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Fored-raganden i Sjökrigsvetenslrapm "'). 

Aft:ifven å hiij~lidsclug·cn 11. Nov. 1% :. . 

Det sistförflutna året har i likhet med dc närmast före -
/! 

gående tydligen ådagalagt, att äf\·en inom sjiikrigsväsendetr; 

område afkläder sig \'år tid sin gamla drägt, antager nya 

former och fordringar, samt försmår eller ringa aktar mycket 

af hvad för några få år sedan ansågs tillfredsställande och 

gout. Att häröfrer harmas, eller att ht'gråta uppoffringar 

föranledda genom krigsvetenskapens framsteg och vunna in

sigler uti slöjderna, vore ej blott till intet gagn, utan lnne
bure ock en skumögd misstro till arbetets Yälsignelse, samt 

förlamade pligtkänslan, hrilken nu mer än någonsin bör 
\"ara tänd för att till en god skörd bringa tidens många nya 

förhållanden. Med stora steg och i flere olika riktningar 

har under dessa senare åren den sjökrigsretenskapliga ut

vecklingen fot·tgått och ridrört vapnets räsendtligasle delar, 

men dess stora och för dagen slörsta fråga är onekligen 

den: kunna fartyg beklädas med sit stark pansar, att de äro 

sl<yddade mot nutidens artilleri, eller, lian ett artilleri göra.~ 

så kraftigt, alt det förmdr krossa sidan af ett nutidens pan

sarfartyg? 
I båda fallen besYaras denna fråga, theoretiskt uppfattad, 

med ja f Nog kan man konstruera en kanon med den be-

*) I\ommcndörkapten m. m. Adl rrsparre. 

Då denna årshcr·i\ltclse böt· Yara af intresse for tidskriftens läsare, af 

hvilka dock månr;a torde sakna tille-äng till !{. 1\rigsve!enskapsakad emien~ 

handliur,ur, sä har man ansett lämpliGt att i!lföra rlrnsamma här. 
R~daktiorwt. 
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räknade kraft att dess projektil blir för en skeppssida oemot
ståndlig, - och likaså, en skeppssida så pansarklädd, att 
drn fiir en kanonkula blir ogenomtränglig. I praktiskt hän
seende måste det dock finnas en gräns för båda. Denna 
gräns, att döma efter hrad man hitlilis sett:, synes ligga 
närmare kanontillrerkaren än fartygsingeniören. Fördelarne 
äro åtminstone ännu å den sistnämndes sida, och skola 
blil\a det, så länge han, genom att öka fartygets dräglighet, 
kan mångdubb la pansams styrka, och samtidigt härmed ar
tilleristen icke kan öka krutladdningen i något när samma 
förhållande som kanonens kaliber eller projektilens Yigt. 
Senaste skjutförsök harva visat att ännu finnes icke någon 
kanon, hvilkens projektil förmår genomtränga de nyare pau
sarfar lygens sida, samt att det för artilleristen tyckes blifm 
mycket svårt att äfven framdeles ernå detta mål. 

Frankrikes nura rande kejsare tillltö r äran att hafm 
framkallat det första pansarfartyg och den första retflade 
skeppskanonen. Genom hans förutseende blick och hans 
maktspråk strä cktes, rid början af år 1858, kö len till pau
sarfartygens förstling, pansarfregatten "La Gloire". De je;-n
klädda llytande batterier, hrilka år 1854 byggdes för vest
makternas krig mot Ryssl and, ' 'oro äfren en frukt af det 
kejse rliga sn illet, men ansågos såsom endast ett till{ällighets
m·bete, ln ilket då äfren var alltför långt framom sin tid, 
för att rätt upps katta~, hYarföre det vid krigets slut lades 
åsido. När de remot - sedan några år förflutit och den nya 
tanken ej mer var så splitter ny - limren restes till "La 
Gloire" , och samtidigt dermed kölen sträcktes till twnne 
andra franska pansarfregatter, då bJef det svårt för tviflarne 
att icke tro, äfren de blinde började att se, och inom alla 
flottor upptogs det stora reformationsarbetet såsom en erkänd 
nödvändighet. Visserligen fort.fot· ännu någon tid, såsom 
allt id är fall et när beståndande förhållanden måste rubbas, 
rn för allt nytt obenägen opposition att betänksamt skaka 
hufmdd, åberopa hundraårig erfa renhe t, och med mycken 

T 
säkerhr.t förnts på en snm· åte rgång eller ocksä ile största 
olyckor. Motståndet y;u dock fåfängt. Alf bekämpa den 
stigande upplysningen blir ~nart ett hillert nrbete metl en 
säker skörd af förödmjukelser. Blott inom Europas mariner 
finnas rerlan, i mer än hundrade pansarfartyg, ett oveder
sägligt vittnesbörd, att ehvad än den nakna träsidan hitintills 
förmått, i<:ke motsvarar hon nu stridens fordringar. 

