1891.
54:e årgången.

Häfte N:r 4

Svenska Flottans 57 mm. snabbskjutande
kanon M189.
'l'idskriftens läsare känna troligen alla till Maxims automatiska kulspruta, vid hvilken rekylkraften användes för utkastning af den begagnade patronhylsan, omlad :lning och affyruing. Enligt samma ide har Maxim konstruerat äfven
kanoner npp t.ill 57 mm. kaliber. Huru snillrikt än dessa
kanoner må vara konstruerade, har dock ingen nation ännu
velat antaga dem till bruk, ty mekani::;men är för invecklad
och skjuthastigheten för stor för vapnets bestånd. För att
afhjelpf.~: dessa olägenheter har man vid senare konstruktion
af::;tått från automatisk omladdning och åtnöjt sig med att.
]å,ta rekylkraften verkställa öppnande af mekanismen, utkastning af patronhylsan och, seelan ny patron för hand blifvit
infönl, stängning af mekanismen. Till denna klass af skjutvapen hör flottans 57 mm. kanon, öfver hvilken vi nn gå att
gifva en beskrifning, dervid iakttagande, att de benämningar,
som förekomma uti den af Kongl. Marinförvaltningen faststäida förteckningen öfver kanonens tillbehör, äro utsatta mod
knrsi ve rad stil.
Vapnet består ~f följande huf\'uclclelar:
Kanon med baldadclning::;mekanism;
Rekylmantel;
Lavett med skycldsskärm; samt
Kon.
Kanonen, som saknar tappar, är sammansatt af ett kärn- Kanonen.
rör med en bakifrån påkrympt mantel och ett framifrån påkrympt band. Manteln och bandet äro hopgiingade och en
af~at.s på kärnröret nnder bandets bakre del hindrar tletta och
(lerigenom manteln att förskjuta sig bakåt. Mantelns baket'sta del är fyrkantig med ett vertikalt hål för slutstycket. Så'l'idskr. i $jör. JSDJ .

19

som af Fig. ~ synes slutar birnröret i framkaute11 af detta
hål. På den fyrkantiga delens undersida finnes tveune klackar (F. 2 X) hvardera med ett gängaclt hål för de båda jJistonstäu_qenw (F. B o. 5 C, C') samt med ett genom båda gående hål för manövem.reln (F. l o. 2 A).
BakladdBakladdningsmekanismen består af: slutsty~·kpf med dernti
nin_qsmcl.-nnism~n .
inneslutna slag- och säkerhetsmekanismen; Pxtrukto1·n , samt
stängningsmekanismen.
Slutstycket (se F. 2), af parallelipipedisk form , har ntvändigt på hvardera sidan en anslagsknapp (antydd med en prickIinie å F. 2 ungefär i jemnhö_id med och omkring tändstiftet)
afsedel att vid slutstyckets nedgående rörelse träffa motsvarande klackar (j) på extraktorn. Upptill (vid Kl!"'. 2 o. 5) har
sbttstycket tvenne spår för extraktorsarmarnes spärrknappar
(Z). I slutstyckets främre ändplan är stötbotten (l) inskrufvacl
samt fästad med en stämskntf. 8tötbotten har ett centralt hål
för tiinclshjtet (G), h vilket af en :opimlfjäcler tryckes bakåt och
h vars fram- och återgående rörelse begränsas af en skruf (Q l,
som går genom ett aflångt hål, upptaget tvärs igenom tändstiftet. På ömse sidor är tandstU~ct försedt med luftrännor.
Slutstyclcet har ett horisontalt genomgående hål (D ) för ka·mp1:1111eu (C').
Slag- och säkerhetsmekauitimeu (se Fig. ~) ~ir sammansatt af:
Blagltauen (E, e) med axel (N). :ilugluweu har på högra
sidan kring hålet för axeln en hylsa med ett hak (e") för säkerltetSS]Jii1Ten, samt på undersidan ett annat hak (e' ) för off1·y ckarenöten; bakåt förlänger sig slaghanen till en stjert (e).
Siikerhetsspärren (l, i) med ett hak (i) för slrt_r;lwuen, en
öfre gren för lwmpiuneu, en undre gren för sfa_r;fjiidPI'U sam t
et.t rundt, hål för rt(trycknreaxelns runda del (P ).
A,ftryckr{)'enöten (H, h) med ett hak (h) för slaghanen samt
ett fyrkantigt hål för c~/'fi'?Jrlwn'.axelns motsvarande ile!.
S1rr,r;fiiidPrn (F, f) rtJell trenne stjelkar, en (F) för slrrglw nen, en (f') för slikerit et sspiirrP11 och en (f ) för aftryrlmreuölrn.
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Ajtryckttren (K, U 1 ligger utmed slutstyc!.:ets veustra, yttre
sida; från dess främre äuda går don dels rumla och dels fyrkantiga axeln (P) för säkel'll,etsspiirr och aftryckareuöt tvärs
igenom slutstycket och från dess bakre ända utskjnter armen
(U ) åt venster genom en urtagning i kanonens gods, så att
dess ä.nda stannar några mm. utanför fyrkantens venstra sidplan .
Extralctorn (J, j ; består af en hylsa, :;om omsluter axelu
(0) och · från h vilken utgår tvenne uppåt rigtade armar (J)
samt tvenne bakåt rigtade klackar (j). Hvardera armen har
öfverst, ett grepp , formadt efter patronhylsans flens, samt på
elen inåt vända sidan en sl)ärrknapp (Z) för slutstyckets spår
(k) samt på yttre sidan en däpfjäcler med j('istskn~f. SläzJ(jedrarne hafva till ändamål att åstadkomma friktion vid PXIra1don1s rörelse, så att den ej af slaget vid mekanismens
ijppnande må återstudsa och sålunda tillåta mekanismen att
omedelbart stänga sig igeu. Extmktorn är rörlig kring en
a.x;el (O) gående genom ett hål i kanonen. Afståndet mellan
e.änt!dorns armar och klackar är sådant, att dessa röra sig
emellan s1tttstycket och fyrkantens insida.
stängningsmekanismen (se Fig. 2) består af manövergafjrlu (C, L, lVI) med tvenne bakåt rigtade armar (C), förenade
med den genom slutstycket gående kampilmen (C'), samt tvenne
framåt rigtade armar (L), förenade med en bult (lVI), påverkad
af manöverfjt'idern (F. l R.). J.l 1anöoeryaffelns fyra armar utgå
från en hylsa med ett sexkantigt hål för manövemxelu (F. l
o. 2 A), som utvändigt mellan fyrkantens högra sida och 1'ekylmontelns högra sidplan sintar med ett hufvnd, försedt med
en ränna för mmtöoemrmens ltl.:okoll och en tand (F. l S) för
mrmöoerpalleu (F . l T). 1Vlauöo er_qa(f'r>1ns bakre armar röra sig
liksom e.ctmktorn emellan sintstycket och fyrkantens insida.
Kanonen är bakifrå n inträdd uti en 'rel.:ylmantrd (F. 3 o.
ö A) af brons (s. k. Bull metall). Den är till större delen af
cylindrisk form; i främr e ändan utsh:juter plt venstra sidan
en arm (F. 3 o. Cl G) fiir sJ:gtlcomrt, hvilket är sammansatt af

Rekylmanteln.
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cyliuder och hylsa samt korn med ~>kru/spriut. Ungefär på
midten af relcylmautel11 sitta de båda tapparne, på undre siclan
finnes en stor klack, som innehåller den au.tomntislca efeoatimtsbromsen samt på ömse sidor om klacken tvenne hylsor för de
hydrauliska bromscylindranw (F. 3 o. 5 B B') . I 1·ekylmantrfus
bakre ända utskjuta från den cylindriska delen tvenne paralleJa sidplaner, hvilka ligga an emot sidorna på kanonen s (yrkantiga del och längst bak äro förenade med ett med els lm1t
och mutter fästadt tvärstyck e (F. G H), från hvars venstra,
undre sida utgår ett Jlistolluwcltag (F. 4 H ). P å högra sidplanet är en klack (F. 3 o. 5 a) och en hylsa (F 5 b) för mrnz(joemnnen. På det venstra är en hylsa (F. 3 o. 5 c) för skuldersty clcet. Rfkylmantelus in väneliga diameter är ett par m m.
större än kanonens yttre, utom i h vardera ändan, der ett några cm. bredt bälte har nära lika inre cliam., som kanonens
utvändiga på motsvarande ställen. För att möjliggöra smörjning å dessa anliggningsytor har rekylmantdu tvenne smörjhål på öfre sidan.
De båda hydrauliska bromscyliudrarue (F. 3 o. 5 B B') af
stål äro inpassade uti de ofvannämnda hylsorna på rekylmantelns undersida samt fasthållas hvardera medels en stamskrt{/. De äro alldeles lika, så att blott en behöfver heskrifvas. Bakre ändan tillslutes af ett inskrufvadt balcre lock med
centralt hål för piston0tånyen samt med en packningsuo.;; och
läde1-ring för tätning kring densamma. Framändan tillslutes
af ett påskrufvadt främre lock med läderring för tätning sam t
tvenne påtappnin.r;sskrufom·, h vardera med läder ring , för fy Ilning och tömning af cylindern. De båda pistonstiiugemas
längd är så afpassacl att, då kanonen är i sitt främsta läge,
deras hufvuden stanna strax bakom de ji·ii111re cylinderlncl.:en. Mellan pistonstångens hufvucl och valel-e locket äro tvenne
spiralfj(i1lm1· placerade, de!l ena i den andras förlängning, båtla
omslutande ]Jistonstclngeu, Hå att de båda tillsammans verka
som en ~jiider. Pistmu;liin.r; enws bakre itudar äro gängade och
inskrufvade i klackarn e (F. 2 X) på kanonens undersida; vid
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deras inskrufning sa mmantryckas spiral(jädrarne ej obetydligt,
sii att lle äfve~l, uM kanonen är i sitt främ::;ta läge i rekylmantelu, hålla elen pressad framåt med en rätt anseulig kraft.
JJroms cylinderns främr e hälft har något större ime diameter,
än den bakre, h vilket utfylles af en framifrån införd reglerin,qiitnu, d. v. s. en tunn cylinder af rnessing, hvars inre diameter
är blott obetydligt större än pistonstån.qens hufvud. För att
vät::;kan i bromscylindern vid rekylen skall kunna passera förbi
detsamma äro diametralt emot hvarandra i re.qleringstuuen
upptagna tvenne hål af sådan form , att vätskans motstånd
blir konstant uneler h ela rekylen.
Den automatiska elevationsbromsen har till ändamål att förhindra det höjdrigtningen förändras genom kanonens rörelse
vid skottlossningen. Den är anbringad uti den mellan bromscyliudrame från rekylmanteln utskjutande klacken, h vilken
har ett genomgående vertikalt hål. N eders t i detta hål
är en bromskolj, för hvars undre, kilformade ända finnes ett
kilspår uti lavetten (F . 3 g.). Bromskolfoen är rörlig i vertilml led och hindras af en stoppslcnif att falla ut, om kanonen skulle höjdrigtas så mycket, att elen släpper kilspåret.
Ofvanpå bromskolfoen ligga två par B elleoille;jädmr och ofvanpå
cle::;sa ett lager, som i sin öf re ända bär en rnlle, h vars öfver~ ta del stannar inuti rekylmantetn.
På kanonens undersida
tinn es en urtagning för denna rulle, så belägen att rnllen är
fri för kanonen, då denna är i sitt främsta läge. Vid rekylen
åker Jenna urtagning bakåt oc h rullen pressas ned af kanonens gods, så att ~j~tdrarne sammantryckas och bromslcolfoen
pre,;s::ts fa::;t uti kilspåret i lavetten.
Bakom klack en för deoatiousbromsen är emellan bromsr·ylinclmn ze ett ru~n, ::;om upptages af manöoerf.jädem (Fig. l
R), hvilken qvarhålles der af ett underifrån påsatt lock med
låii (bestående af re.r;el med sprint, oism·e, låsbnlt och spiral(/ilcler.)
På 1·elcylmantelns högra sida är mctnöoemnnen (F. l o. 2
B ), hvars fjiidrade hrmclta_q (F. 3 o. 4 D ) har en obetydlig rö-
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relse kring en vertikal axel (F. l. o. 2 m.) genom handtagets
och armens bakre ända. En inuti ltwulta.r;et ::;ittande platLfjäder håller dess främre ända inåt rekylmantetn, så att ett här
på insidan sittande hak griper öfver en tand på ldackeu (F.
3 o. 5 a) på rekylmanteln, som t j enar att q varhålla manöverarmen uti horisontalt läge, då elen icke användes. I manöuerarmens främre ända är en tapp, som passar in uti hylsan
rF. 5 b) på manteln; utvttndigt på denna tapp är en i rät
vinkel böjd ränna, som tillsamman::; med en i hylsan sittande
0toppskruf bildar ett lås för 1nrmöuerarmens q varhållande i hylsan. Centralt genom t.appeu går eu tuskolf, som passar in uti
rännan på manöveraxelns hufvucl. Låslcotfoen omges af eu spimtj}'äder, som trycker elen inåt. I kolfvens yttre ända är ett
handtag för att vid behof möjliggrira dess upplyftande ur rän·
nan på manöveraxelns hufvuc1.
På insidan af högra siJplanet sitter manöoerprdten (:B"'. l
T). Den är rörlig kring en axet (F. l n) samt försedd mod
en fjäder, som trycker den nedåt emot manöveraxelns hufvnd.
Från det venstra sidplanet utskjnter som niirnndt hylsan
för skutderstycket (F. 3, 4 o. 5 E). Skuldersl!fclcets horisontala
del är ihålig och innesluter eu svimlf)t'ider. I botten på hylsan tör skulderstycket är en tapp, h vars yttre diameter är mindre än skulderst!Jckets inre. Genom hylsan och denna tapp
går ett vertikalt, hål för en slOJil!S]l'l'int (:b-,. 3 o. 5 el) och uti
slcttlderstycket:-s främre ända, finnes ett aflångt hål för sam ma
tiprint. Då skulderstycket trädes in u~i hylsan, tager spintljjiidern emot tappen i hylsans botten och sammantryckes af
denna till dess att sprinthålen komma för hvarandra, då sprinten insättes. Genom att sprinthålet i sknlderstyclcet är aflåugt,
kan detta erhålla en 25 mm. lång fjädrande rörelse i hylsans
längdrigtning.
På insidan af venstra sidplanet är aJ:I:yruingsledningeu
(se l!"'ig. 1), som består af:
Aftryclcarebögeln (V), hvilken med sin tapp är inträdd uti
ett hål på pistolhancltaget; mellan tappen och hålets botten
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verkar en spira1fjc'ider. -·Vtryckarebögelns främre ända är med
ledgäng förenad med uinketltlifstånyen (Y), som är rörlig omkring en axeltapp uti viukeln. I vinkelhäfstångens öfra ända
är en liten hori,;ontal platta, tiO m, då kanonen itr i tdfymingsläge, kommer tätt of\·anför ajh·yckare-armen (U). Tätt framför uinlcelhäfståuyens nedåtrigtade ben har inrättningen för
automatisk affyrning sin plats. Denna består af en exceuterskifua meJ genom sidaplanet gående axel och på dennas yttre
iincla sittande visare, fästad med :-sprint. Då visaren är stäld
horisontalt bakåt, trycker excentersleifvan tillbaka vinlcelltäfstångens nedre ben, så att elen intager samma ställning som om
man hölle aftyckaren tillbakadragen och automatisk aJ:I:yring
inträffar för hvarje gång mekanismen stänges. Då vism-en
är stäld horisontalt framåt, intager ·uinlcelhäfstången det läge,
::;om den har på figuren och affyrningen verkställes för hand.
I främre delen af hylsan för siculderstycket är ett vertikal t
hål för nppsättnin,r;sltytsan (F. 3, 4 o. 5 F); elen är försedd med
ett kn,r;gdref, som griper uti kuggar på uppsättningsstången;
tlå denna ej är nedsatt i sin hylsa, kan kuggdrefuet med sin
axet röras några mm. i sin längdrigtning. 'fätt framför hålet för nppsättuingsh!;t:-sau sitter en klack med ett horisontalt
hål. Då ltppsättuin.r;shylsan skjutes ned i sitt hål, drager man
l.:nyydrejuet tillbaka, ::;å att den utstickande ändan på dess axel
pa~serar nämnda klack och, då hylsan är fullt neclförd, skjuter
man fram lcuggdrefuets rt.x:el, så att dess främre utskjutande ända
går in i hålet på klacken och sålunda läser hylsan för vridning och upplyftning, hvarefter man nedför uppsättnin,r;sstån,qen,
som då qvarhåller kllggclrefuet i dess framskjutna läge. På
bakre ändan af drefvets axel är ett ratthjul med en innti :;ittande stoppmekanism, som förhindrar uppsättningsstångens höjande eller sänkning på annat sätt än genom vridning på rattltjulet. Uppsättning8ståJt,r;en har en infäld aluminiumskala uppstucken i afstånd, samt upptill ett tvärstycke med rörligt si.r;te
och ~Jtältslcrnf med rattl~jnl. Tvenne al nminitumknlor äro fast-
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skrufvade på tvärstycket; den pit bakc;idan är uppstucken i
knop och den på framsidan i grader.
J,arcttcn.
Lavetten är af gjutsti1l, deu har upptill tveune tapplager,
hvardera med tappöfverfall och klämskruf.
Åt framsidan
formar den sig till tvenne bärflensar för skyddsskärmen. På
högra sidan är en elevationsbroms (F. 3 o. 4 e) bestående af
en ldämskruf, som, då den är tilldragen, bromsar emot klacken
för automatiska elevationsbromse/L La vetten slutar nedåt; med on
pivåtapp, som nära nedre ändan har en rundgående stoppränna.
Konr11.
Konen, som är af stålplåt eller gjutjern, har upptill en
hylsa för lavettens pivåtapp och nedtill en flens för f"astskrufning till däck eller annat underlag. På konen finnes en sidorigtningsbroms (11~. 3 o. 4 f) af samma konstruktion som elevationsbromsen, men som tillika utgör stämskruf för lavettons
pi vå i det den med sin spets intränger i dess stoppränna och
förhindrar att kanonen med lavett hoppar upp vid skottlossnmgen.

