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om Artlllerlets framsteg och dess ståndpunkt vid
1869 års slut.*)
·
Såsom föredragande för 2:a V etenskapsldassen, tillhör det mig att vid denna Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag redogöra för de framsteg, artilleriet gjort
under innevarande år, och den ståndpunkt det för närvarande innehar.
Den kamp om öfverväldet, som under sednare åren
rastlöst fortgått mellan pansarn och kanonen, har i närvarande stund obestridligen slutat med den sednares seger. Pansarplåtens dimensioner ökas, backningens likaså,
men ingenting förmår motstå det nyare gröfre artilleriet
af 7, 8, 9 och 11 tums kaliber. Då man nu genomskjuter till och med 8 och 9 tums pansar, ökas backningen
och förses med ett s. k. "skin" eller jerngarnering om
l tums tjocklek och derutöfver, för att åtminstone uppfånga splint och jernbitar och hindra desamma att i batteriet intränga, men uppfinningens geni är genast färdigt
att öfvervinna detta motstånd, spetsprojektilerna förses i
sin bakre del med en kavitet för sprängladdning och efter åtskilliga försök med olika sprängmedel vinner man
det åsyftade ändamålet, att projektilen genomtränger pansarn och kreverar i backningen. Ingenting synes den
*) Anförande i Örlogsmanna-Sällskapet högtidsdae-Pn 1869 af för edraganden för 2:a Vetenskapsklasscn, kaplen G. E. Ultf.
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menskliga uppfinningsförmågan med sådan förkärlek
omfatta, som krigsmaterielens fullkomnande, och ehuru
målet är att vid inträffande krig åstadkomma den största skada och förödelse, synes det dock, som man så
småningom skulle vinna ett helt annat mål, krigens omöjliggörande, till följe af de förfärliga redskap, som nu boredas.
Främst i denna täflan står England, som på ständigt
pågående profskjutningar nedlagt orimliga kostnader, men
ock slutligen synes hafva erhållit förträffliga kanoner,
hvilka synnerligen genom sin hållbarhet synas uppfylla
alla fordringar i den vägen. En 'profskjutning för utrönande af olika systemers hållbarhet. ·har under året gjorts
i England mellan
l. Den gamla Armstrongs-kanonen.
2. Frasers modifierade kanon med stålcylinder af 3
tums tjocklek och öfver densamma ett i ett stycke
sammanvällt, massivt smidjerus kammarstycke.
3. ]'rasers dito dito, men med en 2 tums tjock stålcylinder och deröfver ett smidjerrrs kammarstycke i
2:ne delar, den yttre krympt öfver den inre
4. Fallisers kanon af gjutjern öfver stålcylinder.
Omkring 600 skott skötos med h:var och en af
dessa kanoner, och voro de oskadade med undantag af Palliser, som var spräckt i rcylindern nära
mynningen. Alla kanonerna voro af 9 engelska tums
kaliber. skjutningen fortsattes vid ett sednare tillfälle
med de 2:ne Fraser-kanonerna för att utröna, hvilken af
de 2:ne modifikationerna skulle vara bäst. Början gjordes med den, som hade 2 tums stålcylinder och kammarstycke i 2:ne lager och sköts dermed 400 skott med
30 skålpunds laddning af eng. storkornigt krut och 714
skott med högsta eller 43 skålpunds laddning eller inalles lULl skott, ett prof långt öfver, hvad en sådan
kanon sannolikt skulle komma att uthärda äfven under
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ett långvarigt krig. Kan~lnen är fortfarande fullkomligt
· tbar Dess inträngmngskraft med högsta 43 skålt)ens
·
o
•
•
•
unds laddning och 250 skalpunds proJektil är, enhgt
~efästningskomiten derstädes uppgift: I jord 40 fot;
i rnurverk 8 fot; i massiv granit 2 fot (men med kros·
sande och rubbande verkan till betydligt större djup och
öfvcr en ansenlig yta); i jern 11 tum. Väl exercei'ad·e
kanonserviser kunna, om omständigheterna icke äro ogynsamma, ladda, rikta och affyra 9-tums-kanonen ett skott
i min-tttep.
Ordningen kom nu till Fraser N:o 2 eller den, -som
hade 3 tum tjock cylinder af s·tå.l (Firth 's) och deröfver
ett kammarstycke af sammanvällda ringar i ett lager.
Med denna kanon sköts 400 skott med 30 skålpunds
laddning och 649 med 43 skålpunds - 1049 skott Under skjutningen af de 400 skotten med 30 skålpunds
laddning och under 207 skott med 43 skålpunds ladd·
ning var fänghålet bakom den vanliga platsen. De sista
442 skonten med 43 skålpund skötos med fänghålet på
vanliga stället, hvilket sednar-e mest anstränger kanonen.
Pjesen är nu otjenstbar, men blef det så småningom och
på ett lätt märkbart sätt. Omkring 200 skott före slutet af profskjutningen upptäcktes en flaga i stålcylindern.
Den utvecklade sig .småningom, ehuru cylindern är tätt
omsluten af den yttre smidjerns-omfattningen, ända till
1002:a skottet, då gas syntes utkomma från indikatorhålet - en liten öppning, borrad i alla grofva engelska
kanon er, för att ge tillkänna, då en stålcylinder är spräckt.
Profskjutningen fortsattes med fulla laddningar tilll049:e
skottet, då stålcylindern framflyttades omkring 2 tum och
stängde fänghålet, så att vidare skjutning blef omöjlig.
Kanonen, ehuru otj enstbar, har dock stått ett enormt prof
och gaf endast småningom vika. FalL .ganska få och
sällsynta, kunna dock inträffa att en W oolvich-kanon
springer vid profningen, om en stålcylinder rålmr vara
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undantagsvis dåli.g. Ett sådant fall bar under året inträffat. Men såsom regel är hållbarbeten utomordentlig,
och blef resultatet af denna jemförelseskjutning till förmån för den kanon, som har 2 tums stålcylinder och
smidjern utanpå i 2:ne lager.
En annan kanon, Parsons', har i England lenmat
ganska goda resultat. Denna kanon är en 68 pundig
gjutjernskanon, som blifvit förvandlad till en reffiad 160
pundig genom införande af ett stållopp. Detta lopp är
sammansatt af 2:ne cylindrar, som vi vilja kalla "A"och "B"-cylindern. A-cylindern är utborrad ur en solid
göt af Firth's stål, härdad i olja och förstärkt vid kammaren af en 2:a eller B-cylindern, som är påkrympt
samt äfven härdad i olja. Denna B-tub är på sin yttersida svarfvad något konisk, då deremot A-cylindern
framför är cylindrisk. Kanonen är utborrad från karnmarstycket i noggrann öfverensstämmolse med cylinderns
form och storlek, b vilken derefter införes så, att elen passar väl och försäkras på sitt ställe genom en plugg af
gjutj ern, som iskrufvas bakom densamma. Enligt lYI:r
Parsons äro de hufvudsakliga fördelarna af denna konstruktionsmetod, att man kan gifva erfod.erlio-o t.1·ocklek
åt stålcylindern vid kammaren utan att minska kalibern
och detta med minsta qvantitet dyrbart materiel. Den
sålunda förändrade kanonen får sitt fänghål 8 tum från
stötbotton såsom i de nya eng. kanonerna, eller så att
kardusen antändes nära centrum. Kanonen väger ungefär 12000 skålpund och har en bakvigt af 670 skålpund.
s:ålkärnan sticker utanför kanonens ursprungliga myn~mg och öfver densamma skrufvas en stålring. Rcffiingen består af tre uppstående bommar (ribs) af 0,2 tums
höjd, i spetsen 0,6 tum .breda, vid basen l,t tum samt
hafva en vridning af l på 20 fot. Projektilerna hafva
roffior, som böra passa öh·er bommarne i kanalen. Med
denna kanon har skjutits 1G5 skott, nemligen 163 med
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skålpunds laddning och 150 skålpunds projektil och
30
td. profskott med 37 1 / 2 skålpund krut och samma projekti lvigt. Efter denna skjutning spräcktes gjutjerns-omfatt·no-on men stålcylindern var fullkomligt oskadad, ohunl t' '
ru något utvidgad, som icke bör förvåna, om man tar i
betraktande, att man med denna kanon om 5 tons vigt
har skjutit med 9 tons kanons högsta laddning och 12
tons kanons mindre laddning. D etta resultat måste ansos utomordentligt, och är mer än h vad ' någon kanon af
samma storlek förr åstadkommit.
Vid Shoeburyness har ock profskjutning egt rum
med en Whitworths 9 tums reffiad 310 pundig, med hvilkcn man med 33° elev:n och 50 skålpunds laddning samt
en 310 pundig granat erhöll don förvånande porten af
334:00 fot eller omkring 3000 fot längre, än någon annan
kanon hittills förmått åstadkomma.
Samme M :r w ·hitworth föreslår ett enkelt och billigt
sätt att profva kanoners hållbarhet, bestående deri att
hindra pr_ojektilen att röra sig, när krutet antändes, h varföre krutgasen måste utgå genom fänghålet. Omkring
1
fs:del af den vanliga krutladdningen, afskjuten på detta
sätt, anstränger kanonen lika mycket som om full laddning på vanligt sätt begagnas. För att hindra projektilen
att röra sig gängas mynningen, och derpå påskrufvas
ett lock. Denna kanon laddas mod en kardus af vanlig
längd, som endast innehåller 1 / 6 :del af don vanliga laddningen, hvarefter införes on projektil med platt hufvt1d
och förladdningar, tillräckligt täta att hindra krutgasen
att passera och derefter en rund stålstång från projektilens ända till mynningen, der locket påskrufvas. Kanonen är då klar för skjutning, h varefter ett instrument af
W:s konstruktion införes i kanalen och mäter der den
utvidgning, som må ha skett ända till 1 / 100 :dels tum. Om
icke någon förstoring inträffat, ökas laddningarna småningom, till dess en ringa utvidgning uppstår. Hvarj e
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kanons styrk n. kan på dett a sätt posi
tivt erhållas, och
vV. föreslår., att detta stämplas på hvarje
kanon.
F•·an hike.
Tvä rtem ot bruk et i _Eng land att offe
ntliggöra alla
de resultat, hvartill man vid skjutförs
öken i Sbo eburyness kommit, är man i Franlrrike ytte
rst hemligh etsfull
med afseende på de vid Gavre pågå
ende artil lerif örsö k
Då vi nu stå på väg att anta ga dett
a franska system af
bandade, reffiado bakladdningskanoner,
skulle det måhända
vari t af intresse, om tid och tillfälle
tillå tit mig att närmare härför kun na redogöra. Mon
då nnd errä ttels erna
härom äro sparsamma, måste jag insk
ränk a mig till att
beröra dessa kanoners hållbarhet och
färmliga mot pansar,
2:ne vigtiga faktorer vid bedömande
af kanoners värde.
Det synes, efter allt hvad derom kun
nat inbe mta s, som
man genom mycken ihär digb et nu der
lyckats frambringa
kanoner, som, je_mte det de skju ta väl,
äfven visat en tillfredsställande håll barh et af 600 a 700
skott.
Des sa ständigt pågående försök hafv
a ledt till en
mängd modifikationer såväl i reffling
som kammarladdning sme buis m , b varvid isyn nerh et
"obt urat örn" (el.
stötbotten) und ergå tt de mes ta förändri
ngarne, och sedan
man nu antagit dubbla logementer
för densamma - el.
v. s. att, sedan dess längst in vara
nde plats bl ifvit utbränd, en ny "obturatör 11 insättes i
motsvarande större
logemen t - är det som man lyckats
få denn a uthållighet hos pjesen
Som beka nt tiilverkas nu kano ner af
4 olika kalibrar, afseelda att kun na besk juta 'Pan
sar, neml. lG:cm,
19:crn, 24:r.m, och 27:crn, af hvil ka
den förstnämnda har
3 reffior och de 3:ne öfriga 5 reffi
or. Alla kali brar na
hafva en något olika anor dain g af reffi
ingen och tillfölje
dera f äfven af knas trars och stödknap
pars placerinO'
projektilerna.
P
:Man begagnar () slag af projektiler,
neml. :
:M:r

