynningsstycke och sida.
Förberedande försök äro redan utförda i Carlskrona från
tub apterad å dockport, och resultaten visade sig öfver förväntan goda, i det att med endast 5 kg. tryck i tuben erhölls
29 m. utskjutningshastigh et å torpeden.
Enligt beräkningar fordras det med tubens til lhörande
munstycke 22 m. och med Armstrongs munstycke 24 m. utskjutningshastighet å torpeden för att i rätt tid gå fri fartygssiclan äfven med 18 knops fart å fartyget.
pen för pröfning af tuben tillsatta kommissionen har förordat anskaffande af en dylik tub (de utförda försöken hafva
företagets med en äldre, slopad 45 cm. öfvervattenstub) samt
elensammas apterande å en pansarbåt för anställande af fortsatta försök .
Visar sig denna tub uppfylla de uppställda fordringarna
skola stora fördelar vinnas genom en betydlig viktbesparing,
enkelhet i konstruktion, öfversyn och skötsel samt hastigare
klargöring för skott.
För närvarande pågå i F iume experiment med en undervattens siclotu b af W hiteheads patent, afseeld att slutpröfvas å
en österrikisk pansarbåt och lämnas längre fram en beskrifning
af densamma .
Minan har under det nu afslutade kriget spelat en långt
viktigare roll än man från början trott.
1
Särdeles användbar metod var den s. k. strö-mineringen,
Jf,.-ngtet bsantt t
ar yo·s o narna~ lämp- ehuru det visade sig vara ett tväeggadt vapen och vid Hera
liga kon- minsprängningar torde osäkerhet hafva råd t ifall skadan förstruktion för orsakats af egna eller fiendens minor.
För ryssarna, som blockerades, var det nödvändigt att
minskande
1
af exf?f o - iakttaga den största försiktighet vid sina företag mot fienden. ,
swn se e;:1
enär japanerna, i skydd af mörkret, ägde möjlighet att inmzten.
Minan s anv~nclanc1e i
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nera hamnarna hvarigenom ryssarna måste företaga besvärliga
minsvepningar för att göra hamn inloppen farbara. Och äfven
utanför det närmaste området ute i fria sjön rådde osäkerhet
för minpåstötning.
Japanerna å sin sida fingo äfven erfara risken att närma
sig hamn som skyddades aE minförsvar, och japanernas sorglöshet för minor i öppen sjö blef dem ödesdiger särdeles genom den väl utförda minutläggningen natten mellan den 14
och 15 maj 1904 af minutläggaren »Amnr», hvilken lyckats
utlägga cirka eu sjömils lång minlinje 10' från stranden på
en plats i öppna sjön, där man dagligen från land observerat
att japanska blockadBottan uppehöll sig. Som synes i förlusttabellen kostade det japanerna tvänne slagskepp.
Vid anskaffningen af minutläggare hade i Ryssland härskat olika meningar i det somliga ansågo denna fartygstyp för
stor, andra däremot ansågo elen lämplig.
Det förra partiet funno skäl för sin åsikt vid J enisej s
undergång under det andra partiet ansägo »Åmu?'S» minering
visa typens lämpli ghet.
Egendomligt nog lär J enisejs chef, som gick till botten
med sitt fartyg, varit en af de ifrigaste förkämpar för typen.
På grund aE den försiktighet som ryssarna måste iakttaga vid försök att lämna hamnen, kunde amiral 'l'ogo i lugn
uppehåll a sig å sin operationsbas vid Elliot-öarna, där han på
80' distans från Port Arthm låg skyddad för både minor och
torpeder'''), samt likväl i tid hinna ner till utbrytningen när
underrättelse därom medelst torpedfartyg eller gn isttelegram
nådde honom .
Ej nog med att båda parterna minerade ti ll sjöss utan
dessutom fylleles farvattnet utanför Port Arthur med drifvande
och losslitna minor eller fiytande torpeder, hvi lka ej ställts
för sjunkning.
Äfven VIadivastok lär man numera fått vissbet om att
japanerna inminerat, ehuru minorna lågo på 400 ä 500 m .
·:~)

Fartygen lära haft torp ednät uthängda.
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·distans från hvarandra hvarigenom den anställda skadan ej
lyckades blifva stor. Den från Tsushimaslaget undsluppn a
kryssaren Izumrnd lär stött på en mina innan fartyget blef
satt på grund och sprängdt i luften'~) .
Vid utbrytningen den 10 augusti had e japanerna utlagt
minor fr ån sina jagare, utan att de ryska kryssarna skid::ats
ut att hindra dem.
Minutläggning från jagare tillgick så att minan uthängdes akter ut på en däfvert och Jällcles därifrån und er fart
Sedan olyckshändelser inträffat med t\rä nn e jagare lära japanerna upphört med denna metod samt endast haft jagama som
skydd och blänkare för de ångare, som haft minutläggningen
om hand.
Det torde vara rådligt att verkställa noggranna prof
och vara ytterst försiktig om motsvarand e experiment skola
företagas med våra minor. Vissa förändringar torde för ändamål et vara behöfiiga.
Enligt uppgifter skulle de japanska minorna vara kulformiga
med ungefär 35 kg. bomull skrutladdning och ståltrådsförankring.
Strömslutningsanordningen skulle bestå af en på pendelfjäder sittande kontakthammare som vid minans påstötning
åstadkorn kontald mot en ring som omgaf hammaren.
Härigenom förklaras de ofta inträffade minexplosionerna i
upprörd sjö samt vid minsvepning så fort svepet rörde vid minan.
U ppgiftema att minor med l 00 a 200 kg. laddningar
skulle blifvit af :japanerna utlagda, torde vara felaktiga.
Utom den i förra årsberättelsen omnämnda Herzminan ,
lära de ryska minorna varit ungefär liknand e de japan ska
med 30 till 35 kg. laddning. Arven koniska minor sveptes.
Bland de flytande minor som fiskades och oskadliggjordes påträffades en rysk mina drifvande utanför Cbeefos hamn
på kinesiska kusten. Vid und errättelse härom utsändes från
U. S. S. »New Orleans» genast en officer för att oskadliggöra
m man .
·:·:·) Enligt tidningsnotiser om nyligen intrltffacle minpåseglingal'
synes farvattnet vid Yladivastok ännu vara gansim osäkert.
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Då man önskade att närmare und ersö ka densammas konstruktion, hvi lket näppeli gen kunde göras medan den befan n
sig flytande i vattnet, fastgjordes en sladd i en af minans ringar
Dch bogserade:;, den därefter till stranden af en liten ö, utanför
inloppet till Cheefo, där den sedermera halad es upp på land .
Minan besköts med en 1-pounds snabbskjutande kanon från
ångslup, hvarvicl ett skott genomträngde minan utan att dock
bringa den till explosion.
Minan antogs bafva slitit sig från minfältet utauför Port
Arthur.
Dessa minors konstruktion nödvändiggöra tändning genom
elektricitet. Genom projektilens inträngande i laddningen had e
de elektriska led ningama blifvit afklippta, och minan alltså
Dskadliggjord.
A minans öfre halfva fanns 5 st. hly-tentakler, som lwardera i sig innesluta en tunn glasbehållare fylld med saltlösmng.
När minan påseglas och dessa blytentaklor därvid deform eras springer glasbehållaren inuti dem sönder, bvarvid dess
vätska n edrin ner uti ett under dem befintligt kärl försedt med
zink-ko l-element. Nn alstras nästan ögonblickligen en elektrisk ström, som tänder primerna och bringar minans laddmng till explosion.
Minan var sferisk men tord e näpp eligen haft. elen kv~m
titet nf 113 kg. vått bomullskrut, som de amerikanska officerarne på ytlig beräkning antogo.
Sedan mekanismen blifvit omsorgsfullt undersökt, klargjordes minan med elektriska ledningar för tändning. Ledningarna fördes bakom en å stranden befintlig klippa, hvarpå
m i n an sprängdes.
Emellertid synes elen ryska miuans antändningsinrättnin g
Bj funk tio nera tillfredssti?llande, åtminstone beträffande detta
exemplar, ty i annat fal l borde den naturligen haha bringats
till explosion vid bogserandet eller upphalancl et å den steniga
stranden.
Enligt uppgift skull e japanerna äfven auvändt sam kul-
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formade minor najade till en gemensam tross, som sedan förankrades tvärs ryssarnas förmodade kurslinje med minorna
tiyt.ande något under vattenytan.
Sprängningen af .Petropawlowslc angifves bafva ägt rum
förmedelst. tre sammankoppla de minor, h vilka exploderat strax
efter hvarandra.
För att rensa minfälten lära japanerna helt enkelt begagnat sig af ståltrådslina, som släpades från tyå fartyg, fångande minorna i sin bukt, hvarvid en del minor explod erade
när svep lin an trä:ffad0 dem under det andra bogserades in på
grundt vatten och oskadliggjorde s.
Ryssarna lära gjort på samma vis men haft smådraggar
på sin släplina och tiytbojar på densamma.
Det säkraste medlet mot torped- och minexplosione rnas
inverkan torde utan tvifvel utgöras af fartygets bottenkonstruk tion sflmt rumfördelning en inombords.
Det skulle ligga n ära till hanels att 11ntaga, att det kraftigaste skyddsmedlet mot torpeder och minor skulle vara pansarklädsel runclt fartyget, men som trycket virl ex plosionen
fördelade sig jämnt till alla sidor med den kraftiga effekten
nära sprängcentra, visar sig fast pansarklädsel af f:l era skäl
opraktiskt.
Teoretiskt taget är verkan af en bomullskrutlad dning om
100 kg. på 150 cm. al'stånd mindre än l kg. sprängd på
25 cm. afstånd och 100 kg. i omedelbar närbet af trycksidan
verkar 10 gånger så kraftigare, som vid 150 cm. afståncl.
På grund häraf torde det vara opraktiskt att bafva pansar å fartygsbotten då undervattensva pnens explosionscent ra i
allmänhet komma i omedelbar beröring med fartygssidan, h varjämte den ökade vikten äfven lägger hinder i vägen .
Däremot torde den redan i föregående årsberättelse omnämnda pansrade vallgången äfvensom »trippe lbod ensystemet»,
hvilk a principer antagits såväl i franska som ryska marinern a,
vara ganska riktiga för åstadkommand e af goclt skydd, och
det framgår till och med af uttalanden i facktidskrifter, som
om torpednätens tid vore »all» och pansrad clubbelbotten skulle
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yara det enda rationella skyddet mot torped- och minverkan,
men för erhållande af fullt läm pli g konstruktion på dylik Clubbelbotton fordras praktiska försök och ej endast teoretiska
kalkyler.
För erhållande af ett verksamt undervattenssk ydd kräfvas tv änne hufvudfordrin gar:
l) Tillräcklig elasticitet inom de förbindningar och cell er,
hvilka hafva att mottaga den första stöten och där liksom en
buffert absorbera den första sprängverkan.
2) En från yttersidan tillräckligt aliägset belägen och stark
pansarplåtvägg som motstår den resterande sprängverkan samt
äger tillräckligt starka förbindningar att kunna förhindra vattnet att intränga inom fartyget.
1-\. ryska >> Borodino»-l<lassen och Cesarewitz lär parsarplåten som tredje botten ligga på cirka 2 meter från bordvartssiclan och torde i de flesta fall bidragit att hålla de torpederade fartygen flytande.
Cesarewitz hade oturen att blif\ra träffad akter ut, där
· dy lik pansarinnervä gg saknades.
Vid bestämmande af den bästa konstruktion å dessa bottnar får man äfven taga i betraktande att pansarväggen för
tredje botten samtidigt kommer så nära fartygssidan som möjligt, för att förminska kvantiteten af vattensamling ama mellan
bottnarna.
För att pröfva >>trippelbod ens»-systemcts fördel hafva torpedsprängning sexperiment företagits mot en modell till franska pansarfartyget Henri IV. På denna modell (PI. II, 1) utgjorde pansarplåten, af obekant tjocklek, tredje vägg på ett
afstånd at 1,2 meter från yttersidan. stridskonen till den vid
experimentet använda torpeden hade 100 kg. bomullskrutlad dning och åstadkom tvänne hål i pansarväggen af 1,4X0,75 m.
samt 0,8-t X 0,4 m. storlek sedan mellanväggen blifvit fullkomli gt för störd .
Fartygskonstru ktören N eudeck-Blockm anns efter teoretiska
beräkningar framlagda förslag (Pl. II, fig. 2) visar mellanrummen mellan de tre bottnarna, afdelad e i en massa smårum.
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Pansarplåten som utgör den innersta botten består af 40 mm.
nickelstål på 150 cm. afstånd från yttersidan. Mellanväggen.
ligger på 75 cm. afstånd från yttersidan.
L.

En påtaglig 3Yaghet i detta förslag är den massa förbindningar och stag i cel lsystemet hvarigenom en stelhet uppstår
i hela konstruktionen, hvilket strider mot punkt l i här ofvan
anförda fordringar.
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Af utrymmesskäl kan man ej anordna tredubbla bottnar
und er maskin- och pannrum, rnen här blifver risken för torped- eller minträff mindre, och användningen af extra säkerhetsåtgärd p!\ detta ställe öfverftödigt.
Fartygsskrofvens indelning i vattentäta celler har redan
med nuvarande konstruktioner visat sig funktionera fördelaktigt och inskränka explosionsverkningarna, men helt säkert
komma ytterligare åtgärder i detta afseende att iakttagas isyn·
nerhet för fartygens förskepp till och med främre eldrummeu.
Variabel motståndseffekt mot explosionsverkan framvisa
naturligtvis de ofvannämnda småcellerna, beroende på om de
äro tomma ell er fyllda . Aro cellerna fullständigt fyllda med
vatten ell er olja, så öfverföres explosionsstöten omedelbart till
innerväggen på grund af bristande elasticitet i vätskan.
Vid delvis fyllning af rummen inträder en afsevärd
minskning af tryckverkan mot innerväggama på grund af stötens absorbation i mellanrummen.
.Motsvarande försvagande af sprängverkan erhålles äfvell
genom att fylla cellerna med löst stufvade kol eller annan materiel, om man endast iakttager att tillräckligt stora luftfyllda
spelrum finnas mellan fyllnadsgodset.
Man har till och med föreslaget att insätta korrugerade
elastiska plåtskitvor i cellerna för att absorbera den kraftigaste
stöten och ändamålet skulle helt säkert vinnas, men behof af
rumm ens använd barhet för förråd samt möjlighet till öfversyn
af cellerna m. m. lägga hinder i vägen för dylik anordning.
U n der al la omständigheter är det nog fördelaktigare att
utfylla yttercellerna med lämpligt fyllnadsgods än att hafva
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dem tomma, ty enbart luft bildar visserligen en elastisk buffert
men af ringa motståndseffekt.
Huru föga detaljunderrättelser som ännu framkommit
rörande torpeders och minors sprängverkan under kriget, äro
de vunna erfarenheterna troligen tillräckliga att frammana
försök till förbättringar i konstruktionen af fartyg ens bottnar.
Den moderna tekniken skall helt säkert lyckas nedbringa
undervattensvapnens verkan på de stora slagskeppen, och vi
få troligen bevittna en lika energisk kamp mellan dessa vapen
och fartygens bottenskydd som förut och fortfarande råder
-emellan artilleri och pansar.
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Sammandrag af utförda handlingar med minor och
torpeder.
Datum.

1585.

1775.

1776.

1777.

1777.

1797.

jverkställare.j

Plats.

Handling.

Zambelli,
Antwerpen.
italiensk ingenjör.

Pontoner, försedela med mycket
stora krutladdningar och urverk, förda af strömmen ned
n1.ot bomstängsel, som fullständigt förstördes.
Kapten
Amerika.
Kapten B. bevisaels genom exD. Bushnell.
periment, att krutladdningar
lmncle bringas till explosion
unel er vattnet. Han konstru6l·ac1e elen första unclervattenstorpeclbåten.
New York. En undervattensbåt, konstruerad af sergeant E. Lee, anföll
engelska fregatten Eagle; men
oerfarenhet med dessa slags
båtar omintetgjorde dock företaget.
New Lon el- Minor clrefvo mot engelska fardon.
tyget Cerberus; de upptogas
ombord å en skonare, som befann sig framför, ombord å
hvilken de explocleracle, dödade 3 personer samt orsakade fartygets förlust.
D:o.
Anfall utförda mot flera engelska fartyg af en stor miingcl
flytande minor, gående uneler
namn af: ,'runn-bataljen>>, enär
minornas stonune utgjordes af
en tunna.
R. Fulton. Experiment Mindre lyckade försök mecl mipå Seinen i nor.
Frankrike.

Tidsh·ift i Sjöväsendet.

18
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DatturL

\verkstltllare. \

Plats.

-

Handling.

Datum.

\verl,ställare.l
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Plats.

H an dl in g.

----~----~----~-----------5. 7. 1801.

R. Fulton.

Aug. 1801.

1801.

Okt. 1804.

Okt. 1805.
15 okt. 1805.

20 juli 1807.
Okt. 1810.
1812.

M. Mix.

15. 6. 1813.

D:o.

1820.

Kapten
Johnson.