Melwni::;mens öppnande.
För att mekanismen skall kunna öppnas, måste kanonen
vara fi.1llt framme uti rekylmanteln. I detta läge pasr::ar låslcolfven uti manöverannens centrum in uti rännan på manöveraxelns hufvud, så att då manövemrmens handtag lossgöres från
klacken på manteln och föres nedåt, vrides manövera.ccln och
med elen uwnöver.r;a:fj"eln, så att dess bakre armar sänka sl-tttstyclcet och dess främre sammantrycka manöverfjr"ideru. D[t
::;lutstycket kommit så långt ned, att det är fullkomligt fritt
för loppets bakre öppning, taga vid fortsatt nedförning af
'nanöverannen slutstyckets anslagsknappar emot extrakton~s ldackar, så att extraktorarmarne föras oakåt och deras spärrlmap]Jar komma miclt öfver motsvarande spår i slntstycket. Då nu
uppgås nti manöventrmen, stanna dessa spår emot spärrknapparne, så att . mekanismen hålles öppen. Jlfcmiiverannens låskolj utdrages så långt den går och manövemrmen upplägges i
sitt horisontala läge.
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U n der mekanismens öppnande spännes slaghanen af kampiniwn, som trycker ned dess stjert, sft att ((ftrgc!.:arenöten griper uti det ·undre haket på slag/l,(men och :säkerhetssptlrren kommer uti sitt hak. Afståndet mellan de båcla h n k en är s,\ afpassad t, att hanen hålles späml en-samt af affr!Jclwrenöten. Då
hanen spännes, tryckes tändstiftet af sin f:Jäder bakåt, si att
dess främre ända vid slutst!fr;/cets nedgående rörelse oj skall
slå emot kanten af loppets bakre öppning.
1l1elwnismens 0täu_qande.
Antingen gepom att kasta in en patron, hvars flens tager
omot extraktarmames grepp, eller medels slag af ett trä::; tycke
tvingas extmktorn framåt, så att spärrknapJ>arne släppa sina
hak, h varvid manövergaffeln, påverkad af manöoerf.jädent; lyfLer
slntstycket uppåt tills det stannar i sitt stängda läge. Kampinnen upplyfter i slutet af stängningen säkerltetssp('irrcJts öfro
arm, så att dess tand lemnar sitt hak och slaglumen kan falla
ned, då af'tryclwrenötcn släpper sitt hak.
Laddning.
Mekanismen öppnas med manöverarmen, som sechw åter
upplägges i sitt horisontala läge. Ståencle till höger om kanonen inför den laddande med \'en,;tra handen en patron, ;;å
att dess flens med så god fart slår emot extraktorarmarues
grepp att extmktorn kastas framåt och sl11tstytket frigöres och
stänger sig.
Mekanismens verkan vid a[lyntiug .
Då kanonen är fullt framme uti rekylmantcln, befinner sig
rrftryckarens arm miclt m1der 'Vinl.:cllu'ifstån.r;em; hor::;iontala platta,
sfL att då denna töres nedåt, genom att (/,/t?·yckareuöyeln vid
a~yrningen drages bakiit, bibringar han aftryckarearmen en
rörelse nedåt. Härigenom vrides a/iryckarens axel och den
på dess (yrkantiga del sittande nöten tvingas att släppa sitt
hak uti sla,r;lwnen. Denna kastas nu af sin fjäclAr fram emot
täudstiftct, så att dess f:iäcler :oammantryckes och slaghatten antändes. Dil kancjnen r~kylerar in, medtager elen j)'istonstänf!CI'nrt i sin rörelse bakåt. Härigenom sammanpressas spirat-
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fj(tdrame och begränsa, tillsammans med den i cylindrarnE;
befintliga vät,;kan, rekyleu till 135 ~L 150 mm., hvarefter lm-

uonen af fjädrarue åter framföres uti laddningsläge. D<t kanonen under sin framgående rörelse är ungefär (jU mm. från
detta läge, infaller den af sin fjäder nedtryckta maniiverpallen
uti haket på manövera.celns hufvud, så att detta tvingas att
vrida sig bakåt, hvarigenom mekanismen öppnas. Vid kanonens fortsatta rörelse framåt vrides emellertid manövera.celns
hufvud så mycket, att pallen glider ur sit,t hak. Då mekanismen öppnas, träffa slutstyckets anslagsknappar med fart
extralctorn::; klackar, så att den tomma patronhylsan ryckes loss och kastas ut. Då ,;edan slutstycket efter fullbordad rörelse nedåt och seelan mauöoerpalten g] idit ur haket på
JJWnövem.celns hufvud, åter upplyftes af manöveJ.fjäderu, stanna
dess spår emot extaktorns spärrtappar, hvilka vid extralctorns
tillbakafälda läge befinna sig rätt öfver dessa spår.
Under rekylen motverkar elen automatislct~ elevatiowobromsen förändring uti höjdrigtning, som eljes skulle inträffa tillfölje af inertien uti slntstyckets upp- och nedgående r(irelse.
Diverse upp,qijter au,qående :)7 mm. .~nabbskjutarule kanonen M 18Y .

Kaliber . . . . . . . . . ................ . .. .. .. .. . . mm. 57,o
kg. 510
Vigt af: kanou mecl rekylmantel .
lavett . . . . . . . . . . ..
" 114
skyddsplåt \7 mm. tjock)
.. . .... .
78
Längd af kanon med rekylmantel och skulder- "
stycke .. . .. .. ............ .
111111 . 3,289
Loppet: längd . . . . . . .. . . .. . .
" 2,479
d:o .. ..... ... . .
kaliber 43,u
Reffiing: längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
37,7
antal reffior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
stigning vid mynningen . . . . . . . . . . . . . kaliber 30
Projektil: stålgranat, vigt laddad med rör
kg. 2,12~
,, Jl
2,722
tackjernsgranat, ,

"

•}
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Projektil: sprängladdning, stålgranat .
,,
tackjernsgranat
Laddning (svartkrut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vigt af laddad patron .. .. . ... . . .. . . .... .
Utgångsha~tighet ...... . . .... .
Antal skott per minut . . .

"

"
"

"
m.

O,ous
0,072
0,879
4,660

570

36.

Master och segel såsom hjelpmedel vid
uppfostran till sjös.
Ca pta i u Charles J olmstone, en af förfäktarne för riggens
bevarande å örlogsfartyget, höll elen 22 sistlidne lHaj i "the
Royal United Service Institution" ett föredrag öt'ver detta
ämne, h vars hufvuclsaklig~i innehåll här återgifves efter "U.
S. Gazette".
Den mening, som förfäktas af försvararue af master och
segel - de, h vilka ttnse att en all varsam förlust skulle or,;akas af att öfvergitva sjömannautbildningen för flottan::; män
- är, att det icke gifves någon så god öfning till upplifvande af mod, företag1:1amhet, kallblodighet, skarpsinnighet
och hastighet i rörelser, som lleu, förvärfvacl genom lifvet
ombord i ,;kepp under 1:1egel. Fastän clet finnes sysselsättningar, för hvilka de icke äro passande och i hvilka derför andra äro mera framstående, öfverträffa dock flott<1ns ,;jömän
hvarje annan kår i liflighet, företagsamhet och intelligens i
allmänhet.
Den i u vändning kan möjligen göras 11.f motståndarn e till
mat>ter och segel, att hvarje befintlig öfverlägsenhet är förorsakad af vanan vid disciplin, iuplantad vid unga år ho s
ofiicerare och manskap,; af sjörnanslifvets oförutsedela händelser, o. s. v. Visserligen kan denna vedmn tillskrifvas orsa-
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ker, som möjligen haft nagot inflytande clerpn ; men de kunna
icke tillrilckligt förklara do omnämnda ogonskapermts företräLle. Deu är ett; resultat af uppfostran. Sjömannen har
lika stor öfverlilgseuhet öfver soldaten, som den gosse, hvilkon blifvit uppfo::;tracl vid en allmän skola, har öfver elen ,
h ·;ilken, äfven med de bästa lärare, blifvit uppfostrad bla[j(1
ett mindre antal kamrater. Det är svårt att se, hvari lifvet
ombord i fartyg utan master i ::;itt inflytande på utbilduiug<'n kommer att skilja sig från 'det nti armeen.
Det är nästan öfverflödigt att ingå på någo11 be::;krifning
at' J.e egendomliga egenskaper och själsgåfvor, hvilka göra
en sjömau till den nyttiga meuniska han i allmänhet an::;e,;
va m ; till va ron af dessa egenskapor är erkänd n, f alla nationer
och det är ej lätt n, t t u pptiicka någon annan orsak till L1 e,;::;a
äu Llet säregna l ifvet ombord i seglande fartyg. Oaptain Johnstoue berättade härpå några historiska tilldragelser, utvisande
sjömäns skicklighet att ntföra handlingar nästan omöjliga för
<w dm.
Då ma,n l i te t närmare undersöker betänkligheterua, hos
dem, hvilka önska helt och hållet afskaff'a elen hittills gällande
sjörnannautbildning en, finner man dervid uaturligtvis olika
rnouingar i detaljfrågo r; men hufvudåsigten är, att master och
segel icke längre äro behöfiiga att framclrifva skeppen och atf,
pä den grund skiilet för J eras till va ro icke längre före finnes ;
att de derför ej böra bibehålias i någon form; att uppmärk- •
sam beten måste fästas vid rmdra, sätt att ::;ysselsätta manskapet samt att all tid bör användas till öfning i vapnens bruk.
'l'ill detta må man först svara, att det ~i.r lika så lätt oc;h
ekonomiskt som någonsia att fram(lrifva skeppen med ::>egel,
att i vissa fall tlottan::; sysselsättniugar umler fredstid kunna
utföras lika väl un Ller <:egel so m under ånga och att i andra
fall segel 111 dstc an vändas eller arbetet lenmas ~t,; ido; vidare
att det är ::tf mindre vigt att hafva folket högt uppdrifvet i
vapnens bruk, än att hafva dem med djerfva :;inneu och rörliga kroppar och att spänstighet i själen nppkommer genom

-

2!17-

öf'ning lika:;om fallet ~ir med spänstighet i kropven . D etta
slags öfning af sjtileu är den största fördel, som upvnås genom
förståndigt an viiullande af seglande skepp. Det system, :-:orn
vill beröfva vårt folk sådan i'>fning, förn ekar i och med d .::t:samma betydelsen af idrott,en på våra jagtmarker och kappli\pningsbanor; deu förkastar d et npplifvamle i cricket oclt
gymnastiska iifningar; ty de äro n,lla lika ofruktbara för d et
direkta inhemtamlet af knuskaper
Hitt.ills hafva motståndame till riggen låtit, sin sak giilla
för sann och i hög grad sökt qväfva oppositionen genom upprepade försäkringar om rlet g a m la utbild ningssät.tets o läm plighet; rneu de hafva i s,ielfva verket ieke framdragit nägot giltigt skäl för rletta sitt påstående och säkerligen h v i]ar sky!Uigheten att framdraga bevis på dem , D et to~ala
borttagandet af master och segel skulle förorsaka sjömannen
förlusten af en sär::;kild kunskap, hvilkeu , indirekt, iir af stor
vigt i det moderua sjökriget, nemligen lättheten att hanelskas
mecl tackel och tåg och allt hvad som hänföres under namn
af knopning och splitsning. Denna förmåga bidrager i hög
grad till den skicklighet, h varmed. en sjöman möter svårigheterna vid handterandet af tyngder. Få sjömän kunna hafva
sett torpedbommarna och näten pfl. stora fartyg hanciteras utan
en känsla af hnrn mycket svårigheterna skulle ökas, om ej
manskapet vore i stånd att utan oskicklighet eller tvekan
bringa taklen att bära på hvarje punkt; och denna konst ligger uti kännedomen om knopning, splitsning och sejsning,
nti förm ågan att bedöma tågvirkets styrka oeh sättet att anbringa klädslar m. m. Allt cletta är en andra naLnr hos dern,
:-:om hafva handterat segeL
För ieke länge ::;edan yttrade amiral Oolomh under en
diskussio11, att orsaken till att r1en Britiske sjömannen vorr
den rlngtige karl , hau llll för tidell är, icke komme af maste r
och ~e gel utan af bruket att ntfiira alla öfn ing ar mer l iakttagande af tiden , Amiralen fortsatte mer1 en antydan, att om
det vore af vigt för åstadkomrn anrlet af samma verkan häd an-
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efter, så borde seglande fartyg flnvämlas för specielct ändamål.
Detta klargör ::;tällnillgeu helt och hållet; det är just-, hYad
som behöfs. Och Llå vi fortfaranrle ega seglande fartyg, lämpliga för sammansättande af de "flygande esl.: aclrama", är det
icke nödvändigt att bygga särskilda fartyg. Men låt det icke
blifva något hycklande med masterna; låt hvar och en se, att
de verkligen äro till nytta och de ::;kola blifva lika högt värderade på dessa fartyg, som på hvilket som helst annat, hvilket är beroende af sina segel.
Den erfarenhet, som den nya åsigten har att stöda sig
på, är mycket kort. Det är ännu föga mera än 2 år serlan
den första es kader, ::;ammansatt uteslutande af fartyg ntan
master, kom till ::;tånd, och vi haJva ännu intet folk, som äro
barn af det nya systemet. Vi ha tiden för oss; låt oss icke
fatta nftgra ögonblickliga, kanske olyckliga beslut. Vi ha
fnllt upp med fartyg, som kunna röra ::;ig uuder endast segel:
pekar icke då förnuftet på olämpligheten af att taga ett ha stigt och kanhända obotligt steg.
Skälen för att afskaffa det gamla sjömanskapet för det
yngre sjöfolket gälla äfven för skeppsgossarne; ty man måste
ihågkomma att gossame hafva liten eller ingen ide om än(1amålet med all den öfning i sjömanskap de genomgå; nyttan .
af dessa öfningar ligger cleruti, att de utgöra grunden för det
verldiga handterandet af skepp under segel.
Vi hafva ännu ett antal goda och starka fartyg i ::;tånr1
att framch·ifvas enelast med segel och som äro tillräckliga för
ett ;;Lort antal sjöfolk. Det synes icke blott vara höjdt öfver
allt tvifvel, att mö.ilighet förefinnes att nyttigt använda dessa
fartyg; vi uppmärksammas derpå äfven af ett svar af Förste
Amiralitetslorden, att, för första gåugen i mannaminne, bristen på framdrifningskraft - omöj li gheten att medföra till räcldig qvant,itet kol - har hinrlrat afsänclandet af en örlogsman till en mycket aflägsen plats att utföra en af flottans
stor"' uppgifter i fredstid, nemligen att. lemtm hjelp åt ni\dstälde män af han(1elsflottan. Ett seglande örlogsfartyg slmlle
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hafv~L t'ullg.iort detta uppdrag lika lätt som något armat vall·
ligt arbete. Det finnes ännu 1lelar af jordklotet, hvilkas besökande af fartyg under uteslutande ånga framställer allvarsamma betänkligheter. Våra fartyg äro i många afseenelen
lika lätthandterliga under segel som de gamla och göra mycket snabba färder. Ehuru de nyare fartygen icke manövrera
si\ väl, som man ::;kulle önska, felas dock ingenting i andra
afseeuden. En af de senaste typerna af fartyg med master,
Ca ly J)SO, är en särdeles god seglare och hennes systerskepp
Colliozw är antagligen lika godt.
Det system, som bör antagas för utbildningen af våra
sjömän till goda artillerister är att börja uppfostringen a f
dem redan såsom gossar, dervid följande nästan samma metod som nu, och derefter skicka dem ombord på fartyg, som
kunn a röra sig under segel och att använda dem på så sätt
und er så stor del af deras ungdomstid, som tjenstens allmänna
gång tillåter. l!'rånsedt folkets verksammare sysselsättan<le
och utbildning, har en seglande eskader stora företräden framför en ångande och det är verkligeu att hoppas, att de m!"t
bibehållas. Mycket godt kan också åstadkommas genom en·
samma seglande fartyg, men eskadrar äro afgjordt att föredraga. De seglande fartygen böra derför så vidt möjligt är
vara samlade i eskadrar. Vi behi.ifva mera än en "flygande
eskader" och antalet män mönstrade i fartyg med master och
segel bör icke vara mindre än 4,000. Den litliga och energiska anda, som karaktäriserar flottan, är en så fullständig
del af densamma att de synas böra vara oskiljaktiga. Denna
anda har så att siLga grotts in under snccessi va händelser och
egendomliga omgifningar. H vi lken säkerhet, h vilket rimligt
hopp finnes väl för att den skall kunna bibehållas under alldeles förändrade existensvilk01·r Ett aftagande kommer ickR
att blifva genast synligt; det mit dröja i åratal, innan örlogRmatrosen kan komma. att vara. helt och l1ållet fiirändrad, men,
så virla icke den menskliga natnren nndergår fiirvan<lling,
skall tlenna förändring vara säker .
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H varje slag,;; t~d-!au , ~om kall åstadkom mas ombo rd i fartyg utan master är värd all uppmuntran. Ständig öfning i
ltanclterandet af minor, torpednät, ankareu etc., med observerande af tiden så ofta so m möjligt, kan icke nog rekommenderas. Sådana öfningar knnna möjligen vara tillräckliga
att und erhålla redan förvärfvad sjömannadnglighot ; men det
finne;; ingenting, som ingifver förhoppniug om , att denna
egenskap skall kunna förvärfvas ombord i fartyg utan master.
Ingen skada sker om, för Llet yngre manskap et, iniärandet af
dessa arbeten uppskjutes till tjenstens gång förer dem ombord
i fartyg utan master.
England kan icke utau svårighet af~tå från traditionerna
från en förgången tid ; ej holler genom ett plötsligt beslut af
några dess sjöofficerare, helt och hållet förändra det system ,
som har fört flottans bemanning till qen framstående rang,
llen nn intager. Minnet af 'l'rafalgar är ett nationens bålverk, som erinrar om djerfve och bkicklige ~jömäu. Kan rlet.
vara klokt att förkasta egenskaper, hvilka gifvit så lysande
resultat och att afsäga sig Lle utmärkande egenskaper, som
alltid ha f va vari t vårt fäderneslands stöd. Nödvändigheten
tvingar England att underhålla en flotta, öfverlägsen främmamle länders och att taga sig till vara för att i något fall
af dem öfverflyglas. Vår hufvuduppgift bör vara att söka
bibehålla dugligheten hos vårt manskap; det var genom vårt
folk och icke genom vår materiel, som det förflutnas stora
segrar vunnas och fastän vi icke få glömma vår materiel, måste dock vårt. oberoende först och främst grundas på persouliga egenskaper. Låtom oss derför stanna, innan vi reducerat
oss sjelfve till jemnbredd med andra och derigenom afstått
de stoi·a fördelar vi forclom egde. Skulle våra offieerares och
manskaps nppfost rari blifva förändrad på det sätt, so m här
fiireslagiLs, slmll rlet måhända i åratal härefter kunn a sägas,
a tt, viir fl otta rälmar en mycket mindre procent otjenstbart.
folk äu någon annan marin.

Under di ~ knss i o n l•n ;·,fver ufvan ståcnrle lii redrag nppt riidd e:
Caploin C~trt is, S11ll1 t ro ><ldl' att nilgunting riirand e fartygens rureb cfönn;'iga
Uu rd e J1af\-a inflnti t i fiiredragtJt. ])et ~yntcR IJI)n Oill S() tll Olll Sl'g'CI 1"(11'8 till stor
Hii.kcrli et för rtt 1;11-tl"g, oeh h;ln ;·,nskadp lii"weli"Pn ntt sr drm hiL l'hållna Jn·a r'
,., ,.,
llclst de 1·orc alll·iindilara.
Capta.in Jllny: Vi stå n11 vid en viimlp11nkt; hnru skola vi muta <len? li'öredragandon föresli:ir ntt hålla '1-,000 miin oc:h pojkar omuonl i fartyg-, ett antal
so m det shlle vara omöj ligt att nnderhålla. Knn<lc ir·ko vara med om en återg;'ing til l tlet gnmla sy;;tem~t, ty i en tid af föriind ringar måste tids;mdan följa s,
utan hiinsyn till, huru präktig· flottan fiirr hade 1·ari t. Skeppsgossam es (ysiska
ulh ildning ha de pit sista tiden t•j gifvi t god:L resultat, såsom statistiken vi sarl P,
Ptt faktum , fmktade han , so m lwlt od1 h;'i ll rt ruhhade töredragand ens teori i
denna siirskilda punkt.
Captnin ..;.[clnnd hn<IL' tjcnstgjort niistan hela sitt lif pit fartyg mc•l ma stt> r.
Han Yar fullkomligt ci!\-crt_yg:Hl om, att det enda sii.ttot att fit go<la sjii1niin vorl',
att uf\a den1 p;\ fartyg metl nw sto r oeh segeL :\ler! afseende p:'i Captain May's
anmiirkning riiramlc gossarne, v;lr orsaken till <kra s !)·siska tillst:l nd, att rl r s;\
ltlng tid af t'xpctlitionen mtt !elva p;] salt hitt i stii llet lur fi.irskt och pudding.
som •le eljes vorro vann vid, och all s icke berornde p;l n;lgot fel i dcraR fy siska
utbildning.
Am iralen S·i r Jo/w !J. Hay kiilll le ett stort nöje vid fmmbilrandet till
Captain .J ohnstonr af sin vanna b uksamh ot fcir det intressanta föredraget. Han
a.nsåg att fcir fortsblfan<lot al fiirr:ltl or 111 . JU .• <!et måste vara alldeles nödvii.ndigt, att en stor tlel af manskapet öfvades pi seglande fartyg. Captain f:ihaw 's
vi<! •the l\letropulitan Fire Brigarlc• erfarenh et kulllie bestyrka att on försiim ring hos nuu;s kapot 1·it! denna kitr intriidt, sedan mastl' r och RCfiOl blirjade kom111:1 ur bruk, ott förh<lllanth', som tnlatlo viJlymcr.
Konteramiral B oteden-Smitit ville i.. kl' vara mod om att sätt;c master och
st'gol p;l nut~lcns far tyg. Det fltnlll' R många ;uHlra siitt att i.ifv<L manskapet p;"t
dessa. Rigge n~ afsbffamlc borndde siikorligon ir:ko pi\ ett nati onens val; tid sandan fonlrml o <let. Han beklagadp f<iriintlringen; mon tlen hade blifvit on Ol iiHIvik lig- nu•l viindighet. l\hnövrerantlct af moderna krigss kepp fordrad e fullt ut
lika myckPt morl o"h skiålighct, so m fcirr kriifdes af sjömannen. Trodde likviii
att hvarj o ung of'fiuur bordl' f6rstä. att na vigera ett sogeblwpp.
Cnptn,:n Vandcr- Jllcnlen önskatio att pi sitt fartyg alltid hafva en sådan
bosiittning so m uppfostrats på on es kader mod maste r och segel. Om maste rn<~
tog<'s bort, sk ulle !lottan lida on stur förlust.
Konteramirat ColollliJ an silg lurmlrag·ct vara ett g;uumalt gndt 1'ory-fiiro.
drag. IGirnpunkten tyektm; honom vara.: huru skola Yi kunna biboh:'l.lla master
oeh segel. då krigstillståndet in t riider? I förilllraget fan s intet bevis för att
ri ggens borttagand e h:u iP fiirsiimrat manskapet. Frnkta<k att metoden att taga
fo lk f'r:"tn en stritl sfonn or.h siitta dem till l'll an11a n icke skull e vis;< sig n·,rd chHig.
Kontera.lil'iral 'Ii·rt rry fann fiirrdragrt lli)'Ckrt [,gi skt. An R;tg att ett gy mrw stil;syskm s;! dant som rlPt Rl'r nsl;a skuiiP kunna uppfost ra r'n S.Jiimanskår lika
gotl ~o nt n:'igon.
'I?'d:;kr. i $jör. 18 !11.
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Amiralen Sir George lViiles erkände villigt det rigtiga i förcdragan•lons
bevisföring, mon frnktad o att han s uppgift vore vansklig. Riggen vore fullkomli gt onyttig i •lo nya hyssarne; miijligen lmndo on rigga.d oxercis-oslmdor und er
frodstid bibohi'dlas i Still;t Oroanon ollor pet amlm st;ttionor.
AmiTal H. Boy:; boklagade borttaganriat af riggen; trodde äfvon några af
oxorcis-esk:ulrarno fortfaramlc kunde bibehållas med maste r och segel.
Commander Lewin ansttg, att man idw borde holt och hållet förglömma
bruket af master och segel; mon Llon dag vore nu kommen •Iii ctng-an , torperlon
nd1 alla do nyare id oorna, måste giim sig gällande.
Capta-in Ifornby talade för bihcbållandot af master och segel, der do vore
nnviludbara; i synnorhot der, hvarest hvarkcn hastighot eller tid v:Lr :1f någon
botydcl so, var don öfning det gamla system et skilnkto oskattbar.
Ord(riranrlen. cwu:mtcn S ir l V. Hrmston Stc,vctrl, såg mod ,.;miirt.L :ttt
rc·,rflutna tillors sjömanskap frmml oli)S oj sk1tllc kunna unrlcrhålla;. J>on fran ska
nott:tn vore att benn<lra fiir dess kun sorvatism liotrilfi'anrlo rig-gens bcv:trand o nch
dess ii nsbn att IIIHlorh:'illa iifning-<Ll' mer! rl onna. Utan tvil'vcl \'O ro den NewFonndlilnrlsb frågan mindre on fiskcfråga än ett uttryck fijr E'r;tnkrikcs önskan
~tt underhålla, brnkot att halllitera master orh segel.