på

med mindre laddning :
Ihål ig eylindro-ogival stålprojektil (bom
b).
1.
2. Skrå kapp .
med större laddning:
_ :Massiv eylindro-ogival stålproj ektiL
3
4 . Cylindrisk stålprojektiL
.
. .
l
. Massiv eylindro-ogival projektil af g)ut
]ern till exercis.
5
G. Dito cylindrisk
dito af dito \d
k
Hva d im uthå lligh eten beträffar har
me en anon
16:crn kaliber skjutits 783 skot t hvar
af 521 med största
laddning af 17 skål p. Inga sprickor
funnos ,: ka1~on.e~
var ännu i tjen.stba rt skick. En och
samma obturator
tjenstgjorde . 679 skott, hvar af 404
med högsta laddning.
.
. ')
Mod en kano n om 19:cm kali ber
äro skJutna 6., 7
skot t; med en annan 446 skott, båda
kano nern a tjenstbara
En kano n af 24:r.m kalibor har skju
tit 537 skott·
Den anses kun na skju ta ännu 100 skot
t. En anna n har
sl::jutit 401 skot t och är ännu i full
g~dt s~ick. . .. .
Med 27:crn kali bern är ännu OJ skJu
tet hllra ckhg t .
anta l skot t för att kän na dess uthå
lligh et, men reda n
1867 sköts med en dylik kano n
216 skot t utau nå?o n
skada, som tillkännagaf, att den
snar t skulle bhfv a
obrukbar.
Gen om alla dessa försök har man ock
lyckats temliO'en no()'a bestämma hvar je kalibers
relativa förmåga mot
p:ns ar ~ch upp gjor t tabeller, som ut~i
sa. h vilk en o init~ul
hast ighe t är för hvar je kaliber behöfl1g,
för att pa ohk a
dist anse r genomtränga pans ar af olik
a tjocklek.
Vid all s1{jutning mot pans arpl åt bega
gnas ~id Gavre
80:crn (2T d.-tum) backning, och har
man funm t
att 16:cm kano nen på nära håll geno
mtränger 12:n n
(4 d.-tum) IJlåten, men stad nar i back
ning en;
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att 19:r.m kanonen genomskjuter 12:cm plåten på
ett afstånd af 800 motros samt 15:cm (5 d.-tum) plåtar
på nära håll. Detta sednare med eng. krut, som visat
sig gifva 20 metres (67 fot) större initial-hastighet än
franska krutet;
.
att 24:em kanonen genomskjuter en pansarsida, klädd
med 5 dec.-t. plåt (27 tum backning) på ett afstånd af
1200 metros. Med eng. krut torde denna pjes ända till
2000 motres genomtränga samma tafla samt på närmare
håll äfven en med 20:c·m (6,9 doc.-t.) plåt;
att 27:cm kanonen genomskjuter plåtar af .22:cm
(7,4 dec.-t.) tjocklek, de svåraste som hittills i Frankrike
tillverkats, och detta intill 500 metros afstånd.
Med denna pjes kunna 5 dec.-t. plåtar genomskjutas
på öfver 2000 metros afstånd. Endast kasernatt-fartyget
"Rochambeau" har ännu fått denna sistnämnda kanon ombord, då deremot de 3:ne andra kalibrarue finnas på
franska flottans öfriga fartyg och lär synnerligast Hl:rm
kanonen vara omtyckt.
Preussen

Sedan sistlidne högtidsdag här redogjordes för de
jemförelseskjutningar, som vid Thegel nära Berlin somHyssland.
maren 1868 egt rum mollan Krupps 9 tums och den engel·
ska \V oolwich kanonen af samma kaliber till den förras
fördel, har försök vid Essen gjorts med en, för Rysk räkning beställd, 11 tums r e:ffiad bakladdningskanon.
Donna kanon väger 25 tons, har 3G reffior samt
skjuter mod 82 1 /l ryskt prismatiskt krut en projektil om
49G skålpund. Initialhastigheten mod denna laddning
1308 fot och skötos 400 skott, hvarefter kanonen var
fullt tjenstbar Bakladdningskilon arbetade hela tiden
med största lätthet, och all gasutgång förekoms helt och
hållet af on Broadwell-ring, som gjorde tjenst under
hela detta antal skott. Laddningens antändning skedde
i kärnlinicns direktion genom ett fänghål i bakladdnings- .
kilen. Kanonen viskados efter hvart 30:e skott, och då
och
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"dade si"' om att alltid smorJa projektilens blyJllan b emo
o
.
.
.
isade sig att blyet 10ke fastnade 1 reffiorna.
nn"'ar, v
.
. b
"'
v1"skades med såpvatten, hVIlket fullkomligt ortKanonen
tog minsta smuts.
.
.
. .
D en urbränning, som b1ldats v1d proJektil-läget geom krutgasens utströmning öfvergick icke 3 111 • m. djup
:id profvets slut. Dessa urbränningar äro större, än dem
man efter 7:25 skott fann hos Krupps 9 tums kanon
ch denna omständighet tillskrifves det faktum, att 11
;ums kanonen har vanlig kammare concentrisk med lop- såt hvaremot alla kanoner af nyare konstruktion
pe'
.
..
som 9 tums kanonen - hafva excentnsk kammare. Andamålet med försöken var att utröna hvilken laddning
var erforderlig för att gifva en kula om L196 skålp. en
initialhastighet af minst 1300 fot och att visa att med
sådan laddning Krupps 11 tums kammarladdnings-kanon
kunde uthärda ett större antal skott, än som erfordrades
för att göra den lämplig för krigsbruk.
Försöken egde rum under ledning af generalmajor
Majewski, öfverst.e Janowski och kapten ~oppellllaior.
Med afseende på krut hafva försöken 1 Ryssland och
i Essen visa_t, att prismatiska krutet, som för några år
sedan infördes i Ryssland var ganska li:i.mpligt att erhålla hög initial-hastighet utan att särdeles anstränga
kanonen, och Ryska regeringen sände derför till Krupps
faktori en qvantitet af detta krut, tillverkadt vid Ochta
1865. Faktoriet hade och prism. krut, tillverkadt af
Ritter från Hamm i R ehn-Preussen. Karduserna voro
.
af enkelt bomullstyg, bildande en regulier sexhörmng
med rader af 37 prismer, hexagonens största diameter
9,6.5 tum, minsta S,Ro tum; kardusens längd utom tillknytningen 27 tum. Kulorna voro af gjutjern med blyklädsel. Initialhastigheten togs med kapten I1e Boulange's chronngraph, första trådtaflau stod på 18 fots afstånd;
från mynningen, den andra på 32,() fot från den l:a.
)

Medeltrycket af 3209 atmosferer är långt ifrån att anstr~nga kanon en, så myck et den tål. Ritters krut synes
h~fnl an:~trängt kanonen mindre än ryska krutet. Kilen
morde tjcnst i kanonen under 307 skott med laddning
1
af 82 /~ en g. skål p.

Om man nu sammanställer resultaten af profveu
mod Krupps 9 ~tums 12 ton I, anon, profvad i Ryssland,
hans 11 tum s 2ö ton d1to, profvad i Essen, och don engel~ka 12 tum~, GO? pundig mynningsladdnings, så får man
föl"• proJekbleus VIS \ 01 \' U i metro tons sålunda enliO"t
0
Jclll
da tabell:

1\anon.

[(,di Ler, Laddniny,. Proj•·ldil.

Initial. Vis viva
hastir,hct. i UH~fi'C
tons.

,

l

Krupps 9t. ...
D:o llL ...
Engelska 600 p.

9t
ollt
12t.

46 tf,
821/2"
: 79 "

275 115
475"
600"

1340
1353
1180

1060

l

1796

j

1975

. . En~igt den_na formel är Krupps 11 tums bakladdnings'24 t.
12 tu
kanon Ln kraftigare kanon, än don en"
ms - ··on
o· ·
.
myn nmgsla d dnings.
o

p.'i"' R ys l~ b es t"ll
De ny:c kanonenia, som nu oo·öras
a '
f
.l
· ,.
nmg, skola bhfva af större dimen sioue
1 , an uen o van·
.. ..
..
namnde forandrade kanonen.
•

o

•

Dimensi onerna äro:
. 25 tons.
Vigt ·
Ingen bakvigt.
Hela hi11gde . 18 fot 4 tum.
Kan ale.n ha~· 3G r effior.
Vigten af laddad stålgranat
496 'il.
Krutladdning
82 1/J li.
Proj ok tilcm; in i tia l-hastighet
1360 fot.