Försök med unclervattensbåt en
N autilus, som kröntes n'led
framgång; båten sänkte sig under vatten och uppsteg till
ytan flera gånger.
Explosion af en mina mot ett
D:o.
fartyg, som full stl'mclint förstöreles af 10 kg. laddning.
Boulogne. Försök att medelst mina förstöra ett engelskt fartyg, hvilk et dock svajade klart för torpeden ett ögonblick före explosionen, så att experimentet
m isslyckades.
Lorcl Keit utsände en expecliD:o.
tion för att tillintetgöra elen
franska flottan. Ett fel i minornas konstruktion h indrade
företagets lyckliga utförande.
Laddningen exploderade visserligen, men åstadkom ingen
skada å de fransk a fartygen.
Liknande expedition och likD:o.
nande resultat.
B1· iggen Dorothea f örstöreles
Dow er.
genom två drifvancle minor,
]war och en laclc1ac1 m ec185 kg.
vanligt krut.
New York En brigg gick till botten unel er
försöken.
Kommendör Radgers anföll sluD:o .
p en Argus.
Lyn, Haven- :Fullkomligt mis slyckade anfall
med clrifvande minor mot enBay,
gelska fregatten Plantagenet.
Amerika.
New York. Anfall mot engelska örlogsfal·tyget Ramilies.
1\ioulsford, Kapten Johnson fö r eslår att gå
med en undervattensbåt och
Becks
fastsätta en bogsermina på
England.
Bres t.

siclan af ett fartyg. Hans för slag förka stades dock af engelska r ege1·ingen såsom varande allt för diaboliska.
4 juli 1829. Öfverste Sa- \ Vare Pound Explosion mot en timmerflotte.
muel Colt.
Amerik a.
General
1839.
Portsmouth Förstöring af strandfyndet »RoPaisley. l
yal Georg. » Antändning medelst eleldricitet.
Kapten
1840.
England.
Försök m ed m inor mot >>John
vVarner.
O 'Gaun t» .
4 juni 1842.
Öfver ste
New York. Antändning af talrika minor
Colt.
medelst elektricitet.
20 aug. 1842.
D:o.
Floelen Po- Liknande försök mot en sko to ma c.
nare.
18 okt. 1842.
D:o .
New York. Liknande försök mot briggen
Volta.
Floelen Po- Ett fartyg på 500 tons, gående
13 apr. 1843.
D:o.
to ma c.
med 5 k nops fart, sprängdes
af en bottenmina medelst elektrisk tändning.
Juli 1844. Kapten W ar- Br ighton,
En skonare förstörel es af en
ner.
England.
granftt, framslungad uneler
vattnet.
l jan. 1845.
Öfverste
New York M:inor tänclfts medelst elektriColt.
citet ftf en person på 40 mils
afståncl.
1846.
Professor
D:o.
Uppfanns
bomullskrut, som
Schonbein.
18G3 gjordes anvfindbart fö r
krigsbruk af profe~sor Abel.
1846.
Sobrero .
D:o.
Uppfanns nitro-gl ycerin.
1854.
Ryssland.
Cronstadt. Anfall mot cle engelska fm-tytygen Firefly och .Merlin. ~E
norna exploderade allt för
lån gt från fartygen och stänkte
enelast vatten på fartygens
d ii ck.
18 febr. 1862. Konfeclere- Amerika.
De f edererades kanonbåtar sökte
rad e.
f orcera flod en Savannah men
bl efvo tillbalmslagna.

l
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D atum.

\v erkställare.\

Plats .

Två minor fö r störde de federeFloden
13 dec. 1862. Konfecl ereYazoo, Ame- rades kryssar e Cai1·o, som
rad e.
sjönk inom 12 minuter.
rika.
D e federerades monitor JJ1on Ouguch e,
D:o .
28 f ebr. 1863.
tauk skadades svårt af en miGeorgia.
n a ; den räddades genom att
sätta upp på en l erbank.
Uneler
försök att forc era farleCh
arleston
.
D:o
.
7 april 1863.
den förbi Charleston exploder ade en bottenmina nära intill
TVeehawk en, som do ck ej erhöll någon allvarsam. sk ada.
I1·on sides stötte uneler samma anfall mot en lJottenmina,
som do ck ej sprang, enär en
af de elektrisk a ledningarne
var afsliten.
De fed ererades kanonb åt Ba1·on
Floden
D:o.
22 juli 1863.
de Kolb träffades af en mina
Yazoo.
och Rjönk inom 15 m.inuter.
De federerades kanonbåt ComFloden
D :o.
8 aug. 1863.
moclm·e Bcwney skadade,; svår t.
James.
F artyg et gick m.ecl 9 knop då
explo sionen inträffade. Minan
var laddad m ec1 700 k g. kanonkrut.
Charlesto n. Do f edm·erades fartyg Ironsides
D:o.
5 okt. 1863.
anfölls af en torp edb åt. 'r orpedbåten förde en stångtorpod, ladelad med 30 k g . kru t.
D :o.
De f edererades ångfartyg MäD:o.
1863.
1'ion och Ett·i1ca sänktes gonom. egna minor.
D:o .
lionsatonic torp ederades under
D:o.
17 febr. 1864.
natten af en undervattensbåt ,
fö r sedd Jnad stångtorped. Bäcla fartygen sjönk o. Undm-vattensbåtens h ela b esättning
on1.kom.

l

Datum.

Handling.

[v erkställare

G mars 1864. Konf edererade.

l

259 -

Plats.

Car·oline.

H an dling.

Fregatten JJf.emphis anfölls af
en torpedb åt. Företaget missly ck ad es dock, enär stången,
på h vilken torpeden satt, brl\ckt es af fregattens propeller.
9 april 1864.
D:o.
J am es-flo- En stångtorped sk a dade svårt
den.
far tyget IV.finnesota.
April 1864.
D:o.
Florida.
En fl ytmina sprängde de feder erades transport Jl{aple Leaf
19 apr. 1864.
D:o.
Ch arleston. Fregatten Wauash anfölls af en
torpedbåt. D et hela misslyclmdes do ck.
6 maj 1864.
D:o.
James-flo- Commoclo?·e Jones sprl\ngdes fullden.
sil\ndigt genom en mina tänd
p å elektrisk väg o ch laddad
m ed !:JOO kg. krut.
au g. 1864.
D :o.
MobileD e federerades monitor Teviken.
cum sch stötte m ot en mina och
l
sjönk ögonblickligen . Chefen
och 70 man af b es l\ttn.ingen
dödades.
27 okt. 1864. Feder erade. Plymouth, D e f ederer a de lyckades för en
Amerika.
enda gång und er krig et, att
m ed minor spränga ett farty g.
D e konfeder erades kryssare
A lb ema?'le, sänktes genom en
Lay-mina, apterad sås om s tångtorpecl.
Roanoke9 dec. 1864. KonfedereD e federerade förlor ade ångarrad e.
floden.
u e Otsego och Bazeb y.
M. A. Nobel.
1864.
Tillverkning af dynamit.
1864.
K apten LupF iume
De första försöken med t orpepis och
Österrike.
der .
'\Vhitehead.
15 Jan. 1865. Konfed ere- Charleston. M:onitoren Patapsco gick förlorad e.
r ad genom att stöta på en
mina. 72 man dödades.
l mars 1865.
D:o.
Georgetown. D e f edererades ångare HcwvertJJ1oon gick förlorad.

is

l
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Datum.

\V erkställare.\

Plats.

Handling.

De federerade förlorade två
monitorer och tre kanonbåtar.
Den brasilianska örlogsångaren
Rio Janei1·o s tötte mot en bottenmina och sänktes uneler
bombardementet. ·
Antogs det elektriska ljuset för
England.
1874.
fartygs bruk.
3 mars 1877. Fransman. Ch erbomg. Experiment m.ed s t ångtorp eder
å 2 torpedbåtar af olika typer,
YmTow och Thomy croft, mot
en gammal träfr egatt om 2000
tons "la Bayonnaise", bogs erad af ett ånglinj eskepp. Försöket lyckades fullsttlncligt.
maj 1877. Engelsman. Ylo, I'eru. Shah utsköt motl'I~~rtsccw elenförs ta stridsladdade vVhiteheaclstorpeclen, som emellertid missade sitt mål, enär elen blef
utskjuten p å för stor elistans
från Inålet.
En rysk torp edbåt anföll utan
Batum.
Ryss.
12 m.aj 1877.
att ly ckas fl er a turkiska fartyg.
Löjtnant Do~dJCtS01U på Cesa1·eDonau,
D:o.
26 m aj 1877.
1citch och löjtnant Chestakow
Brailo,
på Xenie stinka Dul.m Seife
med stångtorp ecler.
Sex ryska torp edb å tar anfalla
Sulina,
D:o.
11 juni 1877.
turkiska kryssarna Fetch BuDonaLL
lenä, JJioocard e-111 ikhair o. Idglalich. Misslyckadt. 'l.'orpe clbäten n:r l sänktes ; chefen ,
löjtnant Poutshin och b esättningen tillfångatagas.
R.outschouk, Tio ryska barkasser utlade hotD:o .
20 juni 1877.
tenminor i flod en, ntlra RoutDonau.
schouk, clä d e anföllos af en
turkisk monitor. Ingen af dem
kom. att göra bruk af sin stångtorped.
Konfedererade.
Sept. 1866. Paraguay.

1865.

Mobileviken .
Currapaity
Pm·aguay.

D atum.

~ Verkställare.~

23 juni 1877.

R.yss.

23 och 24
aug. 1877.

D:o.

10 okt. 1877.

D:o.

Soulina.

27 dec . 1877.

D:o.

Batoum.

2i5 jan. 1878.

D:o.

D:o.

10 apr. 1880.

Chilenare.

Calla o.

Plats.

Handling.

Donau
(Alen ta-floelens mynning).
Sou.k oumKalch.

Två ryska torp edb åtar anföllo
en turkisk monitor. Misslyckaclt.
Makharoff anfaller uneler månsken med fyra torpedbåtar turkiska kryssaren A sscwi - Chefke.
lVIisslyckadt. Turkisk e ch ef en
hade utsatt en y ttr e b evakning, bestående af b arkasser,
som i god ticl varskodde honom, hvarigenom han kunde
mottaga anfallet m ecl en väl
underhållen eld.
Turkiska kanonb åten Suna går
förlorad genom sprängning af
en mina.
Turkiska eskadern anfalles af
fyra ryska torp edbåtar (hvaraf
två äro förs eelda m ed vVhiteh eacls torpeder). Misslyckaclt.
Ryssarn e afsköto två ViThiteheads torpeder, s om upptogas
af fi enden.
Två torpedbåtar, förs eelda n1.ecl
vVhiteheacls torp eder, anföllo
med framgång en turkisl-:: ångare, som sänktes.
P eruanska korv etten ,, Union >>
anfölls af en chilensk torp edb å t. lVIisslyckaclt.
·
G~tctcolda, ch ef löj tnant Goni,
ränn er uneler ingående till
Gallaos r edd p å en :fiskarbåt,
hvilken utkiken i cke varskott.
Vid omborcUäggningen afbrytes elen ena af de två stängerna till stångtorp ederna och
detta haveri räddar korve tten .
Chefen, Goni, väneler i alla
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Datum.

~Verkställare.!

Plats.

-263-

Handling.

händelser stäfven mot Union
och k largör elen enda torpeden, som återstod, hvilken
dock sprängdes 10 meter från
fienden.
Korvetten var omgiirclacl af
pallisacler, förankrade uneler
vattenytan och stöten mot clem
orsakade explosionen.
Pallisaderna blefvo fullständigt f öTstörda, men torpedbåten, som ej kunde använda
sin andra torped, måste draga
sig tillbaka.
Peruanarne försöka afskjuta en
11 n'laj 1880. Peruanare.
Callao.
själfgåencle Lay-torpecl mot
Blanco-Encalada. Den träffade emellertid en uppstående
klippspets och sprängdes helt
n är a kryssaren.
Samm.anstötnin g mellan torpedD:o.
,25 maJ 1880.
D:o.
båtarna Janaqnes (chilensk)
och Inclepenclencia (per uansk),
hvilka båda förstördes.
San Lorenzo . Förl oras chilenska transport ån3 juli 1880.
D:o.
garen Loa genom krigslist.
Loct hade siktat en barkass,
som syntes vara öfvergifven
och närmade sig den samt
började lossa dess last, som
bestod af frukt och grönsaker.
Härvid fö ljde en våldsam explosion. Barkassen innehöll
250 skålpund dynamit, in neslutet i en lång låda, som va1·
placerad mellan dubbelbottnar n. Mekanis1nen, son1 or sakade explosionen var inlagcl
i laddningen. Loa, som sjönk
på platsen, hade erhållit ett.

Datum.

!Verkställare.!

P lats.

13 sept. 1880. Peruanare.

Chancai".

23 aug. 1884. Fransmän.

Minfl o den.

Handling.

h ål, 14 fot långt och två fot
bred t.
Strax efter förlorade chilenarue
ett nytt far tyg, Covaclcmga,
uneler liknande förhållanden.
Uneler det denna aviso kryssade utanför Chanca"i, 29 mil
från Callao, siktades en barkass, som var förankrad niira
stranden. Den var fullständigt tom och ingaf inga som
hälst misstankar. Chefen gaf
order om att hissa elen och
ginorna höggos i ringbultarue
i barkassens botten. Knappt
hade emellertid barkassen lättats ur vattnet förr än explosion inträffade, som inom 2 a
3 minuter sänkte Covaclanga.
Två franska torpedbåtar anfalla
elen kinesisk a :flottan. Fullständigt lyckadt. N:r 46 anföll hryssaren Yang - vVoo om
1400 tons och sprängde sin
torped mot babordssidan, midskepps. Fartyget erhöll allvarsamma haverier, men lyckades mecl tillhjälp af sin maskin taga sig in på grundt vatten, där det sattes på land.
N:r 45 styrde mot transportavison Foo-Poo om 1258 tons,
och anföll på babords l:"tring.
Torpedbåtens buffert krossade fullständigt.
Foo -Poo h indrades från att
sjunka genom sin särdeles
starkt byggda akter och sina
vattentäta skott. Torpederna

-
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Datum.

[verkstilllare.[

14 febr. 1885. Fransmän.

27 jan. 1891. Chilenare.

23 apr. 1891.

D:o.

Plats.

Shei-Poo.

Pisagua.

Caldera.

Handling.

voro laddade med 14 kg._bomullskrut.
Uneler natten 14- 15 februari
sänkte tvänne ångslupar, beväpnade med Bayctrds stångtorpeder och uneler befäl af
kom.-kapten M. Gom·c1on och
löjtnant M. Dubo c, tvänne kinesiska fartyg i Shei-Poos
hamn. Fartygen vmo: fregatt en Ytt- Y u en och korvetten
Tscheng-K·ing.
Anfall mot halmaeecli sternas
kryssare Impe1·iul af en slup,
förseeld med sjillfgående torpecler och tillhörande kongressister·nas kryssare Blctnco-l!Jncaladct. Whiteheads-torpec1en,
ehuru utskjuten pä h elt kort
distans, missade sitt mål. Slupen återkom efter en helt kort
stund och gick nu till anfall
Misslycmed stångtorp ed.
kadt.
Anfall mot kryssaren BlancoEncrtlctdct af de två balmacedistiska torpedfartygen Conäell
och Lynch. Kommen på 100
meters afstånd afsköt Conclell
efter hvarandra tre vVhiteh eads-torpeder, som dock missade mål et. L ynch, som följd e
tätt efter, kunde skjuta sin
första torped på 50 meters afstånd, dock utan att träffa;
därpä girande styrbord hän,
afsköt Lynch ännu en torped,
som tritffade Blanco, hvilkon
härigenom sänktes på 18 m .
djup.
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Datum.

[verkställare.[

Plats.

13 juli 1893.

Siames.

Meimaur.

16 april1894. Brasilianare. Sancta Catharina.

Japaner.

As ou.

Kineser.

Yalu.

30 jan. 1895.

Japaner.

\Ve i-haiWei.

2 febr. 1895.

D:o .

D:o.

25 juli 1894.

7 sept. 1894.

l

l

Handling.

En undervattensmin a exploderade 50 meter framför fran ska avisaångaren Inconstunt
utan att åstadk omma n ågon
skada.
Torpedbåten Swnpaio afsköt på
200 meter en Schwartzkopftorp ed mot kryssar en Aqnidnlian. ::\Esslyckadt.
Scm11Jaio anföll därpå ånyo
och träffade denna gång krysAqwidctban
sarens förstäf.
sjönk på G meters vatten.
J apanska kryssaren ]{nniwa
silnkte medelst en s:jälfgående
torped afskjuten på 300 meters afstånd, tran sportfartyget
Kmrshiny, lastad med kinesisk a trupper.
Kinesiska torpedbåtar anföllo
uneler lopp et af striden vid
Yalu Hiyei och Sailcio. Två
torp eder afskötos mot Hiyei
och tre mot Sa'ikio; ingen
träffade sitt mål. Torpedbåtama blefvo icke beskjutna.
J apanska artillerister, som besatt forten vid inloppet, öppnade af misstag eld mot egna
torpedbåtar, hvilka nödgades
afstå från clet tillämnade anfallet och måste .sätta på land.
Torpedbåtm·na ledo i öfrigt ingen skada.
J apanska torpedbåtar, upptä ckta i gocl tid af kineserna, afstå från tillämnaclt anfall.

-

Datum.

!verkställare. \

Natten mellrm 4 och 5
jan. 1895.

Japaner.

l

D:o.

1895.

8 febr. 1904.

Plats.

-

Handling.

l

l

N at ten mellan 5-6 febr.

2GG-

D:o.