Ehnrn ofta pansarfregatten "La Gloire" \'arit omtalad, 
måste h·on ånyo med några ord \idröras, för att så mycket 
'kortare kunna åskådliggöra franska pansarsystemets f'ram steg 
och nänarande ståndpunkt. Såsom förut är nämnrit var det 
år 1858 kölen sträcktes till "La Gloire". Kon~truktionen 
är uppgjord af chefen för franska marin·ingeniör-corpsen M. 
Duptty de Lome, och afriker föga från de af honom förut 
konstruerade större ångfrrgatter. Hela fart yget, såväl för
timring som bordläggning, är af trä. Enligt uppgift af en 
sYensk konstruktionsoflicer, som år 1861 gjorde en veten
skaplig resa i Frankrike, äro fregatt ens dimensioner följande: 
längd i vattenlinien 262 fot (all a mått äro sve nska); bredd 
m ' fot; djupgående akter 28.s fot; djupgående för-ut 24 fot. 
'Ångmaskinens nominella hästkraft ar 900; kolförrådet 152 
timmar; besättningsstyrkan 570 man. Pansarklädnaden täcker 
hela öfl'enattenkroppen, åfvensom någrrt fo t nedom Yatten
l'inieti, och utgöres af enkel jernplttt, närmast ,·attenlinieu 
4. 1 tum tjock, men artage r högre upp samt åt för- och 
akterskeppet till 3.a tum. Vid Yatt enlinicn är förtimringet~s 
och bordläggningens sammanlagda tjocklek 22 tum ; n d 
batteriets underkant är den minskad till 18 tum, hvarefter 
den ytterligare aftager. Bestyckningen består af 50-u:dlga 
slätborrade samt så kallade 30-'lb:diga relflaile kanoner, In
alles 36 stycken. Den franska 50-'ft:diga skeppskanonen 
,.ä<rer 18 700 'lb har 6.5 tums kaliber, och med 18.l_ ll:s 

" ' ' .. r. ae Den 30-'lb·diga laddning skjuter en k11la, som vager 5,; w. · 
re[lade- kanonen Yäger 8,590 'iF, har 5." tums kaliber, och 
med 11 'lt:s laddning skjuter en projel,til , som väger 71 'iZ.._ 
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Batteriets hiijd ufrer \attnet är 6.2 fvt. Tacklingen är låg 

skonert-tackling, med en så ringa segelarea, att om undet· 

någorlunda hårdt ,-äder och nära lä land maskineriet gick 

sönder, vore det icke möjligt att med segelföring frälsa fre

gatten. Såsorn sjöfartyg visade sig "La Gloire", då hon 

först uppträdde, icke fullt tillfredsställande; men sedan åt

skilliga förändringar blifvit vidtagna, l'öreträdesvis ä för

skeppet, sköter hon sig bättre. En sYensk sjöofficer, som 

under tjenslgöring i franska marinen var åsyna vittne när 

"La Gloire" gjorde sin profresa första gången i hårdt väder, 

beskrifrer densamma sålunda: 

"Linieskeppet 1'Algesiras", å hrilket jag då var embar

kerad, erhöll i November 1861 order att vid första inträffade 

mistral fltfii lja pansarfregatten "La tiloire" till sjös, för att 

se hur den skul le berga sig i hårdt räder. Den 17 Norember 

inträffade ock en mistral, då båda fartygen genast eldade 

upp och gingo till sjös. Väl utkomna från Tonlons redd 

erhöllo båda fartygen order att styra fyra streck nära rin

den, samt alt till början göra fyra knops fart och sedap 

öka farten så mycket man kunde. Men den gången kunde 

fregatten ej hålla på med sina försök mer än en half timma, 

och hade ej hunnit till mer än 6 knops fart, då hon måste 

yända och gå in till Toulon. Orsaken dertill var ej rull

ning, ty hennes rörelser Yoro ganska makliga den vägen 

(när hon låg fyra streck nära vinden), men deremot r oro 

hennes långskeppsrörelser mycket tunga, så att hon nkade 

ej bra, utan gingo sjöarna bokstanigen för-ifrån och akter

öf\er; och detta var orsaken till att fregatten måste Y ända. 