Krupps kanonor hafva visat sig utmärkta, såväl i ansom effekt, men deras dyrhet j om·
seerIde till hållbarhet
förelsovis med engelska kanoner hafva gjort, att de för
närvarande endast äro antagne af Ryssland , Preussen och
till en del Österrike. Till och med i Preussen lär man
i år i Spandau gjutit grofva 9 tums bronskanoner, för
att i någon mån söka göra sig oberoende af Krupp , och
med dessa erhållit ganska goda resultat. De af Preussen
antagna kanoner af Krupp äro 72-puncliga och 0G-pundiga d. v. s. af 8 och 9 tum s kaliber.
De underrättelser, jag från detta land går att med- Östmike.
dela, äro hemtade ur löjtnanten vid skärgårdsartilleriet
Ekermanus rapport af den 13Mars detta år. Österrikiska
pansarflottan är bestyckad med Krupps 8 a 9 tums och
Armstrongs 7 tums kanoner, och äro de större eller l:a
klassens fregatter armerade med 1G st. af do förra, och
de mindre, 2:a och 3:e klassens, med 12 a 10 af de
sednare.
Ända till hösten 186G egde Österrikiska flottan ej
kraftigare kanon, än den 48 pundiga slätborrade och elen
24 pundiga reffiade bakladdnings-gjutjer ns-kanonen.
Att dessa kanoners verkan mot pansarfartyg var ingen
eller ringa, och att reffiade kanoner måste anskaffas, erkändes redan 1863, men det var svårt att bestämma,
h vilket system man borde antaga. H varken Armstrongs
eller Krupp's kanon er hade det anseende, de nu ega,
hvarjemte de voro enormt. dyra; utsigten att,. med de redan för handen varande mekaniska hjelpmedlen sam t till
billigt pris, kunna inom landet åstadkomma ett kraftigt
artilleri talade för det franska systemets försök ande, ehuru
'l'ill försöl;;
dettas duglighet visst ej var konstateradt
bandades en gammal 48 pundig slätborrad kanon,
som i N ovember 1863 profsköts. Efter 128 skott m ed
25 skålp. laddning oeh projektil af 100 skålp. sprang
kanonen tvärs af vid tapparna, och bottenstycket med

76
en ring slunga des långt bort. Emell ertid bandades en
ny 48 pundig samt en gamm al 30 pundig kanon ,
hvilke n uppreffiades med 6 st. la Hitte roffior för mynningsladdning.
Vid 54:de skotte t sprang den 48 pundig a, men den
30 pundig a kanon en är, sedan öfver 100 skott blifvit
skjutn a, ännu i oskada dt tillstån d.
Kommissionen afstyrk te alla vidare försök med ban
dade, reffiade gjutjer nskano ner, och följden blef att 32
st. 8 tums baklad dnings stålka noner beställdes hos Krupp .
Kanon en väger 16730 Sv. skålpu nd och har 30 reffior
med en sådan stigning, att projek tilen, då den lemna r
1
mynni ngen, gjort / 5 hvarf. Fängh ålet har en kort koppartärn ing, och derofv anpå skrufv as en stålcyl inder med
fyrkan tigt hufvud. Kanon en kostar på tillver knings platsen 35100 rdr rmt. Projek tilerna äro granat er af härdadt tackje rn med conoidal spets och blyma ntel och väga 206 Sv. skålp. samt hafva 3 skålp. spräng laddni ng.
För att tilltäpp a alla porer äro granat erna inuti öfverdragna med en varmflytande massa af beck, ockra och
asfalt. Spräng laddni ngen lägges i en enkel säck af yllekardus tyg. Fyllni ngshå let täppes med en stålsh uf med
fyrkan tigt hufvud samt en blyring, som vid hård åtdraoniog af skrufv en nedpre ssas i de första gängorna. 1\fa~
teln är af finaste mjuka bly och har fem bommar. För
i
dess bättre fästande har granat en först blifvit nedsat t
så
ett ~inkbad. Hvarje granat (väl intalja d) förvaras,
väl 1 land som ombord, i en särskil d brunm ålad träkist a.
Alla granat er komm a laddad e ombord.
Laddn ingarn a äro tre:
Norma l stridsl addnin g 21,8 Sv. skålp.
samt
,
23,75
d:o
Extra
,
15,81
Fredsl addnin g .
Kardu serna äro af ylletyg , grått för den norma la,
rödt för extra och gult för fredsladdningon.
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hastig heten med 16 skålp laddni ng till 1061 fat.
111 3 "
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med 18 skålp.
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oc Vid försök med pansar tafla ann man att "WaI Tior" h "Mino taur"-k lassen kunna af Krupp s 8 tums kanon
:ed norma l laddni ng genom skjutas på ett afstån d af

. adwe11 s
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" ·d
406 yards.
En tafla i styrka motsv arande "I; ord W a~dens Sl a
kan ej af denna kanon under samma omständighetear geat dess motsta ndsdd . t as, f··.
otra·· n 3 a 4 skott minsk
noms kJU
~a. extra
er_
använd
rn~n
om
att
är,
troligt
men
ga,
·förmå
ning (18 skålpu nds) och, såsom l Engla nd ~r brui..hgt,
endast 200 yards distans , så skulle äfven de forsta grana.
terna gå igenom.
Vid långsa m skjutn ing är fiiresknfvet, att efter hvar:
je skott skall först viskas med ~orr .viskare och di:rpa
med fett-vislwre, h varigenom loppet molJas, och eft~r hvart
3:e eller 4:e skott begagn as mellan torr- och fett-vls~aren
en viskare, doppad i lwli-tvdl-vatten, för att upplösa Slg afsättand e residu um, äfvensom för att förekomma ~em.-or
nas alltför hastig a för-orenande af blyma nteln. Da fanghålet är för mycke t orent, häll es äfven några droppa r
kali-tv ål-vatt en deri.
Lavett en till 8 tums kanon en är konstr uerad af ka~
tenen i marin- tygkår en Demm el, men den bar ej vunmt
erkänn ande, utan lär skola omkon struera s. .
Den Krupp ska kanon ens hög~ pris, SJöoffi-~erar~es
uttalad e misstr oende till den kompl icerad e och omtåh ga
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Kanon en kostar 14940 Rd r rmt.
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67 for att ut~
t
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väl Pallisor-proj ektiler som inbndslm. Af dc engelsk a
·un()'o 4 i loppet, då deremo t de från Gradat z och
spI ö
;Reich 811 au genomgingo taflan och funnos oskada de flera
hundra fot på andra sidan målet. De sednare voro dock
11/'J gånger dytare än de förra.
För pansarf regatte n "Lissa " hafva hos Krupp blifvit bestä-lld a 9 tums bakladd nings (96 pundiga) , fdrstärk ta
med 2 lager stålring ar. Laddni ngen till denna kanon
var först bestäm d till 39 skålp. Österri kiskt kanonk rut,
de försök, som vid Essen blifvit gjorda, kom111.en efter
mer den troligen att ändras till 56,33 Sv skålp. prisDenna kanon kostar
matiskt krut med kanaler .
607"50 Rdr rmt.
De Österri kiska sjöofficerarne prisa särdele s Armstrongs kanon och lavett och utdöma Ktupps , synm~rli
geri hvad baklad dnings mekani smen vidkommer.
Försök med ·reffiade mörsar e hafva äfven blifvit gjorda som hafva ledt till vaelo-a resulta t, nch har en 8
tums reffiad bakladd nings mörsar e bli.fvit tillverk ad, som

i somma r skulle profskj utas.
Under de två sednast e åren har man hört omtala s,
huruso m åtskillj ga person er uppfun nit ytterst häftiga
spräng prepara ter, hvilka använd a i spetspr ojektile r, skulle
mot pausart aflor hafva en särdeles stor verkan. En af
dessa uppfinnare, fransm annen Pertuiset har det lyckats
att i Ryssla nd, Preuss en och Österri ke få anställa 'försök,
hvilka då granate n krevera de i tafian, visade ganska stor
verkan . Oaktad t uppfinn aren påstod sig efter behag hmvid
Ra modere ra sitt prepara ts känslig het, har .det dock
kosten
emto
j
och,
llt,
försöken visat sig ganska nyckfu
Had af 6000 gulden för försökens anställa nde, fick flottan
äfven 2:ne kanoner skadad e, till följe af att granate rna
sprung o i loppet.
I Danma rk der man efter sednast e krig med sär- Danmar·k .
deles ifver sökt att följa med artiller iets hastiga utveck-
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ling, och derför anställt en mängd försök, har man med
bibchiUiande af en slätborrad kanon, den 60 pundiga nu
endast reffiade kanoner i flottan, dels gamla 24 och
18 pundiga, nu uppreffiade efter fransk modell, dels
Armstrongska kanoner af 7 tums och 9 tums kaliber.
Det lär äfven vara bestämdt, att för det sist byggda tornfartyget N:o 54 anskaffa eng. 18 tons kanoner af 10 3/,
kaliber och med 450 skålpunds projektiler.
För kustförsvaret är antagot den gamla 84 pundiga
kanonen, nu uppreffiad och bandad, och skjutande 165
skålpunds projektil med 18 skålp. laddning. Man har
vid profskjutningarne för denna kanon användt 27 skålp.
laddning, men funnit den för stor, ty kanonerna sprängdes, en efter 79 skott och en efter 170. Derjemte är,
som bekant, 11 tums bandade, reffiade 500 pundingen,
efter det tillfredsställande prof, som förlidet år med densamma gjordes, antagen till krigsbruk och af dessa 9 st.
levererade från Pinspong.
I Danmark hafva äfven gjorts försök med refflade
Det
måste nemligen anses som mycket önskligt att kunna
gifva kastelden på större afstånd mera träffsäkerhet, än
det är möjligt med slätborrade mörsare, som, an vända på
mera än 2000 alnars afstånd, sprida så mycket, att de
icke kunna vara af någon betydenhet till försvar af fasta ställningar. Då de slätborrade mörsarna, till följe af
sin ringa vigt och loppets föga längd ej lämpade sig för
reffiing, företog man sig att, tilldess ny profmörsare kunde anskaffas, begagna en 84 pundig granatkanon, hvars
främre del afskars till strax bakom tapparna. Botten
afrnndades halfsferisk, och en gjutgjernstappring anbringades så, att mörsarens tyngdpunkt kom att ligga i tappaxeln. Den utborrades halfsferisk i botten och reffiades
likasom de 84 pundiga reffelkanonerna med 40 kalibers
1
stigning. Loppet var 3 / 2 kaliber, kammarens längd 6 1/
mörsare, hvilka utfallit ganska tillfredsställande.
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Amt·rika.