Kinesisk eskader anfalles af
japanska torpedbåtar. Torpedbåten n:r 5 skjuter sina torpeder för tidigt. Misslyckadt.
Torpedb åten n:r 22 skjuter 3
torpeder. Misslyckadt. Denna
torpedbåt förlorar sitt ror, går
på grund och slås söllCler nwt
klipporna utanför fort LungMiao-Tsui.
Torpedbåten n:r 10 anföll
Ting- Y~ten med en torp ed från
stäftuben. Torpeden blef sittande i tuben till följd af is,
som tilltäppte tuböppningen .
Girande babord h iiu utsköt
denna torpedbåt en andra torped på 275 meters afstånd.
Denna, som var riktad mot
målets miclt, träffade aktern
af det fientliga fartyget.
Torpedbåten n:r 6 anföll i
sin tur Ting- Y ven, med två
torpeder. Den första kunde
ej komma ur tuben, enär is
hindrade. Den andra gick midt
itu inuti tuben.
'l'orpedbåten n:r 9 anföll ett
avisofartyg utan framg:',ng och
sjönk själf just då elen skulle
lämna redelen.
Kotctka och torpedbåtarna n:ris
D:o.
11 ocn 23 afsköto 7 torpeder,
hvaraf Wei- Yuen, Chung - Y~teu
och Lai- Yuen blefvo träffade.
Port Arthur. 10 torpedbåtar (eller jagare) mot
P. Arthur o. 8 jagare (eller torpedbåtar) mot Talienvan-bukten. Anfall kl. 11 e. m. Af 25 afskjutna torpeder, de Hesta af
Wei-liaiWei.

Datum.

[verkställare.[

2G7

Plats.

HiLnclling.

35 cm. kiLlib er, träffade tre
Retvisan, 13000 tons, i bogen,
Cesarewitz, 13000 tons, akter
o ch Pallacla. 6 700 tons, midskepps; fartygen sattes på
lancl.
Chemulpo. Fyra torpedbåtar som. åtföljde
8 febr. 1904. Japaner.
japiLnska eslmclern afsköto tre
torpeder mot torpedb åten 1\.or
Tejets utan att träffa.
l Ryssar.
Minutläggningsfartyget J enisej,
Dalny.
11 f ebr. 1904.
2 500 tons, sprängdes af en af
sina egna förut utlagda minor.
Chefen och 90 man clnmlmacle
n'ir fartyget sjönk.
Kryssaren Bojm·in, 3000 tons,
D:o.
D:o.
19 febr. 1904.1
stötte på en mina, beslittningen öfvergaf fartyget, hvilket
dock Höt uneler ett pa1· dagar
tills det åter stötte på en af
Jenisejs minor och sjönk.
Japaner. P01-t Arthur. Af fyra utsända jiLpanska torpedbåtar påstodo tvänne af
dem att de lyckats torpedera
hvar sitt r yskt fartyg inne i
h amnen, men detta bestrides
af ryssarna.
Ryska och japanska jagare anD:o.
10 mars1904. Japaner och
föllo hvarandra. Rysk jagare
ryssar.
påstår sig sänkt en japansk
medelst torped, hvilket do ck
förnekas fr ån japansk si.da.
R yske torpedb åten BlastOT!J
Ryssar.
D:o.
skadar japanska kryssar en 'J'nkasctgo.
Port Arthur. Vid försök att afstänga inlopD:o.
27mars 1904.
pet medelst sänkande af lJiLnclelsfartyg spriingde en rysk
jagare en torped mot ett af
de japanska handelsfartygen
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Datum.

13 apr. 1904.

!Verkställare.~

Ryssar.

April 1904.

D:o.

122 apr. 1904.

D:o.

25 apr. 1904.

D:o.

25 apr . 1904.

D:o .

Plats.

Handling.

som därig enom fördes ur linjen och åstadkom lucka i fö rsänknin gen.
Port Arthur. Peh·o]Htvlo vsk, om 11000 tons,
amiral Makaroffs flagg skepp,
stötte p å ingående till Port
Arthur m.ot en m ina eller flera
dylika, förenad m ed kabel.
Minexplosionen åstadk om troligen explo sion af ammunitionsdurkar och pannor enär
far tyget s jönk inom cirka 2 minuter. 7 officerare och 73 man
räddades af 700 mans b esättning.
Strax eft e1· stöter slagskep p et Pouiedct, on1 12000 tons,
på en mina, hvarvid tre rum
vattenfylldes. Kunde taga sig
själf i hamn och var reparerad den 20 j Lmi.
D:o.
Minor påträffades på drift i
Gula hafvet och Petschili.bukten. En del bringades till explosion af japaner.
En slup, sysselsatt m ed utläggD:o.
ning af minor, bringar en mina und er akt er stäfven till explo sion. l officer och 20 man
dödades.
Två torp edbåtar af amiral J esGonsan.
sens Vladivostol:-eskacler sllnlm japansk a handelsångar en
Goye JJicmt.
J apanske 3850 tons å ngaren
Kor eaJGnchiu JJ1n ru m ed ammunibukten.
tion o::Jh förnödenhet er för
Kamimuras eskader p åtrilffas
af ryssarna samt sänktes slut-

Datum.

lverkställare. i

2 maj 1904.

Ryssar.

12 maj 1904.

D:o.

14 maj 1904..

D:o.

115 maj 1904.

D:o.

D:o.

D:o.

17 maj 1904.

D:o.

19 maj 1904.

J apaner.

Plats.

Handling.

ligen medelst en torped afskjuten från kry~sar en Rossija.
Port Arthur. Vid japanernas förnyade för sök
att försänka inloppet till Port
Arthur stötte A ·i kolat JJ1ct1"tt på
en mina 1000 meter från inlopp et och sjönk.
K en·viken. En mina exploderar invid sidan
å japanske torp edbåten n:r 48
under för sök att oskadliggöra
densam m a. En officer och 6·
m an dödades.
D:o.
Under liknande arbete stötte
japanske torp e dkryss aren Jlfiyalcn, om 1800 tons, på en mina som exploderade under aktern. 2 man dödades, 22 sår ades och fartyget sjönk efter
23 minuter.
Port Arthur. Slagskeppet Hats use stötte på
en af ryssarna för egående dag
utlagd mina. Babords prop ell er och rodr et sk adades. Under klargöring för bogserin g
och en half timme ef ter förs ta explosionen exploderade
en ny mina midskepps under
fartyget som genast sjönk.
J ap ~tn ska slagskeppet Yashima
D:o.
hir äfven stött på en mina och
blifvit rätt allvarligt skadad.
Händelsen ej b ekräftad, m en
fartyget saknas.
J apanska jagaren A ketz nki stötte
D:o .
på en mina utanför l1amnen .
En del japanska torpedb åtar
D:o.
försöka inminera hamninloppet. Ryssarna svepa följand e
dag och oskadliggöra 11 n1.inor.
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Datum.

[verkställar e.[

21 maj 1904.

Japaner.

6-11 juni
1904.
4 juni 1904.

7 juni 1904.

10 juni UJ04.

15 juni 1904.

Plats.

Datum.

[verkställare.~

16 juni 1904.

Japaner.

23 juni 1904.

D:o .

25 juni 1904.

Ryssar.

25-27 juni
1904.

Japaner.

Juni 1904.

Ryssar.

5 juli 1904.

D:o.

10 juli 1904.

Japaner.

13 juli 1904.

R yssar .

Handling.

Port Arthur. Torp edb åten Beschumni sk adades betydligt af en explo derande mina; båten h ölls flytande. En mina exploclm·ar 2
n1.eter h ån rysk a torp edbåten
Blastompny; skadan ytter st
ob etydlig.
J apanema lyckades oskadligTallenR yssar.
göra 75 minor i bukten samt
vanbukten.
30 minor i öppen sjö.
Ryska kanonbåten G?·emjaschtschy sänktes genom minexplosion ; närmare unelerrättelser
saknas .
Japaner . Port Arthur. J apanska minutläggningsfartyget Taihoku- 1J1aru bringar under minutläggning utanför
hamnen en af sina egn a minor till explosion. En officer
och 18 man c1öc1ac1es och 8
sårades. Följande dagen fortsättes minutläggning.
Vlaclivostok. Tyske ångaren Tibm·ius stöter
R yssar.
på en mina vid angöring af
vVlaclivostok. Stor läcka, 5
meter uneler vattenlinj en .
Ohinoshima. Ryska kryssarna Gromoboj och
D:o.
Rossia påträffa japanska transportångarna Eiitachi-lJinru och
Sctclo -lJiaru. Gronw uoj b eskjuter fö r st lfitachi-lJ{ct ru samt
afskjut er där efter en torp ed
som siinker elen. Rossia afskjuter två torpeder mot Sado1J1aru, en på ]war sida . Ångm·en sjunker ej utan clrifver
pi'L grund samt bergas seelan
till N agasaki.

1

i
<

i

Tidskrift i Sjöväsendet.

Plats.

Handling.

Port Arthur. En del ryska minor förstöreles
10' sydost om L iaoteshan af
japanska jagare.
D:o.
Åtta torpedbåtsanfall med försök att intränga i hamnen .
12 torp eder hittades följande
dag. Slagskepp et Pe1·esvjet lär
blifvit träffaclt.
D:o.
P å ingående stötte slagsk eppet
Sevastopol på en mina, blef
läck men flöt, intogs i hamn en och r eparerades genom
ett utomordentligt arbete. (Se
Mitth. 1905, sid. 471.)
D:o.
12:te torp edbåtselivisionen gör
anfall i hamnen, spränger och
och sänker minutläggningsfartyget Amur.
WlaclivoTyska ångaren Kina, förhyrd
s tok.
af ryska r egeringen för kolfl-akt Sachalin - Wlaclivostok,
afgick fr ån S till W. i juni
1904, men stötte i t rakten af
Askolel-ön på en mma och
sjönk omeclelbal"t, hvarvic1 en
stor del af b esättningen omkom.
Talienvan- J apanska kustförsvarsfartyget
Kctimon stöter på en rysk mina
viken .
samt sjunker. Chefen och 21
man drunknade. Besättningen
230 m an.
Port Arthur. 6 japanska torpedbåtar göra vid
midnatt anfall mot vaktbafvancle kryssaren. Två torpeder afskjutas utan r es ultat.
Engelska ångaren Iiipsctng sänD:o.
kes af misstag af en rysk torpeclbi'Lt . Största delen af be19
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Datum.

\verkställare. \

17 juli 1904.

Ryssar.

20 juli 1904.

D:o.

24 juli 1904.

D:o.

26 juli 1904

D:o.

Plats.

Handling.

sättningen och passagerare
räcldades.
WladivoTorpedbåten n:r 208 utgick
stok.
jämte 4 andra båtar från W.
mot Askold-ön. Stötte i närh eten af Skrydloff-ön på en
mina, som träffade akter ut.
Akterskeppet bortslets i höjd
med aktra tuben. Inneliggande torped gick till väders och
n edföll 20 m eter från båten
utan att sprängas . Båten
sjönk
Port Arthur. Engelska ångar en 1'akashimaMctnt med en del minladdningar sänktes af amiral J essen s
eskader.
D:o.
14:e torpedbåtsdivisi onen jämte
två japanska kanonbåtar och
några ångslupar påträffa ryska jagarna Lejtenant B~wjn
ko/f, Bojevoi och G1·osovoi. Tre
torpeder afskötos af jap anerna
med 11åföljd att Lejtenant Bur_jctko ft' sjönk och Bojevoi skadades, men b ergacles följ ande
dag af N O'lC i k.
D:o.
Seclan en del af japanska eskadern varit i kontakt mecl cle
ryska fartygen som varit utskickade att beskjuta cle japanska ställningarna i land
vid cle pågående anfallen p å
Port Arthur, skulle cle japanska fartygen draga sig tillbaka, hvarvicl Chiyoclct stötte
på en rysk mina som exploderade under styrborels bog.
Fartyget inbogserad es i sjuukancle tillstånd till Talionvan-

Datum.

jverkställare.J

25 juli 1904.

10 aug. 1904.

Japaner.

l1s aug. 1904.

Ryssar.

18 aug. 1904.

D:o .

24 aug. 1904.

D:o.

3 sept. 1904.

D:o.

D:o.

D:o.

18 sept. 1904.

D:o.

Plats.

Handling.

viken och efter provisorisk
t ä t n in g till J a p an.
Port Arthur. Efter att äfven denna dag varit ute och b eskjutit cle japanska ställningarna vid Lungvantang skulle r yska eskadern
återvända till Port Arthur
hvarvicl kryssaren Bajan stött~
på en miua och fick ett par
rum vattenfyllda men höll sig
fiytancle.
D:o.
Ryska Port Arthureskadern bryter ut hvarvicl japanerna på
e. m. samt följande natt göra
upprepade
torp edbåts anfall
utan effekt.
PaZlada antages blifvit skadad af torp ed enär svåra skador fanns akterut, clå kryssm·en unelersöktes efter Port
Arthurs fall.
D:o.
J apanska kanonbåten G·remjashi stöter mot en mina och
sjunker.
L ioutisch an. Ryska kanonbåten Ostwa schny
sjönk efter att hafva törnat
mot en mina.
Port Arthur. J apanska jagaren Vinoslioni stöter på en mina och går till
botten.
D:o .
J apanska jagaren Hctyatori stöter p <l en mm a o ch går till
botten.
D:o.
J apanska kryssar en ltsnkush·i ma stöter på en mina och
går till botten.
Duebukten. J apansk a kustför svarsfartyget
Hai-.Jen stötte på en mina och
sjönk. 4 man räddades af 200
m ans besättning.
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Datum.

lverkställare.l

20 sept. 1904.

Japaner?

30 nov. 1904.

Ryssar.

12 dec. 1904.

D:o.

2 Jan. 1905.

Japaner.

27-28 maj
1905.

D:o.

1

Plats.

Handling.

Port Arthur. ! Slagskepp et Sevastopol stötte
ånyo på en mina som exploderade vid samma ställe som
förra haveriet (24 juni), reparerades åter på 21/2 månad,
under beskjutning.
J apanska kustförsvarsfartyget
D:o.
Sei-Jen stötte på en mina och
sjönlc Chefen och 38 man
drunknade.
Japanska pansarkry ssaren TaD:o.
lcasago stöter på en mina och
sjunker.
Det sista fartyg som förstörD:o .
des i Port Arthm·s hamn var
slagskeppet Sevastopol, som
med torpednät ute torpederades efter tre anfall af jagare
och torpedbåtar, kunde dagen
efter förflytta sig med b åda
maskinerna till öppet vatten
där fartygsch efen (v. Essen)
sänkte fartyget på 45 m eter s
djup, där det ej kan upptagas.
Tsushima- Slaget i Tsushimasunclet. Blåst
med hög sjö uneler dagen, mojsund et.
nade af mot natten. Chihoya,
jagarflottilj en I-fi1·ose och Su~;u
ki anfalla slagskeppet Knjaz
Suvvaroff kl. 3,40 och 4,45,
första gången med ovisst r esultat; sista gången träffades
slagskeppet (af jagaren Murasame) babord akter. Fick 10
graders slagsida. Erhöll n ådes tö ten af en j agarflottilj kl.
7,2o e. m.
Efter solnedgången börj ade
de japanska torpedfartygen
Japanska torsina anfall.

Datum.

IVerkstlillare.l

Plats.

Handling.

·--~------~----------------

Japaner.

Tsuskhimasunclet.

peclflottiljen uppgifves hafva
bestått af 60 båtar i arbete
natten mellan 27-28 maj.
De två första torpedbåtsanfallen voro utan effekt, men
vid tredje anfallet började resultaten visa sig.
Senare uneler natten torpederades slagskeppet Sissoi Vepansarkryssarna
samt
l-iki
Aclmiral Nachimoff och WlaFartygen
climi1· JJfonomach.
höllo sig dock flytande till
morgonen då fartygscheferna
lä to(?) sänka dem för att undvika anfall från japanska kryssare som visade sig i närheten. slagskeppet NcwaTin torpederades kl. 2 på natten och
sjönk som en sten.
G1·onsky
Ryske jagaren
träffades under natten af en
torped akter ut. Chefen och
21 man dödades, 23 man slungades öfver bord och 25 man
räddades seelan cle sprängclt
fartyget i luften.
Tre andra ryskajagare blefvo
skjutna i sank.
Kryssaren Dmit1·i Donskai som
ännu den 28 på kvällen icke
strukit flagg, men blifvit illa
åtgången af artilleriet, blef
följande natt utsatt för upprepadetorpedanfallmed okändt
resultat, men följande morgon
anträffades fartyget drifvande
utanför kusten vid Ul Leong
Det sjönk snart.
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Tagna:
D a tum.

!Verkst ällar e.!

Plats.

Handling.

--------~--------~-------+-----------------------

Åtskilliga minor kvarligga
fortfaran de u tanför de rysk a
h amnarna och åst adkomma
sk ador. Enligt tidningsuppgif t er stött e en ångar e m ot en
mina u t anför \Vla div os t ok och
sjönk i n ovemb er 190fi och
samm a öde drabbade tysk e
ångar en Sevia i f ebruari 1906.
J ap anska slagskeppet Ascthi
samt kryssar en Asama lära under kriget s tött p å minor och
blifvit svårt sk adade ; den
förra blef r eparerad.

1

I sammandrag visar nedanstående tabell de förluster som
drabbade Ryssland under sjöslaget vid Tsushima.
Sänkta:
6 slagskepp: Knjaz Suwaroff, Borodino·~t Imperator Alexa nder
III, Oslabija, Sissio Veliki och Navarin .
l kustförsvarsfar tyg: Ad miral Uschakoff.
3 pansarkryssare : Admiral Nachimoff, Wladimir Monomach
och Dmitri Donskoi.
l pansardäckskr yssare: Svjetlana.
5 jagare: Buiny, Blestjaschtji, Besupresny, Bistry och Gronsky.
3 hj älpkryssare: Ural, Irkisch och Anadyr.
2 transportfartyg : Kam schatka och Rus.
Sprängda i

h~ften :

l pansardäckskr yssare: Izumrut.
"') Enlig t upp gifter i en del t idskrifter skulle såväl Borodino s om
·Imp er ator Alexander I II blifvit slutligen si:Lnkta me delst torp ed; andra
upp gift er h ålla för e a tt s agda f artyg blifvit s änkta m edels t artilleri eld.