Kompassen och dess deviation i jernfartyg. *)
I.

J(ompassen och dess egenskaper.

För att med säkerhet kunna föra ett fartyg fram öfver
Oceanen är det nödvändigt att hafva en god och riktigt konstruerad kompa8s. Särshildt gäller detta dock i jernfart.yg,
emedan magnetnålens kraft här försvagas af den genom den
jordmagnetiska kraften i fartyget inducerade magnetismen.
Såväl af detta skäl som på grund af den oupphörliga förändring kompassens deviation är underka8tad till följd af
förändringar i den magnetiska latituden och i den styrda
kursen, är det nödvändigt att jemte styrkompassen hafva ombord fast uppstäld en normal-kompass, så placerad, att den
*) Enligt rlo :'isigtcr snm giirn sig- gilllandc i: »Der Kompa ss au J3r,rrh, , [nst mktion der Scewartc i.iher rli P Boktn<llnng der Deviation der Kompasse an
Bord eisaner S•· hiffc», »I-Ianrlbur h der ~;utli sd te n Instn11n cntc», san1t »Arlmiralty
manual•. m. tl.
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så mycket som möjligt är fri från inflytande af jornmassorna
i fartyget. Efter denna kompass bör fartygets kurs sättas
och öf\'erhufvud taget uteslutande navigeras.
De fordringar, som numera uppställas på en god ijfrmdanl!compass äro af hufvud8akligen tvenne slag, dels sådana som
afse de melwniska, dels sådana som afse de mayuetiska egenskaperna.
De mekaniska egenskaperna skola underlätta de magn etiska egenskapernas uppgift att göra kompassen i högsta måtto
kiinslig för de magnetiska horisontalkrafterna s inverkan, hvilket visserligen i första hand är beroende af att kompassens
nålsystem besitter stor magnetisk inställelseförmåga; men som
dock icke kan fullständigt vinnas, utan att kompassrosen vid
skeppets girar och kursförändringar bibehåller lugna rörelser
samt vid rullning och stampning och uneler intryck af skeppets vibrationer städse bevarar benägenheten att förblifva i
horisontalplanet, hvilken senare egenskap man benämner kompasens stabilitet.
För ernående af dessa egenskaper måste man af kompassens olika delar fordra, att de UJ>pfylla följande betingelser:
a) Dosan skall vara af tjock messing, som är starkare
och billigare än koppar, och försedel med bottentyngd, på det
att elen vid fartygets rörelser ej lätt må komma i svängning
och kompassrosen derigenom oroas. Förlängningarna af balansringens tappar måste skära hvarandra i en punkt, som
noga sammanfaller med spetsen af stiftet, på hvilket kompassrosen hvilar. Detta af följande skäl. Fartygets rullning
förorsakar hos kompassrosen rörelse kring en horisontal långskeppsaxel; stampning föranleder rörelse kring en horis0nt.al
tvärskeppsaxeL Impuls till vridning kring en horisontal axel
orsaka8 äfven clerigenom, att de stötar, som skeppet erfar under
framclrifningen genom vattnet och de vibrationer hvartill framdrifningsapparaten föranleda, icke centriskt öfverföras på kompassrosen på grnnd af dosans rörel ser. Men genom dessa rörelser förflyttas rosens tyngdpunkt, nr perpendikeln genom
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upphängning::;punkten och en vridning kring locllinien d. v. s.
i horisontalplanet måste blifva en följd. Då sådana rörel::.;er
icke kunna und vikas ens då rosen är u p p hängel i balanssystemets mest stillastående punkt, så måste det vara tydligt,
att om rosen anbringades öfver eller uneler denna punkt, så
skull e dess benägenhet för svängande rörelser i hög grad tilltaga. Afvenledes är det tydligt, att om stiftet icke vore väl
centreradt i dosans miclt, så skulle ähen detta medföra benägen h et för svängningar hos rosen , hvm;förutom i sådant fall
rosen icke ::-~ku ll e komma at,t röra sig lika långt frZm dosan,.;
väggar, utan skulle föror::;aka indexfel vid afläsningeu.
f:ftiftet göres af stål med eller utan iridiumspets. Den sellare begagnas temligen allmänt i engelska kompasser. Vid
"die Seewarte" förordar man hårdt stål, emedan iridium stundom visat sig \'ara för sprödt. Stiftet:o pynt får icke vara
utdragen tili en skarp spets, utan något rundslipad. På starkt
vibrerande fartyg ocl! i allmänhet på fartyg, der skjutning
med artilleripjeser kan ifrågakomma, bör i luftkompasser upphängningsstiftet hvila på en elastisk fjäder.
Slff1:stJ·ecket skall vara tydligt, vertikalt och precis i skeppets
midtellinie. Skulle dosar1 visa benägenhet att luta enelera vägen, hjelpes detta, genom att nätt linda balansringen med
blytråd.
b) Kom,pa;;srosen. Stort tröyhetsmomeut och riny(f, oiyt äro de
egenskaper, som garantera lugna rörelser hos rosen. Tröghetsmomentet biträder
uålsystemet att under fartyO'ets
O'irar
.
.b
b
LiVarhålla rosen i det läge, som de på densamma verkande
magnetiska
horisontalkrafterna vil]'a
förläo·o·a
den uti ' Tröo·.
•
bO
b
hetsmomentet motverkas dervie-l af friktionen vid upphängningspunkten.
J n större denna är, desto mera benäD'enhet
.
b
får rosen att följa fartygets girar och med de::to större kraft
komm~ fartygets vibrationer och de stötar det under sin gAng
erfar att. öfverföras på rosen. Men som friktiouen är direkt
proportionel mot rosen~ vigt följer deraf, att denna bör vara
så liteu som möjligt.

Aldre rosor med tunga pappskifvor, stora, klumpiga nålar och grofva förbindningar mellan nålar och skifva uppfylla
icke dessa vilkor. . 1!-,ör att få en ros, som jemte stort tröghetsmoment förenar lätthet, måste alla dess delar vara l~ttta
och tyngderna fördelade utåt iJeriferien. Mycket vanligt är,
att af denna orsak reducera vigtema till ett minimum samt
att inlägga en liten ring af aluminium vid rosens periferi.
På så sätt har man nedbragt rosornas vigt till 10, a 12 gram,
och enskilda fabrikanter hafva kom mi t så långt, att de leverera rosor af 01:dinär storlek, som väga enc1tst G a 7 gram,
t. ex. Plath i Hamburg.
Rosen bör hafva en genomskärning af 20-24 cm., bör
vara af tunnt papper och hafva en tydlig gradering vid periferien J u sl;örre skifva, desto lättare afläsning.
Beträffande ndlame böra dessa beo:~itta sLor rigtande kraft
på . sam ma gång som de i likhet med skifvans i!friga delar
äro lätta. Lätthet vinnes , genom att använda flera nålar, parvis, i :otället för en. Man förvexlade förr den sömnighet,
som känneteckmtde de gamla rosorna med tunga nålar, med
den åsyftade makligheten och stabiliteten. Erfarenheten har
nu visat, ~ttt om af lika qvarititet stål tillverkas en eller flera
nålar, och dessa sedan magnetiseras, så upptager den förstnämnde en mindre mängd magnetism, än de senare. Små
nålar haJva sålunda en större magnetisk mättningskapacitet,
än stora.
Man trodde också, att nålarne skulle förlora sin magnetiska kraft, genom att i ett flertal vara placerade nära hvarandra med liknämniga poler åt samrna håll~ Denna farhåga
har också af erfarenheten blifvi t undanröjel, i det att det visat
sig, att den kraftförlust, som möjligen uppkommer, knappast !mu
beräknas. Dessutom fordrar man numera af så väl kom passsom kompensationsmagneter, att de skola vara af sådant material och sa väl magnetiserade, att de äro af konstant kraft
och under inga omständigheter erfordra ommagnetisering.
Bruket af flera nålar sam tidigt ~nedför dessutom, då nå-
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larne äro rätt anbragta, en jemnare rörelse hos rosen och
medgifver en fulh;täncligare kompensering, än hvacl fallet kan
vara med en ros, som endast har en nål. Den sistnämnda
bli'fver behäftad med en oktantel d~viation, som ej kan bortkompenseras. Detta förhållande inträffar emellertid äfveu, om
man drifver sönderdelningen så långt som till, exempelvis, 6 par
nålar, och man anser derför 4 par såsom det största ant,al
nålar, som lämpligen bör appliceras på samma ros.
Genom att använda flera nålar, än en, vinner man äfven
elen fördelen, att de kunna :;tälJas på högkant, hvarigenom
man erhåller mera :;äkerhet för, att nålens längdrigtning infaller i vertikalplanet genom nålens magnetiska axel. Denna
fördel är icke ovigtig; man har exempel på, att nålens längdrigtning kunnat göra en vinkel om '/2 streck med dess magneti:;ka axel. Sådana felaktigheter förekomma företrädesvis
ho:; platta nålar, af oval eller. rhombisk form. N u mera är
nålen vanligen till formen parallelipipedisk; någongång, såsom
å Thomsons rosor, cylindrisk. Den parallelipipediska nålen
su.mmansätt.es af 2 eller 3 tunna lameller af klock~jäderstål·
Att använda ett udda antal magnetnålar kan naturligtvis icke ifrågakomma, utan anbringas de alltid parvis. Har
man endast ett par, så fästes en nål på hvardera sidan om
och parallel med nord- och sydstrecket, med nålames ändpunkter på de radier, som tänkas sammanbinda rosens mic1t]JUukt med 30-gradtalen på dess periferi. Har man två par
uålar, så fästas dessa på ömse sidor om och lika långt från
(let läge, som nålarue skulle hafva intagit om rosen uppburit
endast ett par nålar. Samma är förhållandet om nålames
antal är större.
Nålames längd är icke likgiltig. Om för skifvan gäller,
att den bör vara stor, på samma gång som den är lätt, så är
förhållandet ett anna~ med nålarne. Dels äro långa nålar icke
tänkbara utan en väsentlig ölmiug af tyngden, dels förorsaka
de svårigheter vid kompenseringen. I goda kompasser öfver-
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stiger derför nålarrres längd numera aldrig 10 cm., men håller
sig vanligen mellan 4-8 cm.
Nålarne fästas Y id rosen medels någon lätt metall, sås0rn
aluminium, eller hängas under densamma i silkestrådar.
I allmänhet anbringas nålarue centralt, d. v. s. i närheten
af rosc~ns midt; men å Hechelmanns rosor, som åtnjuta stort
ansende, äro de ordnade periferiskt. Fördelen häraf ligger
deruti, att genom tyngdernas utflyttande åt periferien tröghetsmomentet hos dessa roBor blifver stort och kompassernas
känslighet följaktligen stor. Denna metod är emellertid så
litet pröfvad, att man torde böra afvakta vidare erfarenhet,
innan man am;kaffar af dessa kompasser, i synnerhet som man
inom danska örlogsflottan beträffande dem ansett sig hafva
gjort det rönet, att de äro svårare att kompensera, då deviationen är stor, än kompasser med nålarna placerade vid rosens rnidt.
Att det vid nålames fästande till rosen är af vigt, att
deras gemensamma magnetiska axel sammanfaller med nordoch sydstrecket behöfver enelast antydas.
Hufven, med hvilken rosen hvilar på stiftet, skall innesluta en äkta ädelsten (safir, rubin eller beryll); ej n ågo n halfäkta (såsom agat m. fl).
stabilitet ho::; rosen ernås derigenom, att tyngdpunkten
fiirlägges så djupt under upphängningspunkten som möjligt.
stabilitet vunnen genom belastning med tyngder (metallhylsor eller lackklumpar) gör kompassen sömnig, emedan den
ökar friktionen.
Slutligen bör h vm-je kompass till sin konstruktion vara
:;å enkel, att uppkomna bristfälligheter kunna af en något så
uär skicklig mekaniker repareras.
Om kompassens an vändbarhet och goda beskaffenhet öfvertygar man sig enklast genom att sätta rosen i svängningar. och gifva akt på densamma. Aftaga rörelserna jemnt och
långsamt ända till mycket små bågar och om vid oförändradt
läge af fartyget kompassen alltid inställer sig såsom före för-
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sökets början, så är kompassen god. Om deremot rosen stannar helt plötsligt, är det ett teuken antingen på bristande
magnetisk kraft, eller at.t stiftet-. och stenen ej äro i onlning.
stenens tillstånd undersökes derigenom, att mau med en
spetsig nål far öfver den inre ytan. Kännes denna jemn, så
är stenen god, men märkes den minsta ojemnhet, så är stenen
oau vändbar och måste utbytas .
.Med hänsyn till den slmkning, ±:ör hvilken ett under gång
varanrle fartyg är utsatt, och hvaraf kompassrosen genom mekanisk kraftöfverföring lätt oroas, borde man (frånsedt de här
uedan omnämnda spritkom}Jasserna) till normalkompasser auvända endast lätta skifvor med i förhållande till dera::; vigt
stort tröghetsmoment. Af sådana skifvor kan Sir \Villiam
'l'hom::;ons, der skifvan hänger på silkestrådar, sii.rskildt. rokommenderas.
Här ofvan anförda egenskaper, som böra fordras af kompassen: okänslighet för skakning och stor förmåga att efter
rubbning hastigt och säkert kunna återtaga sitt riktiga läge,
kunna äfven uppnås på ett annat sätt, nämligen genom användande af s. k. spritkompasser h vilkas allmännare införande är att rekommendera. Om spritkompass an vändes såsom normalkompass, bör likväl en luftkompass alltid finnas
i reserv, emedan en möjligen uppkommande ;:;kada å spritkompassen i de flesta fall icke kan ombord repareras.
För styrkomz)(l.sseu gälla enahanda föreskrifter angående
konstruktionen af dosan, rosen, stenen och stiftet som för normalkompassen; rosen behöfver dock endast vara uppgraderad
i 1 /~ eller 1/ 8 streck. D .::t är ändamålsenligt, att såsom styrkompasser använda endast sprit.kompasser, enär dessa, om de
äro rätt konstruerade, såväl i smult vatten som i hög sjö
hafva en jemn, regelbunden gång och dock visa h varje fartygets gir, hvarför man öfver hufvud taget styr bättre efter
dem, än efter en vanlig styrkompass, som genom skakningen
lätt blifver orolig. I varma klimat böra :;prl.tkompasserna
skyddas för so]strålarne; skifvan blifver el.ies solbränd och
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får ett smutsgult utseende. J n större temperaturstegring en
är, desto mera utvidgas dessutom vätskau i skålen, C>ull de::;t•J
större är sannolikheten, att då elen åter afkyles, lnftbl ~t::;or
skola visa sig på ytan. Förekomma ::;ådana omväudes do::;an
genast och mera ::;prit påfylles genom fyllningshålet. Sammansättningen af den sprit som användes, hör vara l del alkohol IJå 2 delar vatten . Under inga vilkor får glaslocket
vara sprtlCket.
For att öfvPrtyga sig cim, att kornpassen är i godt stånd
går man till väga pa samrna sätL som ofvan angifvits för
luftkomvasser, d. v. s. man ;:;ätter skifvan i svängningar och
gi,fver' akt på densamma. Kompassen måste då uoga iuLaga
sitt förra läge; gör · han det ej , är den obrukbar.

II.

Kum;1assew; npp;;WliJtilly omuonl i jerllfarlyy.

De fordriugar mau bör ställa på en god JwrmulkolltfJa8S
med hänsyn till dess deviation för att fartyget virl alla tillfällen ::;kall med säkerhet kunna navigeras efter densamma
äro, att U.evia tionen ej får öfvertiga 20° och att den på L1e
haf som befaras alltid h åller sig inom 1les~a gränser. De::;::;a.
fordringar kunna uppnås endast:
l) Genom kompassens i1ppställande i ::;l{eppets mirltellinie
och -genom att undvika granskapet af osymmetriskt, placerade
jernde]ar. Härigenom blifva de i skeppet ingående jerumassorna lika fördelade vå ömse sidor om kompaso;en.
2) Genom att uppställa kompassen långt från fart,yget~:>
ändar. Kornpassen uudamlrages då i högsta möjliga grad verkan af magneti::;men i fartyget, hvilken liksom hos alla rnagneter är starka::;t vid ändpunkterua; denna inverkan blir lllindre i den mån fartygets magnetiska kurt; vid bygga11det Mverensstäm t med N ord-Sydlinien.
3) Genom att i möjligaste mrm atlägsna kompassen fn\ n
allt vertikaljern.
4) Genom att höja kompassen öfver däck oeh undvika
närheten af jernföremål af horisontal utsträekniug.