Från Amerika ha som bekant tidningarna omtalat
storartade skjutförsök vid Fortress Monroe förlidet år för
att utröna motståndsförmågan hos olika sammansatta
tafl or och kasematter. '! taflor voro anbringade för ändamålet; den l :a byggd af granit 20 fot hög, 30 fot bred
och omkring 10 fot tjock. Den 2:a taflan var ett stenfort betäckt med l 2 tum pansar.
Den 3:e skölden bestod af 12 tums smidda jernplåtar, stöttade af j ernknän och förstärkta bakom af solidt
murverk; rund embrasuren , som v.a r 3 fot - i fyrkant,
var plåtens tjocklek ökad från 12 till 18 tum.
D en 4:e taflan bestod af ett torn 25 fot högt och
12 fot bredt, bygdt af gneis, muradt med cement, för
att ut röna relativa motståndskraften hos granit och
gneis.

Det artilleri som begagnades va1' en 13 tums och en
15 tums slätborrad samt en 12 tums reffiad kanon af
R admans konstruktion.
Nitton skott skötas under de 3 dagarnas försöksskjutning, och visade resultaten, att alla dessa sköldar på
intet vis kunde motstå projektilerna. På 1000 yards distans förstö rdes granitbyggnaden totalt genom 3:ne 320
skålpundiga stålkulor från 13 tum,; kanonen och en från
H> tums kanonen.
Den 2:a taflan, eller 12 tums pansarplåt med granitbackning, förstördes i grund af två skott, ett från 13 tums
kanonen och ett från 12 tums reffiade. Den 3:e taflan
motstod 8 skott, afskjutna på 500 yards distans, men
plåtarna spräcktes och böjdes, fästena upprycktes och
murverk och stöttor blefvo förstörda. 2:ne skott mot
gneis-tornet på 500 yards distans visade dess oförmåga
att motstl\ tunga projektiler.
Ofvannämnde försök hafva i år fortsatts vid Fort
Delaware mot fästnings kasematt, förstärkt med sköld bestående af 2:ne plåtar om 8 och 7 tum. De 2:ue 'plå-

sammanbultade
och stöddes af en ram af 2
, k plåtar lwilka åter stödde mot pelare af murtum Joc a · ' ' '
o
•
••
,
8 fot tjocka fran kasemattens mre Yagg, sålunda
denna
tjocklek
8 till 16
Profskjutningen bör,p de med 3:ne skott emot Jemsko··Jd en. 1·a skottet var från en 12 tums reffiad kanon
med en 623 skålp. kokillhärdad proJ :ktll, skJut~n ~ed
G4 skålpunds laddning på 500 yards chstans. ProJektilen
träffade till venster i skölden omkring l fot från embrasurens kant. Ehuru verkliga genomträngningen endast
yar 8 tum gjorde kulan dock ett k antigt h ål om l fots
fyrkant i embrasurens kant och c1ref ett styc:~e 01~ 700
skålpunds vigt in i kasematte n. Kulan gwk ~under
och ett stycke satt qvar i skölden, som drefs ttllbaka
t ·na vol.0
ar

t'

;:1:~c~bblande

,L

a/

vägg~

~rån
•

fo~.

•

•

tum.
.
2:a proj ektil en träffade i nedre högra hörnan, gJorde
en fördjupning af 4 tum i yttre plåten och spräckte den
omkrinO' 6 tum till höger om ernbrasurens center. Den
slog at ett stycke af bakplåten om 18 tum i fyrkant och
2 tum tj ock och spräckte och böjde vinkelj ernct.
3:e kulan träffade 2 1 / 2 fot öfver, der den andra träffat. Fördjupningen var 2 1 / 2 tum , och plåten blef böjd
-omkring kulan till l fots djup. Främre plåten var illa
spräckt mellan bultarna och bakre plåten fick ett stycke
om 18 tum i fyrkant afslaget på innerkant. Den var
också illa spräckt.
Skölden drefs tillbaka omkring 3 tum af detta skott.
Dessa 2:ne sista skott voro från 16 tums kanonen med
84 1 / 2 skålpunds laddning.
6 skott skötas sedermera från samma kanon och
med samma laddning. Alla dessa skott sköta mot murverket till venster om embrasuren och gingo till 7 fots
djup. Ehuru stenbefästningen emotstod bättre här, än vid
Fort Monroe, stod j ernet sig sämre. En del af skadan
kunde förekommits genom- en inre jernbeklädnad.
4
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kolDitens tanka mäste man lägga mycken vigt på hiutler
vid hamnförsvar, i förening med lämpligt konstruerade
befästningar.
Genoral~fälttygmästaren (chief of Ordnaneo) begär att
köpa öfver 1900 kanonor att armera forten. Af dessa
skulle lo v2tra af 20 tums kaliber, slätborrade, 190 st. af
15 tums dito och 600 st. af 13 tums. Alla nationers
erfarenhet bevisar, att det mest verksamma sätt att utveckla artilleriets verkan är genom reffiade kanoner. Att
återvända till slätborrade kanoner, skjutande ofantliga
sferiska jernmassor, är att förbise alla nyare framsteg i
artillerivetenskapen och att återvända till de vapen, som
v oro i bruk för ~00 år sedan. Vidare är det tvifvelaktigt ,
om det är r ådligt att begagna kanoner af sådan storlek
i täljd af den långsamhet, med hvilken de kunna hanelteras; b vilket gör elden från mindre kanoner med hastigare eld effektivare.
200 af det erforderliga antalet kanoner föreslås att
vara Rodmans 12 tums reffiade, oaktadt alla af denna
klass, som. hittills underkastats prof, hafva antingen
sprungit före det lägsta prof hunnit blifva fullföljdt, eller
gifvit sådana tecken till sprängning efter några få skott,
att de blifvit ansedda osäkra.
Det föreslås ock att köpa 610 st. 10 tums Radmans
reffiade kanoner, ehuru korniten icke kunnat förstå, att
någon dylik kanon ännu blifvit profvad här i landet."
Sedan nu i kortbet redogjorts för do sednare artille·
försöken i Europa och Amerika, återstår att här omnämna de för våra förhållanden ganska omfattande och
intressanta {örsölis-slfjutningrzrna vid Finspong. Efterföljande
inledning till dessa försöks anställande är till en del hemtad ur Posttidningen.
Som bekant föreslog den för granskning af anbefal ·
da skjutförsök med grofva kanoner tillsatta komite uti
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skrifvel se den 9 Apri l 1808, att jemförelseskjutningar
mot pausartafia med en slätborrad och en reffiad kan on
måtte företagas, samt att till dessa försöks anställande
reffiad tackjernskanon j emte projektiler och pausartaila
måtte anskaffas.
Vapen- och befästningskomiten, till hvilken denn a
skrif\·else blef r emitterad, föreslog, dels att jemförelseskjutning måtte ega rum till u trönande af förhållandet
mellan den anslagsverkan , so m åsi;adkommes genom on
12,83 d.-t.um slätborrad kanon och en reffiad pjes, konstruerad för en spetsp roj t'kiil af ungefär samma vigt som
den slätborrHele k anon ens rundkula, dels äfvon att donna
försöksskjutning måtte afse utrönandet af olika pansarplåtars relativa motståndskraft. På grund häraf uppdrog
K. M:t den 15 Sept. 18(}8 åt Förvaltningen af Sjöärondena att gå i författning om anskaffandet af en pansartafla, sammansatt af svensk och till en mindre del af
engelsk j ernplåt, men borde förslaget om anskaffandet
af reffiade kanoner t. v. anstå. Man antog nemligen att
Danska krigsstyrelsen, som lät vid :Finspong tillverka
kanoner af 9,ti2 tums kaliber eller ungefär den kaliber,
som varit ifrågasatt, skulle vilja medgifva begagnandet
af en af de danska kanonerna vid denna jemförelseskjutning.