2 slagskepp: Orel och Imperator Nikolai I.
2 kust[örsvarsfartyg : General Admiral Apraxin , Admiral Senjavin.
l jagare : Bedowy.
2 sjukvårdsfarty g: Kostroma (senare frigifv et) och Orel.
I n eutrala hamnar inlupn a :
3
l
2
l

pansardäckskr yssare: Oleg, Aurora, Zemtjuk (Manilla).
jagare: Bodry (Shanghai).
hjälpkryssare: Korea (Shanghai) och Terek (Tand-jong Prioh) .
minutläggniog sfartyg : Svir (Shanghai).
Till Wladivostok framkornrna :

l pansardäckskr yssare: Almaz .
2 jagare: Braoy och Grosny.
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Pl.ili

N edanstående framställningar af trenne uppfinningar äro
hämtade ur torpedingenjör E. Elmquists rapport från torpedbesiktning 1905.

Ny djupregleringsanordnin g.
(PI. III.)
Denna djupregleringsanordning är uppfunn en af holländske kaptenen A. van Stockum och pröfvades dels vid firman
Whitehead & C:o skjutbro, dels från österrikiske jagaren »Huzar» (af samma typ som Mode samt äfven levererad af firman
Yarrow Poplar, England). I anordningen, hvars princip framgår af PI. III, ersättes såväl djupregleringsfjädern , som pendeln af en kvicksilfverpelare, hvilken å bernliga rummets innersida trycker på en hydrostatisk piston med så stort slag,
att för pistonen fullt ute eller inne ungefär samma utslag erhålles å horizontala rodren som vid Whiteheads djupregleringsanordning, då piston och pendel samarbete vid en lutning af torpeden.
Någon olägenhet af ett så stort utslag af pistonen är ej
för handen, enär kvicksilfverpelaren och sålunda trycket å pistonen förblir detsamma i motsats till, då fjäder användes, i
hvilket senare fall fjäderspänningen och trycket ökas vid pistonens intryckning och vice verca. Enär öfre änden af röret
C, fig. l, h vilket inrymmer kvicksilfverpelaren, och h vars nedre
ända är förbunden till dosan A, är försedd med skål, B, blir
kvicksilfverpelarens höjd endast helt obetydligt förändrad, då
hydrostatiska pistonen är inne eller ute.
Vid en lutning af torpeden verkar genom den å Fig. l
visade anordningen kvicksilfverpelaren på samma sätt som pendeln uti Whiteheads apparat. Om kvicksilfverpelarens höjd är
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h, (se Fig. 2), då torpeden är horisontal, så blir densamma
h1 då torpedens spets lutar nedåt (Fig. 4). h blir då större
.än h1 , hvarföre kvicksilfverpelarens tryck ä pistonen, då torpedens spets lutar nedåt, blir mindre än då torpeden är
horisontal.
Härigenom kommer hydrostatiska pistonen genom vattentrycket att intryckas, hvarigenom de lwrisontala rodren erhålla
roder. Det motsatta äger naturligtvis rum , om torped ens
spets lutar uppåt.
Med denna anordning är någon balancering af torpeden
ej nödvändig.
Man tillser endast att de horisontala rodren kunna erhålla samma utslag såväl öfver som under torped ens centrumlinje.
Uti den verkliga apparaten är mellan locket Fig. l d och
skålen B fastskrufvad en gummiplatta, hvarigenom torpeden
kan vändas upp och ned, utan att något kvicksilfver rinner
ut, dessutom var skålen B i förhållande till dosa1~ och pistonen (g) mycket lägre belägen.
För att det oaktadt erhålla tillräcklig böjd å kvicksilfverpelaren var den af kvicksilfverpelaren och den af vattentrycket åverkade delen af hydrostatiska pistonen (q) af olika diametrar. (Se fig . 4). Den inre af kvicksilfverpelaren åverkade
(x) var större än den (y) för vattentrycket utsatta, såsom framgår af skissen, hvilken utvisar ungefär den verkliga anordningen.
Apparaten var anordnad endast för ett djup, men kan
lätt göras ställbar, om en len insättes t. ex. vid o, så att ståndarröret kan vridas i vertikalplanet och sålunda tryckhöjden
varieras. Genom att rörelsen till servomotorslid en sålunda
kan tagas direkt fr ån maskinrummet, utan att först genomgå
hemliga rummets skott förminskas anledning till friktionsmotstånd .
Såsom framgår af rapporten tillhörande skjutprotokoll med
bifogade djupdiagram sköts såväl från korg- som öfvervattenstub
irån skjutbro utan roderlåsning samt äfven från jagaren »Hnzan>
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med högsta fart; därvid äfven 36° akterligt, utan att abnorma
-djup erhöllos.
Så visade t. ex. djupdiagramm et vid skjutuing 35° akter·
ligt med torped försedd med Whiteheads djupregleringsanord ning betydligt större djup. (Djupdiagram från »Huzar» med
vVhiteheads apparat ej tillgängligt, ungefär samma som från
»Mode» vid skjutning under lika förhålland en) . Dessutom
sköts dels med kon 40 kg. lättare än den, för hvilken torpeden blifvit balancerad horisontal i kista, hvarvid den med
S tockum-apparaten försedda torpeden höll sitt djup, då återigen
den med Whiteheads-appara ten försedda kom till ytan .

Whiteheads nya undervattens bredsidetub.

(PI. IV.)
Anordningen består af en ytter- och en innertub, hvilken
senares främre ända bildar sked.
Innertubens bakre del löper tätt uti yttertuben. Tätning med packdosa finnes ej. För att förhindra att direkt
slag uppstår, då innertuben når sitt yttre läge, är en vattendyna anordnad efter samma princip som å Armstrongs under·
vattens bredsidetub. Den för öfver vända delen af skeden utgöres af ett gallerverk, ungefär af den konstruktion, som Fig.
l utvisar.
Torpederna för denna tub äro ej försedda med gejder
utan stöttas torpeden, då denna kommer ut i skeden , utaf ett
antal dörrar så anordnade, att dessa, då torpeden kommit utanför fartygssidan, genom en mekanisk anordning frigöras . Dörrarne äro fästade medelst gångjärn vid skedens öfver- och un·derkant och stängas på midten genom de å undre dörrarne
befintliga tapparue, hvilka lagra i motsvarand e öron å de öfre
-dörrarue.
Låsanordningen frigöres, genom att de undre dörrarn e
förskjutas i tubens längdriktning tills tapparna blifva fria ,
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hvarefter vattentrycket skall öppna dem. För sektion af sked
se Fig. 2.
Vid innertubens indragning tvingas dörrarne genom kilformade i innertubens mynning liggande skenor (a) tillbaka
till sitt låsta läge.
För tubens indragning finnes en i rummet mellan ytteroch innertub liggande anordning bestående af teleskopiskt konstruerade cylindrar, se Fig. 3. Luften insläppes genom ett
stången (a) genomgående hål samt genom kanalerna (b) till rummet (c), hvarvid cylindern (d) drages i pilens riktning, emedan
stången (a) är fäst i yttertubens lock. Cylindern (e) är fast med
skeden och innertuben . Då cylindern (d) blifvit fullt indragen,
kommer rummet (e) i förbindelse genom kanalerna (g) med
rummet (f), hvarigenom äfven cylindern (e) indrages. Cylinderns (d) och (c) främre ändar äro öppna.
Innertuben utskjutes medelst luft, hvarvid meningen är
att reglera utskjutningshastigheten och däJ·igenom äfven lufttilloppet medelst en centrifugalregulator ungefär af samma typ,
som användes å ångmaskiner.
Torpeden framföres i innertuben medelst en mekanisk
anordning; se Fig. 4. En med skrufgängor försedd skena, (a),
hvilken hildar mutter för en däri gripande skruf, (b ), är fästad
på yttertubens innersida. Skrufven sitter på inre ändan af
en mellan inner- och yttertuben liggande och vid innertuben
fästade lager hvilande axel (c). Axelns yttre ända uppbär
äfven en skruf (d) . Denna senare griper äfven i en med sKrufgängor försedd skena, (e) , hvilken ligger inuti tuben samt rörlig i förhållande till denna. A skenans inre ända finnes ett
bakom och emot torpedens stjärtstycke hvilande stöd. När
nu innertuben skjutes ut och dänned äfven den inre skrufven
(b), tvingas denna, hvars stigning är 45°, att rotera och därmed äfven axeln och skrufven (el) å dess yttre ända. Den i
innertuben liggande skenan blir därigenom äfven i förhållande
till innertuben utskrufvad och därm ed äfven torpeden. För
att öppna slussventilen finues en luftmotor.
Tuben är mera skrymmande och komplicerad än Armstrongstuben och ungefär lika tung, som denn a.
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Vid försöksskjutning-, som företogs i verkstaden blefvo cylindrarue för innertubens indragning sprängda samt tlere bultar
å yttertubens lock afslagna, oaktadt lågt tryck användes i
accnmulatorn.

der åtgår, för att den första reaktionen skall inträffa, d . v. s ..
bringa järnet i smält form. Under denna tid får dock ej någon starkare luftström träffa massan. Huru detta undvikes
kommer sedermera att visas. Antändningen af tbermiten sker
på så sätt, att en knallbatt affyras i magnesia, som då antändes och denna i sin mån antänder tbermiten.
Då torped skjutits under sådana förhålland en, att ej tillräcklig hastighet å luften erhållits för järnets förbränning till
järnoxid, har någon ökning af torpedens fart eller den i luftkärlet kvarvarande luftens mängd ej varit märkbar.
Då järnet återigen blifvit förbrändt, har å 2000 meter
en hastighetsökning af 3 knop erhållits. Enär försök ännu
endast utförts med en modern torped samt under kortare tid,
är ej otvifvelaktigt, att ännu bättre resultat kunna erhållas.
Vid försöken var hastigheten under banan jämn . Då
torpeden sköts med luftuppvärmning, måste naturligt vis för
uppnående af större hastighet äfven större arbetstryck i maskinen användas, men blef likväl på grund af uppvärmning
viktförbrukningen af luft ej större än vid skjutning med lägre
arbetstryck och utan luftuppvärmning. Den förut angifna fartökning är litet för hög, då tvänn e torpeder jämföras, hvaraf
den ena är från början konstruerad för uppvärmning, den andra ej . Apparaten väger nämligen ungefär 22 a 24 kg. och
insattes i en torped, hvilken utan Cl enna extra vikt hade lämplig flytkraft i salt vatten. Torpeden blef sålunda, med apparaten installerad , för tung och kunde endast skjutas med lätt
kon . En torped, som varit direkt konstruerad för apparaten
ifråga, måste för fl ytkrafts erhållande, vara försedd med mindre Iuftkärl, och sålund a äfven mindre luftkvantitet, hvarigenom naturligtvis hastigh eten reducerats.
Apparaten utgöres af förbränningsrummet, antändningsanordningen samt omkastningsventilen, hvilket alltsammans är
inneslutet i hemliga rummet.
Luftkärlet står som vanligt direkt i förbindelse med afstängings- och yllningsventilhusen , men äro dessa af utrymmesskäl placerade om styrbord . Afstängningsventilhuset är

Anordning för luftuppvärmning

torpeder.

(Pl. V.)

Anordningen är uppfunnen och patenterad af österrikiske
Fregatten-Capitan Pebal och ingenjör Fuchs. Patenträttigheten
har sedermera öfvertagits af firman Whitehead. Fullständiga
uppgifter om apparaten kunde ej erhållas, emedan anordningen
delvis hölls hemlig.
AnordGingen grundar sig på förbränning af thermit, en
mekanisk blandning af järnoxid och aluminium. Vid antändning äger € 11 kemisk reaktion rum, följande P.fter formel Fc2
03 + Al 2
2 Fe+ Al 2 03 , d. v. s. järnet blir fritt och syret i
järnoxiden bildar med aluminium aluminiumoxid. Järn et är
efter reaktionen i smält form. Skulle man endast kunna tillsi ,..,a denna reaktion vore för luftens uppvärmning i
g odoaöra
b
en modern torped en kvantitet af 14 ~t 15 kg. thermit erfordedia
och sålunda baenom den stora kvantiten eJ· Yara af prakb
tisk betydelse för uppvärmning af luften i en torped. I verkligheten användes endast 50 a 60 gram. Den erforderliga värmen erhålles, därigenom att en annan kemisk reaktion äger
rum. Om nämligen luften från luftkärlet med tillräcklig hasti ghet tillåtes träffa den smälta järnmassan, förbrännes denna till
järnoxid. Luftens hastighet regleras genom att göra mun- .
stycket å luftröret af större eller mi n dre diameter. Järnoxiden
kvarbliher del vis i förbränningsrummet und er det att återstoden medföljer luften, hvilk et framgår därutaf att oljan i
maskinen efter skjutning har en brun färg. Skull e för stor
kvantitet thermit användas, blir värmeutvecklingen så stark,
att rörledningar etc. smälta. Endast en tid af ett par sekun-

=
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medelst röret Fig. l och 2 (a) förbundet med omkastningsventilen, i stället för att, som vanligt, vara direkt förbundet
med gruppen.
Omkastnin{)'sventilhuset
är dessutom medelst röret ( b)
b
förbundet med gruppen samt genom_ röret (c) med förbränningsrummet.

dessutom medelst ett klent rör (f) 1 förbindelse med röret mellan gruppen och tryckregulatorn i maskinrummet.

Från förbrännin gsrummet utgår äfven röret (d) , hvilkct
förenar sig med röret (b) och sålunda står i förbindelse med
gruppen. Oljekatarakten (e) i omkastningsventilhuset står

Omkastningsventilen.

Denna utgöres af en ventil, Fig. 3 (q), med dubbla säten; det nedre något större än det öfre. Ventilen hålles tryckt
medelst fjädern (h) emot det nedre t>ätet, oberoende af hvad
tryck, som finnas i rörledningaru e, sålunda äfven då afstängningsventilen är öppnad, såsom fallet är då torpeden ligger i
tuben klar för utskjutning, emedan äfven ventilens nedre yta
medelst rören (a, b, d och c) står i förbind else med trycket
från luftkärlet. Så länge ventilen står i denna ställning kan
någon luftström ej passera röret (c). Skillnaclen i area mellan den öfre och undre ventilen är ej så stor, att trycket förmår höja ventilen emot fjäderkraften. Såsom framgår af föregåe:Jde förefinnes, då afstängningsventilen är öppen, samma
tryck i förbränningsrum och rörledni ngar som i luftkärlet.
Det ofv:mståencle är förhålland et så länge ej något öfvertryck finnes i röret (f). När nu torpeden utskjutes och pådragningsventilen genom hanens omkastande öppnas, rusar
luftströmmen genom röret (b) direkt till maskinen. Genom
röret (d) erhåller dock förbränningsrummet fortfarande samma
tryck, men någon luftström träffar likväl ej detta förr än omkastning af ventilen (g) ägt rum. Omkastningen tillgår på
följand e sätt. Röret (f) som förbinder oljekatarakten med
röret mellan grupp och tryckregulator, erhåller efter pådragningsventilens öppnande ett tryck något mindre än det i luftkärlet (mindre på grund af elen strypning, som äger rum i
rörledningar etc.), hvarvid kolfven (j) tryckes uppåt och därigenom äfven olj epistonen (k). Oljan i rummet (l) tryckes då
genom hålet (m) upp i det öfre rummet (n). Hålet (m) är
så afpassadt, att en tid af 7 sekunder åtgår innan öfverändan
af oljepistonen (o) träffar undre ändan af kolfven (i). Denna
senare tryckes fortfarande uppåt tills ventilen (g) tryckes emot
sitt öfre säte. Trycket å kolfven (j) vore ej tillfyllest att lyfta
Tidsk1·ift i Sjöväsendet.
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ventilen från det undre sätet, såvida ej detta vore något större
än det öfre. Orsaken härtill är den, att trycket i röret (b)
faller under vägen och blir därför trycket på ytenhet på ventilens underkant mindre än å öfverkant, på grund af att röre t
(el) är förenadt med röret (b) på en punkt, där trycket är
mindre.
Trycket å ventilens underkant ti llföres genom röret (el),
förbränning srummet samt röret (c). Sju sekunder är tillfyllest
för att den första reaktionen, d. v. s. bildande af flytande järn
må hinna äga rum. Efter 7 sekunder börjar luften sålunda
att genom röret (c) inrusa i förbränning srummet samt vidare
genom röret (el) till gruppen och sedan ventilen (g) nått det
öfre sätet, hela luftmassan. Ventilen hålles under hela banan
emot det öfre sätet af lufttrycket å kolfven (j). Då pådragnino·sventile
n efter utaången
distans afstän2:clts
och sålunda
o
b
'-'
öfvertrycke t i röret (f) upphört föres oljepistonen (k) med sin
kolf (j) samt oljan i rummen (l) och (n) ned i sitt ursprungliga läge medelst fjädern (p), äfvenså föres ventilen (g) genom
fjädern (h) ned emot det undre sätet.
Antändning sanordning en och förbränning srurnmct.