-310-

Illa placerad är den kompass, som står på en trång brygga,
omgifven på för- och akterkant af jernräcken och på iifverkant af ryggtågsketting, samt flankerad af båtcläfvertar, ::mntältstöttor, eldrumsventilatorer med rörliga trummor och kanske inom en meter från jernståndaren till maskintelegrafen.
Öfver hufvucl taget måRte man sträfva efter att finna en
sådan plats för normalkompassen, att den är fri från in~erkan
af entJkilda jernmassor och endast tager intryck af skeppet::;
allmänna magnetiska karaktär. Alla rörliga jernpersedlar såsom kanoner i pivå-lavet,tage, jernbänkar, de vridbara hufvarne till ventilatorer, kettingar och i allmänhet alla jerninventarier hållas på 4-5 meters afstånd från kompassen. Andame af vertikala förem ål at stor längdutsträclming, såsom
j emmaster och 8korstenar bör väl und vikas. Beträffande jernmaster må nyssnämnda minimiafståncl gälla; men beträffande
::;korstenar böra sådana hållas 8--10 m. från kompassen.
Fullständigt kunna emellertid icke alltid alla dessa betingelser uppfyllas, ty vid uppsökandet af en lämplig plats
för kompassen måste af praktiska skäl nödig hänsyn tagas
till, att den är lätt tillgänglig för vaktbefälhafvaren.
På segelfartyg, som hafva ett högt kajuUak, sträckande
sig ända tör om mesanmasten, är det ändamålsenligt att bygga
upp en brygga mellan mesan- och stormast 3 a 4 meter öfver
däck, och på denna placera kompassen.
Ar en sådan uppställningsplats icke möjlig, kan kompatJsen uppstiillas bakom mesanmasten, öfver akterdäcket, möjligen öfver kajutskylightet eller kajntkappen. Att ställa den
nära ett jern::;]wtt måste emellertid un::ler alla omständigheter
undvika::;.
På ångfartyg är det förd elaktigt att uppställa normalkornpassen på kommanclobryggau, på grund af dennas i allmänhet
ganska afsevärda höjd öfver däcket och den fria utsigt man
har derifrån. Detta är dock att förorda endast, i det fall att
bryggan ligger 8-1 O meter från skorstenen, att maskindelarue
ej ligga under någon stön·e lutningsvinkel än 60° under kompas-
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sen, samt att hu::;en och hytterna under kommandobryggan äro
bygda af trä och icke äro försedda med jernskott. Dessutom
böra de horisontala ledstängerna, der dessa äro af jern och
gå omedelbart bakom eller fi:amför kompassen, afldippas på
rnidten 2 -- 3 meter och elen borttagna delen ersättas med messiagsstänger.
På fartyg, som har installation för elektrisk belysning,
bör normalkompassen stå åtminstone 15m. från dynamomaskinen, och denna vara ·så placerad, att dess båda poler äro lika
långt från kompassen. Am·ändas elektriska enkelleclningar,
fA dessa icke framdragas i kompassens granskap.
Kunna dessa fordringar ej tillfredsställas, bör dock en
kompass anbringas på kommandobryggan såsom kontrollkompass och för normalkompassen måste en annan !'lats uppsökas. Härtill egnar sig, i synnerhet på större ångfartyg, aktenläcket, der fria platser i de flesta fall erbjudas. Iakttagas
bör dock, att uppställningsplatsen måste ligga minst 7 meter
från rorståndaren och ungefär 2 meter öfver däck.
Aro hytterna och husen uneler kommandobryggan bygda
af jern, hvilket tyvärr ofta är händelsen på mindre ångfartyg, så är det ändamålsenligt - ja t. o. m. nödvändigt att uppställa en pejlkornpass på kommandobryggan, om ingen
fri plats finnes på akterdäcket. Men dessutom måste för om
kommandobryggan uppställas en mast- eller pålkompass. Pillen måste då stå på däcket och kompassen ej komma högre
än 2,5 --- 3 meter öfver kommandobryggan, emedan afläsningen
eljes lätt blir osäker. Åtskilliga sjömän finnas, som förorda
att i allmänhet navigera jernfartyg efter sådan kompass. Men
många olägenheter kunna framhållas deremot. Den är svår
att rådfråga om natten, under regn och tjocka, eller då fartyget gör stora rörelser. Af den senare orsaken är den också
underkastad hastig förslitning; hvarförutom den kan visa ganska stora fel. På stora fartyg, der man utan större svårighet bör kunna finna en jemförelsevis god plats för kompassen, bör pålkompass derför icke anbringas. An vändes pål-
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kornpass bör pålen vara af met::tll; trä slår stg och kan på
grund af luftens olika fuktighet vri<h sig fl era gnv.ler kring
siu midtcllinie.
Utom nu nämnda afse.enclen, som äro att taga h tinsyn t,i!l
vid uppställandet af en normalkompass, på det att dess magnetislm egenskaper rn~t kunna gö1a sig gällande, har man att
t<tga hii.nsyn till att den far ett fast och stadigt underlag; att
styrstrecket kommer i låugskeppsplanet och att den får ou
sådaw hiijcl, att bäringar af ::;åväl celesta som terre~tra föromål fri\.u densamma kunna tagas ötve::- relingar eller bastingenugar.
Na!.:terluiset bör vara bygdt af trä, soliJt och rymligt.
Nakterhuset kan äfven utgöras af en metall pelare, men en sådan
öfvedör skeppet::; vibrationer starkare på rosen, än h vad trä·
nakterhuset gör.
Invändigt bör nakterhuset vant förseclt
nwll iuroclning för kompensationsmag neternas fästande .
Vid styrkolli pasliens placerande kan man icke alltid fiir::;äkra den om en plats, som är goll med hänsyn till fartygets
magnetiska karaktär. Emellertid får man i det afseenclet göra
bvad mall förmår, och icke, såsom ofta sker, gifva styrra.tteu,
vicl hvilken styrkompassen naturligtvis måste vara uppstälJ ,
en plats nära rorståndaren eller rorhufvudet, i h vilka fall
uwu kall vara säker på , att vid stora förändringar af magnetisk latitud iakttaga öfyerraskancle förändriugar i elen som
man tror väl kompenserade deviationen. För att und vika
llctta obehag har man föreslagit, att vicl uppställanclet af
dessa kom passer tillse, att de icke kom ma på ett afstånd från
akterstäf eller rorhufvud, som är mindre än fartygets halfva
breclcl. Dessutom fa drillens axel och dess främsta stöd icke
vara af jern; allt vertikalt. jern bör så vidt möjligt undvikas
och kompas;;ens hö.icl öl'ver jern-cläcksbalkarna vam min:ot
on meter. Om möjligt oör kompassen stå miclt framför rorgängaren för att undvika parallaxfel vi el afläsningcn. AtL
ställa elen rätt uneler normalkornpassen kan medföra den olägen heten, att den ::;enares komp en:>ationsmagneter komma att
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öfva ett obehörigt intlytawle p;\ <lensamnHt, rlerest icke af,;Uwdet 1lem emellan är tillräckligt stort.
Att ega ett flertal kompasser omuonl är till ringa vinst.
./!.'u, yocl kompass är hvacl man egentligen behöfver. Dock
torde antalet 2 kunna uppställas s<'tso m minimum. Dels kan
<len ena kompasseu skadas och mau skulle stå temligen redlös, om man icke egde en am1an att sätta i ställ et. Dels är
<le t en fördel, att vid siclan af standarel-luftkorn passen ega en
sty r-spritkompas::;, emedan vibrationema i lie moderoa ångfartygen l:itundom uppn å en sådan hii.;d, at.t luftkompa;;sen blifver alldeles o an vanclbar. slutligen kan det vara god t, att
ombord ega åtmiu::;tone en kompass utom normal en t'ör att.
kontroil em cleu senare. Befintligheten af eu sådan må likv äl
icke invagga i fal::;k säkerhet, ty tlen kan endast i ovanligare
fall varsko eu oregelbunLlenhet. De förätHlriugar nti deviation,
so m u p p stå vid förändring af magueti;;k latitml bli f va ll eh·i s
gemensamma för bada kompasserna; men genom att styr- och
sqvallerkompasser m. fl. äro oförmånligare placerade än normalkompassen, si blifva vanligt>n alla förändringar i <leviation my cket stön e och följaktligeH förr synliga hos dem, äH
hos den senare.
.På i)rlogsfartyg monterar mau ett stort. atttal kompasser
för att, da man i hi:i.ndelse af haverier umler strid nödgas
leuma en kompa::;suppställuiug::;plats kunna ställa sig vid ett
anuau. l regel har man en styrkompas::; vid hvarje ombord
nppstälcl styrratt, :;amt dessutom normalkomp<t:-:s och på sty rhyttens tak en kontroll- och pejlkompass.
De uppst.äldn
kompas,;erna::; a-11tal på ett sådant fartyg är sålunda icke sällan
() a 7, stundom 8, deraf ~ a 3 under pansanläcket.
III.

Om kompenseri/ly u/ koJJipa:;.'.eJts deviatio n..

'l'rots all omsorg vid valet af plat::; för kornpa,;sen ly cka s
man ej alltid att för alla tilltällen begrättsa kompassens deviation inom de 20°, som anses såso m ett maximum för aU
man med säkerhet skall kunna nav igera fartyget. .Man måste
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då reducera deviationen genom kompensering af de magneti;;ka krafterna, ty under det att å ena sidan den riktande
kraften å enskilda kurser är mycket försvagad, motsvaras å
andra sidan vid öfvergången fråu ostlig deviation till vestlig,
eller tvärtom, en förändring af fartygets magnetiska kurs af
en antingen för liten eller för stor förändring i den kurs,
som angifves af kompassen.
Uppgår t. ex. deviationen på ostliga kurser till 30" ost,
d. v. s. visar kornpassen 30" för nordlig kurs, så blir den riktande · kraften på sydliga kurser blott hälften så stor som i
land, kompassen blir död, och vid en kursförändring blir nt;;laget på kompassen nästan <lubbelt så sr.ort :;om den verkliga
kursförändringen. På kontrakurserna återigen blir den riktande kratten mycket förstärkt, men utslagen på kompassen
blifva i förhållande till den verkliga kursförändringen små,
så att små afvikelser från kursen ej kunna observeras på kom. passen.
För att utföra en god lwm1;ensering d. v. s. en sådan
att man genom den för alla befarna haf uppnår en jemnare
fördelning af den riktande kraften, är en noggrann kännedom
om de verkande magnetiska krafterna nödvändig. En sådan
kännedom kan emellertid blott erhållas genom användande
af fina instrument, som i allmänhet ej stå sjömannen till buds,
eller genom den erfarenhet, som samlats genom deviationsiakttagelser anstälda å åtskilliga fartyg i alla haf. Af detta
skäl kan man ej tillräckligt mycket uppmana fartygsbefälhatvare att vid mottagandet af ett nytt fartyg, om det är
möjligt, låta utföra kompenseringen af fartygets kompasser
af sådana personer, till hvars förfogande de nödiga instrumenten stil, och som ega tillräcklig erfarenhet.
Mången gång skall det dock visa sig omöjligt att så
ordna kompenseringen, isynnerhet styrkompassens, att den
vid förändring af den magnetiska latituden stannar inom de
20~, som anses såsom ett maximum. Fartygsbefälhalvaren
blir derför undP-rstundom hänvisad till att sjelt ändra kom-
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passens kompensering, och derför gifvas här nedan några allmänna regler tör den::;ammas utförande.
Då i enlighet med ofvan angifna princip fartygsbefälharvaren bör betjena sig af kompetenta personer i land vid
reglering af kompassen, och då det derför kan antagas, att
en reglering redan förut en gång egt rum, kan det i det följande endast blifva fr!iga om kompensering af den semicirkulära deviationen med magneter d. v. s. om koefficienterna
B och C i den vanliga deviati onsformeln:
k' cos 2 f
D sin 2 ('
cos ('
u = A B :;in ('
På däck und er kompassen uppdragas tvenne linier i upphängningsaxlames vertikalplan, af h vilka den ena går långskepps och elen andra tvärskepps. Äro dessa linier rätt uppdragna, skola de skära hvarandra i en punkt, ~om ligger noga
midt under kompassens micltpunkt. Kompenseringen af koefficienten B (deviationen för ost) Hker genom en magnet, som
lägges långskepps öfver den tvärskepps dragna linien och med
magnetens midtpunkt noga midt öfver linien. Magneten kar,
få sin plats vare sig om styrbord eller babord. Kompenseringen af koefficienten C (deviationen för nord ) sker på samma
sätt genom en tvärskepps öfver långskeppslinien lagd magnet.
Magneterna skola alltid hållas noga horisontala.
För att sålunda kompensera B lägger man fartyget så
att det så nära som möjligt stäfvar magnetisk ost eller vest.'
Visar då den kompass, som skall kompenseras, nordligare än
ost eller vest, så lägger man långskeppsmagneten på tvärskeppslinien i horisontalt läge med nordpolen föröfver och
närmar magneten till nakterhuset, till dess att kompassen
visar ost eller ves.t. Visar kompassen återigen sydligare än
ost eller vest, måste magneten:; sydpol vändas föröfver.
För att kompensera koefficianten C lägger man fartyget
:-i\, ntLra som möjligt nord eller syd, magnetiskt. Visar dervid
kompassen vestligare än nord eller syd, så lägger man tvärskeppsmagneten med nordpolen styrbord öfver; inställer sig
kompallsen ostligare än nord eller syd, så lägger man mag-
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11eten

meJ sydpolen styrbord iifver och närmar den till korri.pas::;en, tills denna visar mn.gnetisk nord eller sycl.
Härvid är att iakttaga, att magneterna, h vilka~ storlek
kan uppgå till 20- 30 cm. icke böra komma kompas:oen närmare än magnetens dubbla längrl. An vänder man ros med
långa nålar bör afstånJ.et vara ändå större. Skulle man låta
afståndet neLlgu umler nu angifna, så komm e förändringarna
i afstånd mellan magnetens och kom passn ålens poler und er
fart.ygets kring~vängning att blifva gan~ka vä.:-;entliga i fJrhållancle till afståndet mellan kompas:malens och magnetens
mid.tpnnkter ·och man simlie derigenom behäfta kompas,;en
med en sex tantel deviati on. Dessutom är elen vanliga deviationsform eln med de 5 koeffici enterna sammanknippad med
antaglmdet att kompassnålens längd är försvinnande liten i
j emförelse med de på densamma inverkande krafterna; !warför naturligtvis denna formel förlorar sin giltighet, der icke
cletta förh ållande eger rum.
Bättre, än att lägga kompensationsmag neterua på däck,
är att hafva nakterhuset så inredt, att magneterna kunna
rymmas inuti. lYiau kan tla antingen hafva dem löpande vid
gnicler eller hvilande i urtagningar på nakterhuset::; in,;ida.
Att under pågående resa förändra kompenseringen af styrkompa::;sen med hänsyn till den semicirkulära deviationen kan
vara äl!llamåber ligt }ör att hålla t! en i nom till börligl!- gränser . Förmånligt är da, att icke ha magneterna fctstskrufvad e
vid däcket, utan monterade i nakterhuset. Pa :3amma gäng
som de då äro lätt åtkomliga, . äro de äh en bättre skyddade.
Normalkompas::;ens kompensering -bör endast i hög::;ta nödfall rubbas nnder pågående resa, och tor~e vara öfvertlödigt
i beLraktancl.e af att denna väl uppstäida komp<tss bör knnna
från början så väl komp<mseras att deviationen håt"l es in om
rimligfl gränser.
IV. Förrlndrin.r; -i koll1jJa S8e/tS d euiatiu11 .
I deviationsformeln:
u = A B sin C' O cos C' lJ sin 2 C' R cos 2 ~,
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betecknas koefficienterna A, D och E (koefficienterna för den
q vaJ.rantela deviationen) såsom konstanter, oföränderliga, B
och C (koefficienterna för den semicirkuhlra deviationen) såsom de förä.nderliga koefficienterna. Har man sålunda genom
fullständig rundsvängning af fartyget bestämt de första, af
hvilka A och E hos en väl uppstäld kompass äro sil försvinnande små, att de fullständigt kunna frånses, samt antecknat
värdena för hvarje kurs, så återstår för att kunna upprätta
en fullständig deviationstabell att bestämma koefficienterna
B och C, hvilket med lätthet kan göras, ty då i deviationsformeln A och E frånses, är B
deviationen för ost eller
vest med ombytt tecken. På samma sätt får man också, att
C är lika med deviationen för nord, eller för syd med ombytt
tecken.
Dessa båda koefficienter ändra sig med tiden och mecl
fartygets plats enligt. här nedan angifna formler:

=

~

-

~

-

c
~

f
).

ta ng J+
tang

p
i.

l
J[

l
J+ !l H+
).

v
~

v'
),

see J cos 'P
see J sin Cp

tler H = jordmagnetismens horisontalet komposant; J = den
jonlmagnetislm inklinationen; (p = den under de senaste ~4

~

~l.

-

c
f
koefficienterna för den permanenta magnetismen, __ ,

-

timmarne före

observationen styrda kursen·,

~

och
~

.\

koeffici en tern a för elen inducerade magnetismen, framkallad
v
genom jordmagnetismens vertikala komposant, samt -;-och
l.

v'
).

=

koefficienterna för den reman enta magnetismen.

Efter dessa forml er blifva, frånse!lt föri1ndringarna i fartygets magnetiska tilbtånd i allmänhet, förändringarna i deTidskr . i Sjör. 1891.
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- :nskur"
i fartvD"ets
'
"b
viatiorren väsentlige n beroende på ändrinD"ar
b
J.
och
·H
på
värden
stora
olika
på
som
såväl
Då nu H och J för skilda orter på jorden antaga olika
värden (jemför: kartorna öfver de jordmagn et:ska elementen ) ,
så måste såväl B som C med hvarje väsentlig förflyttnin g
förändras och denna ändring blifva större när isokliner och
och isodynam er skäras under en kurs vinkelrät mot detsamma
Detta inträffar t. ex. när man i norra Atlanten styr nordvart
~,

eller
· sydvart.

närmar siD"
Värdet på l_
b
H aftager ·J·u mera man

eqvatorn och växer i den mån man nalkas polea. Verkan af
den under fartygets byggnad upptagna permanen ta magnetismen blir mindre, ju närmare man kommer eqvatorn och
växer vid förflyttnin g emot polen, så att den del af deviationen, som härrör häraf är mindre på höga latituder, än
på låga.
Tangente n för inklinatio nen ändrar sig från den magneoo till
tiska nordpolen till den magnetisk a sydpolen från
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Då nu koefficienten ~ på den vanliga uppställni ngs-

platsen af normalko mpassen i de flesta fall har ett negativt
värde, så kommer vid förändrin g af latituden i sydlig riktB att tillväxa men ett - B att aftaga, d. v. s.
ning ett
ostlig deviation på ostliga kurser och vestlig på vestliga kurser komma att tillväxa, under det att ett motsatt förhålland e
kommer att visa sig vid latit,udsfö rändring i nordlig riktning.

+

Då koefficien ten {

i de fl esta fall är mycket liten, så äro

ändringar na i koefficien ten C, som bero på ändringar i den
magnetisk a latituden äfven mycket små.
Af det nu sagda ser man lätt, att förändrin gar i fartygskompasse rnas deviation hufvudsal digen ti.·amkalla s af det olika
inflytaude , so m den inducerad e magnetism en har allt efter
olika värden på tang J och endast i ringa grad af ett förändradt inflytande af den perman enta magnetism en, som å
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sm sida är beroende af de jemförelse vis små förändring arna.
i värdet på