En skrifvelse afg·ick i öfverenstämmelse härm ed tilL
Danska krigsstyrelsen med förfrågan, huruvida den önskade låta några officerare vid de afsedda försöken närvara, samt huruvida en af de danska kanonerna finge
användas.
Det begärda medgifvandet följde inom kort. D å
emellertid det visat sig efter VArkställda profskjutningar
på pansarbåten "Gm·mer", att laddandet af der befintlig
mynningsladdnings-kanon m edförde svårighet, hade man
varit · betänkt på att anskaffa bakladdning och, vid jemförelse af förhandenvarande modeller, bestämt sig för den
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ell er i dess svagaste punkt,
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svensk och engelsk pan sarplåts inbördes styrka; hvaJ·j emte afsågs en jernförelse m ellan olika slags bultar
till plåtarnas sammanbindning

Pausartaflau var omkring 2G fot lå ng, 9 fot hög och
omkring 10 d.-tum tjock, samt sammansatt af 6 st. nära
l , 7 tum tjock a plåtar. Plå tarna voro förenade på olika
sätt, nernligen:
genom bultar med baktill påskrufvad mutter;
och en skifva af
d:o
genom bultar med d:o
vulkaniserad guttapercha mellan mutter och pansarplåtar,
genom bultar utan mutter, gängade till sin hela längd
genom taflan , enligt kapten Carlsunds modell.
En del af bultarna voro ihåliga inuti, då enligt i
utlandet gjord erfarenhet denna omständighet skulle minska bultarnas afspringande.
Taflan bestod till större delen af svensk, vid Motala
valsad j ornplåt och blott den yttersta högra delen af engelsk plå t; dessutom upptogs en liten mellanliggande del
af blandad svensk och engelsk plåt
På ungefär 27 fots afstå nd bakom taflan var uppförd en timmervägg af trenne lager bjelkar, tvenne liggande och ett stående af tillsammans 2 fots tjocklek.
D P-nna trävägg stödde mot fast sandmark. Vid foten
af pausartaflau var en tjock j ernbalk, 12,83 d.-tum hög
och 'l,28 d.-turn tjock , motsvarande den å monitortornen
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.Man
, d er
. täuke sig effekten häraf j)å ett mo 111't or·t oru,
sannohkt ett skott skulle vara tillräckligt att förgöra alla
tornot varande.
.
Proj ektilerna frå n Finspang af kokillh. tackjern återfunnas fullkomligt oskadaclo, endast förkortade några
P.unktor , och la··r· d enna f··or var
o t l an d g1ä d'Jande omstän dighet
. k -komma att bereda betydlig afsättnin"'. ., af d y1"11 ,a
~roJ e -tJ1er på utlandet, der dessa resultat icke kunnat
of~erträ:ff~s. ~en ogivala sp et.sen har 11/ 2 kalibers radie,
h v1lkot VIsat s1g vara den himpligaste form en .

:B'~rsök ~afva äfven gjorts med en kalibers sp ets,
m en vrsade s1g då sprickor vid främre lm astrarne.
Efter dessa 2:ne skott fuljde 2:ne med endast 34
skålpunds laddning, det ena skjutet mot engelska plåten, .
d~t andra :not den svenska för att utröna dessa plåtars
ohka motstandskraft. Kulan inträn"'de
' o · 6, ' tum 1..angTe 1·
den engelska plåten.
.
Afo donna skjutning fann man derjemte, att proj ektilen fran denna kanon efter att hafva genomträngt taflan
~~cd en lefvancle _kraft af 10 millioner skålp.-fot hade ett
ofvorskott af omkrmg 3 millioner skålp.-fot samt att med
högsta loaddning denna tafla genomskjut~s på 5 a 6000
fots afstancl.
_På distansen till tafl.an 600 fot minskades initialhastigh eten endast med 19 fot. 12,83 tums kanonen förlorade p å sa~ma_ elistans deremot 52 fot i initialhastighet. Meclelafvrknmgen för samma distans var endast 2
a 3 tum_. Mekanismen gick väl efter 1:a profskottet, då
den allhel lär läsa sig, och måste sedan ånyo inslipas samt
sköttes af en man.
Följde så i ordningen 12,83 tums kanonen. lVJed
denna kanon sköts 17 skott; 15 mot sandvallen och 2
mot pansartafl.an.

1:a skottet med 63 skålp. Sv. krut, hvilken Iaddnin"'
man funnit motsvara 64 skålp. Amerikanskt och en p·r:
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2:a skottet skö ts med 72 sk ålpunds laddning mot
engelska plåten, inträngde omkring G tum, inböjde tafl.an
4 tum och bräckte bakomvarande plåtlag på e_n area_ af
G q v. fot, samt inkastalie ungefär samma qvantJtet splmt.
Initialh astigheten vid detta skott 1328 fot.
Proj ektilen krossados i båda skotten; efter det ena
satt 1f 2 kulan qvar i taflan, det öfriga låg söndersmula_dt
framför.- Resultatet af dessa skott var ganska märkhg,
oaktadt dot första hacle en lefvamle kraft af 20 millioner
skålp.-fot och det sednare 23 1 / 2 milli?ner, vi~ade si_g in~en
egentlig skillnad i effekt. Proj ektlie ns ohllräck_h~a hallbarhet, beroende af dess sferiska form, kunde eJ tlllgodo"'Öra ·dess lefvando kraft.
0
Efter denna skjutning kom ordningen till Danska
9,62 tums bakladdnings-kanon en, med hvilken afsköts 4
skott mot tafl.an. Denna kanons konstruktion har förut
här varit omnämnd och torde derför endast nu böra upprepas , att don h ar D reffior med 40 ka:ibers stigni~~'
samt att projektilen är försedd med. 27 ~:~mkknappar 1 3
rader.
J emförd med S,os t ums kanonen, visade sig llenna
naturligtvis h afva en än kraftigare effekt mot taflan genom större h ål, mera splint, men användning af zinkknappar visade sig olämpligt. De smälte i kanalen,
hvilken omständighet gjorde projektil(;lrnas banor osäkra
och lenmade ej det vackra r esultat med afseende på
t rätf:säkerheten) som franska systemet visat med 5 stigan~
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dylika;
och slutligen, att svenska plåten visat sig bättre, än
den engelska af samma tumtal.

Sedan försöken nu blifvit afslutade hir kommissionen
komma att föreslå, att en af de 8,08 d.-t. kanonerna skall
sprängskjutas för att utröna dess ~ållfasthet geno m en
serie af skott. Vigten häraf torde ICke kunna förnekas.
Kanonen h ar visat sig skjuta utmärkt v-äl, bakladdningsmekanismen har efter l:a skottet gått obehindradt, ref'felsystemet är, sedan det länge i :B'rankrike profvats
och undergått modifikationer, förträffligt; projektilerna
likaså. Det återstår nu blott att lära känna hållbarheten,
så att pj esen må kunna ingifva förtroende hos dem, som
komma att hancitera dem. Uppfyller den äfven detta
prof - hvarvid det vore särdeles önskligt, att försök äfven gjordes med prismatiskt krut, som uåde i Ryssland
och Preussen visat sig med ökade laddningar gifva omkring 200 fot ökad initialhasighet med 1000 atmosferers
mindre tryck i kanalen -- så kunna vi ej mera önska,
men låtom oss sedan raskt fortgå på den nu beträdda
vägen och återvinna det förlorade. - Ej bör vårt land
stå isolerad t i denna artilleriets stora täflingsstrid; vi
måste följa med, ty stillastående är död.
Ungefär samtidigt med dessa skjutförsök hafva i
Holland dylika egt rum med 24:cm kanon och projektiler från Finspang mot en ta f! a sam mansatt af 6,9 d.-tums
solid plåt, lO tums teakbackning och - 0,84 tums "skin".
Såsom laddning begagnades prismatiskt krut 56,5 skålp.
och på ett afstånd af 768 metres (2600 fot) genomsköts
taftan. J ag har varit i tillfälle att se fotografier af denna tafta efter skjutningen. Effekten var i sanning förvånande. Efter några skott i taflan hade ett stort styc-
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ke af den solida plåten af flora qv. fots yta ramlat ut
och blottade hela backning·en. Här visar sio- er!. ola··ao
.,enhet af den massiva plåten, hvars ändar ligga kant i kant
som ej så visat sig hos den laminerade vid Finspono-'
d
hl
er taflan haft fullkomlig sammanhållning oaktadt do
o
'
manga skot.t som afskj utits mot densamma.

Om Kust-telegrafer.
Dels öfversåt!ning oeh utd•·ag f1·ån Danska "Tidskrift i SovresPndet dels
betraktelse öf1•er hehofve! af dylika för Sve•·is·('S kuster.

~edan _de försök, som år efter år biifvit gjorda, för
att avägabrmga ett enkelt och praktiskt signalsystem,
användbart for alla nationers handelsfartyg, ledt till allmänt antagande af det, af Frankrike och England gemensamt föresl~gna "commercial code of signals for the
u_se of all nabons" har man äfven sökt tillämpa detta
for meddelanden emellan fartyg och land, för att derigenom så mycket som möjligt sätta sjOfarande och
skeppsredare i t~llfälle, att med största möjliga hastigh~t och latthet tillgodogöra sig de fördelar, som elektnska telegrafen numera erbjuder öfver nästan hela
verlden.
.. Man har_ derföre på åtskilliga kuster upprättat ett
storre eller_ mmdre antal så kallade semaforer eller kusttelegrafstatwner, försedie med de olika ap
t
.. .. .
· para er, som
äro nodv~nd1ga f~r att utbyta signaler med i sigte varande fartyg. Da dessa äro försedde med ·
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och derbli hörande flaggor, kunna de, i sigte af lan.d,
utvexla meningar och göra förfrågningar, samt meddela
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Dessa kust-telegrafstationer hafva på Frankrikes lm.
.
st er nått en hög grad af fullkomlighet, och vi vilja .derföre, icke blott i betraktande af det intresse sa1wn 1 s1g
sjelf medför, utan äfven på grund af de stora fördel~~·
som derigenoro måhända kunna beredas handel och S.JOfart, ur franska källor gifva en kort framställning af systemet och den nytta det medfört, samt det bifall, hvarmed detsamma blifvit upptaget inom den maritima delen
af franska pressen.
Redan år 1806, under franska kejsardömets stora
krig, insåg man nödvändigheten, att långs rikets ku~ter,
upprätta en serie af utkiksposter, försedd: med opt1s:m
telegrafer, hvars signaler kunde tillkännaglf'va för det mre landet de fiendtliga kryssames rörelser. Tre år sednare var denna tanke redan utförd i verkligheten, och
på flera ställen af kusten voro stationer anlagda, !warest, förutom den flaggstång, hvarifrån signalerna kunde
göras, äfven blifvit uppförde små hus för utkikarne.
Då några år sednare fredliga förhållanden åter inträdt, voro dessa stationer för krigsstyrelsen icke längre
till någon nytta och blefvo derför öfverlåtna åt tullverket.
Detta sednare kunde likväl endast använda en del
af dem, och de öfriga förföll o eller försvunna så småningom, dels ödelagda genom vädrets hm·kan, dels förstörda af bönderna, som använde materialierue för eget
bohof.
De politiska förhållanderna i Europa år 1848 nödvändio-O'J.
ord e åter bevakning af kusterna, och en underbt'l
sökninoi och för nämnde ändamål, blof beslutad, men
Ol
•
kom, på grund af åtskilliga mellankommande omstundig-
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heter icke till utförand e fi.irriiu 1850. Order utfärcl adcc:
t1å att und ersöka, p å hvilka s; tällen af kustern a utkiksstati on er förut Yarit :mlngda, och att ingifva fijrslag öfver
den k ostnad, som istnnc1sättanr1 ct, af de ännu bcståndrrndando, skulh medfö ra.
S<xlan M arin-lvlinistoriet emottagit uppgift hnruti nrlan, blef en komite nedsatt fiir att närmare utreda hågan Don hydrografislm byrån hade uttalat sin ön sk~1 n,
att de optiska telegrafstation erna måtte förbindas så vHl iulJördos, som ock med det inre af lan det, och sodan detta
smn ningom bJifYit la g, Uiirj ado kom it<~ n sina arbeten.
Samtidigt h il.rmod ned sättes nfvon underkomit eer i harnnome, meJ uppgift att undorsöka kusterna, sAmt in gifYa
motiY orade förslag, lwar för sitt di strikt.
'L'd egrrtf.styrels en tmderbtödde marinen genom sin
medverkan., och en förteckning blcf uppgjord öfvor alla
de punkter, hvarest kust-telegraf-stati oner, på grund af
k0mitc'rades förslag, borde upprättas.