Själfva förbränning srummet utgöres af ett stålkärl (q)
Fig. 2), med kupiga bottnar, utförclt ungefär som luftkärlet å
en modern torped för att erhålla nödig styrka, enär förbri:i.nni ngsrummet måste uthärda samma tryck som luftkärlet. Förbränningsru mmets undre botten är inskrufvad och lödd, då
återigen den öfre tätas medelst packning.
Den öfre botten måste nämligen borttagas efter hvarje
skott i och för omladdning . Thermiten inlägges i en eldfast
degel (r). Förbrännin gsrummet aEdelas medelst en cylinder (s)
i tvänne delar, hvaraf det yttre medelst röret (c) står i förbindelse med omkastning sventilhuset , det inre åter genom röret
(el) med gruppen. Den genom röret (c) inrusande luften genomgår munstycket (u), hvars diameter bestämmer luftens

-

289 -

hastighet. Denna är så stor att uti den smälta järnmassan
bildas liksom en krater, gifvand e luften och järnet större ber öri ngsytor samt åstadkomm ande en så innerlig blandning, att
järnet förbrännes till järnoxid. Den uppvärmda luften passerar genom den med vertikala spår försedJa hylsan (t) samt
genom röret (el) till gruppen.
Förbrännin gsrummet är å öfverkant förbundet med en
vid hemliga rummets skal lufttätt fäst låda (v). Denna täckes
mede lst ett med packning försed t lock . Uti detta lock är anbragt affyringsanorclningen. Vid torpedens utskjutn ing åverkas banen (x) genom i torpedtuben befintlig koll'. Hanen drages akter öfver, hvarigenom spärret (y) och därmed äfven slagfjädern (z) fr igöres. slagstiftet (å) nedföres och träffar tändnålen
(ä), h varigenom tändbatte11 affyras. För att förhindra större läcka
är tändstiftets öfre ända formad till en ventil. Skulle emellertid denna eller förbränning srummets öfre lock läcka, så erhåller den sålunda i lådan (v) inkommand e luften aflopp genom en mindre säkerhetsve ntil (ö).
Öfver de här framlagda uppfinninga rna torde ej ännu
kun na fällas något afgörande omdöme i de försöksstadi um
hvari uppfinninga rna för närvarande befinna sig, men att döma
af hittills verkställda experiment och principen i förslagen torde
dock någon berättigad värdesättnin g kunna företagas.
H vad van Stockums cljupr·egleringsapparat beträffar förefaller anordningen mycket tilltalande genom sin enkelhet och
kraftiga och säkra verkan
Af djupdiagram men som åtföjde torpedingen jör Elmquists
rapport framgår att djupsvängn ingarna i början vi-sserligen äro
djupa men därefter blir banan mycket god och djupbanorn a
hafva nästan samrna utseende under hvilka förhållanden torpeden än skjutes, stillaliggand e eller uneler gång med 28 knops
fart i rät bana eller med vinkelskjutn ing.
Den allra största förd elen är, att man ej behöfver baluneera torpederna eller låsa rodren i olika lägen och enbart
denna fördel är ytterst tilltaland e.
Äfven vid försök mec1 torpeder försedda med 40 kg. lättare exerciskone r arbetade apparaten till belåtenhet.
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På grund af att en österrikisk sjöofficer under flera år
experimenterat med en apparat för liknande ändamål som
Stockums afser att ernå samt tirman Whitehead eller dess
funktionärer delvis engagr.rat sig med österrikaren, ville Whitehead ej öfvertaga van Stockums patent, ehuru resultaten voro
afgjort till densammas fördel under det att det österrikiska
förslaget ännu ej släppt inskjutningsbroförs öken på grund af
bristande jämnbet i resultaten.
Det vore att beldaga om pekuniära svårigheter skola fördröja fortsatta försök med van Stockums apparat och man får
hoppas att han lyckas förmå någon regering eller större finna
att åtaga sig att fortsätta försöken, samt gifva uppfinnaren ilen
ersättning han önskar erhålla för redan ntgifna om kostnader
för patenter och försök.

torde vara tvifvelaktigt såvida man vill hafva någon fart på
innertuben.
Enligt uppgift skulle nämligen allt funktionera i affyringsögonblicket. Anordningarna för invinclning äro just ej häller
tilltalande.
Lägger man härtill att tuben är belamrad med centrifugalregulatorkranar, ventiler och manometrar för alla sina luftrum , cylindrar och kanaler och att alla dessa apparater skola
hanciteras och påpassas, så må man beklaga det fartyg och
den personal som lyckliggöres med uppfinningen.

Pebal och Fuchs luftuppviirmningspa tent.
Luftu ppvärrnning för torpeder bar utgjort ett svårlöst
problem under många år och talrika experiment hafva utförts
dels medelst kemiska blandningsmetoder dels medelst luftens
passerande öfver låga.
Den ofvan boskrifna metoden synes hafva på ett lyckligt
sätt kommit frågans lösning på lifvet, men ännu återstår att
se hvad torpedens maskineri, gyroskopsslider m . m. tycka om
elen järnblandade luften. Och hvarifrån skall man taga viktbesparingen motsvarande apparatens vikt 22 a 24 kg.?
Får man det frål1 luftkärlet så minskar man luftkvantitetPn och därmed elen fart man medelst värmen vunnit.
En fördel med anordningen är att ingen förbränning
apparaten äger rum, om ej luftpåsläppning sker.
I vissa försöksapparater tändes nämligen värmekällan
äfven om torpeden efter utskjutning ej kommer igång, !warvid trycket i luftkärlet torde stiga så högt att explosionsfara
kan inträffa.
För våra vinterskjutningar torde luftuppvärmning hos
torpederna vara önskvärd.
(Forts.)

vVhiteheads undervattenssidotub hade vid tiden för rapportbeskrifningens uppgörande ännu ej lämnat verkstadsprofven och resultaten där tyckes ej vara fördelaktiga såsom i beskrifningen angifves.
Vid detta faktum och med en blick på skissen som angifver bufvuddragen af förslaget, är det med förvåning man erfar att en dylik tub lär skola insättas å ett österrikiskt pausarfartyg för att pröfvas; förmodligen doe;k ej förr än något
så när gynnsamma resultat erhållits i ue förberedande försöken.
Armstrongstuberna , hvilka med sina fel, som likväl torde
kunna med vissa iakttagelser förminskas, äro ej så skrymmande och kotnplicerade som denna försökstub och tyngden
lär vara ungefär lika.
Visserligen ligger torpeden i frigöringsögonblick et väl
stöttad mot tubens luckor, hvilka på en gång skola frigöras
och slå upp, men bara anordningarna för dessa luckors uppoch hopfällande torde gifva många anledningar till haverier.
Att innertuben under sin forcerade fart ut utan haverier
skall, medelst skrufanordning som får sin rotation mot en fast
skena på yttertuben, vinda ut torpeden till sin rätta plats,

+
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Arsberättelse i navigation och sjöfart.
Af ledamoten E. Hiigg.

I.

Navigat ion.

Under de senaste åren hafva såväl utomlands som inom
Sverige betydande förbättrin gar vidtagits beträffand e ett af de
viktigaste navigering smedeln, ko"mpasse n. Inom vårt land har
man särskildt åt spritkomp assen lyckats gifva en utveckling ,
som i hög grad nedbringa t de olägenhet er, hvilka äro med desamma förenade
Det torde därför kunna vare lämpligt att i korthet augifva de grunder, bvarpå denna utveckling är baserad. Hedogörelsen därför bär uedan är delvis stödd på antecknin gar,
gjorda af kaptenen G. Starck, dels å uppgifter, erhållna af
mekanike rn F . J. Lemcke, och slutligen på egna iakttagelse r.
För vinnande af öfverskåd lighet har i denna framställn ing
.äfven medtagits ett och annat, som redan berörts uti föregående årsberätte lser.
Genom införande t af spritkomp asserna vann man ökade
möjligbet er att gifva kompasse n goda magnetisk a egenskaper.
'fy då större delen af den absoluta tyngden bos ros, nålar och
ftottör uppbäfves af vätskan, kunde man förse dessa kompasser med relativt stora och kraftiga magnetnå lar, bvarigeno m
äfven ett stort magnetisk t moment och stor inställelse förmåga
erhölls. De häftiga svängn ingar hos rosen, hvilka, om man

1..
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l
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hade att göra med en luftkompasfl, skulle blifva en följd af
detta stora magnetisk a moment, mildras genom friktionen mellan vätskan och rosen. Hos spritkomp asser kan man således,
i motsats till hvad fallet är hos luftkompa sser, ej ta la om för
liten svängning stid, äfven om friktion en skull e kunna nedbringas långt mer än man hittills lyckats göra. Om sålun da icke
några svårighete r förefinnas att gifva spritkomp asserna ett stort
magnetisk t moment, kunna å andra sidan de mekaniska e_genskaperna icke så lätt bringas till önskad beskaffen het.
Goda mekaniska egenskape r erhåll as genom sådana anordningar , b vilka dels nedbringa den verkan , temperatu rförändringar ntöfva på kompasse n, dels i största möjliga grad
upphäfva friktionen .
Att en förändring af terrjperatu ren hos vätskan äfven
kan inverka på kornpassens arbete förbises i allmänhet . Det
är emellertid tydligt, att kompassro sen vid ökad värme och
således mindre specifik vikt hos vätskan hvilar hårdare på
stiftet, och att å andra sid an rosens tryck på stiftet minskas
vid temperatu rsänkning . Dessa viktföränd ringar äro icke obetydliga, hvilket bland annat framgår af de kända fall , då rosen vid kall väderlek flutit upp mot glaslocket Således för att minska den verkan, temperatu rförändrin gar utöfva på
kompasse n, måste man åt kompassro se n med ftottör och nålar
gifva små dimension er.
Man har vidare att taga hänsyn till friktionen mellan
kornpassrosen och vätskan. Friktionsm otståndet kan stundom
blifva högst betydande och orsakar då till och med afsevärda
fel i inställelsen. Vid kursförän dringar och däraf följande
deviations förändring ar måste rosen i vätskan utföra en vridning för att inställa sig efter de magnetisk a krafternas nya
fördelning. Denna vridning härnmas genom friktionen mot
vätskan. För att i största möjliga m ån öfvervinn a denna friktion, måste man åt rosen med fl ottör och nålar gifva den
minsta möjliga och på samma gång fördelaktig aste yta. Vienär kompass-s kålen vid girar genom friktion sätter
dare vätskan i rörelse och denna i sin ordning sträfvar efter att
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rosen med sig, bringas denna att följa med i giren eller
»släpa», som det vanligen kallas. Släpningen ökas i direkt
förhållande till kompassros ens diameter, detta emedan vätskan
får större bäfarm att arbeta på ju större diametern är. Af
denna anledning anser Deutsche Seewarte spritkompas ser med
mera än 200 mm. diameter å rosen vara oauvändbar a ombord .
Vidare ökas släpningen ju närmare rosen kommer till skålens
väggar, enär vätskan här får den hastigaste rörelsen. Genom
experiment har mekanikern Lemeke kommit till det resultat,
att rosens ytterkant bör hållas omkring 15 mm. från skålens
väggar.
Då magnetnåla rnas tyngd till stor del bestämmer flottörens storlek och tyngd , är det fördelaktigt att använda nålar
af sådan form, hvilken per viktenhet hos magnetnåle n gifver
största möjliga magnetiska moment. En stålplatta af en viss
tyngd och den form, som angifves i tig. l a, kan på grund
af den större ytan bibringas större magnetiskt moment än en
lika tung cylindrisk stålstång. Man har vid are funnit, att det

tion med platta och lätta nålar, inneslutna i flottören, med ~:..n
annan å en del äfven nya kompasser förekomman de konstruktiou, se tig. B, hvarest nålarna äro cylindriska och mycket
stora samt fästade utanpå f-lottören, och man skall genast inse
den föregående anordningen s stora öfverlägsen het.

dr<~ga

Fig. 2.
(JJfognetsystemet ·i Lem ekes nya sp1·itkompctss, seclt 1tppifrån och
något från sidan.)

Fig. 1.

a

c
största värdet af magnetiskt moment per viktenhet erhålles,
om åt stålplattan gifves en åt ändarne tillspetsad form (fig. l ,
b och c). Mekanikern Lemeke använder af konstruktion sskäl
den senare formen och äro i hans nyaste kompasser magneterna inneslutna i flottören samt ordnade som tig. 2 angifver.
Detta att innesluta magneterna i Hottören är naturligtvis
af stor betydelse för minskande af friktionen.
Man behöfver endast jämföra denna Lemekes konstruk-

Det har vid försök å sjöinstrume nt- och sjökarteförr ådet
i Stockbolm visat sig, att kompassros or af Lemekes nya konstruktion vid en kringsvängn ing af 360 grader på en minut
endast släpa med 2,5-3,5 grader, då å andra sidan släpningen för nya kom passrosor af den i fig. 3 angifna konstruktionen varierar mellan 6,7 och 7,3 grader. De stora och kraftiga magnetnåla rne å den senare rosen uppväcker för öfrigt
en ganska betydande induktion på omgifvande föremål af
mjukt järn, särskildt kompensato rerna, och åstadkomm a därigenom rubbningar i deviationen. I sammangha ng härmed
m å framhållas, att ett magn etiskt moment af 50 milljoner G. E.
är fullt tillräckligt vid väl konstruerad e spritkompas ser och
att man ej bör gå högre än till 60 miljoner G. E.
Om ofvanståeud e grunder för spritkompas sernas konstruktion sammanstäl las, erhålla vi följande hållpunkter :
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l. Kompassrosen med flottör och n ålar skall hafva liten
tyngd och små dimensioner (en diameter icke öfverstigande
200 mm.), detta dels för hämmande af temperaturförändringars
inverkan, dels för minskand e af friktionen (släpningen).
2. Flottören med nålarna bör så anordnas, att ytan till
sin form så litet som möj ligt bidrager till friktionens ökande.
3. Kompassrosens diameter bör vara så afpassad i förhållande till skålens diameter, att ett mellanrum af omkring
15 mm. erhålles.

Fig. 8.
(F'lottö1· med magnetsystemet fä stadt på unde1·kant.)

4) N ål systemets magnetiska moment bör falla mellan 50
och 60 miljoner G. E., det bör ej under några förh ållanden
tillåtas öfverstiga sistnämnda värde.

Fig. 4.

Fig. 5.

(Den mt?·arande indelningen af kompassrosen.)

(F ö1·eslagen indelning af kompassrosen .)

Fiq . 6.
(Kompass ro.~

med

cl~tbbel

,gmcle1·i ng.)
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Som allmän regel gäller dessutom, att man vid konstruktionen af spritkompasser icke får låta det magnetiska momentet och motstånde t så att säga springa i kapp med hvarandra,
ty då skall man säkerligen komma till mycket dåliga resultat.
All omsorg bör inriktas på nedbringandet af det mekaniska
arbetet och det maguetiska momentet bör afpassas eft er det
resultat, hvartill man därvid kom mit.

D å de moderna spritkompasserna hafva en i jämförelse
med äldre dylika kompasser a fsevärdt mindre diameter och
till följd däraf äfveu mindre tydlig gradering (fig. 4), synes
det nu vara en lämplig tidpunkt att väcka frågan om en modernisering af kompassrosens indelnin g i streck och grader och
får jag därför framlägga följ ande förslag, åskådliggjordt i fig. 5.
1. streckindelningen inskränkes till de 32 hela graderna.
2. Endast hvarannan grad angifves.
3. H var tionde grad markeras med ett längre streck än
de öfriga graderna.
Anm. Det från några håll gjorda förslaget att låta
gradindelningen fortgå i löpande följd till 360° torde i praktik en förorsaka sto ra svå righ eter, såsom fö ranledande en omm·betning af de flesta nuatiska tabellverk m. m. En dubbel
gradering, sådan som den i fig. 6 framställda, tord e däremot
af taktiskt-nautiska skäl vara att rekom mendera för örlogsflottans farty g.
Sannolikt kommer en en li gt ofvanstående förslag indelad
kompassros, seda n man någon tid fått vän ja sig med densamma, att blifva fördelakti gare än de nu använda såväl för
navigatören som för rorgän garen.

*
Beträffande kompassernas handbafvande ombord må framhållas, att man under kall väderlek bör hålla såväl oljelam-
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porna som glödlampan i kupolen brinnande och att man under varma och soliga dagar bör anordna luftväxling i kupolen,
t. ex. genom oljelampornas urtagande. Vidare bör kompassrosen så litet som möjligt utsättas för det direkta solljuset, ty
erfarenheten har påvisat, hurusom detta bringar den hvita
färgen å kompassdosan och å rosen att mörkna.
H vad öfriga n a vigeringsm edel angår, må påpekas, att
släploggarnas indikatorhus icke, som ofta sker, böra smörjas
med vanlig maskinolja, ty i synnerhet vid kall väderlek
tjocknar denna olja lätt och förorsakar sådan friktion, att loggen blir missvisande. Symaskinsolja eller annat därmed jämförligt smörjmedel bör i stället användas.

*

*

Under somrarna Hl04 och 1905 pröfvades, förstnämnda
år å torpedbåten Bris, 1905 å torpedbåten Orkan och torpedkryssaren Clms Horn, ett af undertecknad uppfunnet r·örligt
styrstreck, och har sedermera marinförvaltningen pa grund af
Fig 7.
(Det 1·örliga sty1·st1·ecket.)

befria navigatören från all räkning med missvisningen. Därigenom vinnes elen, särskilclt vid navigering nattetid i skärgård afsevärda fördelen, att man direkte kan gifva den från
kortet tagna rättvisande kursen åt rorgängaren och sedermera
göra den rättelse, som föranled es af deviationen . Äro kurserna korta och deviationen liten, kan den senare, utan att
nämnvärdt fel uppstår, lämnas utan afseende, hvarigenom man
endast behöfver räkna med rättvisande kurser.
Vid pejling behöfver man, hvilket lätt inses, lika litet
som vid kurssättning bekymra sig om missvisningen.
I våra trakter, där missvisningen är relativt liten och i
synuerhet å vår östra kust 1 hvarest den varierar mellan 4 och
8 grader, kan det rörliga styrstrecket användas utan att dess
förflyttning åt sidan blir oläglig för rorgängaren.
Anordningen med det rörliga styrstrecket förhindrar naturligtvis ej, att kompassen användes enligt de vanliga grunderna; styrstrecket ställes då på noll. Vid kompensering och
deviering skall styrstrecket naturligtvis äfven vara ställdt på
noll.
Som af figuren framgår , består det rörliga styrstrecket
helt enkelt af en skruf (a) med axel, hvilken genomgår en
vattentät packningsbox i glaslocket och med ett dref åverkar
den på baksidan af bågen (b) fästade, med kuggar försedda
löparen (c), å hvilken styrstrecket är anbragt. Bågen bar en
gradering från O grader åt vänster till 16 grader (västlig missvisning) och åt höger till 6 o (ostlig missvisning). styrstrecket
till verkas af mekanikern F. J. Lemcke, Stockbolm.