~·

I allmänhet kan man också säga, att vid . en

förflyttnin g syd öfver koefficien ten B ändrar sig i riktning
under det att förändring en af C är af mindre
från - till
att storleken af denna koefficien t i allmänhet
och
betydelse,
stiger på högre latituder.
H vad slutligen angår de förändrin gar i deviatione n, som
orsakas af den remanent a magnetism en, så visar faktorn see J,
att ett aftagande i inflytande måste ega rum vid närmandet mot eqvatorn och ett tilltagand e vid närmande t mot pooo vid
len, ty secanten för inklinatio nen ändrar sig från
deviatiohvilken
i
riktning,
polen till l vid eqvatorn. Den
nen af detta skäl ändrar sig, beror på tecknet för cos 'P resp.
sin (p, d. v. s. på den förut styrda kursen.
Man säger, och de fysikalisk a observatio nerna konsLatera
det äfven, att en uordlig kurs, som sista tiden styrts framC och
B; en ostlig ett
kallar ett - B; en sydlig ett
förhärmed
enlighet
I
.
n
kompasse
hos
C
en vestlig ett kursenaste
den
ändrar sig äfven deviatione n, d. v. s., var
sen nordligare , än den tidigare styrda, så har B ändrat sig
åt minus-sid an; var den sydligare, har ändringen ,kett åt
plus-sidan . Likaså: var den senaste kursen ostligare, än den
tidigare styrda, så har C ändrat sig åt plus-sidan , i motsatt
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fall åt minus-sid an.
Den remanent a magnetism en kan alltså framkalla förändringar i deviatione n, trots fartyget befiuner sig på samma
latitud. Denna förändring är beroende på den kurs fartyget
styrt, innan det anlände till den ifrågavara nde platsen. Fartygets nayigerin g blir följaktiige n alltid osäker vid hvarje
mera betydande kursförän dring, om ej den lag, enligt hvilken
förändring en i deviatione n inträder, tages i betraktan de.
Om ett fartyg en längre tid legat an en kurs och derunder bestämt sin deviation för alla streck och använder
denna nya deYiationstflhell efter en gjord kursförän dring, så
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skall fartyget derefter alltid finna sig försatt i ,·iktniu,r; fråu
den gamla k~w·sen. Om således ett fartyg bestäinmer sin deviation t. ex. vid Texel i Nordsj ön, sedan det förut en längre
tid - styrt- WNW kurs och sedan använder denna nya deviation på den nu inslagna SW-kursen, så skall det visa sig, att
emedan den under förra kursen upptagna magnetismen (- B
och - C) försvinner, fartyget alltid finner sig försatt i riktning från den sista kursen, d. v. s. i närvarande fall in emot
den holländska kusten.
Ett annat fartyg återigen, som bestämmer sin deviation
på en l{urs och derefter gör tvenne successiva kursföritnclringar, blir om det hela tirlen använder den nya deviationen
försatt i riktning af den mellanliggande kursen.
Styr fartyget t . ex. såsom i närstående figur synes fr~n
A till B och bestämmer, säg i lVI, sin deviation, styr derpå
från B till C och vidare till D
så blir det på den sista kursen
försatt i riktningen BC, d v. s.
i den af pilen gifna riktningen.
B
Äfven följande regel kan
vara nyttig för den praktiska
navigeringen:
"På samma plats kan man
på samma kurs finna olika dep
viation, beroende på den kurs,
som fartyget under den sista tiden styrt. Om man derför
tänker sig stå i kompassens medelpunkt, och den tidigare
styrda kursen ligger till venster om elen nu styrda, så blir
deviationen för den senare kursen mera vestfig och om den
ligger till höger mera ostlig."
Ett fartyg, som utgår ur en hamn och af en eller annan
anledning tvingas att återvända till samrna plats, kan sålunda
e.i med rätta ant::tga, att ueviationen nu är densamma, som
när resan a1iträdcl es. Ej heller lmn ett fartyg, ::;om inlöper,
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exempelvis i Elbe, räkna samma deviation, om det ena gången kornmer från Kanalen och den andra från Slmgerrack.
Man ser sålunda, huru kompassens deviation oupphörligt
ä1; unelerkastad förändringar. Vidare framgår tydligt, att man
på samma kurs och ställe endast i det fall kan vänta sig
samrna deviation, då elen under den sista tiden styrda- kursen
vid de olika tillfällena varit densamma.
D å nu storleken af dessa förändringar väsentligen är beroende på, h vad slags jern eller stål, som användts till byggnadsmaterial, och då nya slag ständigt uppfinnas och användas, så är det n.öd väncligt, at~ från tid till annan göra deviationsiakttagelser. Då dessutom dessa förändringar äro af största vigt, är det också tydligt, att det ej är tillfyllestgörande
att, såsom hittills vanligen skett ombord i fartyg, blott observera deviationen på de kurser, som förekomma på fartygets route. Detta är ej nog för att gifva en klar och tydlig
bild af deviationens förändringar och dess orsaker i allmänhet och isynnerhet ej af fartygets konstanta magnetiska tillstånd samt de deri inträdande tillfälliga förändringarna.
Detta kan man uppnå endast genom att systematiskt
observera storleken af de förändringar, som koefficienterna
B och C äro underkastade jemte de faktorer, som bestämma desamma såsom horisontalintensitet, inklination och
den förut styrda kursen. Derjemte borde på hvarje till aflägsnare farvatten gående fartyg föras en journal öfver storleken
af koefficienterna B och C på olika platser samt de styrda
kurserna. J o urnalen bör hafva här nedan upptagna form:
'l
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Nyttan af en :;ådan noga och omsorg.-;fullt förd journal
inser man snart, när man betänk01~, att en fartyg:;b efälhafvare derigeno m :;ättes i stånd att :;är:;kildt för sig betrakta
de förändri ngar i koefficie nterna B och C, :;om förorsaka s genom fartygets krängnin g (jfr här nedan), genom platsförä rrdring eller genom en tidigare styrd kurs.
Det blir honom på detta sätt möjligt att genom de under
sista tiden inträffad e förändri ngarna i koefficie nterna, framkallade genom ortförän dringen och den styrda kur:;en,
sluta sig till de sedan den sista observat ionen möjligen inträffade förändri ngarna och derigeno m till koefficie nterna och
deviatio nen enl. formeln

B. sin ,.

d =

+

C. cos c'

+

D. :;m 2c'.

För att finna värdet på qvantite ten D sin 2 C', ::;om på
alla geografi ska orter är kon:;tant , emedan D får anse:; :;å:;om
oförände rlig, bör man hafva upprätta t en tabell, der mau med
kursen :;om argumen t direkt uppslår detta värde.
För vidare beräknin g af deviatio nen enligt ofvanstå ende
formel är kännedo m om koefficie nterna B och O erforderl ig.
Des:;a finnas ur eqvation erna

m-

c

-

.t

Q;

p

;. tang J

+

f

+ -Q;.

tang J

;.

l
H
l
}/

v
;.

+

v'
;.

see J cos (p och

see .J cos Cp

Betydeb en af de :;torhete r, som förekom ma i de:;8a formler, återfinne :; ptt sid. 317. De värden på ~ och Q;, :;om erhållas på detta sätt - trigonom etriska linier -, äro icke de
ön.skade. För att direkt erhålla värdena på B och O - bågmatt - ur dessa formler förvandl ar man derför först koeffi· "'·) på så sätt, att man
·
b agrnatt
cientern a _c,
1
;. -;.f ' m, fl . t'll
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(
v
P
c
elevidera r -;. , - ).- ooh -). med l

v~_

med

(l -

:;ini..Q) .

D)
sin +2

Q och
samt -f;. , -;.

De erhållna resultate n betrakta: ; :;å-

som :;inuslini er, för h vilka mot:;varancle bågar uppsöka s och
d c f
,
• I!
lllJÖra:; sasom varan e ;: ' ,t' o. s. v. Det fel, :;om härigeno m
begå:;, uppnår för:;t vid 20° en storlek af en half grad.
8å:;om ledning för uträknin gen i öfrigt må nämna:;, at.t
multipli kationen med -}1 utföres direkt, under det att de öfriga multipli kationer na kunna verkställ as med hjelp af bebe:;tickt abellerna på följande sätt:
l ) För att multiplic era med tang J ingår maa med inklination en på stället t:låsom kurs, uppsöke r den qvanLite t>
hvarmed tang J skall multiplic eras, uti en diff. i lat.-kolu mu ,
och finner produkte n i departur skölnmn en.
2) För att multiplic era med see J uppsöke r mar;, på nys::;nämnda sida af bestickta bellerna uti en diff. i lat.-kolu mn
elen qvantite t, hvarmed see J skall multiplic era:;, och finner
produkte n i distansk olumnen .
3) För att multiplic era :;istnämn da produkt med cos Cp
uppslår man i bestickta bellerna den förut styrda kursen, uppsöker den funna produkte n i distans-k olumnen och erhåller
den sökta produkte n i motsvar ande diff. i lat.-kolu rnn.
4) För att multiplic era den enligt mom. 2 funna produkten :ned sin Cp, ingår man med den förut styrda kursen som
kurs, upp:>öker den funna produkte n i distans-k olumnen och
erhåller den sökta produkte n i departur s- k olumnen .
l
B eträffand e tecken är att iakttaga , att elen med II
dade produkte n allLid bibehålle r det tecken,
angifves . Den med tang J bildade produkte n
när inklinati onen är sydlig. Den med :;ec J
produkte n vexlar tecken, när elen förut styrda

bil-

som i formeln
vexlar tecken,
cos 'P bildade
kursen tp var
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sydlig; och slutligen vexlar den med see J s1u 'P bildade
produkten tecken, då den förut styrila kursen var vestlig.
Deviationens beräkning enligt formeln:
O' = B sin C'
C cos C'
D sin 2 ,,
kan äfven utföras medels besticktabeller na. Man går då tillväga på följande sätt. Man uppslår i besticktabeller na den
kurs, för hvilken deviationen skall beräknas, uppsöker B i
distans-kolumn en och uttager den i motsvarande doparturskolumn stående qvantitet, som erhåller samm~t tecken som
B, då kursen är ostlig; men eljes motsatt tecken. Derefter
ingår man på samma ::Jicla af besticktabeller na med C i clistans-kolurnue n och nttager motsvarande diff. i lat. Denna
erhåller samma tecken som C, när kursen är nordlig; men
eljes motsatt tecken.
Äfven om möjligheten att på ett sådant sätt utan astronomiska observationer beräkna deviationen ej kan leda clerhän,
att den gör deviationsobse rvationer öfverflödiga eller ens bör
förorsaka, att dessa försummas, så måste dock kännedomen
om formeln till deviationens beräknande betraktas såsom ett
ej oväsentligt hjelpmedel för fartygets säkra navigering.
Försummar man intet tillfälle att genom noggranna observationer hålla reda på kompassens deviation, och om man
tid efter annan jemför Llen sålunda funna deviationen med
den beräknade, så är man, förutsatt att de bårla värdena alltid stäm t, fullkomligt berättigad till att, uneler omständigheter då inga observationer kunnat erhållas, vid fartygets na vigeriiJg auvända den genom beräkning funna deviationen .
H varje navigatör bör derföre sträf,·a efter att genom noggranua iakttagelser af deviationen for N., S., O. och W. erhålla kännedom om koefficienterna B och C.
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V. Krängnin,r;sfel.
l\Ied krängningsfel menar man i allmänhet de förändringar i deviationen, som förorsakas af att fartyget kränger öfver åt ena eller andra siclan eller den cleviat.ion, som tillkom-
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mer utöfver den, som finnes, när fartyget ligget på rät köl.
Denna deviation är störst för N. och S. och aftager med cos.
för elen styrda kursen, så att, den alldeles förs vinner på ost
och vest. Om genom fartygets krängning kompassnålens
nordpol afviker åt lofvart, så talar man om ett krängningsfel
åt lofvart i motsatt fall om ett åt lä. lVIan kan antaga, att
luäugningsdev iationen itr proportionel meJ det antal grader,
som fartyget kränger. Det tal, med hvilket man skall multiplieera det antal grader fartyget kränger för att få krängningsdeviation en för N. och S ., kallas krängningskoe fficient
och betecknas med K. Krängningsde viationen Y. för en viss
krängning af ,; grader och för en kompasskurs {' beräkna,;
derefter enl. formeln

x=

i /{ cos ,,

Krängningsko efficienten K :s storlek bestämmes af verkan
af den inducerade och den permanenta magnetismens vertikala komposanter en l. formeln
f{=

k- e
~

tang

J+

H
Å

.

l

Jc]i

Uppgår krängningsfele t till en betydande storlek, så händer det hLtt, aLt vid svår rullning kompassnålen råkar i svängningar på grund af den magnetiska polens oupphörligt växlande läge i förhållande till kompassen. Detta händer isynneriJet lätt på nordliga oah sydliga knr,;er och kan stundom
blifva så ,;vårt, att man ej längre med säkerhet kan styra
fartyget. 1\ian måste derför se till, att i sådant fall elen 1lel
af krängningsfele t, som beror af den permanenta magneti:::·
men, genom en miclt under kompassens medelpunkt ar:.bragt
magnet blir kompen:;eracl. Ar en sådan kompensering noggraunt utförd, så uppgår, inom de gränser på jordytan, som
vanligen befaras, den öfriga Clelen, som beror på verkan af
den in d uceracle magnetismen, enelast i enstaka fall till mera
än l 0 • Denna återstår då att utforska och taga i beräkning.
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Krängnings felet kan äfven utrönas utan att fartyget behöfver krängas, med tillhjelp af fina instrument, som i allmänhet ej stå sjömannen till förfogande. l\1an kan derför
ej tillräckligt kraftigt framhålla nödvändigh eten af att, innan
man går till sjös med ett nytt fartyg eller ett, der någon
bestämning af krängningsd eviationen, ej egt rum, låta utföra
eu sådan bestämning genom en kompetent person. I rle flesta
fall och öfverallt, der den första delen af krängningsf elet är
kompensera d, skall man finna, att på nordlig latitud kornpassnålens nordända drages åt lofvart och pi sydlig latitud
åt lä. Gör man ej något afseende härvid, skall man finna,
att på alla kursar mot eqvatorn, fartyget blir försatt åt lä
under det att kursar mot polerna sätta fartyget åt lofvart,
och detta i hvilken hemisfer fartyget än befinner sig samt
mer och mer ju närmare kursen är nord eller syd samt ju
större latituden är.
'l'illfälle att observera fartygets krängningsf el erbjuder
sig alltid, der man kan inom ett så kort tidsmoment kränga
fartyget åt båda sidor, att någon ändring af fartygets deviation på rät köl i öfrigt ej hinner ega rum, och man dessutom
pi båda bogarne kan stäfva en kurs, som ej ligger mer än
högst 4 streck från nord eller syd. På segelfartyg inträffar
ju detta alltid, när man med nära ostlig eller vestlig vind
går öfver stag. På ångfartyg har man tillfälle, när vinden
är nära nord eller syd, ty lätt lastade ångfartyg kränga ofta
flere grader, när vinden är endast några streck in.
Har man ett närmevärde på koefficiente n B, d. v. s. elsviaticmen på ost och ves t och en tabell öfver den ifråga varande kornpasssen s konstanter, så kan man lätt ur den vanliga
deviationsfo rmeln blott efter en enda observation på kursen
~' bestämma C.

Ty C=

cos ,,
föga inflytande, enär kuraf
Ett litet fel i B är dervid
sen är nära nord eller syd och derför sin C' liten.

Om man derför, innan man vänder, gör en deviationsb estämning, så kan man derefter ur hvardera observation en finna
koefficienten C. Bada värdena böra stämrna öfverens, om
intet krängningsf el förefinnes; en differens i värdena åter har
si n grund i krängningsf elet.
Om man t. ex. före vändningen gjort en deviationsb e2°, då fartystämning på NNO och fått ett. värde på C at
get krängde 8" babord öfver samt derefter vänder och efter
en ny observation , då fartyget krängde l 0° styrbord fått ett
värde på C af - 10°, så är ju synbarligen skilnaden 12° framkallad af en differens i fartygets krängning af lSO. Kräng12
ningskoeffic ienten uppgår då till / 16 eller 0,7 och åt lofvart,
enär kornpassnål ens nordända i båda fallen afvek åt lofvart.
Det rätta värdet på C erhålles, då fartyget ligger på rät köl,
hvilket sålunda måste ligga emellan de båda funna vi:irdena
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på

c.

För att emellertid komma derhän, att man äfven utan
observation er kan känna krängningsk oefficienten för alla punkter på jorden, bör man låta sig angeläget vara att under fartygets första resa så ofta som möjligt göra iakttagelser af
krängningsf elets storlek. Häraf blir det sedan möjligt at.t
beräkna storleken af de skilda delar, hvaraf krängningsf elet
består samt att uppställa en tabell, ur hvilken mot hvarje
värde på inklination och horisontalin tensitet krängningsk oefficienten kan uttagas. I synnerhet böra observation er göras
på höga sydliga latituder, ty i den på höga nordliga latituder belägna hemorten låter krängningsk oefficienten bestämma
sig utan att fartyget kränges.
För styrkompas sen är det mindre vigtigt att bestämma
krängningsf elet, ty man kan alltid hålla detsamrna inom så
små gräns~r, att man ej behöfver befara, att kompassen blifver så felaktig, att man ej kan styra efter densamma.
I praktiken hjelper man sig derför bäst med att lodrätt
och noga midt under kompassen& medelpunkt ställa en magnet på så sätt och på sådant afstånd från kompassen, att den-
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samma äfven vid stark rulln ing på nordliga och syd liga kursar håller sig sti ll a . I allmänhet skall denna magnet på nordlig latitud hafva nordpolen uppåt och vid närmande af eq vatorn aflägsnas från rosen. Pi't sydlig latitud skall man vända
om magneten (S-polen uppåt) och vid tilltagande latitud närma
densamma till kompassrosen.

sjökrigshändelserna i Chile.
N edanstäende skildring af de vigtigaste företag till sjös,
som utförts uneler det nyligen afslutade orödrakriget i Chile,
är sammanfattad efter berättelser, som tid efter annan varit
syuliga i utländska fauktidskrifter.
Först torde det kanske vara skäl att inleclniug;;vis erinra
om, att sedan republiken Chiles dåvarande president, Balmaceda, efter en konflikt mecl parlamentets majoritet, elen 5 J <1.nuari inno:Jvarande år utfärdat en provisorisk finanslag och
förklarat sig ämna styra landet utan kongressens med verkan
en stor del af dennas medlemmar begaf sig ombord på den
del af flottan , som för tillfället låg i Valparaisas hamn och
meJ. denna gjorde uppror mot Balmaeedas regering samt satte
sig i besittning af Iquique m. fl. hamnar.
Balmacecla, el. v. s. representanten för den lagliga regeringen, förfogade vid krigets början öfver snart sagclt ingen
flotta, men disponerade öfver en god hamn, Valparaisos. Kongresspartiet deremot disponerade ingen skyddad hamnplato-;:
men hade ±iera fartyg, hvaribland p~nsarfartygen Almircutfe
Coclmuw, o-;jösatt 1874, 3,000 ton , Blrmco Encalada, sjösatt 187;),
3,450 ton, Htta sca r, sjösatt 1865, 2,030 ton, paw;ardäckt:~kryssa
reu Esmeralda om 2,800 ton och 18 knops fart, den 25 år
gamla korvetten 0 ' lfi,r;,qinl5 om l ,4 70 ton, kanonbåt en 11Jagellanes, m. fL