P:'i samma gång uppgjordes mod ell ti ll ny semaforapparat, och företogs r evision af r edan i bruk -.-arand o
semafor-signaler.
D et mål man egentligen eft<'rs träfvade, var blott lm-

s~ernas bevakande; men då man n fi rmare ingick i gransknmg af denna fråga, fann man snart don stora nytta

dessa stationer äfvcn kunde modföra för allmänheten.
1\'Ian hade j böljan ärrmat förse hYarje station m ed
en telegraf-emuetsman, och on uthk ifrfln marin-perso.
nalen , den sistnämnde för att omb esörja de n optiska tel egraferingen; dock insåg m an snArt olämpligheten hi.iraf,
i det man förutsåg de vfln skligh.eter, s om skulle blif,-a
en följd af, att samma apparat, sl-öttos af persoJJer, tillhörande olika D opartementor. I betraktande af don lätthet, lwarmed semafor-apparatf'n kan skötas, ansåg man
sig äfven kunna åt samma tj ensteman anförtro, såv-äl don
elektriska, iiQm optiska sij6nalering-en.
·
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Samtiniert med dessa stationors anläggande, kände
man emedle~tid i hög grad behofvet af, att äfvou ifrån
fartygen kunna meddela sig. Hvarjo fartyg bega.gnade
sitt signalsyste m; men intet af de i bruk varande, befa.nns
fullt tillfredsställande.
·Frankrike gjorde försök att up ptrLida medlande, or~l1
utgaf R e_yn old de Ohauvan ey's signal~ok Frernma~_n e
nationers regeringar antogo och anbefallde dess an,·andande ; men detta 11jelpto ej. I Amerika och England
ntt beo-ag11"
och Marp·ats
systern,
Vl·abl Of man n,
o'
"' Rogers
J
och c;tetta Frankrikes första försök att åstadkom ma enighet,
hlef således utan resultat.
Emellertid hade engelsmänn en snart jnsett frågans
vigt, och " Board of trade" lät, _m od äldre systerner sås~m
grund, utarbeta en signal-bok 1 2 delar , hvaraf ena aelen var afseeld för signalering endast eng:lska ~8xtyg
eme11 an, oCll de n and m emellan fartyg af ohka nahoner.
•
Sedan detta syste m n ågra år varit i bruk, upptogs fr~
gan af Frankrike och England gemen samt En kombluerad fransk- engelsk komite lJedsattes, den nya eng~lska
signalboken reviderades och föröka~ es mo~ en del S J g~a
ler, hufvndsakligast bestämda för ~Jgnalermg eluellan far-
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tyg och kusttelegmfer, samt förelades derefter de rPspoktive landens regeringat· till antagande.
Genom ett kejserligt dekret, af den 25 .Juni 18G4,
stadfästades denna signal-code i Frankrike till uteslutande
begagnande, såväl fartyg emellan, som ock emellan dessa och kuststationorna, och öfriga sjöfarande nationer
skyndade att sluta sig till detta, af .Frankrike och :England
gemen:,;amt, uttagna steg.
De franska kusttelegraf-stationerna blefvo förs edde
med signalböcker och de reglementerade flaggorna, jem tc
apparater för afstånds-signalering och meteorologi ska
vamings-signaler; samt slutligen mod en karta öfver
alla rikets stationer och de olika, efter hand utkommande, l-istorna öfver frommande nationers krigs- och handelsfartyg.
Tills dato finnas på de frauska kusterna upprättade
tillsammans 134 dylika stationer, hvaraf 32 på lVIedelhafskusten.

Så snart ett fartyg närmar sig kusten, kan detsamma sålunda, om det är förseclt med signal-coden, medelst

signalerj ng, vid närmaste tcl egrafstation, göra förfrågningar, eller meddela underrättelser, hvilka då blifva bosntrade ell er befordrade enligt adress, på sätt man sjelf önskar.
Intill 18G8 inskränktes dylika dep eschers afsändande
inom .Frankrikes gränser, emedan betalningen för desamma, då de kommo ifrån sjön, ej kunde erläggas vid
en10ttagandet; och man måste derför öfverenskomma, h vem
so m skulle betala dessa depesr her, i händelse detta vägrades af adressaten
Traktater äro sedan i detta hänseende afslutade emellan
Frankrike och de flesta Eurup ei:ska stater, hvariblaud
äfvtm Danmark, h vars fartyg således kunna vänta, att få
sina depescher ifrån sjön befordrade enligt hvilken adress
som helst. ')
'") Enlijit 11ppgilt larer SYeritre iinnu icke ~ea denna fördel.
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Förutom den nytta som siHunda är afsedd med den11 ~1 anordning, ha r man yttnrlig-are dragit fördel af kusttelegmf-staticnH~l'lla i oclt f(ir räddningsväse nd ets tj enst.
Erfaren h eten h ar i l!'raHkrike nemligen ,·isat, att
det på grund af kusternas buskaffe n hut, icke så säll an
dröjer liinge nog., inuau, fdt n de i öfrigt talrika räddni ngs.;tationerna, nödig bjelp hinner ankom ma till strandade
fartyg. l{egcringen h ar d erföre vidb git den iindami\ls ouli ga åtg:trd, :1t t b\'mj e str,ut Llning L'ller olycka till sj ijs,
som iakttages af de allt id vabamma utkikerna på statioD<'l'ua, ögonblickligen ullmängöres, ge nom hissande af ett
lutt i ;~·P ub. n l igt teehm: en so11rt f!t:.r;:;.

Då. :'trn n d ni ng un oger- r u m i stationens omedelbar-a
nar het, tillkännag-if, es tlctta medel st den svarta flaggens
hi~sandu på toppeu af :Jignalrrwsten, och en strandning
på ena eller andra sidan .. och pä Liugee eller kortare afstånd fri'tn stationen., tillkänuagifvo~:> medelst att hissa
samm a flagg- under sigual-dlnur.ktm, o1n den inträffat till
höger, och unde r gaffeln, om den iuträffat till ven.~ter
om station en.
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Utkik en har dessutom ordur, att ::;å snart ~:> ignalflag
gen är hissad, m ed möjliga st största skyndsamh et, skicka
bud till närmaste rädd nings-station, med underrättelse
till station.~ ·förrnau uen om olyckan och dess beskaffen-
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Et.t par exemp el ur de n franska strandningshistorien
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De på engelska kusten upprättade signalstationP.rna,
hvarkon till antal eller fullkomlighet, mäta sig
a
unn<
ktllcd
de franska; . mon i ~fsoonde å fartygens rapportorande lemoa de mtet öfngt att önslm. Denna rappor~
tering försiggår uteslutande enligt det nya signalsy~
stemet.
stationer äro der anlagde vid Broadstairs, Deal,
Dover, Dungoness, Yarmouth ( \Vight), Prowl Point,
A.ldborough, Great Yarmouth, Flamboroughead, Grimsby,
Bridlington och Caldy Island. Flora äro under uppförande, och från alla dessa kunna fartyg hastigt, och utan
undantag, blifva rapporterade till den mycket spridda
"Shipping and mercantilo Gazette".
Befälhafvare uppfordras, att vid passerandet af engelska kanalen, såvidt möjligt är, hafva deras , af fyra
bokstäfver bestående igenkännings-signal hissad, emedan
hvarj e signalstation är förseeld mec1 signal-bok och utkomna fartygslistor.
:Från de engelska kolonierna i Australien och China,
hafva vi sett officiella kungörelse i liknande riktning,
liksom det äfven är oss bekant, att systemet är införclt
på de franska kolonierna.
Då cle, i det förestående moddelade upplysningar
och gjorda betraktelser, angående kustsignalstationer,
synes hafva samma tillämplighet hos oss, som i andra
länder, så är det svårt att fatta det ringa intresse, som
på förbiseglande fartyg,

och serlermera uttaga betalningen af emotta-

garen.
Dessa depesch et' kunna hefordras i land af lotsarne, och kunna adresseras till alla stationer i Ryssland, Preussen, Danmar·k, Belgien och Hol~
land. Adressatema erhålla underrättelse om rl epcscher ncs ankomst; men
kunna icke få desamma utlemnade, förrän betalning blifvit erlagd.
Underrättelser om, all dylika anordningar för länge sedan träd! i
kraft vid "Skagen'', äro oriktir,a. S1gnalrr emotlagas vid Skagen mot betalning, till följ e ar en fyrinspektören gjord konsession.
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bereda ob eräknelig nytta.