Fiir-ut hade fregatten en back, inredd till sjukrum; denna 

nedtrycktes så af sjöarna, att däcksbalkarna sprungo af och 

hela backen instörtade. Båtarna på gångborden flyttades 

akter-öf\·er, och tillföljd af att luckorna ej YOro skalkade, 

och förmodligen ej heller riktigt pålaggda, ty d.etta gjordes 

t'iirst sedan de kommit till sjös, så nedkom så mycket Yatten 

i rummet, att det stod ej mer än tre fot under eldstädernn, 
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då fregatten ,·ände. Sedermera undergick hou betydliga 

förändringar, såsom att förskeppet höjdes med eit slags ka

stell af 3 till 4 fots höjd, äf,·en minskades tacklingen." 

Såsom nyss nämndes, hafya de Yidtagna förändringaroe 

frambringat goda resultate1-. "La Gloire" lär kostat 7,000,000 

francs; ensamt maskineriet har kostat 1,190,000 francs. 

Samtidigt med "La Gloire" byggdes lJansarfregatlerna 

"L'Invincible" och "La Normandre", hvilka båda i allt äro 

i närmaste öfverensstämmelse med den förstnämnda. År 1850 

uttog Frankrike ännu ett steg, genom aH sträcka kölen till 

det första jemfartyg i franska marinen, nemligen pansar

fregatten "La Couronne". Denna ä1· 7 fot längre än ''La 

tiloire", men för öfrigt äro pansams tjocklek, maskinkraft, 

tackling och bestyckning m. m. lika. "La Gloire" var färdig 

att gä till sjös 1860, "L'Invincible" 1861, "La Normandie" 

och "La Couronne" 1862. 

Under första halfåret af 1861 sträcktes kölen till ytter

ligare tio pansarfregatter, nemligen "La Flandre", "La Gau

loise", "La Guienne", "La Magnanime", ''La Provence", 

"La Revanche", "La Savoie'', "La Surveillante", ''La Va

leureuse" och "L'Heroine". De nio förstnämnda äro byggda 

af trä, den sistnämnda eller "L'Heroine" af jern. Alla äro 

kopior af "La Gloire". Den räsendtligaste skillnaden är 

några fots större längd, samt att maskinkraften är ökad med 

hundrade nominella hästkrafter, och något slll idigare vat

tenlinier. 
Utom dessa fjorton pansarfregatter har franska marinen 

äfven tvenne pansarklädda skepp, nemligen "Le Magenta" 

och "Le Solferino". Pansam å dessa skepp är likasom t't 

fregatterna endast 4.t tums plåt; men med den skillnad, 

att å skeppen betäcker pansarn endast ett bälte omkring 

vattenlinien samt sa stor del midskepps, som fordras att 

skydda det der ställda artilleriet. För- och akter-skeppet 

är icke pansarklädt, bvaremot pansarklädda timmenäggar 

äro byggda tvärs öfver fartyget; för att värna mot långskepps-
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skjutning. ~hart och elt af dessa skepp är bestyckallt med 
18 st. 50-'IZ:diga slätbonade och 24 st. 30-'ll':diga relflade 
kanoner, äf\·ensom de i bogen äro försedda med pansar
bräcka. ~Jask i nkraflen är 1,000 nominella hästkrafter. 

Den nyaste och i viss mon ä!\en den kraftigaste ar 
franska marinens stöne pansarfartyg är "La Belliqueuse", 
en korrett med manöver-däck. "La Bell iqucuse" är äfl'en 
konstruerad ar Dupny de Lome, och i det hela taget ej an
nat än en "!llagenta" eller "Soll'erino" i förminskad skala. 
Ukasom dessa skepp har hon för- och akter-skeppet utan 
pansarklädrlad, och blo tt ett pansarbälte omkring .-a!lenlinien, 
äfl'ensom hela den delen midskepps, som uppbär kanonerna, 
är pansarklädd. Det framstående hos "La Belliqueuse" iii" 