För kongresspartiet blef det nu af stor vigt att bemägtiga
sig Valparaiso, hvars besittning skulle förläna partiet en ytterst värdefull operationsbas, och dessutom för d em skull e
öpp11a vägen till 8antiago, Chiles hufvuclstad. Försvarad af
starka sjöbefästningar med modern bestyckning, var likväl e rö francl et af denna plats ett företag som hade föga utsigt att
lyckas med de hjelpmedel, som stoclo kongresspartiet till buds.
Man försökte derföre först att vinna garnisonen för kongresspartiets sak; sedan dessa underhandlingar strandat, inneslöts
platsen fn'm sjösidan.
Krigshändelserna till sjös inledde,.; af kongresspartiet med
det i denna tidskrifts näst föregående häfte l·edan omnämnda
angreppet på Valparaio-;o, hvarvid Blanco-b'ncalada, som jemte
0 ' Hiy,r;ins bloke1 ade hamnen, gjorde ett fåfängt försök att med
sjelfgåen(le torped spränga den i hamnen befintliga bogserångaren J.Vlrwy Floreu ce, kvilken uppgifves hafva varit beo-;tyci•ad med en svår kanon .
De närmare detaljerna af denna strid synas hafva varit
följ ande. Den 12 Aprillåg Blaueo-Enatlada so m vanligt utanför hamnen, och observerade dervid särskildt Mary Ji'lorence,
som blott väntade på tillfälle att kunna komma ut. På natten
ångade Blanco- Eucalacla in i hamnen med alla ljus släckta.
Natten var mycket mörk . Planen var att obemärkt kom ma
Mary Ploreuce inom torpedskoHvidtl, för att kunna sänka
henne merl en torped. Företaget var nära att lyckas, men
den afskjutna t orpeden träffade icke Ma.ry J.'lo1·encr - - den
antogs hafva varit för djupt reglerad - utan råkade en flytande torrdocka, som slogs i spi llror af explosionen Detonationen hördes i staden och kallade kanonserviserna till Rina
pjeser. Snart var Blanco- Eneala da upptäckt och chefen före drog rl å, att sö ka sig utom håll för fästningarnas kanoner,
so m sedan spelade änJa tills dagen grydde.
Natten mellan den 18 och 19 April gjordes ett. försök att
spränga Blanco- J~'umlodu . Regeringspartiet hade fått en torpedbåt, so m varit m1der reparation, sj öklar. Denna jemte
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Mary 11;Lorence smög sig ut vid 1-tidan på natten, som var
klar utan att vara månljus. Också blefvo de båda regeringsfartygen snart upptäckta af utkiken på 0' Hig_qin~;, h vilket fartyg genast öppnade eld mot dem. Mörkret hindrade likväl
noggrann rigtning och till en början träffades ingendera
farkosten. De höllo stadigt ned mot Blanco-E'ncalada, hvars
tunga pjeser snart blandade sig i leken. Flera projektiler
slogo ned i vattnet helt nära farkosterna och det blef snart
tydligt, att de skulle vara sänkta, innan de hunnit så nära,
att de kunde skada pansarfartyget Detta måt.te man äfven
ombord å de förra hatva insett, ty de vände och styrde för
att uppnå hamnen igen. Insurgenternas fartyg förföljde dem
uneler eldgifning och snart träffades Ma1·y Plorence af en 18
cm. granat från Blauco-Encalada, som dödade eller sårade
hela hennes till 17 man uppgående besättning. Torpedbåten
gaf sig ej tid att taga upp de sårade och drunknande sjömännen utan fortsatte sin kurs.
F'rån fästningsverken hade man emellertid så godt mörkret tillät följt stridens skeden, och så snart kongressfartygen
blefvo med säkerhet synliga öppnade man eld mot dem. Innan de tvungos upphöra med förföljandet lyckades det emollert,icl 0' Higgi1tS att med ett välrigtadt skott sänka torpedbåten. Uppmuntrade genom de vunna framgångarna, upptogo
fartygen seelan strid med befästningarna och furtforo att vexla
skott med dessa under en half timme, efter hvilken tid fartygen drogo sig tillbaka. 0' Higgiw; var då illa tilltygad. En
tung granat hade passerat obehindrad igenom fartyget; men
en annan hade träffat en af däckskanonerna och exploderat 1
anställande en förfärlig förödelse å däck. Blrmr-o- Eucalada
hade fått vidkännas några oväsentligare skador. Dagen derpå
styrde de båda fartygen till sjös och gingo nord vart. O' Hiygius gick att få sina skador reparerade. BLanco-Em:alada ankrade den 21 i viken vid Caldera, som elen 19 fallit, i msurgenterna,; händer.
Denna affar visade kongresspartiet vanskligheten af att
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försöka sjöledes betvinga Valparaiso. Att för öfrigt draga
några allmänna lärdomar ur sammandrabbningen är omöjligt i
betraktande af att de ännu tillgängliga uppgifterna om de stridande icke äro tillräckligt utförliga. Beträffande torpedbåten
måste man antaga, att det varit en äldre sådan, sannolikt förande stångtorped eller sjelfgående torped i korgtub och af
ringa snabbgående. Hade den varit ·m ägtig af stort snabbgående, så kan det tyckas, att den icke bort behöfva hålln,
sig så länge inom den fientliga elden, som här synes hafva.
varit förhållandet såväl vid närmandet till som aflägsnandet
från fienden. Men kanske den i sina rörelser hindrades af
bogserbåten? Öfver denne hvilar ett mystiskt dunkel. Enligt uppgift bestyckad enda~:>t med en svår kanon, har man
svårt att fatta, hvad denna farkost hade för roll sig tilldelad
i detta nattliga företag, om man icke får antaga, att äfven
denne förde något slag af torpedbestyckning.
De anfallande möttes af eld från de angripnes hela artilleri, stort som smått; och det synes hatva varit det grofva
artilleriets eld förbehållet att fälla utslaget.
Beträffande fartygets strid med de modernt bestyckade
befästningarna, så måste denna, åtminstone för 0' Jliggim vidkommande, betecknas som ett vågspel utan like, h vilket endast på grund af skymningen aflöpte utan allvarligare skador än ett upprifvet däck, en demonterad kanon och en dödad kauonbetjening.
Det må här erinras om, att fästningsverken vid Valparaisa äro bestyckade med sammanlagdt 11 st. 9" Armstrongkanoner, 6 st. 21-cm. Krupp-kanoner, l st. lO" reffiad och
14 st. slätborrade 100-pundiga mynningsladdningskanoner.
Huruvida denna affär för regeringspartiet öppnaLle tillträdet till Valparaisa från sjön och omvändt, eller om blokaden icke \'ar mera effektiv än att fartyg kunde in- och utpassera, clerom är omöjligt att med säkerhet yttra sig; ett
faktum är, att chefen på torpedkanonbåten A.lmirante Condell,
kapten Carlos Moraga, i rapport af den 29 April meddelar,
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att han med nämnda fartyg och systerfartyget Almirante
Lynch samt den armerade transportångaren [mperial den 18
April lemnalle Valparaiso. Möjligt är, att datum fiir sistnämnda strid blifvit förvexlad, och att striden i sjelfva verket
tilldragit sig tidigare, samt att biokadens upphäfvande öppnat
port,arna för de fdtn England kommande Condell och Lynch,
som sedan omedelbart löpte ut igen för att. uppsöka de revolutionäre.
Denna tolkning synes icke osannolik i betraktande af att
kapten Moraga vidare skrifver, att han för att pröfva sina
vapen och öfva sin besättning i deras bruk under den 18-20
uppehöll sig i Quinterosbugten, strax norr om Valparaiso.
Den 21 på morgonen lenmade kapten Moraga med sina
fartyg Qninteros och styrde nordvart. Kl. 2 e. m. samma
dag erhöll han i Huasco meddelande, att pansarfartygen
Blanco-Rncalada, Almi1'ante Cochraue och Huasca1', en korvett
och tre transportskepp lågo till ankars vid Caldera. Sedan
kännedomen härom vunnits, hölls krig;;råd mellan fartygscheferna, hvarvid beslöts, att fienden skulle anfallas af Conde/l och Lynclt. En! igt den dervid faststäida planen för an- ·
fallet , borde fartygen kl. 3,3o på morgonen inträffa vid Cabeza
de Vaca och derefter, med und vikande af kusten norr om
CaldeJa, i kölvattensordning och med chefsfartyget- Conde/l
--- såsom ledande styra ned mot de revolutionära skeppen.
Komna på torpedskottvidd skulle Uoudetl affyra stäftorpeden
och då detta skett gira styrbord hän och vid passerandet af
fienden göra bruk af de båda babordstorpederna. Lynrh simlie
manövrera på samma sätt.
Emellertid hade större delen af de kongresspartiets fartyg, som de!l 21 legat vid Caldera, den 22 på förmiddagen
med trupper ombord lemnat hamnen, styrande mot Carrizal.
Kl. 2 e. m. sistnämnda dag lättade ocb;å den bevärade handelsångaren Acon.cagua och i CaMera-bugten befunno sig på
aftonen den 22 endast Btmu·o- ]<;'ncalada samt. transportfartyget
Bio-Bio. Man väntade mgen fiende.
Rnariadas besättning

tyckes hafva åtnjutit landpermission; men kl. 6 på af'toneti
voro alla ombord. Desc;ntom befann sig en af juntans · medlemmar, don Barros Luco, ombord å f1etta fartyg. Kl. 8 på
qvällen blåste l!Jncaladas musik tapto i land, och gick deref~
ter åter ombord.
Enealadet hade tvenne ångslupar. Dessa brukade i hamn
alltid förrätta rundtjenst; men elen ena var för tillfället insatt
på däck och undergick reparation, den andra var afrustacl
och befann sig i dåligt skick, ehuru den om dagen besörjde
trafiken med land. Af denna anledning hade man denna natt
icke anordnat någon patrulltjenstgöring. Positionslanternorna
brunno oklanderligt. Torpednät voro icke utsatta och synas
icke ens hafva funnits ombord; ty dels vet man~ att, då fartyget för några år sedan ombestyckades och moderniserades
vid Elswick, inga sådana fmmo8, dels är det kändt, att då
kongressflottan brådstörtadt lemnade Valparaiso, så glömde
man medtaga näten för de fartyg, som egde dylika. Denna
försummelse blef under kriget mycket kännbar, ty den tvang
besättningarna till en vida hårdare bevalmingstjenst, än eljes
skulla hatva varit fallet. Uttröttad af föregående dagars ansträngande tjenstgöring gick chefen, don Luiz a Goni, till
kojs.
Likmätigt elen uppgjorda anfallsplanen inträffade de båda·
torpedkanonbåtarna på morgonen den 23 utanför Caldera.
Kort före kl. 4 styrde de in i bugten, hvarunder man, i den
ntsträckning månskenet medgaf, från kommandobryggan reen lätt affär då
kognoserade i bugten befintliga fartyg dessa lågo med tända lanternor.. Det upptäcktes dervid, att
endast tvenne fartyg lågo derinne; det ena antogs vara Encalada eller Cochrane och det andra (Bio- Bio) förmodades vara
I-I uasca1·.
Enealadet låg förtöjd vid boj ungefär 300 m. från land
med babord::;::;idan vettande åt stranden. På babords låring
och på c:a 100 m. distans från J!Jncctlada låg Bio-Bio.
Med half maskin närmade sig torpedlmnonbåtarne EncctTidskr . i Sjö1;. 18.91.
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lada låringsvis om styrbord; Condelt i tet.en och Lynch 50 m.
P fL l 00 a 150 m. afstiind afsköts Cou(?) akter om Coucletl.
dells stäftorped. Den gick akter om Enealaila och tätt för-om
Bio-Bio. Omedelbart derpå girade Condell styrbord hän och
affyrade den främre babords-torpeden på c:a 60 m. distans.
Denna . torped autogs haha träffat någonstädes för-ut i det
anfallna skeppet,. Strax härefter öppnades från pansarfartyget en liflig och väl underhällen elu med snabbeldskanoner,
kulsprutor och handgevär.
Chefen på Condell satte nu full fart och afsköt sin 2:a
babordstorped, som äfven antogs hafva träffat Enealadas förskepp. Under tiden hade Lynclt kommit upp och afskjutit
stäftorpeden, som missade, hvaremot en från Lynch strax
derefter afskjuten - babordstorped träffade ungefär miclt under
pansårfartyget, som efter två minuters förlopp sjönk.
Härpå· styrde · torpedkanonbåtarn e till sjös.
Ombord på · Encalacla l1ade emellertid följande tilldragit
Kl. 4 på morgoi1eu·· hade sekOJ'lden, kapten Gonzalez, tagit emot vakt. Allt . var ciå h1gnt. Gryningen hade icke inträdt. Man hade ånga ·uppe och rnaskinen klar. Kl. 4 3ö
upptäckte sekonden hi\ n bryggan en rökpelare, som n ärm ad e
sig 'från syd ·och strax derefter . en andra; båda syi1tes vara
ganska h ära. Några sekunder senare igenkände nian Conde/L
och Lyn('h; omedelbatt clerpå signalerades "klart skepp".
Condelt . sköL nu sin första torped - den som· missade -och girade styrbord hän. Kapten Gonzalez gaf order om
oldgifnin'g, och det dröjde icke länge förrän el~ på bryggorna
placerade kul'sprntorna och två på däck befintliga 6-pundiga
snabbskjutande kanoner gåfvo eld. En('aladas batterikanoner
sköto ej. Kanonbetjeningarn a voro nemligen icke så qvickt
på sina poster, som de :skulle hafva lnm11at vara emedan de
trodde larmsignalen vara gifven sÅsom öfning. Dessutom voro
batterikanonerna icke laddade.
Uppkommen på bryggan satte chefen babordsmaskinen
)

framåt och styrbordsmaskinen back för att vända stäfven mot
fienden och derigenom erbjuda denne en mindre träffyta.
MaskinertJa lyclue, men det dröjde något, innan de kommo i
gång och Condells andra torped träffade pansarfartyget om
styrbord tvärs för det rum, der dynamo-maskinern a voro uppstälcla. På en gång slocknade nu det elektriska ljuset, och
fartyget insveptes i mörker. Fartyget krängde öfver åt styrbord och chefen gaf order om att stänga de vattentäta skoLten. Elden fortgick med kraft från däckSbestyckninge n och
blef likaledes kraftigt besvarad från torpedfartygens Hotchkiss-kanoner; men pansarfartygets eld synes under stridens
ifver hafva rigtats för högt, ty den första skada, som tillfogades fienderna, åstadkoms genom en projektil, som bortslet
en del af Lyn('hs förrigg. Conclelts tredje torped synes icke
hafva träffat; åtminstone hade man icke ombord å pansarfartyget observerat något resultat af den.
Lynch hade nn uppkommit inom torpedhåll, och sköt sin
st.äftorped, hvilken, såsom redan nämndts, också missade. Under ticlen öste kanonbåtarne ett regn af Hotchkiss-projekti ler
öfver 11Jncalada. Riggen sönderslets, båtarne sönderslogos och
öfverbyggnaclen genomsållades af hål. Fartyget krängde alltmer öfver åt styrbord. En granat inträngde på backen och
ref upp splint, som träffade artilleriofficeren, hvilken föll död
necl vid den pje::;, han personligen betjenacle. För öfrigt var
däcket betäckt at' döde och sårade och var slipprigt af blod.
Så inträffade explosionen vid anslaget af Lynchs andra
torpecl. Denna träffade styrbordssidan mellan kanonerna n:ris
l och 3. Fartyget började hastigt fyllas af vatten. Kanonserviserna lemnade batteriet. Chefen, hvilken hela ticlen lärer
ilevarat sin sinnesnärvaro, gaf order att bemanna båtarne, då
vattnet redan nått skansbeklädnaden om styrbord. Denna
order hann aldrig utföras, ty efter ytterligare några ögonblick s.iönk Encalada.
Af den till 2G officerare och 268 man uppgående besättnmgen räddades 15 officerare och 87 man. Hela rnaskinper-
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sonalen omkom, och i allmänhet alla de, som befunno sig
under däck.
Bio-Bio hade icke lidit någon s!UtLb.
Hela striden hade utkämpats på omkring 7 minuter, om
man räknar, att den börjades i och med det ögonblick Con dells första torped sköts. Från den första träffande torpeden
och till det ögonblick fartyget sjönk förgingo fem eller sex
minuter.
Af den här lemnade redogörelsen för denna strid, som
stöder sig dels på officiela rapporter, hvilka inlemnats af cheferna på Condell och Lynch, och dels på uppgifter, som i
Caldera meddelats af personer, som tillhört Enealadas besättning, framgår att striden utkämpats under natten och att den
afgjorts genom torpedskott från såväl Condell som Lynr·h.
De först synliga meddelandena visste berätta, att 6 torpeder
simile hafva afskjutits, innan det si utiigen lyckades Lynch
att med sin stäftorped sänka pansarfartyget. Deuna för elen
sjelfgående torpeden förödmjukande berättelse var hemtad ur
kapten Gonis rapport, som talar om 7 af~kjntna torpe(ler.
Förklarligt nog hade man :1 .h'ncaluda under stridens upphetsning svårt att hålla reda på det antal torpeclskott, so m
sköts af motståndarena.
Förloppet af denna strid påpekar oafvi:>ligt behofvet af
Visserligen voro ångsluparne
en ordnad bevakningstjenst.
för tillfället otjenstbara, men man begick en ohjelplig försummelse, då man ej lät de roddslupar, som tunnos till hand!'i
patrullera om~ring fartyget och ej heller utsatte utposter i
land. Hade något slag af yttre bevakning vid detta tillfälle
existerat, så är det alltför troligt: att utgången blifvit en helt
annan. Ja, hade bevakningstjensten utförts af torpetl- ell er
vedettbåtar, förande sjelfgående eller stångtorpeder, h vii k a
utom sin egenskap af bevakning:;fartyg skulle innehaft formåga att erbjuda ett kraftigt motvärn, så hade utgången miijligen blifvit alldeles motsatt till, hvad elen nu blef.
Det är redan nämndt, att Encalada efter all anledning
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icke var i besittning af torpednät, och tvifvelaktigt är, om
saclana skulle hafva kunnat rädda lwnne. De torpeder, som
träffade henne, antingen de nu varit 2 eller ö, syuas hafva
slagit för-ut om styrbord. Derest den för:;ta träffande exploderat i nätet, sa skulle detta derigenom blifvit så ramponeradt, att det lemnat fri genomgång åt den andra och tredje.
Fartygets öde hade blifvit detsamma, om än stridens förlopp
möjligen blifYit något längre Att de vattentäta skotten icke
voro stängda bidrog naturligtvis till att l!Jncaladas dödskamp
blef så kortvarig. .M:en äfven om de hade varit stängda
skulle de omöjligeu hafva kunnat förekomma hennes sänkande
genom två eller tre torpedskott.
Frånvaron af torpednät tvang besättningarna på kongresspartiets fartyg, såso:n redan blifvit nämndt, till en mycket
tryckande bevakningstjenst och folket fick sällan hvila utau
med kläderna på kroppen. Sannolikt ansåg man sig i Caldera
så trygg, att man kunde släppa efter något på krigsbeYakningens hårda band och hemta krafter till nya ansträngningar. Efter katastrofen satte man i gång med atL tillverka
torpednät af tåg för kongressfartygen; det är obekant med
hvad resultat.
Att fartyget genom förstöringen af dynamomaskinen blef
försänkt i mörker innebär en allvarlig protest mot det elektri:,;ka ljusets lämplighet såsom uteslutande belysningsmedel
för inom bordsbelysningen ii örlogsfartyg.
Beträffande de anfallande torpedkanonbåtarne hade de
försigtigtvis valt den mörka delen af dygnet för anfallets utförande, h vilket väsentligen bidri g till företagets lyckliga
förlopp. Den väl uppgjorda stridsplanen, och det sätt hvarpå
deu utfördes, voro likväl i första hand afgörande för utgången.
Emellertid är det anmärlmingsvärdt, att båda fartygens
stäftorpecler missade. Det har annorstädes blifvi t framstäldt,
att båda dessa torpeder skulle ha f va gått för-om Ji)ncalada;
de officiela rapporterna göra dock troligt, att den ena gått
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akter- och den andra för-om. I hvi!ke tdera fallet tyder denna
erfaren het pi, att torpec bkjutn ing ur fasta tuber innebä r mindre träff::mnnolikhet äu skjutn ing nr rörliga . För öfrigt kan
det med ~:;käl ifrågas ättas, huruvi da det var så alldele s riktigt
af kanonb åtarue att gå upp och börja striden med stäftub erna
i stället för att med rak kurs, på lämpli g distans och med_
lagom fart stryka förbi Enealacia och beskju ta henne med
sidotub erna. Svårig heten att rigta stäftub en med hela fartyer
get, känsla n af nödvän dighet en att undvik a det mar: komm
fienden så uära, at t man, under försöke t att efter lanceri ngen
er
gira klar för denne, lägger omborcl, och svårigh eten att und
natten bedöm a af~:;tåmlet, allt detta är egnadt att vid detta
slags skjutn ing utöfva ett högelig en nervös t ini-lytande på
den skjutan de, h varföru tom detta anfalls sätt innebä r ett närmande till fienden, som i hög grad minska r den anfallande::;
ut::;igter att komma helskin nad undan . För den som har såväl bog- _som t<idotuber men icke ramm, bör sidotnb en vara
anfalb vapnet par prefere nce, och bogtub en ett reservv apen,
ett slags på långt håll verkan d e ramm, som tillgrip es, antingen såsom nödvär n eller för att gifva en rampo nerad , men
icke struken motstå ndare nådest öten.
Gifvet vis blir förhåll andet ett annat, då man tager hänsyn till torped båtens taktilL Hade Condell och Lynch varit
es
torped båtar, så hade deras nu tillä mpad e taktik varit allliel
och
rigtig, emeda n en båt på grund af mindre synbar het
större lättma növrer lighet har mindre svårigh et att obemä rkt
i
närma sig en fiende och lättare att efter torped skj utu ingen
es
nattens dunkel smyga sig undan . För öfrigt är det alldel
,
tydligt , att det arbete, som här utförde s af GoHclell och Lyndt
med
båtar
torped
tvenne
lika väl skulle hafva kunnat ernås af
bog- och siclotuber.
För öfrigL måste man erkän na , att denn a första praktis ka
erfaren het af tleu sj elfg,\e mle torpede ll är eguad att befätita
dess rang såsom nutide ns fruktan svärda ste sjö-kri g.,med el.