II.
förslll.g från högste befälhafvaren förordnat, att detta styrstreck
skall apteras å de kompasser, h vilka afses för våra nya jagare
och torpedbåtar.
Det rörliga styrstrecket (se fig. 7) har till ändamål att
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Sjöfart.

Sedan åtskilliga år tillbaka har frågan om kontrollanstalter· fö'r skeppslanternor och nautiska instrument varit under
ompröfning men ännu ej erhållit sin lösning. Frågan väck-
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voro 1983 segelfartyg (271852 tons) och 987 ångfartyg (375999
tons). Fartyg om mindre än 20 tons netto äro ej medräknade i dessa summor.
I jämförelse med det föregående året visar bandelsflottan
under 1903 en minskning af 17 fartyg och en ökning i tontal af 12118 tons.
I och för en lwstig öfverblick af lastningsförmågan hos
1903 års svenska handelsflotta, är denna i nedanstående tabell
uppdelad i trenne kategorier, bestämda genom vissa tontalsgränser.

tes af nautiska och meteorologiska byrån och dess betydelse
för sjöfarten har sedermera framhållits af rikets trenne inspektörer för passagerareångfartyg. Inspektörernas skrifvelse i ärendet remitterades till marinförvaltningen, kommerskollegium
samt nautiska och meteorologiska byrån, hvilka samtliga uttalade sig för vidtagandet af sådana åtgärder, hvilka kunde
leda till införandet af goda skeppslanternor och tillförlitliga
nautiska instrument å vår handelsflottas fartyg. Det torde ej
häller vara tvifvel om, att en dylik kontroll är synnerligen nödvändig, ty sådana saker som illa afskärmade sidolanternor,
otillräcklig lyskraft hos skeppslanternorna, föråldrade kompasser m. m. äro ju lyten inom den svenska sjöfarten, hvilka
böra aflägsnas så snart som möjligt. Det kan i sammanhang
härmed påpekas, att de föreskrifter om skeppslanternornas
egens kaper, afskärmning och användande, hvilka äro gifna i
1898 års reglemente för undvikande af ombordläggning, äro
alltför sväfvande för att gifva godt stöd äfven åt den ofullkomliga kontroll, som nu är lagstadgad.
De, som väckt frågan angående upprättandet af kontrollanstalter för skeppslanternor och nautiska instrument, hafva
tänkt sig dylika anordnade i Stockholm, Göteborg och Malmö
samt dessutom antingen i Hernösand eller Sundsvall; anstalten i Stockholm skulle tillika vara det centrala verket. För
den händelse dylika anstalter skulle blifva upprättade, borde
naturligtvis örlogsvarfvens sjöinstrument- och sjökarteförråd
konstitueras som kontrollanstalter för örlogsflottans skeppslanternor och nautiska instrument, detta af många skäl, hvilka
dock icke här behöfva omnämnas.

:::

:20 - /200 tons.

segelfartyg...............
Ångfartyg .. .. .. .. .. .. .. .
Surnma

Antal.
1556
563
2119

Tons.
107371
47781
155152

200- 500 tons.

Antal.
357
171
528

Tons.
108697
54723
163420

500 tons elle1·
cläJ'öfver.
Antal. Tons.
70
55784
253
273495

323

329279

Medeltontalet var för segelfartyg 137 och för ångfartyg
381 tons.
Sedan lång tid tillbaka äger Göteborg det största antalet
fartyg , ö2 sege lfartyg om 21723 tons och 213 ångfartyg om
112 639 tons. Efter Göteborg kom mer Stockholm med 43 segel- och 184 ångfartyg och ett tillsam manlagd t tontal om respektive 7719 och 81765 tons .
Den öfvervägande delen al' handelsflottan, 1681 fartyg
om 530648 tons, var år 1903 insatt på utrikes sjöfart, under
det att 1043 fartyg om 88 236 tons voro upptagna uteslutande
af inrikes sjöfart.
Handelsförbindelsen sjöledes mell an Sverige och utlandet,.
sådan den visar sig genom ankomsten och afgången al' olika
nationers fartyg till och från de svenska hamnarna, angifves i
nedanståend e tabell:

*
:l:

segelfartyg, lastade: ...... ..... .. ..
i barlast: .... .. .. .. ..
Ångfartyg, lastade: .. . ........ . .... ..
i b arlas t: ............. ..

Sveriges handelsflotta bestod vid 1903 års utgång af 2970
fartyg, tillsammans mätande 64 7 861 regiötertons. Af dessa

Sumn1a
J>

Anläncla {a1·tyg.
Antal.
'l'ons .
9216
600777
10074
728964
605D
3409547
11151
4325841
36500

9065129

Afgängna {a1·tyg.
Antal.
'rons.
13154
1168525
6300
175509
7700
4711134
9390
2996855
36544

9052023 ·
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D en största trafiken sjöledes har ägt rum på nedanstå·ende fyra städer:

D en svenska sjöhandeln å främmande länder under år
1903 var fördelad på följande sätt:

Anlända och afgängna fa?'f!Jg.

Anlända och afgångna fu?'tyg .

Antal.
Stockholm... ...... ... .. . ... ... .. . ... ... ... .. . .. .. ..
Göteborg .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Malmö .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..
Helsingborg............ .. . .. . ... ... .. .. .. .. . .. ... .

3951
5014
11040
10244

'rons.

1469991
2333575
3072663·,:·)
2201849·:·:..:·:')

Om man bortser frå n lokaltrafi ken i Öresund, kan man
säga, att de största städerna i vårt land samtidigt äro de stör.sta sjöstäderna sam t att sjöfarten i Östersjön har Stockholm
och sjöfarten på rikets västra kust Gö teborg som medelpunkt.
Tager man endast hänsyn till tontalet, var af under år
1903 anlända och a fgångna fartyg nära hälften (44,2 proc.) af
svensk nationalitet. Af främmande nationaliteter intager den
danska främsta platsen med 21,0 proc., därefter komma: elen
norska med 10,o proc., el en tyska med 9,0 proc., den engelska
med 8,6 proc., den holländska m ed 3,3 proc. och den fin ska
med 2,s procent.
De länder, med hvilka Sveri ge år 1903 und erhöll den
lifligaste sjöfarten, äro Danmark, Engla nd och 'ryskland, hvilka
förenade representera mer än tre fj ärdedelar af den totala trafiken. Detta framgår af nedanstående tabell:
Anl ända och afgåentle fr•ri!Jff.

Antal.
Dan1nark ........ ....... ............................... . .
England .. .............................. .............. .
Tyskland ........... ............................... ..... .
I-lollan d .... .'.............................. ...... ...... .
Norge ............................... ................... .
Ryssland ......... .. ............................... ... ..
Finlan d ............................. . ................. .
Frankrike ..................... ............ ......... .. .
Belgien ........................ ..... ... .. ............ ..
" .:..:".:..:".:..:":__
" .:..:
" :.;.
Andra länder ..................... ..... .... :..:.
Summa

Tons.

536G813
33220
4915774
7115
35281-11;
13035
122451)7
888
G3G05l
12502
550-J.5:i
1256
54271-J
3483
417017
627
336882
409
587Gi52
488 _ _ _ _ _.::..:..:~_:..:..::..
18117152
73044

·X') Däraf 2,287,312 tons för trafiken med Danmark.
·:E·) Däraf 1,962,290 tons för trafiken med Danmark.

England· .... · .. . ... .. · .. ·.. .......... ..... ....... ... ......
Dan1nark ............ ......... ... ........... . ........... .
Tyskland ...... .. .. .. .......... ................. ........ .
Holland .............................. ................... .
Frankrike .............................. ................ .
Finland .............................. .................. ..
Ryssland ...... .................. .. ... .. .... . ........... .
Norge .. . ........... ... .... ..... . ... ... ... ............... . ..
B elgien ............................... .............. ... .. .
Andra europ eiska länder ................ .. .... .. .. .
A1nerika ............................... ................... .
Afrika ·········································· ············
Asien ............................... ...................... .
Australien .......................... ....... ··-·-":-"-" _.. .. ..
Summa

Antal.

Tons.

8303
10658
9054
598
798
1525
1326
7519
437
641
374
181
184
_::::_
42
41690

5568079
2371519
2007111
661192
635998
635927
623142
611046
401652
547787
551439
211528
189329
35148
15071951

__ ______

__

.:,::::::~

För att kunn a någorlunda uppskatta bruttofrakterna för
de under år l 903 i utrikes sjöfart insatta sve nska fartygen
kan man betjäna sig af nedanstående tab ell , dock med iakt·
tagande af att i densamma angifna summor, hvilka grunda
sig på våra konsulers rapporter, icke i sig in begripa de frakter, som gått på Norge.
Kronor.
Fartyg från Sverige till utl andet ............................. . 22679000
utland et till Sverige ............ ................. . 14366000
»
»
Svensk sjöfart mellan utländsk@ hamnar ............ .. 16017000
Summa 53061000
ångfartygen
Däraf för
42911000
:;:

*
:I:

Sveriges handelsfiotta (fartyg om minst 20 tons netto)
hade vid utgången af år 1904 enligt i kommerskollegium nu
slutförda beräkningar följand e storlek:
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Antal.
segelfarty g .............. .............. .... . ... .. . 1950
Ångfarty g .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 019
Summa 2969

Tons.
265 748
408124
673872

Förändr ingen u u der år 1904 framgår af följande öfversikt :

Ökning:

Ångfartyg .
s egelfartyg .
Antal. Tons Antal. Tons.
4278
21
3421
31
Nybyggd a i riket .............. .............. .... ·
33062
27
8558
45
Förvärfva de från utrikes ort .............. .. ..
1712
73
Genom oromätnin g .... ........ ·:....:~..:.:.·:.:.
.. :.:
..:.:
...:.:...:.:··:.:...~·:.:."--:-:--- :-:-:::::---:
:-:--;::::-;: :;:;:
39052
48
12052
Summa ökning
76

Minskni ng:
2658
3
5564
37
Förolycka de .............. .......... ...... .. · ..... · · ..
600
5
9 729
61
Kondemn erade eller slop ade ........ ........ ..
s 2426
2345
11
Öfvergån gna i utländsk ägo .. . .............. .
1 243
518
Genom oromätnin g ............ ·~:.:.:..~..:.:.·.:.:.
.. :.:
..:.;
.._ _ _ __;:,;:;.._--::---:-::-:::::::
6927
16
18156
Summa minsknin g 109

I sin helbet har sålunda under år 1904 segelflottan minskats med 33 fartyg och 6104 tons , men ångbåtsf lottan ökats
med 32 fartyg och 32125 tons.
I rikets fem viktigast e sjöfartss täder hade handclsf lotian
vid 1906 års ingång följande storlek:

Stochholm .. . .............. .............. .......... .
Göteborg ... .. ...... . ... .. ... . .............. ...... .
1'vialmö ............. ............. ............. ..... .
Gefl.e .............. .............. .............. .. .. ..
H elsin g borg ..... ..... ........ ... .. ... .. ... ...... .

segelfarty g.
Antal.
'rons.
40
8 115
21601
64
9 711
20
4590
10
11753
44

Ångfartyg .
Antal. Tons.
186
87702
228 12610G
19
11 25&
12479
23
59751
55

*
*
För år 1905 meddela s följand e öfversikt , erh ål1en genom
prelimin är samman ställning af de till fartygsre gistret lämnad e
uppgifte rna:

Ökning:
segelfarty g.
Ångfartyg .
Antal. T ons. Antal. Tons.
Nybyggda 1 riket...... ............. ........... ..
33
3 361
21
56069
Förvärfva de fr ån u trikes ort ...... ...... .. .
59
13 204
52
56827
Genom ommätnin g .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
62
1 339
~~----------~~
Summa ökning ----92 16627
73
61234

Minskni ng:
Förolycka de .... .. ...... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. ...
54
7148
11
11 509
Kond emnerade eller slopade .............. ....
72
7851
2
134
Äfvergån gna i utländsk ägo........ ..........
13
1,595
7
3264
Genom oromätnin g .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. ..
338
367
-----------------------~
Summa minsknin
g
139
16982
20
15275

I sm helhet har sålunda und er
skats m ed 4 7 fartyg och 366 tons,
med 53 fartyg och 45961 tons; och
enligt ifrågava rande beräknin gar vid
följ ande storlek:

år 1906 segelflottau minmen ångbåtsf lottan ökats
skul!e alltså handelsf lottan
ingången af år 1906 bafva

Antal.
1903
l 072
Summa 2975

segelfarty g............ ............. ............. ....
Ångfarty g .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ... . .. .. .

Tons.
265393
454085
719478

Anmärk as må, att på grund af förut försumm ad anmälan till fartygsregistret ett betydand e antal fall af förolyckandP., kondemn erin g e11 er slopning , särskildt at' mindre segelfartyg, hvilka inträffat lån gt förut, först i föreståend e redogörelse
kunnat redovisa s och att sålunda en afgång, som i verkligheten inträdt under tidigare år, kommit att hänföras till åren
1904 och 1906.
Stockhol m

februari 1906.
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Anbefallda sjöexpeditioner.
I.

kapten H . J. M. Tolisten .
>>
O. O. Lindsström.
löjtnant J. E. G. Carl sson .
underlöjtnant N. vVijkmark.
»
R. M. von Heidenstam.
»
O. O. Dahlbeck.
J. O. K. Scbli.ssler.
»
O. B. Fåhn:eus.
»
F. A. Nerman.
Fartygsintendent: marininteudenter1 H. . J . D a hl gren.

Kusteskader för skjut-, signal- och eldare-skola.
Pansarbåten Oden :
Högste befälhafvare: konteramiral \V. Dyrssen.
Flaggkapten: kommendörkapten H. G. W. Wraugel.
Flaggadjutant: kapten H. H. K. Ericson.
»
kapten O. E. Lybeck.
Stabsingenjör: marindirektören A. M. A. von Eckerman.
stabsintendent: marinintendenten R O. T. Näsmar1.
stabsläkare: marinläkaren K. A. "W idstrand.

I divisionen:
Pansarbåten Äran: Flaggskepp.
Fartygschef: kommendörkapten F. M. Peyron.
Sekond: kapten L. Akerbielm .
Kommenderad officer: kapten A. R. Fröding.
»
löjtnant S. B. Sundin.
»
N. I..~ . Akerblom .
und erlöJtnant G. G. G. Wacbtmeister .
w. O. H . Mod in .
»
A. K. E. Låftman.
»
}}
N. H. Schollin.
A. o. A. Bergman.
}}

))

))

~

}}

))

}}

}}

Pansa-rbåten Manligh eten:
Fartygschef: kommendörkapten J . W. Lannerstierna.
Sekond: kapten N. S. 'r. Ankarcrona.

Fartygschef: kommmendörkapten A. B. Juel.
Sekond: kapten H . O. F. Gylden.
Kommenderad officer: kapten A. de Brun.
>>
löjtnant G. L. Brodin .
»
»
F. 1'. E. Carlson-Fevrell.
»
>>
underlöjtnant E. V. H. W ra n gel.
»
»
A. Olsson.
»
S. Y. O. Håkansson.
»
»
G. A. Hafström.
Fartygsin tendent : marinintendenten G. H. Pravitz.

Pansarbåten Niord:
Fartygschef: kommendörkapten S. J. T . C. Ankarcrona.
Sekond: kapten H. A. M. Eneström.
Komm enderad officer: kapten H. O. F. af Klercker.
>>
»
löjtnant A. 'r. Blom.
>>
»
S. J. Wibom.
»
J. W. Osterman.
»
»
underlöjtnant O. F. Ekebohm.
))
»
P. Burman.
»
'r. M. Karlsson .
»
»
»
O. C. Lindberg.
Fartygsingenjör : mariningenjör P. V. Peterson.
))

))

))

-
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Fartygsin tendent: marininte ndenten M. P . A. Lindahl.
Fartygsläk are: marinläka ren A. R Gem m el.
II divisionen:
Divisionschef: kommend ören H. G. Lagercran tz.
F laggafljut ant: kapten C. A. H. Virgin.
Pansarbåten Göta: divisionschefsfartyg .
Fartygsch ef: kommend örkapten G. H . Lidbeck.
Sekond: kapten H. J . T. Krook.
Kommeun erad officer: kapten G. Ekelund.
löjtnant A. E. Tyden.
»
»
C. G. A. Sylvauder .
»
»
underlöjtn ant N. M. Cleve.
E. G. M. von Arbin.
»
N. E von Hofsten.
»
»
K. Akerhielm.
»
»
Fartygsin genjör: marininge njören H. Åkermark .
Fartygsin tendent: marinund erintenden ten V. C. J . Carlson.
Fartygsläk are: marinläka ren J. Torgersru ud.
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Pansarbåt en Thule:
Fartygsch ef: kommend örkapten K. G. af Sillen.
Sekond: kapten C. C. A. Fallenius.
Kommend erad officer: kapten A. L. Holmen.
T . W. M. Lubeck.
»
»
»
löjtnant L. Stackell.
»
»
unflerlöjtn ant C. F. A. Cassel.
G. E . R. Braunerhi elm.
»
»
»
E. K. W. Lilliehöök.
W.
»
»
»
N. A. Soot-Tisell
T. A. Johnson .
»
»
»
Far tygsinteud ent: marinund erintenden ten G. S. W. Ehlin.
Fartygsläk are: marinläka restipendi aten H. R. Devin.
))

))

III divisionen:

))

))

))

Pansarbåten Svea:

.