att hennes pansar i \·attcnlinien . är 5.1 tum tjock, hYilket 
~ir betydligt mer än på de förutnämnde fartygen. För öfrigt 
l1ar hon tYärskrpps, likasom skrppen, en pansarklädd tim-. 
menägg både för och akter, för att skydda batteriet mot 
långskeppsskjulning. I bogen är hon försedd med pansar
bräcka. Dimensionerna äro: längd i val!enlinien 235 · fot; 
bredd 47 fot; djupgående · akter 20 fot. Bestyckningen är 
14 kanoner, och lär tills vidare blifva 50-'ll:diga slätborrade 
och 30-'il:diga refi'lade kanoner. Dessa kanoner, hviika re
dan förut äro omnämnda, utgöra för närvarande det krafti-. 
gaste, som franska skeppsartilleril't har att uppvisa . . Ihar 
för sig äro de i sitt slag och för de11 tid de tillkomma, ut
märkt goda kanoner, starka och välskjutande; men emot dc 
nyare pansarrartygens sida äro de till ingen eller föga nytta. 
tiröfre och kraftigare kanoner äro under arbete, ända upp 
tili 300-'ib:diga, men ombord å fartyg finnas de icke ännu. 

De nu uppräknade 17 pansarfartygen äro franska rna
dnens seglande pausarflot!a. I flere hänsee·nden äro . dc ut
märkt goda fartyg, företrädesvis genom sin starka maskin
kraft, hvilken säges framdrifva dem under goda omständig
heter till 12 och 13 mils fart. Deras brister äro en nu-. 
mera alltfUr svag pansar, enelast -1. 1 tum ljotk med undantag 
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på "La Belliqueuse", der den är 5.t tum, samt att de flesta, 
nem l igen 15 u ta f 17, äro byggda af trä. Pansarklädda trä
fartygs olägenheter, jemförelsevis med dem som äro byggda 
helt och hå llet af jern, äro: obestridlig vekhet i förbindnin-

'* gen, en kortare varaktighet, samt en större svårighet all få 
ett säkert fäste för pansarn. Dertill kommer att kopparför
hydningen, ehuru den ensamt för sig innebär en fördel som 
ej kan tillämpas å jernfartyg, förstör de undra lagren ar 
pansarplåtarna, hvilka också på flere af de franska pansar
fregatterna redan äro uppfrätta, oaktaclt man iakttagit den 
försig ligheten att emell an kopparförhydningen och pansarn 
anbringa en två tums bred ränna fylld med maslick, för alt 
åtminstone i någon mon skydda pansarplåtarna m:1t kopparns 
gal\'aniska inverkan. 

Utom ofvannämnda sjutton pansarfartyg, beräknade att 
kunnn uppträda på de aflägsnaste haf, eger Frankrike dess
utom ej mindre än n pansarklädda större kanonbåtar och 
flyttande batterier, arsedda ensamt för europeiska farYa!ten. 
Iblaml dessa är "Le Tam·eau" den kanske mest framstående 
och kraftigaste som franska pansarsystemet frambragt. "Le 
Taureau" är byggd af trä. Däcket ligger nära vattenytan, 
endast 2.3 fot öt\er densamma, är pansarklädt med l.1 tums 
plåt, samt derjemte betäckt med ett bågformigt kapell af 
tunn jernplåt. Fartygets bog är formad till en stark pan
~arbräcka, och på främre delen af däcket står ett fast torn 
med endast eu kanonport., hvilken visar för-öfver. Både torn 
och rartyg äro pansarklädda med 5.1 tums tjock enkel jern
plåt, hvilken å tornet är fästad på 10 tums tjock träback
ning, och å fartyget på den 24 tum tjocka skeppssidan. 
Konstruktionen är gjord af Dupuy de Lome, och dimensio
nerna äro: längd i vattenlinien 202 fot; bredd 47 fot; djup
gående 14 fot. Maskinkraften uppgif\·es vara -500 nominella 
hästkrafter, samt beräknad att kunna gifm fartyget 12 mils 
fart. Bestyckningen blir endast en enda .kanon; sannolikt 
den kraftigaste kanon; som kan åstadkommas. Tvenne pan-



sarkonetter "d'Atalanta" och "La Jeanne d'Arc" lära ,·ara 
under konstruktion, och säges skola få fasta torn eller 
blockhus. 