t
Visser ligen hade dess träffsä kerhet vid detta till lälle kunna
utetao-et
visa sig ~törro, men man bör ihågko mma, att för
för:des . natteti d, och att det måhäm la va r första gåugb s~Ldan
sk .J ntmng ombor d å kanonbåta1:ne för etogs.
De ~id til!fij,llet använd a torped erna voro s. k. ·whitehoads, af nyaste modell ; de voro några månad er tidigar e levererMlo, voro väl inskju tna oclJ. utsköto s vid tillfäll et ur Can e t~]'a tu be i· , som i allmän het anses vara förtri;!.ffliga .
Kanon båtarn e synas hafva hafva haft dåliga kol, ty vid
antalle~- på Encatwla. upptäc ktes de först genom skorst~ns rö
er
kr:m. Afven vill Hera andra tillfälle n under dettn. krig finu
får
man, att fartyg ens närvar o först röjts genom rök. Häraf
eman, en bekräf telse på huru vigtigt det är, att vid krigsop
er.
kolsort
rökfria
t
rati oner till sj ö;:; använd a om möjlig
_Den amerik anske amiral M'Can n säger om denna affär
att den modern a sjökrig föringe n ingent ing har att lära deraf,
emeda n Enealacia icke bevaka de sig; inga patrull båtar, inga
ntposte r vare sig i land eller på sjön och inga nät. Och M.
vVeyl tillägg er, då han i "L e Yacht" redogö r för de chilenska sjösti:i derna, att Enca.lada, på grund af frånva ron af ofvannäm ncla säkerh etsåtgä rder, likaväl kunde hafva blitvit
sänkt af en stångto rped. H äri torde han hafva fullt rätt.
Från va ron af ofvan uppräl made säkerh etsmåt t skulle hafva
gjort det till en enkel affär att framko mma till J~'ncalcula med
h 1·ilken sorts farko st so m helst. Stångt orpede us mindre lachlniug skull e visserl igen icke kunnat åstadk omma samma förödelse, som nu den ~:;je lfgåen d e torped en gjorde; men i bet ra ktande af att cle vattent itta skotte n vo ro öppna, så kund e ret
s ultatet af ett par stångto r peders spräng nin g möjl igen blifvi
abelylika
ur
att
s,
förleda
detsam ma. Man bör likväl icke
n orm a förhåll anden draga slutsat ser i ändam ål att tilldela
stångto rpeden en stö rre roll i n uti el a sj ökrigs föring, än den.
~:;amma rättelig en tillkom mer.
förgå uta n
icke
Morgo n en den 23 April sk ulle emelle rtid
en ny stric1 som, om den också icke gaf kongre ssparti et nå1
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goa materiel fördel, likväl var egnad att höja dess genom
Enealadas förlust sjunkna förhoppningar.
Befälhafvaren å Condetl synes icke hafva varit fullt tillfreds med det resultat han redan vunnit, utan uppehöll ~ig i
närheten af den nyss beskrifna krigs~kådeplatsen till framemot kl. 6 på morgonen, då han med de båda kanonbåtarne
åuyo gick in i bugten. Som Bio-Bio under mellantiden blifvit förflyttad intill pierarmen, och inga andra fartyg funnos
på tedden, och elden från en i det s. k. nordfortet monterad
Armstrong-kanon gjorde ett fortsatt vistande i bugten miudre rådligt, så vände fartygen och styrde sydvart. Do hade
emellertid icke hunnit långt, förrän de stötte på kongressisterDas transportångare Aconca,qua, som befann sig på återfärd
från Carrizal till Caldera.
Styrande för att uppnå sistnämnda plats, befann sig Aconca,qua ungefär 2 minuter vest om Morra de Copiapo, då man
kl. 6 t. 50 m. f. m. upptäckte de båda torpeclkanonbåtarne
på ett afstånd af ungefär 7,000 meter. På grund af underlägsen fart fans ingen möjlighet att und vika strid med de
båd~t farliga fienderna; chefen, don Merino J arpa, lät derför
utan tvekan klargöra fartyget till strid, höll ett uppmuntrande
tal till sin besättning och styrde de båda regeringsfartygen
till mötes.
Aconcagna, en · bevärad handelsångare af c:a 15 knops
fart 1 synes hafva haft en bestyckning af åtminstone 2 st. 13
cm. kanoner, 2 st. mindre, snabbskjutande kanoner, l st. Hotchkiss-mitrailleuse och l st. 40-pundig kanon, placerad midskepps om styrbord, hvilken senare aldrig kom till anvämlning. Efter denna strid erhöll hon en starkare bestyckning.
Kl. 7,12 f. m. då af~tåndet mellan motståndarue hade nedgått till 3,500-4,000 meter öppnade Aconca,qna eld med de
snabbskjutande kanoner, som buro, och omedelbart derefter
svarade kanonLåtarue med en liflig, fastän temligen illa rigtad eld. Kanonbåtarne skilde sig åt för att som det tycktes
taga .Aconcagua mellan tvenne eldar; den en~t befann sig rätt
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förut från Aconcagua och den andra gick med full fart öfver
på hennes babordssida. Aconcagua styrde rätt på den förre .
Denne beskref då en båge och styrde efter den au dra., h varigenom de båda fortfarande kommo att förblifva på Aww:c~
guas babordssirla. Striden var nu som hetast.
Af,;tåndet mellan motståndame uppskattades till 1,5002,000 meter. Ombord å Coudell, som gick i teten, inträffadfl
då ett haveri i en af pannorna om babord, i det att flera tuber sprungo läck, möjligtvis på ·grund af något träffande skoLt.
Den utrusande ångan gjorde vistelse i pannrummet omö,ilig
och maskinen måste stoppas. Kanonbåten var snart ins·;ept
i en molnstod af ånga och man trodde ombord :i. A concagna,
att den var försatt ur stridbart skick, hvarför man rigtade
sin uppmärksamhet och sitt artilleri på Lynclt, som vänclt och
nu gick parallelt med Aconca,r;na under fortsatt elclgifning.
Snart hade dock den såsom förlurad ansedde Condelt vändt
och befann sig i Aconca,qnas kölvatten, der den sökte göra
allt möjligt bruk af sina jagtkanoner.
Aconca,qu.as läge började nu blifva högst kritiskt. Lynclt
styrde för att afskära henne vägen till Caldera och syd vart
kunde hon icke undkomma; hon besköts långskepps akterifrån
och tvärskepps baborclifrån, eller just från de rigtningar, mot
hvilka hon sjelf var svagast bestyckad. För att göra slut på
ett så ogynnsamt läge, beslöt chefen att gira babord hän och
vända sig mot Lynch, hvarigenom han skulle få. tillfälle att
bringa sina 2 st. 13 cm. bogkanoner i elden och dertill möjligen få bruk för 40-pundigen. Manövern utfördes. Äfven Lynclt
vände, babord hitn. Båda torpedfartygen saktade emellertid nu
sin fart och drogo sig utom håll för Aconcaguas eld. Onm.ken
dertill var att ett fartyg, som man å kanonbåtarne antog vara
Esm eralda, närmade sig krigsskådeplatsen. Det ankommande
fartyget visade sig emellartid vara den engelske }Jiarspite,
men då detta blef för regeringsmännen klart, hade Aconca,r;mt redan hunnit sätta sig i säkerhet uneler Galderas kanoner.
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Striden hade varat ungefär en timme och tjugu minuter.
Derumler hade man från .Aconw,qlta enligt chefeus rapport
afskjutit 197 skott: deraf 7 från 13 cm. kan one wa och de
öfriga från snabbeld::;k anonerna och Hotchkis::;- mitraillense n.
Enligt annan uppgift skulle man med snabbel.d::;kanonerna
181 skott ' 2 skott med 13 cm. kanonerna samt
hafva ::>k]'utit
.
c:a 20 med Hothkiss-m itrailleusen. Rörande am m u ni tionsförbrukningen å torpedfarty gen hatva inga uppgifter varit synliga. Chefen på Aconca,qua antager, att de tillsammans ski.JLo
mera än 400 skott med . sina snabbeldska noner. Erligt andra
antagauden skulle de hafva skjutit minst 600. Af dessa träffade endast 7 skott; ett afslog en spira på fockma::;ten, ett
annat träffade bryggan och kastade splint in i chefens hytt;
det tredje å::;tadkom några skador på akterrläck; det fjerde
genomträng de taket till det på däck belö,gna gunrummet , exploderade, anstälde någon skada och anstiftade en eldsvåda,
som snart släcktes; det femte slog i den aktre skorstenen::;
rökfång och sårade två soldater; det sjette ::;kadade riggen på
aktre masten samt sårade två man och det sjunde iuträngde
ma::;kinrummet, der det gjorde åtminstone ett dussin hål.
Under strid en höll Aconca,qua en jemn fart af 11 knop.
Denna strid och anfallet på Encalada utvisa, att de3sa
torpedkano nbåtar eller torpedb:'\t-j agare icke lä mpa sig för
alla stridssätt. U n der en och en hal f timmes tiJ lyckades
de här icke tillkämpa sig någon fördel öfver en armerad handelsångare, som var underlägsen i fart och icke hade något
slags protektion för vitala delar. Orsaken härtill får uatur1igtvis tilbkrifvas deras jemförelsev is svaga artill eribestyckuing. IIade dessa oåtar, i likhet med de engebka 8 1ta1']JSlwoteJ·s, fört en bestyckning af snabbskjuta nde 12-cm. kanoner i
stället för sådana af 7,;, cm . kaliber, så torde resultatet möjligen hatva blifvit ett helt annat. Men dessa b:'itars uppgift
är icke att leverera sjödrabbnin gar såsom vore de slagskepp,
och elen här vmma erfarenhete n bör derför vara ganska lärorik för de nationer, som äro nog lyckliga att ega dylika.
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Inshränker man deras användning till kunskapand e, strid mot
torpedb;\tar , uattliga anfall mot ::;lag:;kepp :-;amt ~ill ufriga
uppdrag, som de möjligen kunna få, då de tillhöra e::;],aderförband, så skall man säkerligen icke f<'L anledning att b~ldaga
sig öfver dem.
Rörande Enealadas och Aconcaguas strider . äro numera
tillgängliga uppgifter, ehuru visst ick8 fulbtändi ga, dock så
pa:;s samstämma nde, att man icke kan betvifta huru dervid
tillgått. Deremot har man ännu rättighet att ställa sig tvifland e rörande förloppet af tvenne senare timade strider, vid
C han ara! och vicl V ~lparaiso. Såväl kongress- som regeringspartierna ::;ökte nem ligeu under kriget höja sin prestige genom utfärdande af braskanlie segerbulleti ner. Om elen ena
af dessr. str ider, elen vid Chanaral hafva tidninga:rna sålunda
vetat berätta att kanonbåten J.l1agelLanes den 24 April på mo rgonen skulle hafva segenikt afslagit ett angrepp af Condelt,
Lynch och I-1<:1. torpedbåten 8argeute Aldea. Vid striden på
Valparaisa redd natten mellan den 28 och 29 April skulle
deremot J.l1agelLanes hafva gått anfallsvis till väga mot nyssnämnda fartyg och efter en kamp, som varade fln timme, och
unrler hvilken mycken bravour ådagalades, hafva tillfogat i
synnerhet Condell och .Aldea svära skador. Båda dessa strider skulle sålunda hafva tilldragit sig före den 29 April. Men
nu faller det sig så, att såväl chefens på Condell, kapten Moraga, rapport och en rapp ort af den amerikansk e amiral M'Cann
äro daterade "Valparaiso , den 29 April". I ingendera af
dessa rapporter förekommer ett spår om några strider den
34 eller 2.;;, l1Varför vi tnJ oss berättigade att anse alla berättelser clerom apokryfiska .
Några sammandra bbningar till sjös tilldrogo sig, efter
h vad man har sig bekant, icke vidare under detta krig. Kongressflottan höll sig samlad vid Iquique i afvaktan på att den
transportän gare, som under k'smemldas konvoj afgätt "nordvart" för att skaffa vapen och ammunition skulle återkomma.
Under tiden organiserad es flottan för det stundande landstig-
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ningsföretaget vid Valparaiso. Kapten Goni synes hafva forttarande åtnjutit si t t partis förtroende och var chef för den
vid Iquique sammandragna ::;tyrkan. Han hit de gamla korvetterna 0' Hi,qgins och Abtao, h vilkas maximifart icke lärer
kunnat uppdrifvas till mera än 6 knop, byta roll med ångfartygen .Jl!Iaipo och Aconcagua, som båda lära hafva varit mägtiga af tfl- 16 knops fart, och placerade de först nämnda
fartygens bestyckning på de senare, som derigenom blefvo
ganska aktningsbjudande kryssare. Utnm dessa disponerade
partiet ännu eu krigsrustad handelsångare, Cochapoal, samt
åtskilliga obevärade transportångare.
Under bevakningstjenst vid Iquique träffades Cochranes
ängbarkass af olyckan, att en stångtorped oförutsedt exploderade, dödande 4 och sårande 3 man . Huruvida stången varit
ut vindad eller icke, finnes ej angifvet, men den var i c k e fä ld.
Orsaken till olyckan har icke kunnat utrönas; båten sönderslogs.
Beträffande regeringspartiets fartyg, så vet man att dessa
under närmaste t.iden efter striden med Aconcagttct reparerade
sina sl,aclor. Då dessa voro afhulpna, gingo Condell och Imperial på ett ströttåg nord vart. Imperial var såsom nämnd t
en bestyckad transportångare. Hon tillhör chilenska i-lottan
och förde under kriget 2 st. 3-pundiga Hotchkiss-kanoner, l
st. 6 11 bakladdningskanon och 2 st.. 4-pipiga 111 N ordenfel tkanoner. Eftflr fyra Jagars frånvaro återkommo fartygen
utan att hafva uträttat något; regeringens bulletiner förtäljde
likväl om en sänkt transportångare samt att Huascar varit
nära att sprängas i luften.
Den 23 Maj rådde i Valparaisa en svår storm, hvarunder
Lynch under försök att sticka till sjös lade ombord med en
engelsk ångare och erhöll sådana skador att elen måste dockas.

sjös med våra dagars materiel, så har det dock gifvit åtskilligt att tänka på. Det har bekräftat, att torpeden är ett
fruktansvärdt vapen och att bevakningstjensten i sjökriget
är lika vigtig som den är austrängande. Det rätta tillgodoseendet af ett så kraftigt vapen som torpeden manar oafvisligt till företagande af grundliga öfningar derrned, särskildt
nattetid, äfven med risk att förlora eller annan af des.sa jemförelsevis dyrbara pjeser. Äfven bevakni!lgstjensten kräfver
grundliga, nattliga öfniugar, på det att man genom dem må
komma till insigt om, huruledes en väl ordnad bevakningstjenst, bör på det för personalen minst tyngande sätt nnder
skiljaktiga förhållanden anordnas. A.fven är det af vigt att
LleL bevaknings.,;ystem, som tillämpas: blifver så innött hos
per.,;onalen, att det arbetar rent af mekaniskt.
Aconcayuas strid med regeringsfartygen visar otvetydigt,
att hvarken den numeriska öfverlägsenheten, och ej heller
materielens bättre beskaffenhet äro tillräckliga för att försäkra, om öfvervigt, äfven då yrkesutbildningen hos bida de
stridande, som här torde hafva varit fallet, är lika. Särskildt
på os,;, med våra gammalmodiga, opam;rade korvetter och lmnonbåtar, må det verka lifvande att för ägonon se ett såJant
färskt exempel på att striden icke alltid vinnes med de bästa
och flesta vapnen, då vi öfverallt utomkring oss se en modern örlogsmateriel spira upp.
Mången äldre sjöman hade säkerliger: fruktat, att menniskokraftens ombord del visa ersättande med mekaniska anordningar, och att ett föri::ndnadt med den nya materielens
väsen bättre öfverensstämmaude uppfostringssätt för personalen, skulle förqväfva de själs- och kroppsegenskaper, som hittills kännetecknat örlogssjömannen, och undantränga det personliga inflytandet på utgången af en vitra dagars sjöstrid.
Denna farhåga har genom detta krigs om mod och djerfhet vittnande vapenbragder bevisats vara alldeles ogrundad.
Ännu är sjöst{iden icke vorden blott och bart en kamp mellan antomatiskt verkande mord vapen. Ännu behöfver icke

Äfven om detta krig icke kan anses hafva i nämnvärd
mån skingrat den ovisshet. hvarrned man ännu föreställer
sig idealet - om detta ord må tillåtas - af en strid till
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den svage, på gnind af denna sin egenskap, frukta att i nödfall vädja till kriget; ty så länge rådighet och mod ännu
gälla något i striclen, kan segem aldrig sägas vara på för-ghand afgjord.

Canet's 32 -cm . kanon. Rörande denna kanon låna vi följande uppgifter ur "le Yacht".
År 1Fl87 beställde japanska regeriugen vid "Forges P.t
chantiers de la Mediterranee" två pansrade kn~tförsvarsfart.yg
om nära 4,300 ton, Matsushima och Itsukushima . Till ett tredje fa1tyg af samma typ Hashidate sträcktes kölen i Osaka i
Japau.
Hvart och ett af dessa numera färdigbyggda fartyg förer
en 40 kaliber lång 32-cm. kanon, system Canet, monterad i
ett barbett-torn af 30-cm. tjocklek. Kanonen är af stål och
väger 66 ton. Kätnröret räcker från pjesens ena än(h till
den andra och har en längd af 12,s m. Utvändigt är den
försedel med talrika band. Såsom vanligt saknar kanonen t.rtppar och fasthålles i lavetten efter i hnfvudsak samma prineip som å våra l:a Id. pansarbåtar. Kanonen har utvidgacl
Kammarkrutkammare och · reffiorna tilltagande stigning
tätningen
sektorerer:
gängade
skrufven är den vanliga med
å~tadhommes genom plastisk tätdyna af särskild konstruktion.
Kanonkommendören, som har sin plats till höger om pjeRen, manövrerr.r kammarskrufven med tillhjelp af en vef, som
för att åstadkomma alla för öppnandet nöd väneliga i·örelser
enelast behöfver röras i en rigtning. Vefvens kringförande
förorsakar först skrufvens vridning, derefter dess utdragande
på konsolen och slutligen konsolens med den derpå hvilanrlo
skrufvens sviingning åt sidan. Kammarens sLängning verkställes genom att föra vefven motsatt väg. Denna anordning
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af baldaddningsmekanismen, som kännetecknar alla Canets
kanoner, utmärker sig för den stora lätthet, hvarmed kammaren öppnas och stänges.
Tack vare de kloka anordniugar, som genomförts å lavetten, har man kunnat inskränka tornets invändiga diameter
till 7,~ m. och minska excentriciteten af den rörliga delens tyngder. Den sadel, hvari kan.onen hvilar och som utgör lavett,
u p p bär invändigt de hydrauliska bromsinrättningarna. Den
glider på en kursör, som sjelf är vridbar kring en horisontal
axel. Denna senare är monterad p:'\. en vändskifva, på hvilken äf\·en de tryckpressar äro anbragta, som äro afseelda att
v id höjdrigtning höja eller sänka kursörens bakre ända.
Knrsö ren bildas af tvenne balkar af gjut.st{tl, sammanhå llna af tre kvlfvar. Framtill har den tvenne tappar som
h vila på stöd, h vilka äro fast förenade med vändsk ifvan.
Bromsinrättningen består af t'·å hydrauliska cylindrar
med central-piston, system Canet. Midt emellan dem ligger
en cylinder för tillbordssättningen. Central-piston-bromsen
(le frein a contre-tige centrale) tillåter vattnet att passera gell01l1 en ringformig öppning i pistonstången, h vilket lärer glira
bromsinrättningens förrättningar mycket regelbundna.
I tornets midt finnes en vertikal plåttrninma, som sammanbinder tornet merl amrnuuitionsdurkarne. Laddningsele,·atorn, som är inrättad i tubens rniclt, är rörlig med vändskifmn och föl_jer sålunda kanonen uneler alla dess sidorörelser. Fördeien af denna anordning ligger i öppen dag. Den
meclgifver att föra projektil och krutladdning till kanonens
kammare, hurudan dess rigtning än må vara. Langningstrum··
man är inpassad i en till fartygsdäcket fästad pivå; på, undre
delen uppbär den en lmggring, i hvilken sidorigtningsl;:ettingen griper: Denna ketting påverkas af ett hydrauliskt maskineri, beläget nnder pansardäckeL
Krutladdningen är fördelac1 på två kalf-karduser; från rlnrken fi)re;o; den, liksom i-i.f'ven projekti len, till trummans nnder-
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kant på en laddningsvagn, som löper på rails. Medels talja
firas ammunitionsvagnen till hissen, hvilken har trenne rum,
två för krutladdningen och ett för projektilen. På hydraulisk väg höjes hissen så, att laddningens delar efterhand komma att intaga läge bakom kammaren för laddning. Ansättningen verkställes med hydraulisk sättare. Genom en i laddningstrummans öfre del befintlig !neka, som automatiskt öppnar och stänger sig, är tornet af,;tängdt från dnrkarne. Laddningstrumman skyddas för beskjutniug genom ett 25-cm. tjockt
stål pansar.
Tornet i sin helhet stöder medels rullar på en stål vamlring, som hvilar på däck. Skölden är af 5 crn. tjock stålplåt;
den skyeldar tornets öfre del och har en enda öppning, elen
för kanonen. Baktill finnes för den rigtande en huf, som är
bepansrad med plåt af Il cm. tjocklek.
Alla manövrer utföra.; medels vatten af 80 atmosferers
tryck; vattnet förses af en ängpump, som lemnar 300 liter per
minut. I händelse af haveri kan denna pump ersättas med
en handpump, tillrttcklig för de vigtigasto manövrerna.
Alla för manövern erforderliga organer äro inom kanonbetjoningens räckvidd och högst få blifva sålunda de befallningar, som behöfva repeteras under skjutrring.
De vigtigasto förrättningarna utföras af rigtaren sjelf. Dessutom äro
dessa organ
er försedda med säkerhetsinrättnin bo-ar ' som före~
komma hvarje för tidig manöver. Så t. ex. kan ammunitionshissen ej höjas, förrän kanonen är tillbords med öppen
kammare.
Profskjutningen af den första pjesen, vid Havre, försiggick under följande omständigheter och gaf nedanstående resultat.
Vid skjutningen var pjesen h0risontal. Två kronografer,
Bonlange-Breger voro uppstäida på skjutbanan; rekylhastigheten uppmättes med en velocimetre Sebert. Programmet
omfattade skjutning af 20 skott med olika laddningar. Man
anYände dels brunt, prismati,;)d, reglemeutsenligt krnt af fransk