Fartygsch ef: kommend örkapten O. U. V. H. Broman.
Sekond: kapten C. G. Norselius.
Komm end erad officer: kapten C. E. Holmberg .
löjtnant H . Wernsted t.
»
»
C. J . Malmgren.
»
»
»
underlöjtn ant L. M. Beck-Fris.
»
»
J . Blomberg .
»
»
»
K. O. L. Söderberg.
»
»
»
E. E. Ström .
G. H. af Sillen.
Fartygsin tendent: marinunJ. erintenden t K. O. E. Lindqvister.
))

))

))

))

Kanonbåt en Disa: divisionschefsfartyg:
Divisions- och fartygsche f: kapten A. Meister.
Kommend erad officer: reservund erlöjtnant E. F. Hansson .
Kanonbåt en Ur d:
F artygsche f: kapten J. Grafström .
Kommend erad officer: reservund erlöjtnant V. E. Asplund.
S. R. BergendahL
»
»
»
Kanonbåten Skagul:
Fartygsch ef: kapten A. Prytz.
Ko mmendera d officer: reservund erlöjtnant O. N. Dahlqvist.
Härjämte äro följande fartyg tilldelade kusteskad ern under skjut-, signal- och eldaresko lan:
Logementsfartyget Vanadis:
Fartygschef: kapten S. F eychting.
Kommend erad officer: kapten B. F. Holmgren .

-
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Kommenderad officer: löjtnant A . E. Aspenberg.
»
»
»
D. H . Tiselius.
H. V . Simonsson.
»
))
res.-underlöjtnant
C. G. A. Arvidson.
»
»
»
K. B. Graaf.
»
Fartygsintendent: marinunderintendenten K. G. Favre.
))

Handminfartyg et G""mhild:
Fartygschef: kapten R. Oronsted t.
Fartygsingenjör: miningenjören I. Hök.

Torp edbåten Vind:
Fartygschef: kapten S. J. DahL
Torp edbåten M eteor:
Fartygschef: kapten J. M. Bolinder, samt
B evakningsbåten N:r 6.

Elev: underlöjtnant G. C. A. Ehrensvärd.
»
»
H . Friis.
reservunderlöjtnant G. Hedbäck.

Torpedkryssaren Clas Uggla: afdelningsfartyg:
Fartygschef: kapten R. W. Leuhusen.
Komm enderad officer: löjtnant J. H . Söderbaum.
Fartygsläkare : marinläkarestipendiaten J . F . Johansso n.
Kanonbåten Edda:
Fartygschef: kapten T . A. Nissen.
Verkstads fartyget Blenda:
Fartygschef: kapten A. G. von Horn .
Torpedbåten 0Tkan .
»
Bris.
»
Orion.
Sirius.
KapeUa.
»
P lej ad.
Nr 9.
11.
»
81.
»
7.9.
»
77.
75 .
))

II.
Torpedskoleafdelningen.

))

))

))

Afdelningschef: komm endörk apten G. O. M. af Ugglas.
Instruktionsofficer: kapten A. H. Gisiko.
»
>>
G. Unger.
»
A. G. af Klercker.
Instruktionsbefäl: mariningenjör G. F. Gösling.
»
torpedingenjör J . G. Lindmark.
Elev: kapten C. L . de Cham ps.
»
>>
K. Noren .
löjtnant J . S. Svinhufvud.
»
»
E. A. H. Jacobi .
))
>>
K. G. Bjurner.
»
A. Örnberg.
»
underlöjtnant H. K. H. hertigen af Södermanland.
"»
,,
K. 'r . Palm.

))

))

III.
Kusteskader för samöfning af stampersonal och beväring.
Högste befälhafvare: konteram iral W. Dyrssen.
Flaggkapten: kommend örk apten H. G. W . Wran gel.
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Flaggadjutant: kapten H . H. K. Ericson.
»
»
O. E. Lybeck.
:Stabsingenjör: mariningenjör A. M. A. von Eckermann.
Stabsintendent: marinintendenten R. C. T. Näsman.
.Stabsläkare: marinläkaren K. A. "W idstrand.
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Pansarbåten Oden :
Fartygschef: kommendörkapten . A. B. J uel.
Sekond: kapten H. O. F. Gyldeu.
Kommenderad officer: kapten C. H. Akermark (kadettoff.)
»
»
N. E. F. Selander.
»
»
A. de Brun.
))
»
»
C. O. Hafström (kadettoff.)
»
»
löjtnant G. L. Brodin.
»
F. T. E. Carlson-Fevrell.
»
»
underlöjtnant E. V. H. Wrangel.
Fartygsingenjör: mariningenjör S. Pauli.
Fartygsintendent: marinintendenten G. H . Pravitz.
Fartygsläkare: marinläkarestipendiaten C. G. Boström.
))

A) I divisionen:

Pansarbåten Äran: Flaggskepp:
Fartygschef: kommendörkapten F. M. Peyron.
:Sekond: kapten L. Akerhielm.
Kommenderad officer: kapten A. R. Fröding.
»
»
löjtnant S. B. Sundin.
»
>>
>>
N. L. Akerblom.
underlöjtnant
G. G. G. Wachtmeister.
»
»
A. K. E. Låftman .
))
))
»
N. H. Schollin.
))
»
,,
A. O. A. Bergman.
Fartygsintendent: marinintendentsaspirant E. W. Z. Öfverberg.
))

Pansarbåten Nior d:
Fartygschef: kommendörkapten S. J. T. C. Ankarcrona.
Sekond: kapten H. A. M. Eneström.
Komm enderad officer: kapteu E . W. Peyron (kadettoff.)
»
»
»
K. "'ester.
»
E. A. Bernströ m.
I-I. c. F. af Klercker.
»
»
»
löjtnant A. T. Blom.
»
»
s. J. W i bom .
»
>>
J. W. Osterman.
.F artygsingenjör: mariningenjör P. V. Peterson.
Fartygsintendent: marinintendenten M. P. A. Lindahl.
))

))

))

))

))

Pansarbåten Manligheten .
Fartygschef: kommendörkapten J . V. Lannerstierna.
.sekond: kapten N. S. T. Ankarcrona.
Kommenderad officer: kapten H. J. M. Tollsten.
»
»
»
C. O. Lindsström.
»
»
löjtnant J. E. G. Carlsson.
»
underlöjtnant N. Wijkmark.
>>
J. K. O. Scbftssler.
))
O. B. Fåhneus.
»
»
»
F. A. Nerman.
Fartygsintendent: marinintendentsaspiranten N. F . J. Bergenfeldt.
Fartygsläkare: marinläkaren E. Edholm.
))

Torpedkryssaren Jacob Bagge:
Fartygschef: kapten G. T. Kraak.
Komm enderad officer: löjtnant H. V. Simonsson.
»
underlöjtnant R. M. von Heidenstam.
»
»
reservunderlöjtnant O. N. Dahlqvist.
Fartygsläkare: marinläkaren G. M. Korren.

-
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II divisionen:
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Kommen derad officer: löjtnant L. Stackell.
underlöj tnant C. F. A. Cassel.
W. K K. W. Lilliehöö k.
»
N. A. Soot-Tisell.
T. A. Johnson.
»
G. S. \V. Ehlin.
denten
derinten
marinun
:
ntendent
Fartygsi
R. Devin.
.
H
diaten
arestipeu
Fartyglä kare: marinläk
))

Division schef: kommen dören H. G. Lagercra ntz.
Flaggad jutant: kapten C. A. H. Virgin.

Pansarb åten Göta: oivisionsch efsfartyg .
Fartygsc hef: komm endörkap ten G. H . Lidbeck.
Sekond: kapten H. J. T. Kroole
Kommen demd officer: kapten G. Ekelund .
löjtnant A. E. Tyden.
»
»
C. G. A. Sylvande r.
»
>>
»
und erlöjtnan t N. M. Cleve.
N. R. Werner.
»
B. E . von Hofsten .
»
K. Åkerhiel m.
Fartygsi ngenjör : n1arinin genjören H. i\.kermar k.
Fartygsi ntendent : marinun d erintend enten C. C. J. Carlson .
Fartygsl äkare: marinläk aren J . Torgersr uud.
))

))

))

))

))

))

))

Pansarb åten Svea:
Fartygsc hef: komm endörkap ten O. U. V . H . Broman.
Sekond: kapten C. G. Norselius.
Kommen derad officer: kapten C. E. Holmber g.
löjtnant H. vVern stedt.
>.'
,
C. J . Malmgre n.
>>
»
»
ant L. M. Beck-Friis.
tn
underlöj
»
»
K. O. L. Söderber g.
>>
»
E. E. Ström.
G. H. af Sillen .
K . O. E. Linclqvister.
denten
ilerinten
marinun
:
Fartygsi ntendent
Liljenrot h .
G.
enoiaten
tip
Fartygsl äkare: marinläk ares
))

))

))

))

))

Pansarb åten Thule:
Fartygsc hef: komm endörkap ten H. G. af Sillen.
Sekond: kapten C. C. A. Fallenius .
Kommen derad officer: kapten A. L. Holmen.
rr. W. M. Lftbeck.
,,
»
»

))

))

))

))

Torpedk ryssa-ren Örnen:
Fartygsc hef: kap ten R. Liepe.
Kommen derad officer: löjtnant G. A. W ester.
underlöj tnant E. G. M. von .Arbin.
>>
reservun derlöjtna nt E. F. Hansson .
»
»
Fartygsl äkare : marinläk arestipen diaten M. Herrlin .
C) III divisionen:

Jagaren Magne: divisions chefsfart yg.
Division s- och fartygsch ef: kapten A. H . Gisiko.
Kommeu derad officer: löjtnant D . U. Ti selius
underlöj tnant G. C. A. Ehrensv ärd .
»
G. E. R. Braunerh ielm.
))

))

))

Jagaren Mode:
Fartygschef: kapten G. R. Starck.
Kommen derad officer: löjtnant A. E. Aspenberg.
underlöj tnant K . T. Palm.
>>
>>
O. F. Ekebohw .
»
»
»
D) Kusteska derns torpedafdelning.

Afdelnin gscb ef: kommen dörkapte n G. O. M. af Ugglas.
Stabsingenjör: marining enjören G. F. Gösling.

Torp edkryssaren Clas Uggla: afdelning schefsfar tyg.
Fartygsc hef : kapten R. W. L euhusen.

-
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Kommenderad officer: löjtnant J. H . Söderbaum.
»
underlöjnaut W. O. H. Modin .
»
reservunderlöjtnant S. R. BergendahL
Fartygsläkare: marinläkarestipendiaten J. F. Johansson.

IV divisionen :
Torpedbåten Kapella: divisionschefsfartyg.
Divisions- och fartygschef: kapten C. A. Posse.
Kommenderad officer: underlöjtnant H. Friis.

-
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V I divisionen:
Torpedbåten N·r 85 : di visionschefsfartyg.
Divisions- och fartygschef: kapten A. G. af Klercker.
'Torpedbåten N ·r 83:
Fartygschef: löjtnant K. G. Bjurner.
Torpedbåten N:r 79:
Fartygschef: löjtnant A. Örnberg.
Torpedbåten N:r 81:
Fartygschef: löjtnant J. S. Svinhufvud.

Torpedbåten Plejad:
Fartygschef: kapten B. F. Holmgren.
Torpedbåten Sirius:
Fartygschef: kapten E. E. Wahlberg.
Torpedbåten Orion:
Fartygschef: kapten C. L. de Champs.

V divisionen:
Torpedbåten Orkan: divisionschefsfartyg.
Divisions- och fartygschef: kapten G. Unger.
Kommenderad officer: reservunderlöjtnant G. Hedbäck.
Torpedbåten Bris:
Fartygschef: kapten K. Noren.
Torpedbåten Meteor:
Fartygschef: kapten J. M. Bolin der.
Torpedbåten Vind:
Fartygschef: kapten S. J . Dahl.

Kanonbåten Skagul: bevakningsfartyg.
Fartygschef: kapten F. G. E. Bergman.
Kommenderad officer: underlöjtnant I. A. Cassel.
»
»
»
C. O. Lindberg.
»
»
B. Carlsson.
»
»
»
G. A. Hafström.
Verkstadsfartyget B len da:
Fartygschef: kapten A. G. von Horn.
Kommenderad officer: reservunderlöjtnant V. E. Asplund .
Verkstadsfartyget Ran med undervattensbåten Hajen :
Fartygschef: kapten G. W . Magnu~son .
Kommenderad officer: löjtnant E. A. H. Jacobi.

IV.
Torpedbåten Komet till chefens för flottans stab f ör fogande ;
Fartygschef: kapten I. P. B. Norman.
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VI.
V.
11. sjökrigssko leafdelninge n.

l. sjökrigssko leafdelninge n.
Korvetten Freja:
Afdelnings- och fartygschef: kommendörka pten H. F. Lindberg.
.Sekond: kapten K. H. A. P:u Rosensvärd.
Kommenderad officer: kapten C. F. W. Riben.
J. B. MaiJström (kadettoff.)
»
»
»
J. A. F. Eklund, (kadetto:ff.)
»
»
»
H. O. Elliot.
»
»
»
löjtnant O. F. Tamm .
»
»
E. F. Ljungqnist.
»
»
»
G. D. vV. Lilliehöök (kadettoff.)
»
»
»
Fartygsintende nt: marinintenden ten N. M. Ryden.
Fartygsläkare: marinläkaren J. K . Linder.
Korvetten Saga:
Fartygschef: kommendörka pten A. T. O. Gyllenkrok.
Bekond: kapten J. O. Schneidler.
Kommenderad officer: kapten A. G. Johansson (kadettoff.)
G. S. N. de Broen.
B. F . Reuterskiöld (kad ettoff.)
»
»
Poppius.
E.
»
»
»
löjtnant O. R. A. Gus tafsson .
>>
>>
B. G. von Fieandt.
>>
>>
>>
A. P. Norlander (kadettoff.)
>>
>>
>>
Fartygsintende nt: marinintendeu ten G. Lunden.
Fartygsläkare: marinläkaresti pendiaten E. G. Asplund .
Hit hörer under viss tid fartygsmaterie len af II. sjökrigs.skoleafdelning en jämte torpedbåten Komet.

Afdelningschef : kommendörkap ten J . G. Ekelund.
Kanonbåten Verdande:
Fartygschef: kapten E. W. Pevron.
Kommenderad officer: kapten "A. Bernström (kaoettoff.)
Fartygsläkare: marinläkaren J. Lagerholm.

Kanonbåten Skuld:
Fartygschef: kapten C H. Åkermark.
Kommend erac1 officer: kapten C. O. Hafström (kadettoff.)
Torp edbåten N·r 7:
Fartygsch ef: kapten E. E. \Va hl berg.

VII.
Skeppsgoss eafdelninge n.
Afdelningschef : kommendörkap ten H. W. Hamilton.

Öfningsskeppet Najaden:
Fartygsc hef: kapten G. R. Celsing.
Kommend erad officer: löjtnant P. O. Isberg.
underlöjtnant N. J . Arnberger.
»
,,
Fartygsläkare: marinläkaresti pendiaten E . V. A. Boivie.
Öfningsskeppet J a?-ramas:
Fartygsch ef: kapten O. H . A. Leche.
Kommenderad officer: löjtnant A. E. O. Giron.
underlöjtnant J. O. Ullen.
>>
>>
Öfningsbriggen Gladan:
Fartygsch ef: kapten O. E. L. Liljencrantz.
Kornmenderad officer: löjtnant A. G . Mörner.
underlöjtnant T. G. Flygare.
>>
.
_»
Ttdsknft i SJöväsendet.

22
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Kasernfartyget Norrköping:
Fartygschef: kapten G. de Brun.
Kommenderad officer: und erlöjtnant O. H. Rosensvärd.
))
))
))
B. J. Zander.
Fartygsläkare: marinläkaresti pendiaten A. L . Ewander.
Öfningsbriggen Falken:
Fartygschef: kapten H. E. Rydström.
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Sekond: kapten K. A. Posse.
Kommend erad officer: löjtnant S. Lindsteclt.
C. F. G. Lagercrantz.
»
»
Fartygsintende nt: marinintenden ten K. G. E. Hammarberg.
Fartygsläkare: marinläkaren N. J. Arnoldsson.
XI. Ångfartyget Sköldmön:
Fartygschef: kapten P. H. Huitfeldt.

Hit hörer äfven logementsfarty get Nordenskiöld.

VIII.
Mineringsöf ningar.

Kasernfartyget Eugenie:
Fartygschef: kapten I. P. B. Norman.
Kommenderad officer: kapten R. Croustedt.
löjtnant E. H . Bergmark.
»
»
underlöjtnant S. Y. O. Håkansson.
>>
»
T. M. Karlson.
»
»
»
))
reservunderlöj tnant C. G. A. Arvidson.
K . B. Graaf.
»
C. H. F. \V. G:son
tsaspiranten
marinintenden
nt:
Fartygsintende
Ekman.
Fartygsläkare: marinläkaresti pendiaten E. Silfversparre.
Hit höra därjämte: bevakningsbåt en n:r 6 samt ångslupar, pråmar och roddslupar m. m.
Rekognoser ing af militärleder m. m .

IX . Kanonbåten Svensksund:
Fartygschef: kapten E. Hägg.
Kommend erad officer: kapten A. Hägg.
löjtnant S. F. Dehlgren.
»
X. Chefsfartyget Drott:
Fartygschef: kommendörka pten H. J. B. Guld a.