Af hrad nu här bli!\it anfördt synes pansarsystemets 
utveckling inom franska marinen varit stor, om man räknar 
fartygens antal; men med hänsyn till f111ländningen af skepps
l:!idans styrka, hafva framstegen hitintills varit temligen små. 
En pansarklädnad af 5.1 tums tjocklek är det högsta Frank
rike för närvarande kan uppvisa, och delta endast på 2:ne 
fartyg. Orsaken härtill föregifver man vara Dnpuy de Lome's 
alltför ensidiga kärlek till de gamla fregatlformerna, hvilka 
ej mer kunna förenliga med den pansarklädnad, som numera 
erfordras. l\Iissbelåtenhet ger sig luft i franska tidnings
pressen, särskildt i "L'Opinion Nationale", Inarest man fram
håller olägenheterna såläl som Fördelarne af att till chef 
för en corps hafva en man, som sjelf är inventor. 

Åren 1854-55 byggde England fem flytande janklädda 
batterier, hvilka voro, säges det, efter ritningar erhållna från 
Frankrike. Det var dock ej förrän efter år 1858, sedan 
Frankrike med allrar Yisat sig ämna antaga pansarsysteruet, 
England böJjade ombildningen af sin llotta. År 1859 tog 
man det första sjelfständiga steget på denna nya väg, ge
nom att sträcka kölen till 40-kanous-fregatten "f h e W arr i or", 
~om pansarkläddes kring vattenlinien och å medlersta delen 
af öfvervattens-kroppen. Pausams 1jocklek är 3.~ tum enkel 
plåt, fästad på 15. ~ tum tjock trä backning. Bestyckningen 
blef grnast 68-tl:diga slätborrade kanoner af 11,890 tE:s 
vigt, hvilka med en laddning af 17 'fii skjuta en kula vä· 
vägande 69. s 'il. Ångmaskinen har 1,250 nominella häst
krafter, hvilka under goda omständigheter drit\a fregatten 
till en fart af omkring 18 mil, och äf1en derutöf\er. Di
mensionerna äro: längd i vattenlinren 380 fot; största bredd 
58.' fot; djurgående akter 26.9 fot. Denna, pansarfregatt 
kostar enligt officiella uppgifter L. 360,965 ( 61 milJ. R dr 
sv.), men föregifres af sakkunnige att kosta betydligt mer. 
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sedan England sålunda räl kom igång, satte det genast sina 
storartade hjelpmedel i full fart, för att upphinna och äfren 
öherträtia tä!'laren på andra sidan kanalen. För nänarande 
e ger engelska flottan inalles 87 pansarfart y g. Af dessa äro 
20 pansarfregatlefi hvaraf 13 byggda af jern, hvilka \isser

Jigen icke ~.ro, i )följd .. af sin~ st.ora di.~nensi_o ner, förnämli
gast hvad langden betraffar, sa lattmanonerl1ga som de kor
tare franska pan1arfregatterna, men deremot betydligt öfver
lägsna dem i styrka; varaktighet samt anordningarna fiir
öfrigt inombord./ Af de öfriga pansarfartygen äro åtskilliga, 
nemligen 4 tornrartyg enligt kapten Coles' system, samt åter 
andra haf\a få)t torn eller blockhus enligt Reed's system. 

Fartyg efter farlyg hafra erhållit mer eller mindre förändrad 
konstruktion, o h pansams tjocklek har ökats från 3.9 tum 

till 4.1 och 5.~ tum, samt slutligen å senaste fregatten, 
"Hercules", till ammanlagd t 9.6 tum, och 34 tums träback
ning. Det är do k endast å ett L fot bredt bälte kring 

nttenlinien, som\ denna fregatt e ger denna styrka; deröfver 
artager pansams tyrka, dock till ej mindre än 5 tum. 

Då i Englan som i Amerika styrelsen offentliggör både 

fartygens antal, dimensioner och bestyckning m. m. - i 
motsats mot hva? som sker i Frankrike, der man söker 
hemlighålla alla ~ ylika uppgifter - är det öf\erlliidigt att 
vidare orda om ~ en engelska pansarflottan. Må det endast 
tilläggas, att fler af de engelska pansarfartygen bestyckas 
nu med Armstro gs 150-tl:diga slätborrade kanon, hvilken 
väger 27,580 'ft, har en kaliber af 8. 9, tum, och med en 
laddning af 33 t samt äf\·en 42.s tE skjuter en kula som 
' 'äger 156 tE. ·1· öfrigt experimenteras äfren i England 
med ännu gröfr kanoner, både relflade och icke relflade, 
men hvilka ej ä nu ingå i fartygens bestyckning. 