tillverkning (beteckn. PB, ), dels rökfritt. krut med bomullskrut såsom bas (B. N.). Laddningarna voro tudelade och inne,;lutna i påsar af råsilke. Antändningen verkstäides medel:;
tänd patroner.
skjutningen utfördes under loppet af sju dagar i slutet
af Januari och början af Februari månader inför en japauesi,;k kommi,;sion och en del franske officerare. Såväl ka,n on
,;om la vett be;:;todo profvet med heder. Intet missöde in träffade uneler försöken; nncler,;ökningen efter skjutningen visade,
att h varken kanon eller la vett blit'vit öt\·eransträngda.
Granskningen af rekylhastighets-kurvorna gaf vid hanrlen
att bromsinrättningen arbetat mycket jemut, och att under hela
rekylbanan trycket vari~ nästan lwnstant.
Af de använda krutsorterna ansåg man det bruna pri,;rnatiska hafva visat sig vara det för denua pjes mest passande, h varför också detta bl e f antaget för tjenstebruk. Krutet B. N. företall att vara för lang,;amt.
Med en projektil om 450 kg. uppnåddes eu ntl!,ångshastighet af 7U3 meter. Denna projektil är jemförelsevis tung
i fiirhc\llancle till kalibern. Hade man hc\llit sia
till det inom
b
franska marinen bestående förhållandet mellan kaliber och
projektil vigt borde man hafva kunnat uppnå 782 m. med en
kastkropp om 345 kg.
Beträffande genomträngningsförmåga är den Oanetska kanonen likalecles öfverlägsen de inom franska marinen an vända.
Vid mynningen genomtränger den 115 cm. smidt jern; de
fran,;lm 4:3- och 32-cm. kanonerna genomtränga enelast 96 och
och 64 cm. resp. På 2,500 m. är genomträngningen hos Oanets 3J:a 9l cm. mot 74 och 45 resp. hos de båda nyssnämnda
franska marinens kanontyper. Som dertill utgångshastigheten hos den Oanetska kanollen är betydligt större, är banan
mera flack, och man kan ända till 1,500 m. skjuta utan elevation. Hos 42-cm. kanonen är denna elistans endast l, 18U
m. Slutligen må det framhållas, att den projektil, som framTirlskr. i i:fjöo. JI)!JJ.
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drifves med större hastighet, gör mindre afvikningar och skjuter sålunda med större precision än den långsammare.
Jemförd med Armstrongs 41-cm, (]10 t0n) kanon och
Krupps 40-cm. (121 ton) kanon är Canets 32-cm. kanon dessa
obetydligt underlägsen med hänsyn till genomträngningsförmåga vid mynningen, men betydligt lättare och mindre dyrbar.
Armstrongs 110-tons kanon utslungar en projektil om 816
kg. med en hastighet af 6!35 m. och som genomtränger 120
cm. smidt jern. Krupps 121-tons kanon genomtränger enelast
126 cm. jern. Genom beräkning kan det honstateras, att lefvande kraften hos projektilen per kilogram kanonmetall är
] 71,7 meter-ton hos 32-cm. Canet, 160 m.-t. hos den engelska
kanonen och 110 m.-t. hos den tyska.
Det är sålunda faktiskt bevisad t, 8äger M. W eyl, att de
gjort klokast, som icke adopterat monster-kanonerna, då man
kan få i alla afseenden ·utmärkta pjeser, utan att gå till ytterligheter. Missödena med den engeldm 110-tons kanonen
påsisa dessutom, att man slagit in på en dålig väg då man
för tjenstebruk antagit en kanon, som vid skjutning krökt
sig och sprängt flera band. För öfrigt kullkastar det re~ml
tat, som nu vunnits med Canets 32-cm. kanon, den uppfattning, som de engelska tidningarna sökt göra gäliande, att
det skulle vara omöjligt att konstruera så långa kanoner som
11 0-tonnaren, utan att riskera loppeb; böjning -- ty Canets
kanon är lika lång som den nyssnämnda engelska.

Vid ett af försökeu med 15-cm. kwwne1t aflossacles en ::;erie
om 10 slcott pä 100 sekundm·. Denna kanon har en längd af
45 kaliber, projektilen väger 40 kg. och krutladdningen (rökfritt krut, BN) varierande mellan 9,5 och 12 kg. Hela patronhylsan vägde omkring 65 kg. En annan salva om 7 skott
aflossades på 54 seleunder med en projektil om 39,15 kg. och
en krutladdning om 10,o7 kg.
H vad ballistiska egenskaper vidkommer erhölls med en
granat om 40,42 kg. och 11 kg. krut BN en initialhastighet
om 761 m. och ett tryck af 2,997 kg.; en granat som vägde
40,35 kg. gaf med l O,o.; kg. krut 716 m. hastighet och 2,327
kg. tryck. Man sköt 44 skott med denna kanon.
Med en 45-kalibrig 12-cm. leemon sköt man en serie om
.9 skott på 44 '·'~ sclcunde1·; projektilen vägde 20,27 kg. och laddu ingen 5," kg. Vid det ballistiska skjutprofvet erhölls med
en 21,20 kg. projektil en hastighet af 758 m. och ett tryck på
crushern af 2,4S:J kg. Med denna kanon sköts 30 skott.
Under skjutningen med 12-cm. kanonen försenades karnmat·sluufvens Ö]'pnande en gång genom en liten oregelbundenhet, som tillfälligtvis inträdde i mekanismens funktionering. Den var visserligen utan större betydelse, men den
manar att noga uppmärksamma snabbeldspjeser, som pressas
för uttagande af maximaleffekt. För öfrigt äro dylika dröj::;mål o und vikliga äfven vid de bäst konstruerade vapen.
Efter hvad man hittills haft tillfälle att se, kan det icke
betviflas, 'att man här har att göra med ett till alla delar väl
genomtänkt vapen. Bakladdr,ingsmekanisrnerna till detta sy::;tem::; såväl 10- som 12- och 15· cm. kanoner lä to med största
lätthet betjena sig genom ett enkelt handgrepp i häfarmen·
Lavetten är så anordnad, att den upptager det, genom rekylkraften förrättade arbetet, för att använda det till kanonens
återförande i skjutställning efter fullbordad rekyl. Till bordsgåendet försiggår lätt och utan stöt:
l\L vVeyl hyser den åsigt, att Canet med hänsyn till framställandet af snabbeldskanoner för franska flottan hunnit be-

Skjutförsök med snabbeldskanoner, system Canet. Innan vi
lernna de Canetska skjutvapnen, torde det vara af intresse att
erfara något om de skjutprof, som vid skjutplatsen le Hoc,
vid Havre, unJer April månad företogos med snabbskjutande
12- och 15-cm. kanoner, system Canet, inför en kommission
af ryske officerare och som le<lr1e till antagan<1e af de Canetska sna b belelsvapnen för ryska flottan. Härom meddelar M.
vVeyl i "Le Yacht" bland annat fi)ljande:
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tydligt framom regeringen, ity att man på marin-artilleriets
verkstäder, knappast fått rituin garna till clo nya kanouerua
af motsvarande kaliber färdiga. Rörande lavettage för de
senare hade man ännu icke träffat något definitivt val, hvilket dock kunde vara förklarligt i betraktande af huru ofantligt vigtigt det vore, att vid detta slags artilleri, kanon och
lavett, komme att bilda ett harmoniskt och fullkomligt helt.
För att möjliggöra en säker och verksam skjutning är det
framför allt oeftergifiigt, att laddandet försiggår raskt och att
pjesen efter skottlossningen återvänder i sam ma läge som
elen intog före skottet. Uppfylles icke sistnämnda vilkor, är
komm endören nödsakad företaga ny rigt.uing, h vilket förorsakar en betydande tidsförlust,
På stora fartyg , hvarest under gynnsamma omständigheter en fullkomligt stadig p latform kan förutsätta:;, kan skjutn ingen med tillräcklig noggranhet fortsättas ntan ändring af
de en gång instälda korrektionerna. Detta är likväl enelast
möjligt med kanoner af noggrannaste till verkning och stot;
skottvidd, sålunda af betydlig längd (c:a 45 kaliber). Vid
användning af sådana snabbskjutande kanoner blifva projektilens afvikningar på striclsafståndet så små, att de kunna
lemnas utan afseende.
Men då, såsom redan blifvit sagclt, ett så oklanderligt
arbete af mekanism ens alla (lelar blott kan förväntas af de
aldra sorgfälligast tillverkade kanoner, så bör man akta sig
för att, förledd af de ringa kustnaclerna, söka förvandla kanoner af äldre system till snabbeldslmnoner. 'l'y äfven om
denna förändring icke synes svår att genornför11, emedan don
euclast förutsätter an vända n det a.f enhetspatron och anbr1ugandflt af en patronextraktor, så skulle den på sin hö.id vara
ti llrådlig endast under denna för marin-artilleriet genomgripande uyllaningsperiod; elen skulle visserligen icke kosta
nämnvärdt, rnen på den vägen kan man aldrig hoppaf:l viuna
lösniugen på elen vigtiga fragan om de storkalibriga snabbeldskanonern<J,.

Då man betänker, att såväl engelsmän ::;om italienare nu
redan lång tid betityekat sina fartyg med snabbeldskancmer
af stor kaliber, måste man erkänua, säger :M:. \Veyl, att Frankrike i detta hänseende försummat sig, hvilket hau hoppas
man må föresätta sig att med all kraft reparera.
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Försök med sjelfgående torpeder. De vigtiga försök med
torpeder, som uneler flera månader hafva fortgått under ledning af instruktionsbefälet å Yemon hafva temporärt afbrutits medan man vidtager några förändringar af utskjutningstuberna. Ehuru resultaten af dessa försök hållas hemliga, vet
man att de gifvit vigtiga resultat. Försöken utföras ombord
å Vulcan, hvars torpedbestyclming består af 14" tuber; för
fiirsöken var dessutom en 18" tub monterad. Försöken synas
hafva afsett att gifva erfarenhet beträffande nödig styrka och
längd af utskjutningsledstängerna. Torpedskjutningama utfördes vid hastigheter upp till 18 knop; torpedens fart 26
knop. Vattentrycken på torped och ledstänger hafva blifvit
bm älmacle med matematisk noggranhet vid olika hastigheter,
det högsta varande fem ton pr qvadrattum (eng.). De härigenom erhållna resultaten hafva gjort det jemförelsevis lätt
att förändra och förstärka utskjutningsmaterielen och reglera
utskjutningskraften. Försöken hafva äfven omfattat skjutning af torpeder med olika formade hufvuden och olika !ängel.
Dervid lärer man hafva utrönt, att den korta 18" Whitehead
icko lämpar sig för undervattensbruk Vidare försök skola
göras mod långa utskjutningstuber.
I September månal1 försökte man dersammastädes ett par
metoder att rödja väg för den sjelfgåencle torpeden genom
nätspärrningar. Den ena metoden var uppfunnen af en fransman och säges hafva varit grundad på ideeu att bringa ett
var patroner att explodera emot nätet, derigenom åstadkommande. en öppni1Jg för torpeden. Vid försöken exploderade
emellertid patronerna icke, utan fångades torpeden af nätet.
Det andra sättet var uppfunnet af Captain Wilson, och be-
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stod uti låta lmifvar på minan afklippa nätet,s maskor. Det
visade sig fullt tillfredsställande; torpeden hade ti llräekligt
momeuL för att låta knifvarna fullgöra sitt verk utan att retardera torpedens gång, äfven då nätet hade en så stor lutning som 45". Afven en italiensk uppfinning i samma syfte
försöktes; men den visade sig omöjlig, då nätet icke var vertikalt spändt.

Ny transatlantisk ångbåtslinie. I Spanien är ett förslag å
bane att 1Jpprätta en direkt, snabb förbindebe mellan Vigu
och N e w- York. De ifrågasatta fartygen skola ha f va ungefär
samma linier som Oity of Pari:; och City of Netc- York med en
medelfart till sjös af 2 1 knop . Distansen mellan Vigo och
New-York är praktiskt sedt densamma som mellan Liverpool
och N ew- York, c:a 3,000 mil. Vig o har en förträfflig hamn,
hvilken är tillgänglig alla ticler af året och dygnet, hvaremot
Liverpoo ls bar iltgör ett afsevärd t hinder för trafiken på
den u a plats. Traden Vigo --N evv-York erbjuder äfven för elelen att storcirkeln kommer att fra:ndragas öfver delar af
oceanen der sjöhäfningen i allmtnhet är lägre, samt tjocka
och isberg mindre ofta förekomma .
(l-nit. i::icrvicc ua~.)
Xylolith. "N owoje Wremja" meddelar om Lletta konstgjorda byggnadsmaterial, att man i Ryssland tagit uneler öfvervägande, att låta detsamma uttränga el en hittills vanliga
träbeklädnaden å fartygsdäcken. Beläggningen med xylolith
är f:Jra gåuger lättare och tre gånger billigare än träbeläggmngen. Genom användning af det förra väuta8 en årlig besparing i nybyggnadsanslaget af omkring 270,000 rubel och
en förminskning af fartygens vigt af 800 ton. För att. pröfva
användbarheten af xylolith, som cläcksbeläggning, skall på
försök däcket på den nya, under byggnad varande, kanonbåten Gremjascldsch.i beläggas med detta material.
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Dltn.sk 1'icl.sslr-1"ift for Sövw.~en. 2G ärg, 2 h iift. Den automati ska
8-mm. kul sprutan; Om !Orstörandct af min s piirrningar; 111. m.
::!:c oeh 4:c hiiftcna . Fartygsnybygg nad er 1890; Kung Hans' higss kc]J[l
En,9elrn •>eh jlfa.r.;u ; Ortbcstiimmclsc genom vinkelmätning mellan tre gifna fiirrmå l; Uy roskopets nnviintlbarhot i marinen ; Om den teurot iska ntbildningrn af
hanllt•l sfl ottans bo!'iil samt Annn n§gra ord om steuografi cn.
JJ'la1'iue-Runclschaitt. .J:e hiift. Engelslm fl ottans particia nwbili sering och dess manuHer 1890 (sint); lnfiu cnza-cpidemien inom tyska fl ottan 1889
- !JO; Om bergningen af tlcn t nrki ska fregatten Ertoyruls skeppsbrutna. bcsiittnin g : F liTsiik med p;Ln sarplå.t i Englan<l: R oyal Artlwr Ol'h Hoyal 8 oo 'rl'i,qn ;
Nytt ougclsH fart,,·gr;Jav ctt,tgc: SkJutfi'>rsi'>k · vi;l Havre ut e;l en 82-cm. knnnn, sy;;t;·lll Can et: m. H.
f~: r hiift. Om [;u-tygs a.11fall nwt ku stb<' f'iistningar; InfltiCtna-cpidcmien inolll
t~-s ka ll otbn 188!J- fl0 (:;lut); Spanska kry ssa ren l'elayo: F öre nta state rna s nyn
strid s fartyg ;
U: l' hiif't. Om fnrt.rgs anfall tnc,t k11 sthcfiistningar (sint); Dc nyn stco sln g·Rhppl' ll i friinnnand c lltilrin or ; m. m .
7:l' hiift. n o nya ste sln gshppcn i friillllll:UHk ntnrilll'l' (forts.): Fi skc' s nl'st:ind stll ii(are: UJ. 111.
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S:o bäft. Do nya ste sLlgsliOJ>pCn i främm~n<l e nwrincr (slut): Omh_,·ggnntlt·n af Je franske 35-m. torpcdbåtarne: n1. 1n.
!l:e hiift. Bjiimanskårcns nthilllning: En cngcbk h>lningsapparil t: m. m.
lO:o hiif't. Tm·pNl<lngrepp<'l p;] Blanco En r a/arlrr nr:h Jir'oJr r·og?ms strid
mc<l Co!ldcll ol'l1 Lynrll den 2;l April; Maskinerna på fran ske t"rpedb;'itcn C/i rva1icr; li'rmntitlens slagskepp; m. m.
M'itthe'ilnnyen (r,ns dem Gebiete de8 Seewesens. Vol. XIX.
N:n VI. Segcls portcn: Om t ill vcr lmingr n ;If ;~ n g p a nn o r fiir for< •r• r;Hlt 1lrag: Intc rnati nneLt sjl>fart;;kongressc n i Wilshington J88!J: 1'2-<·ln. Anahhskjutand c kanon, system Hot<.:hkiss; 1'ö rsLt g till hu•lgd fur ibllionska tlutt.an, liir vil ltningsii rct
1801 - D'2; Budgot liir fran ska ll uttan ?t r l 8!J:2: :Fiirsii k i Frankril;c mc•l Ca nd ska snabboldskan oncr; n1. n1.
N:o VII. }\ircnbt staterna s i N nnlamerika nya örlugsl'ilrtyg; Kött sih;mn
nii.ringsmellel ombonl ; 1'ran ska knstförsvars-pilnsar:;kcpp: Purtugi sisli llllllcrvattc nshåt: Engelska tr•rpetl -tlepots kcppet J'ulr·rr n : Epi so<lt'r ur t·hiii'H:> ka insnnekti onskrigct: ~y lod;lpparat n1 r< l stå llina ; Btålkcttingar uta n svcbar 1n. 111.
N:o VilL Elektrisk kraft.iifro rt'ii ring; Culttln bi ~ k t'pp ; Om pa!lf;n r; Cnwts ;J:.~ 
cm. kanon: Hodi cm d ektriska slagtiil.Jöll'C; Försök mctl <lynam itkryssHr n V rsuri11";
tli sta prnftnrr n mc••l nnclorvatt.cush åton Donbet; lt\ ir~iik i Japan 1111'11 kn steltl mot
<lii ekspnnsar: ~y riitldningsboj uwd anvilnd.ning at' olja; Artilleri st i;;ka noti srr
f;·ån Förenta staterna ; Engcl;;b h yssaren af li kl. Jidrt'pid; 111. 111.
N:o JX. 1Ttskj11tning ;<f turpollur med krut; Om smörjning ;If' sk<'ppsångmaskin er: R,vtt system för signal ering mellan (irlogsfartyg vi•l dager, vi<l natt ctitl oeh nndor tjtwka; Do fran sk;L cs k;ttlerman<ivrorna 18Dl; Dc nya tyska sl:Jg·skcppcn; l 1'rii u ullilenska iu sttrrckti onskrigct; OnJi<yggallllct al' de l'nmsb :l:J-111.
torpedbä.tarnc; _-i .Jncribnska pansa rpliitar; 111. 111.
Revue ltlwr-it·i11te et Colmt'inle. l\L1j. Dc engelska »Öailu rs· H .. mes»
Brskrifniug pit t' ll ri gtstul; Krigsti oLtorna IIIIller fo mtid uC'h nw<lclt i<l: Eng-<'lska
nottans bndgct 18!Jl - U:2; n1. m.
J1111i. Do tyskn fartygs-nybyggnadenw: f:lvarta llullen ol'll 1let v n~tra , Mn'
'l'onkin: Orgnnis;1tionon af 1n vdcrnn llottilj er: Hi stori ska stl1di cr \'>1\'cr frnn ska
iirlog·sflut tan (fo rt ~.) : Nya förs(ik B !l'< l Yrsurii pn Ptllllatiska kanon er : Proftnrrrn;t
mod cngelsk<L kryss; U'l'll Latona; 111 . 1n .
Juli. Den ele kt risb bclys ning;;a nliiggningun umbunl ;[ J[rrrt·t'Uitj Histori ska
:;tudicr ul'vcr fran skt urlugsllottan ; TI JC »Nn.l'a] dcfeiWC aub>; l\lohilisati•lll Ol' l!
fartyg nf resene n (e ngelska li ottnn ); llanrlsiittan tlot al· en l.J-('nl. kan on '" ,, 11 nH'dcb on fi ottc: Tys ka. !l otta ns far tygsny byggnn11 cr; Engols kn hn!Hl<' lslluttan s fartygsbcfiilhafvare; J t' nwii ga rnrs rull i kustförsl'arPt; u1. UJ.
Augnsti. Kr upps r\ikfri;t kl'llt (: 8 , ; Rappnr t ii f\·er li'iirr nta sLttt'rnas Jlottn
1880: Om cyc:lo n0r ri1l Antillerna: Om kon struktionen a!' fram ti<lrn s kri gs l'nr! yg:
An stralirn s llirsl'ar; Dc sena sk pansa rpLlts-f'·ir:;iik on i .B'iirrntn stab' nW: skjut ning mot hrpa!H;radr <liil'k: O:;iinkbam pakrtilngan': 111. m.