Då Yl åte rgifv it det hufvudsakli.gaste af den Danske
författaren s uppsats i ämnet, hafva vi ufve:n anfö rt de
hufvud.sakligasto andraganden, som i datt-a vigti ga afseende, kunna vara att göra; m en något torde dock böra
tilläggas, för att fram h ålla, h vad som inom vi\.rt eget
land, för samma ändamål uträttats, samt åskådliggöra,
huru vi sjelfva borde kunna tillegna oss do fönlelar, som
användandet af detta och liknande system obestridligen
borde 1:nedföra.
R edan år 18G() inbj öds den Svenska r eg·eringen att
förena sig mod Emopas andra civiliserade nationer om
användandet af don i det fö regåen de nämnda, af England
och Frankrike gemensamt uppställda, "Oo mm crcial Co de
of Signals". Någon tvekan i detta afseende fanns n aturligtvis icke, men då det blef fråga om att fullständigt
tillgodogöra sig det, eller al.t upp sätta Oo den på eget
språk, uppstod åtskilliga meningsskilj akti gheter. Marryats
signaler hade kommit i fullt bruk inom vår handclsmarin,
och man hade i allm iinhet kunnat, rned elen Engelska
upplagan af tillhörande bok, göra allt det bruk, som på
dessa tider med ett signalsystern åsyftades , ]·,vadan det
utlåtande) surn K. Kommerse-Kollegium anbefalldes att
afgifYa, hun1vich en ;' vensk öfversättning, af den nu antagna Ood en till det nya .~ig nalsy .;temet, vore erforderlig·
eller icke, blef afstyrkande. Hänricl hade döck otvifve 1aktigt cle, som i denna sak blifvit tillfrågade, ej uppfattat fr§.gan i vidsträcktare b etydelse, än den som dittills
blit\·it fästad vid fö1·ut brukliga signaler, men i närva-
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För att uppfylla do hufvudsakligasto fonlringa rne,
och såsom föreningsband emellan fartyg och land i all111[tnh et , torde några få Hu(mHlstationer vara tillfyllest., sft80111 exempelvis:
W inga, Sandhammarn, sydöstra kusten af Gotland, Sandhamn, Undorsten samt en ollor två
ställen å N orrlandskuston. tillsam mans G Et 7 stationer,
hvilka naturligtvis, medelst elektrisk telegraf, mnste stå
i sam band mod det öfriga te}ogr:::.fnätet, samt vara fullt
försedda mod samma materiel, som S emafor stationorna
i Frankrike och öfrigo länder, hvilka antagit systemet.
Vill man åter tillgodogöra sig de öfrigo, visserligen
mindre väsendtliga, men dock i hög grad vigtiga, bland
do ofvan uttalade förclelarne, och hvilka i Yil.ra skärgårdar och farleder ega långt större. 1ctyL1clso och tilbmplighet, än å Hafskusterna, så borde man på en gång taga
steget fullt ut, och vid de allmännare lots- och räddningsstationerna i riket upprätta mindre signalsfalioner, hvilka
utan nämnvärd kostnad, borde kunna före stå s och skötas
af lotsame och räddnings-manskapet, och hvarvid den
allmänna signalboken ("Comrnercial Code of Signals")
tillämpad es, på sannua gång som apparaterna vore enklare och mindre kostsamma, samt signaleringssättet lättare
inlärclt.
Dervid tyckes visserligen en ganska bobin kli g olägenllet uppstå, att nemligan ett, ml'd det nu antagna,
fullkomligen olika system måste adopteras; mon då man
väl får hoppas, att för elen, i närvarande tidpunkt, endast
till dag-signalering upprättade Oodon , utvägar innan kort
måste berodas för medde landen äf\· en i mörker och tjocka, hvartill, efter Herfaleliga svårigheter, ett enkelt, billigt och tillfredsställande system n n synes vara funnit"),
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ehuru ännu ej fullt utveckladt; och då detta system med
samma fördel, torde kunna begagnas för meddelanden
äfven om dagen, samt med användande af samma SignalCode, ehuru bredvid och oberoende af det deruti antagna
signaleringssättet, och för öfrigt lärer kunna inrymmas
j emte nödiga instruktoner och allt, på en a två sidor
tillagde i nämnde Code, så försvinner den anförda olägenheten, och det ifrågasatta tillägget skulle, utan att i
något afseende inverka störande på äldre förhållanden,
kunna anlitas af dem, som deraf ville begagna sig.
D essa mindre stationer, ehuru de endast medelst eget system kunna besvara emottagne signaler,
borde :lock kunna afläsa dem som gifves enligt det allmänna.
För farkoster, som uteslutande idka kustfart i våra
farvatten, äfv·ensom för dem, hvilka oj äro i tillfälle att
förse sig med de dyrbara flaggorna m. m., kunde detta
enkla systom medföra värdefulla fördelar.
Att de s. k. hufvudstationerna, eller kusttelegraferna,
förutom de, i öfverensstärnm else med det universella systemet antagna signalerings-sätt, äfven skulle vara försedd a
med de mindres ( signalstationernas) apparater, samt ega
kännedom om dess användande, är naturligt; men då dessa
apparater äro lätt anskaffade, och i nödfall till och med
kunna ersättas genom andra, såväl vid kusttelegrafer som
ombord å fartyg, i allmänhet tiUgängliga medel, samt
methoden kan inläras på högst ett par timmars tid, och såsom redan blifvit nämndt, ej kan föranleda misstag, så
torde allvarliga hinder derför ej förefinnas.
Att med någorlunda noggrannh et kunna uppgifva
anläggnings-, utrustnings- och underhållskostnaden för
dessa olika stationer, j emte aflöning af nödig personal,
är svårt, då inga uppgifter derutionan äro att tillgå, dock
torde man, utan fara att underskatta dessa belopp, med
trygghet kunna antaga, att., oberäknaclt den elektriska
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vf'stc r om y stad belägen ban k. Oviss ]war han befann
sig, beslöt bcfälhafvaren ögo11 blickligen att medelst
1U
'
spannm,_slastons kastande iifverbord, åter söka få fartyget flott
llVllkct äf:en efter flera timmars arbete lyckades. befanns hkväl, att fartyget tagit svår skada och läckte
så att, oaktadt maskin- och handpumparnos rastlösa arbetande, vattnet dock steg mer och mer i rummet.
" Anglr:is~clpipan , hvilken stundtals användes för att
pakalla b1stand, hördes såväl från närmaste land som
af lotsarue i ~stad; men de sednare ansågo dess' ljud,
end~<>t såsom t1llkännagifvande, komma från det väntade
postaugfartyget från Stralsund, och då dessutom hela inlo~psränn~~ var så starkt tillfrusen, att en båt ej utan
st~rsta svanghet kunde taga sig ut, så kunde lots ej erhallas eller annat slags bistånd lemnas.
Emedlertid anlände slutligen det ·väntade postärwfartygct, hvilket, vägledt af ångpipans ljud och anande
någon olycka, uppsökte det nödställda fartyget, hvars bef~lhafvare vid anbudet af hjelp, endast begärde upplysm~g, hvar h~n befann sig, samt att, så fort ske kunde,
bhfva lotsad 1 hamn.
. Strax~ innan~ör hamnmynningen staduade det djupt
bggande fartyget 1 muddorn och en qvarts timma derefter, sedan pumparna upphört att arbeta, stod vattnet till
samma höjd inom- som utombords.
o
• Att. svårare
olycka denna gång ej inträffade, torde
fa t1llsknfvas postångfartygets tillfälliga ankomst, ornedan
det hårdt läckande fartyget eljest sannolikt endast haft
att välja på, att sjunka eller sättas på närmaste strand.
Hade ueremot det ifrågasatta mistsignalsystemet som
här med fördel kunnat användas, då existerat och ~fve
dorbörandc -varit kändt~ så hade skeppet dermedelst lätt
kunnat erhålla upplysning, att Ystads hamn var i närheten, och likaledes kunnat vägledas af signaler.
Ännu ett exempel:

Nt:

Vid den åren 18Gö-ltlG8 vflg-tte ndc raguliera viu föriuo·en emellan Skåne och Pommem, um·do posttcrpos t
o
.
.
.
o
f' ·tvO'et i allm änhot v1d utresan mträffa före tla gmnaug al J o
. o
.. •
•
"d Pommerska kusten samt dcnfran v<t.l]a det af de
gen Vl
.
o t'll destinations-orten, Stralsuncl, lodande farvattnena,
tva r
.
.. t . eller vester om Riigen, som pLt kortasto tHl ledde
os .f'l
.
.
till målet. Emedlertid voro isförhålbndella 1 dessa ohka
farleder så varierande, att än det ena, än det andra kun de passeras och ibland intetdera
!Jotsstationerne vid Låda inloppen voro beordradl\
att genom elektriska telegrafen, hvarigenom dc cgde srtmbancl, såväl med h varandra, som med det öfriga telegrafnätet, alltid före fartygets ankomst göra. sig underrättad e
om ifrågavarande förhttllanden, och derom skyndsamt
meddela; men dels måste dagen inväntas, d ordter i:oea
forceras, frn·st med fartyget, sedan i båt och ofta i tjocka, hvilken denna årstid derstädes är royekot rådande.
Sedan man sålunda, efter 3 a 4 timmars väntan oeh derefter lika långvarigt arbete, slutligen lyckats uppnå stranden och telegrafstationen, och ddta oftast ej utan fara ,
kunde man ändtligen erhålla de nödiga underrättelserna.
Befanns nu det först angjorda farvattnet passcrbart, så
hade den korta vinterdagen, vanligen mer än till hälften,
gått förlorad, och framkomsten samrna dag derför oviss. I
motsatt fall måste mhll antingen åter gå till sjös för att
nästa morgon uppsöka det andra inloppet oeh der måhända finna nya svårigheter, eller ock afsända post, passagorare och fraktgods landvägen; mon i sednare fallet
behöfdos kanske ytterligare flera timmar, innan don ofta
ej olletydliga laMningen hunnit föras i land, och fordun
för dess fortskaffande anskaffas.
Hade . nu ~lektriska telegrafstationerna vVittow och
Thiessow, som tillika äro lotsstationer, vid de respektive
inloppen tlfven varit försedda med apparater för Drtg-,
Natt- och Mist-:signalering jemte Signal-Lok, så torde
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för 1Jnu och en vara klart, huru mycken tid kost . d
f· .
_] .· .
.
'
na och
.nor, um1genom knnnat 1nuosparas.
r ..
b. d Det torde kunna invändas l att vid nästar1 dao-1'
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.
.
. wm.
u m om sJgnalor fiir olika fall, och så skedde äfvcn. m
I J ·u
, on
rncc _c crtJ för handen varande medel måste dessa till
ytterh~·het begränsas, om man oj ville Jwfara missbrr
'fill de här anförda exemple~ skulle visserlia-e 11 n'1aao• .
,. l l '
.
b
<ng .
la t tga af oltka slao·
)' tterlig·aro
kunna ]..aggas, mon det·b
•
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or11 ''tfvo
o
• t
,
• ...
o
,
'
n as1g
erna om
dc:alJfurlwllanderna kunna vara skiljaktiga, och den rolahva
kostnaden,• äfven u u der antao·ande
af mö;lio·a
m 1's :;.
.
.
b
j -~
1
tag
clt• uppgj<mla kalkylema, kan dock aldrio· blifnt
serdelL':'i nämm·ärd.
"