. Förenta St~ernas i Norra Amerika förs~a pansa~:fnrtyg 
var den l. illa j' Monitor", beryktad genom s1tt upptradande 
på Hampto ~oad den 9 Mars 1862; då hennes kanoner 
genljödo till de aflägsnaste land och fulländade hrad pansar-
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fregatten "La Gloire" hade påbörjat, nemligen aH för aiHid 
aflägsna det gamla linieskeppssyslemet. "Monitor" rar kon
siruerad och byggd af rår utn~ärkte landsman John Ericsson, 
och hade följande dimensioner: längd i l raltenlinicn 177.3 
fot; störsia bredd 42.7 fot; djupgående akter 10.a fol. Far

tyget låg öfrer rattnet en~ast 15 ll~m o ~h var pansa:·Jdädt 
med 4. 2 lums pansar, Ilestaende af fem lager plåtat· fastade 
på en trä!Jackning, 30 tum ljock. Äfl'en \ornet var !Jyggdt 
af plåtar, ställda i lager framför lnarand~, utgörande en 
6. s lums pansan ägg. Bestyckningen bestod af 2:ne Dahl-

l 
grer~ "11-tums" (9.3 s tum) slätborrade kanrer, l11·iJka med 
21 t/ :s laddning skjölo kula rägande 17 4 'fb. Däcket l' ar 
skyddad t med 1. 6 tum tjock pansar. Sället, /på hvilket detta 
fartyg til~.kom, är så märkligt, alt det må til låtas med några 
ord omnamna detsamma. Amerikanska slylisen hade för
ordnat en komile att granska inkommande 'örslag till pan
sarfartyg. Ericsson infann si{)' med sina ·itnin<rar erhöll 
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omkring 2:ne timmars föredrag, och 2:nl limmar derefter 
hade komiterade fattat sitt Ileslut att ti,slyrka förslaget. 
Dagen derpå !Jief Ericsson kallad till fl ttans styresman, 
lnilken efter 5 minuters samtal af!Jröt hon o 1 tvärt och sade : 
"gå och börja at·belet"! Innan kontrakt t rar renskrif\et 
voro alla kölplåtarne redan färdigvalsade, och på hundrade 
dagar 'ar hela fartyget klart alt gå lill sj s. 

Det är äfven en annan omständighet, som förtjenar alt 
åt hågkomsten förvaras. När ''Monilor" y r färdig att från 
New-York afgå till Hampton Road, hrar st man dagligen 
räntade att sydstaternas pansarfartyg "}lel'imac" skulle ut
komma och angripa Nordsfalemas derstä es befintliga fre
gatt-eskader, befunnos drilltågen på "!Uoni! r" skära så illa 
genom Jedar!Jlocken, att dessa senare måst flyltas. Denna 
ändring blef ett dagsarbete, och åter det! föranledde att 
"Monitor" ej nedkom till Hampton Road fö ·än dagen efter 
sedan "Merrirnac" med sin pansarbräcka had , srkt en fre
gatt och med sina kanoner eröfrat deo andra. O 

1 

"Monitor" 
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denna dag varit på Hampton Road, hade utan trif\'el stridw 
inskränkt sig till en kamp emellan de båda jernklädda käm
parne, och "Merrimac", i likhet med Inad som skedde den 
följande dagen, !Jlit\it drifren på flykten. Helt säkert skulle 
allmänna meningen då hafra !Jiifvit, all "Merrimac" rar en
dast ett svagt ' stridsfartyg, som icke skulle förmått göra de 
stora fregatterna "Cumberland" och "Congress" någon skada, 
och att den nya krigsfartygs·konstruktionen, uppenbarad ii 

"Monitor", ej innebure något efterföljansrärdt. Ödets skic
kelse gaf dock frågan en annan lösning. Genom "~1onitors" 

försenade ankomst, fick "Merrimac" tillfälle alt ena dage11 
\isa hur öfvermäktig hon rar de opansrade lräf"regatterna, 
och den andra dagen hur Yanmäklig hon rar mot "Monitor'\ 
eller med andra ord: att tydligen åskådliggöra Monitorens 