XII.
Till stationsbef älhafvarens förfogande .

Kanonbåten Urd:
Fartygechef: kapten B. R. von Sydow.
Komm enderad officer: löjtnant D. H . Lindblad.
Kanonbåten Disa:
Fartygschef: kapten A. Meister.
Komm enderad officer: löjtnant H . J. Christerson.
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. - Såsom ett mycket intressant exempel på resultatet af elen
praktisk a undervisning, som meddelats kadetterna kan anföras att kanonb åt en >> R ingclove >> , som seelan fler a m ånader varit förlao·cl r eserv
p å arsen~len i D evonport, har erhållit sitt maskin eri fullstä~cligt r epa1·eraclt af k a d etter. Arbetet har utförts uneler tillsyn af stab en vid
Royal-N_aval College. D en 3 n ovemb 81· unelerkastades far tyget ett maskmprof mo d t1llh]itlp af en grupp kaeletter under ledning af en Engine erheuteuant. Enelast ett f åtal eldare fingo närvara. Fartyget nådd e
12.4 knop uneler det dess föregående maximifart blott varit 12 knop.
Maskm en utvecklade 775 h ästkrafter mot 725 föru t . Kadetterna skola
nu taga itu med r eparation en1a ä »Skipjack ».
(Moniteur de la Flotte - 1906.)

i

Från främmande manner.
England.
Pan sardä ckskryssaren · >>Iphigenia » skall omändras till minf artyg och utrustas för ströminerin g. Iphigenia, sorn är lJyggcl 1891,
h ar fö lj ande dimensioner:
depla cement = 3650 tons.
längel
= 91,5 m eter,
bredel
= 13,3 »
djup
5,3
D en lir b estyckad m ecl 2 stycken 15 cm. ss. k., 6 st. 12 cm. s~.
k., 8 st. 57 mm. ss. k., l st. 47 mm. ss. k. samt 4 kulsprutor. Den har
5 öfve1·vatten stoTp ecltuber. Farten ä1· 20,5 knop och aktionsradien uppgår till 6000'.0. B esllttningen utgöT es af 273 m an.
- Försök att signaler a m.ecl undervattensbåtar, som sänk t sig
n ed uneler vattnet, hafva utför ts i Portsmo uth och har man nittt ganska tillfr ed sställande r esultat.
Man anbTagte för d etta. ändamål en klocka i förstäfven p å en
torpedbåt, hvaTs tomma skr of verkad e såsoni en resonans -Lotten. P>L
undervattensbåten apter a d es en mottagningsapparat. Signalerna afgafvos enligt Morses system och kunde tydligt urskil jas på 500 meter.
Då ingen sjöhäfning för efanns kunde signalema urskiljas på till och
med två nautiska mil.
(l\fitteilungen au s dem Gebiete d es Seewesen s - 1906.)
Dimensionerna p å d e mål, som vicl flottan s stridsskjutningar
förut användes, och på d e, som nu äro anbefallda, anföras här n edan :
Skjutaf ståncl
Höj el i meter.
Längel i meter.
i m eter.
Äldre målet .. . ... .... . .
Nyare målet ........ .

9.1
5.3

6.0
6.o

2400
1400

- En seri e experiment med gnisttel egr afering har utförts mellan kryssar on Hmclustan - uneler dess h emf;Lrcl till Atlanter-flottan_
och kry ssaren Drake, fl aggskepp i 2:a kryss areeskadern i Gibraltar.
Drake mo t tog gnisttelegram på 230'.o afståncl.
(l\ioniteur de la Flotte - 1906.)

Frankrike.
.
- Vid Cherbourg hm· f örsök gjorts n'led en mikrophone, uppfunnen af en sjöofficer. D et visad e sig, att torpedbåtar som närmade
sig, kunde höras på 5'.o, hvarv id prop ellerslagen tydligt 'kunde Täknas.
..
- Inom N ord· eskacl ern har försök utförts för utrönande af bästa.
sattet att vid landstigen trupp medföra sprängladdningar för för störelsearb et en i land.
- Ett nytt bogs8l·aclt str id sm ål har försökts. Flytkroppen utgöaf tvllnne ponton er, byggda af tunn stålplå t . Pi't d essa pontoner
hv1lar d et trapezformade m ålet, som utgöres af en ram, öfver h vilken
segelduk är spänd. Målets dimensioner äro:
längd ....... ........ ...... ............. . .... ............... .. ...... . 8 meter,
höjcl ..................... ... .................... . ................ . . 4
re~

- D e för esl agna jagame skola få 360 ton s d eplacem ent. F örsk eppet gör es så starkt, att de, utan att själfva lida n ågon nämnb ar
~l~ada, kunna ramma torpedbåtar och unclervattensbåter. Därjämte
forses d e me d attiralj för utläggning af minor.
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-324- Undervattensbåten »Anguille > :fick bariären å kommandobryggan spolad öfver bord vid evolutioner utanför hamnöppningen till
Toulon. En tross hade släpat efter och råkat in i propellern. Fartyget kom härigenom i drift och chefen signalerade om hjälp. En torpedbåt, som märkte Auguille's nödsignaler, tog den på släp in till arsenalen.
(Monitem de la Flotte - 1906.)
- skjuthastigheten för de olika pjäserna vid
ning äro:
30 Clll. kanonen ..... ... ......... ...... l skott på l min.
l
........... ........... .. l
24
l
19
··· ····················· l
o
ss. kan. ················· ······· l
16
o
10
··· ··············· ······ l
o
·X")75 lllnl.
..... .. ........ ... ..... l
>>
o
l
65
·············· ··········
l
47
········· ·· ···· ·········
" o
o
37
······ ·················· l
))

))

))

))

-

))

))

eskaderskjut15 s ek.
15
15
13
8.5
4
5
4
4

Ett stort antal af de bottenminor, som äro utlagda vid inloppen till krigshamnarna, h ar blifvit upptaget dels för att utbyta laddningarna mot sådana af större hållbarhet och dels för att å minorna
anbringa skydd mot elektriska urladdningar från åskmoln.
Förråd af minmateriel, afsedel för fartygen, har upplagts å flera
orter.

Japan.
- Enligt Tageblatt skall tyska ångaren Servia utanför Vlaclivostok stött på en mina, som varit i drift. Ångaren sjönk, hvarvicl 100
personer omkommo.
- Ångaren Tsukuba har gått af stapeln i Kure. D ess dimensioner äro : längd: 134 m., bredel: 22.9 m., djupgående: 7.9 m., deplacement: 13970 tons; maskinen indikerade 25000 hästkrafter.
Torpedkryssaren Rosadni.k har i Port
hvarest elen af ryssarne sänktes uneler kriget.

-t:·) De nya projekterade.

Arthur upptagits

Ryssland.
- J agaren Letuce har den 6 december gått af stapeln i Havre
å Normands etablissemang. Den är på 336 tons deplacement, 56.6 m.
lång samt beräknas kunna göra 26 knop.
- Kryssaren Aurora, förai1de amiral Eriequist's flagg samt Oleg
hafva på hemflird från Ostasien anländt till Alger.
Slagskeppet Cesarevvitch låg den 12 februari innevarande år
till ankars å Nyborgs redd, pä hemfärd från tyska kolonien Tschingtau i Ostasien, där det afväpnades efter slaget den 10 augusti 1904
och kvarhållits till krigets slut.

Tyskland.
- Uneler byggnad å Wesel-varfvet är minfartyget A, som beräknas blifva färdigt under senare delen af 1906.
- Sl.;:olfartyget Rhein skall enligt »Moniteur de la Flotte» företaga i Östersjön mineringsöfningar i de viktigaste farvattnen. Dessa
öfningar skola äga rum i närheten af Eckernförcle, Sonderburg, Flensburg och den nya marinstationen Murwick samt sedermera vid Warnemi1nde, Sassnitz, Swinemi1nde och Danzig.
Ångaren Silvia, tillhörande Hamburg-Amerika-linjen, skadades vid utgående från Wladivostok af en mina, som sprlingdes.
Ångaren, som var på väg till Oclessa med 2,000 man, slapp lindrigt
ifrån detta olyckstillbud. En man omkom.
(Moniteur de la Flotte - 1906.)
- Bemanningarne till torpedbåtarue hafva undergått en förändring. Torpedbåtarne, till antalet 99, skola lika fördelas på tre flottiljer (instruktions-, evolutions- och reserv-). Besättningarna komma
ständigt att hållas kompletta. Denna omorganisation kräfver en ökning af 53 of:ficerare och 2218 matroser. Sedan förra året hafva cirka
800 man antagits, hvilka tillsammans med l:a torpeclbåtsclivisionen,
skola bilda ny sektion (elen 3:e), som tillsvidare skall stationeras i
Kiel. Denna sektion är afseeld för N ordsjön och kon1.mer att förläggas i en ny hamn därstädes. Denna hamn blir troligtvis Emden.
(Moniteur de la Flotte - 1906.)
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326- Under rubriken »Uber Mittel zur Lösung der Alkoholfrage
in d er l\farine» finnes en särdeles beaktansvärd artikel införd i >Marine Rundschau » för i år och anföres därur följ ande:
A.)
l.

2.
3.
4.
5.
6.

l

7.
8.
9.

r
Ii
l1

10.
11.
12.

1:1

13.
fil

l
i
Il

!'
!IIi

:111

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Medel, som kunna komma till användning såväl ombord som i land
till för ekommande af alkoholmissbruk:
Förmännens exempel. Införande af alkoholfria drycker i messar
för såväl dagligt bruk som vid festliga tillfällen. Införande af
>dal » vid bordet utan >> skälet?'».
Undervisning, meddelad af läkarepersonalen, om följd erna af alkoh olmi ssbruk.
Uppslående af plakat, som göra propaganda för b itrltdande af marin ens nykterhetsförening.
Hållande af föredrag från ofvanstående förening, h vilka föredrag
äfven höra åhöras af förmän.
Anskaffande af böck er, bilder och tidskrifter i samma riktning.
Kungörelse å restaurationer inom garnisonsorter och deras närmaste omgifnin gar beträffande tillhandahållande af alkoholfria.
drycker.
Tillhandahållande af kaffe i marketenterierna.
Tillhandahållande af frukt och sylt äfvenledes i marketenterierna.
Tillhandahållande af alkoholfria förfriskningsdrycker med kontroll
att desamma äro af verkligt god kvalite samt under den vm·ma
årstiden afkylda.
Anskaffande af seltervattensapparat.
Tillhandahållande af alkoholfria drycker för eldarepersonal en under ansträngande arbete i maskin- och eldrum.
Införande af frukt i spisordnin gen till större utsträckning än
hittills .
Afkylning af dricksvattne~. Tillhandahållande af l emonad uneler
h eta dagar.
Utdelning af pänningebiclrag i stället för öl åt båtgastar vid rengöring utomborcls.
Föredrag öfver hamnar, som komma att besökas, samt huru p ermissionen där bör användas m ed hänsyn till sevärdheter m. m.
Anordnande af utflykter för besättningen.
Idrotts- och simöfningar samt fria lekar.
Musik.
Andra nyttiga syssels ättningar.
Dekoration af de lägenheter, där manskapet bor.
Utdelning af värdeföremål i stället för öl på kejsarens födelsedag.
Understöd åt marinens nykterhetsförening i form af regelbundna
pänningebidrag samt meddelande om nykterhetsrörelsens verksamhet.

B.)

Andra åtgärder :

l ) Ut~if:ande af »Vägvisare >> för de hamnplats er, som ofta besökas.

2) UtlaJung af bycyklar till landpermittenter; inrättande af under3.
4.
5.
6.

7.
8.

visningsplatser för dem som önska lära sig åka bycykel.
Anläggande af idrottsplatser för m anskapet inom garnisonsorter.
Anordnande af lekar ombord.
Inrättande af seltervattensfabriker i land.
Anslåen de af en dag under Kieler-veckan för idrottstliflingar med
priser för manskapet; liknande åtgärder inom andra maringarnison er .
Utvidgande a.f. marinens nykterh etsförbund till upplysningsbyrå
och centrum for nykterhetssträfvande t.
Införande af nykterhetslitteratur i manskapsbiblioteken.

- Under T sushimaslaget tillfogade de japanska torpedfartygen
de r yska 1mJeskeplJen allvarsamma skador. Det är utan tvifvel med
anledning hämf so m tyske k ejsaren uneler vistelsen vid Sasswitz anb efaJlcle utförandet af försök för utrönande af möjlio·heterna att med
lätt .snabb skjutande art.iLleri träffa tOI]Jedfartyg, som"' nattetid äro under full gång. Skjutningen skulle utföras från pansarkryssaren »Prins .
Adalbert ». ~ex toqJ edbåtar af föråldrad typ utsågos till m ål, fylleles
med kork f:or att oka deras fiytförmåga, hvarefter de bogserades till
Sassw1t:o. Uneler natten gick kejsaren till sjö ss med >>Prins Aclalberb>.
K.~·yssarne. Uneline och Nymphe följde eftm·, bogserande torpedbåtarn a.
Fol)ande formering intogs unel er natten: I m idten gick >>Prins Adalb erb>; parallellt med d enna kryssare och på hvar sin sida Nymphe och
Undme, som hvardera med en 1000 m eter lång bogserkabel, uppbojad
med korkflöten: bogs erade tre torpedbåtar. Dessa två krys sar e g ingo
~ed 21 knop s fart 1 nktning mot Sverige, uneler d et >>Prins Adalb ert >>
g~ ck med 19 knop mot S,vinemL'm de. D en 1·elativa farten blef alltså
~n·.ka 4? . kno1J. Chefen å >> Prins Adalbert» visste blott, att torpe db å ai ne foljde 1000 m eter akter om Nymphe och Undine. 'fillsammans.
:ed sin a'rtill erioffic er hade h an uppgjort noggranna beräkningar öfver
ess a s ma t1dsmtervaller. Elden började ej en sekund för tidio·t · r ecl~n . andra skottet träffade, h varpå d et brakade löst; inom ett"ö~on
bhck voro torpedbåtarna försvunna. K ejsaren b efann sig hela tiden i
en af stridsmärsarne för att iakttaga eldens verkan.
Han kunde ej dölja sin tillfredsställelse utan framförde själf sin
k omplimang till kanonkommendörerna , af hvilka de fen1 bästa erhöllo·
lJ)e~alj er. En af k anonkommendörerna erhöll 27 träffar på 35 s k ott.
e I·l10"U o o"O pro cen t t ra"f'f'ar. Denna nattskjutning visar att
Ofnga
'
ett linjeskepp med goda kanonbetjäningar har litet att frukta af torpedbåtar. J apanska torpedbåtsanfallen, lyckades, ta ck vare de många.
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.· .
Så t ex underlättade de r yska fartygens
fel son1. Tyss arne b egmgo.
·
·
b t
tt
vids~räckta bruk af strålkastare högst b etydligt japaneTnas ar e e a
finna sin fiende.
(R evue International .)
»TuTbinia>> exploatör af patentet P aTson i Tyskland - lä\eT
fått beställning på maskineTiet till kTyssa~·en Ersatz- W~~ l~.
hafva
turbin-maski neri skall utveckla 13600 hästkTafter och glfva ],r ysDetta
en
faTt af 24 knop.
s aren

Nyutkommen militär-maritim litterat ur.
Ship and Gun Drills. This drill book is designed to cover, so far as
praticable, all drills and exercises which are carr.iecl out exclusively on board ship. It is elivieled into seven ])arts. Pris
1: 25 cloll.
Boat-Bo ok. This manual contains instructions on all matters pertaining to boats, boat exercises, etz. as well as the boat signal
code, and is elivieled under I-VIII heaclings.. Pris l cloU.
The Landing Force and Small-Arms In stitutions. Pris 1: 50 cloll.
Naval Engines and :Machinery. A Text-bok for the instruct.ion of :Miclshipmen and for officers preparing for examination, fully illustratecl with upwarcls of 260 text figm·es and 35 plates. By Commander John K. Barton, U. S. Navy. Pris 6: 50 dollar.
The Petty Officers Drill Book, U. S. Navy. A complete compilation
containing cletails of all drills. This book will enable a P. O. to
qualify as a squacl drill master in every bTanch. By Lieut-Gommander W. F. Fullam, U. S. N a vy. Pris 1: 25 cloll.
A Text-Book of Naval Boilers. By Lieut- Commancler F . C. Bieg, U.
S. Navy. Pris 3: - cloll.
The Oscillations of Ship s. Compilecl and edited by the Department
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Naval Academy. Pris 90 cents.
The triple-screw turbine-drive n Cunarcl liner »Carmania. >> Office of
Enginerin g. London 1905. Pris l sh.
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1906. Pris 8 m aTk.
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4 mark.
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Sarazevo 190li. Pris 3 mark.
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et du Waldeck- Rousseau .
Journal of the Royal United Service Institutio n, sid. 215: 'l'he
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Skeppsby ggeri och fartygsm askiner. Moniteur de la Flotte
n:r 2, sid. 3: Discussio n Clos e; sid. 4: Les Batiment s en essais.
Le Yacht, sid. 69: Un torpilleur anglais a petrole; Sld. ~8: L e
croiseur hollandai s Utrecht; sid. 99: L 'evolution du moteur m ann; s1cl.
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l\farine Rundscha u, sid. 274: Uber Wärme- und Verbrenn ungs-motoren.
Le Yacht, sid. 131: Le cuirasse- crois eur de M. Bos.
Strategi och taktik. Monitem de la Flotte, n:r 4, sid. 3: Du
ro le du contre-tor pilieur; n:r 5, sid. 3: U n Recit J aponais de la Bataille
de Tsoushim a.
Revue Maritime, sid. 5: Le Cuirasse n'a pas fait f aillite.
Torped- och minväsen de. Moniteur de la Flotte, n:r l , sid. 3:
Torpilles pour Torpilleur s.
Dansk Tidsskrif t for Sovcesen , sid. 81: J\fedd elelser fra Sominevcesenets Omraade; m ed den russisk-ja panske Krig som Baggruncl .
Underva ttensnavi gering. United Service Gazette, sid. 25: Impor-tant Submarin e exercises m France.
Diverse. J\foniteur de la Flotte, n:r 3, sid. 3: Peinture Maritime.
The Army and Navy Gazette, sid. 60: Germany and England on the
Sea; sid. 108: N a val Canteens.
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