. tt ha tre master, och på toppen af stormasten
a
.
. f'··
k 0 J11In01 h··'d
af 30 fot öh·er vattnet, om dagen vam uren OJ '
1
"
med en stor svartmålad kon och om natten mod
sedd t t fvrlJ. us h vilket i klart ·väder bör vara synligt
ett s ar1c •
'
•
P ett afstånd af 6 mtl.
.
pa Ett sken (flare up lighi.) kommer _äfven att v1sas
"-·do minut om natten från on timma efter solbvar 1u.
'
cren
intill en timma före soluppgången. Under
ue dg<ån o
.
· 1- 1-ommer
att rm~oc~a
•
, så väl da"'b som natt, on klocka
•
ga oafbrutot en half minut hvarj e fjcr~1edcls hmma, och
under de forsta sex månaderna, ollor bll don l Oktober
"0 ett kanonskott att affvras on gång i qvarton, nwn
18
<' '
.
.
efter nämnde dag blott en gång i timman.
.
"Commercial Code of Signa1s for the u so of all nahons"
kommor att begagnas ombord, med ute slutande af aHa
andra Coder, och intet annat signalsystom kommor att

Telegraf-Fartyg,

uppmärksammas.
.
Äfven på Amerikanska kusten är, onl1gt Engelska
tidskriften "Enginocring", fråga å bane, att, i likhet med
det förenämnda, utlägga Telegraf-fartyg för trafikurandes

E~tligt und errättelse, ulfärtlad fr:'\n Engelska Lot::; och B<_tk:'äscmlet (Trinity Housa), kornmer omkring- den
~, A pnl _l~lUOVarande år ett 'l'olcgraf-statiou.d'artyg <aLt ar
E_
·'Iuteruationall\lid Chaunel 'l'deoraph ('onl
r· n gclska
l
. b ~
. o
pan y ''
oran u _at> utanfiir iuloplJOt till Enbo-clslm kanalen I)g ;~;:-)
a - o 1·
·
· ' " ..,,
· . D,;., mnna_rs djup, i Lat. N. 49° 20'~ Long. V. (jO 17•
(fr. Uroonwwh).
·
Från Telegraf-fartyget ligger:
Bishop Rock fyr i NtO. (~lnrr"•·liskl) på 33 mils (nautisk~) afstånd. Missvisningen 23o V. år 1870.
L~nd s End i N0'/~0. på 49 mils afstånd.
IJIZard i OtNt!2N. på 56 mils afstånd.
Ushant
(Ouessant) ·i St0 3 f• O • pg<• 70 nu·1s a f's to
,
an d.
] ar·tyget kommer nH vara sv·trtrnåladt
l d
"'l 'l
·h Sh'" .
·'
''
mec oron
e (•g rap
lp I hvita bokstiifver på sidorna Det

·a

be q vämlig het.

Prisfrågor, framställda af II. Örlogsmanna-Sällskapet för år 1870.
1 I hvad mS.n kan förundring af flottans signal- och
evolutionsbok vara af behofvet påkallad?
2. Hvilka kommando-ord anses böra föreslu·ifvas:
till begagnande vid utförandet af manövrer ombord pil
våra örlogsfartyg?
3. Hvilket är det enklasto och mest praktiska
sättet att bedöma afståt1dot från olika slags fartyg under strid'?
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4. Huru bör Sjövapncts artilleri-materiel på ett
tidsonligt sätt ordnas?
5. Hvilkot system grofya kanoner torde för Sjövapnot under nuvarande förhållanden vara lämpligast?
G. Hvilka, med afseonde på Sveriges kust- och
skäi;gl'irds-försvar, tillämpliga erfarenheter kunna hcmtaN
ti·ån det secluaste kriget i N ordamorika?

l

l

7. Huru borde verkstäderna å Carlskrona örlogsvad' vara förlagda och inrättade, för att med billigasto
arbetskostnad kunna lcmna största arbetsprodukt?
8. Hvilket vore lämpligaste sättet att af båtsmall ilinstitutionen kunna bilda on tidsenlig stam för flottans
bemanning?
9. Hmu och till hvad kostnad kan en stamtrupp
för Sjövapnet uppsättas bland Sveriges kustbefolkning ;
och, med en sådan stam, huru skall en resorv kunna
uppställas, eller i hvad mån kan Sveriges handels-sjöfolk
påräknas för försvaret till sjös, och hvilka förmåner böra
dem för detta ändarnål tillförsäkras?
10. Hvad kan och bör Sverige fordra af sitt sjöförsvar, och huru bör detta vara organiseradt, för att bäst
uppfylla sitt ändamål?
11. Hvilka fartygscerter äro, med afseende på vur
krigsflottas bestämmelse, de mest ändamalsenliga?
12. På hvad sätt kan Svenska krigsflottan bäst
verka i handelns och sjöfartens intresse ?
13. Huru böra Sjövapnets öfningar ordnas, för att
på ändamålsenligaste sätt bereda det för kriget?
14. H vilket inflytande kommer användandet af minor att utöfva vid vårt försvar till sjös?
Täflingsskrifter för besvarande af ofvan upptagno
prisfrågor böra inlemnas till Örlogsmanna-Sällskapets sokrotcrarc i Carlskrona före den 16 Soptomber innevaran-

d förse()'lad I'lamnsedcl, hvilken uppf"rscdda mc
b
o
dc år, o
amn eller ett valsprak.
n ta..fl'mgssl·~n: ft böra rwis belönas, tilldelas
tag er författare.ns
· .1fven
.
Anses mg
.. l
a-Sällskapets minnespennmg
K no-1. Or ogsmann
.. .
...
• l
ad skrift finnas furt]ena stune
fo··rfattaren o b
Skullc m cmn
. . .
l'
. silfver.
S" 11 k et författaren sm pnsmcda .l
t
.. ·kelsc tilldelar
a s ap
utmar
'
i guld.

f Kongl Brer Förordningar, Generalsammandrag a tgo ng~e fr~ n Kongl. Sjöförsvarsder m m., n a
or
·
departementet.
(Genoralorder )
b 1 Kaptenen v1'd 1w n gl · skärgårds-artillerietfl' och
d
Fe r. . .
J 'L-, Thorssell skalll efter a l ne
nddaren · .r ·
.
.
•
h f
D L Heilborn tlllsVldarc vara c e
kapten
· ·
' ·
l ka tenen
f" 2·dra kanonierkompamet ; oc l
p
~rl
. 1a kår och riddaren W. T. Schyberg
vH sa.mn
· k
skall eft er t l'll chef för 2:dra ka.nomer oropa·n
niet förordnade kaptenen J. F. Thorsse.ll, ho s~
vidare vara ch ef för l ·a
· Norrlands l.a bats
manskompani.
.
..
d t
.de
2 An o-,ående h uru förhållas bör Vld aflaggan
,
•
b
.. lio-ast
utl• en
af den
repetitions-examen, f"orn~m
b
..
officer tillkommande praktlska. utofmngen
en
. t'wn, an
o gmaskmlära
af artilleri, navJga
.
..och
d anledmng af foreskoppsmanöver, som, me
10 Juli
skrifterna i Kongl. Brefvet ~f den .
1866 skall afläggas af underlöJtnant v~d kongl.
fl 0 tt~n för att kunna befordras till löJtnant.
'
.
14 UnderlöJ'tnanten
vid
flottan 0 . A . von Dardel
.
"
. beviljas 3 års tjenstle d'1glle t ' f: aon den . 14: ,mstundande 1\lf
J.v.1ars, r··or a tt idka 111- och utnl,es
handelssjöfart.
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l

De n vid Motala mekanisk
a verkstad i. Norr.
köping för sjövapnets rälm
ing und er byggnad
varande monitor, skall bär
a nam net "Loke".
2G. Att ett, af en svensk
-norsk komite utarbetadt
och af Kongl. För val tnin
gen af Sjöärendena
förordad t, "Nattsignalsystem
för svenska och
nor ska sjövapnen", skall
tillsvidare tjen a till
efterrättelse vid svenska sjö
vapnet.

Förändringar inom SJöförsvare
ts kårer och stater.
Bef ord ring ar:

Den 11 Feb rua ri . . Til l kap
ten löjt nan t vid Ko ngl
Maj:ts flottas nya resorvsta
t: premierlöjtnanten A. H.
Burulqvisf; vid K. Flo ttan
, till und erlö jtna nt: från sjö
krigssko lan utexaminerade kad
ett· underofficern C. A. von

Daniel.

Utnämning :

De n 28 Jan uar i. Til l riddar
e af Hongl. Wasa-Orden:
kap ten en vid Flo ttan s me kan
isk a kår C. Wennerström..
Död sfal l:

Kommendören vid Kongl.
Maj:ts flottas nya reservstat, riddaren af Kongl.
Svärds-Orden och nor ska
S:t
Olafs-Orden, C. A. Bmckström
den 2 Jan uar i.
F. d. kontre-amiralon, kom
mendören af Kongl. Svärels
Orelen m. m., hedersledam
oten af Kongl. Örl ogsmanna
Säl lsk ape t Ch . .A. Virgin, den
8 Feb rua ri.
Kommendören vicl Kongl.
Flo ttan , chefen för sjökrigssk
olan, rid dar en af Kongl. Svä
rds-Orden m. m., lodamoten
af
Kongl. Örlogsmanna-Sällsk
apet O. G. A. llerJiepe, den
24
Feb rua ri.