öfverlägsna stridsduglighet. 
I. England har man relat fråntaga Ericsson hedern af 

att hafva uppfunnit konstruktionen å "Monitor", och att det 
är engelska captain Cowper Coles äran tillkommer. Den 
senare har · ä!'ven sjelf haft den fåfängan att offentligt upp
träda och med icke grannlaga ord göra dessa anspråk gäl
lande, samt dervid upplyst att han om höslen 1855 upp· 
gjorde ritning och modell till ett lågt fartyg med en fast 
pansarklädd kupol, beslyckad med 2:ne grofra kanoner, och 
att han 1859 för!Jättrade denna modell, genom att göra ku
polen rörlig och kring\Tldas medelst handkraft. Derpå har 
Ericsson sYarat, och med autentika sl;rifter beslyrkl, att re
dan i September månad år 1854, under Vestrnaklernas krig 
mot Ryssland, inlemnade han till franska kejsaren ritningar 
och beskrifning på en monitor med rörlig kupol, som kring· 
vreds medelst fartygets ångmaskin. Så till Yida är frågan 
afgjord. Hvad Yidar~ captain Coles !Jeträfl'ar, finnes icke 
något be,·is för att han tagit sina konstruktioner från annat 
håll, än sitt eget hufvud. Men då han Yarit så ogrannlaga 
att påstå monitor-ideen vara ett frän honom taget gods, och 
då intresset för denna fråga är stor, samt ännu mer af rätt-
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visa åt en ung svensk sjöofficer, hrilkens namn för några 
år sedan alltid uttalades med värme och aktning, men ge
nom tidens makt numera sällan eller aldrig höres, är man 
berättigad och äfren skyldig att n~got närmare ridröra äm
net. Den ifrågararande kamraten var premierlöjtnanten Emil 
Theorell, som dog år 1859. År 1854 ingick han i engelsk 
örlogstjenst och kom genast i staben hos högste befälharva
ren för engelska östersjöflottan, amiral Sir Charles Nallier. 
Följande året återkom han äf\en till Östersjön, och var då 
i amiral Seymours stab ombord på linieskeppet "Exmouth". 
Ehuru premierlöjtnant Theorell visst icke hade förvärfvat 
sig några djupa kunskaper, egde han dock ett väl begåfvadt 
hufvud, rar fyndig och arbetsam, samt mer än vanligt till
tagsen. Under sitt ristande ombord å "Exmonth", samt än 
mer under llere veckors sjukdom ombord på sjukskeppet 
"Helle Isle", stationeradt i Fårösund, utarbetade han en som 
han sade länge närd tanke, att konstruera ett osårbart fly
tande batteri, som skulle kunna gå ända upp till Cronstadt 
och beskjuta denna för de stora linieskeppen nästan otill
gängliga fästning. Författaren till dessa anteckningar rar 
då sekond ombord på konetten "Najaden", förlaggd såsom 
vaktskepp i Fårösund, och hade flere gånger tillfälle, lika
som de öfrige oflicerarne på "Najaden", att se Theorells 
beräkningar och väl utförde ritningar. Hans batteri nr en 
större ångpråm, på lnilken stod en fast pansarklädd kupol 
bestyckad med 2:ne bredvid livarandra stående 68-7/:diga 
kanoner. Under strid skulle denna pråm sänkas genom in
släppning af vatten, så att endast den med 4 tums pansar 
klädda kupolen blef för fienden synlig, och vid stridens slut 
utpumpades vattnet medelst ångmaskinen, hvarigenom far
tyget återtog sitt vanliga läge. ·Denna plan bedömdes olika 
af de engelske officerarne. Amiral Seymour uttalade dock 
sitt gillande, men uttryckte tvifvel om möjligheten att sänka 
fartyget jämns med vattenytan, utan att det helt och hållet 
skulle nedsjunka hejdlöst till botten. Han öfverlemnade rit· 
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ningarne till östersjöflottans högste befälhaf\are, amiral 
Dundas, som skickade dem till England, till Amiralitetet. 
Hvarthän de sedermera togo vägen är okändt. Icke är det 
osannolikt att engelska Amiralitetet öfverlemnade det!a obe
stridligen vackra, men för engelska sjökrigsmaterielen kan· 
ske ej så fördelaktiga förslag till granskning af amiral Sir 
Edmond Lyons, som då vat· högste befälharvare öfl'er en
gelska flottan utanför Sebastopol, och h\ilken ~Stod i mycket 
högt och välförtjent anseende, samt till hvars bedömande 
man vet att ritningarne på de franska pansarbatterierna öf
rerlemnades. Hos amiral Lyons, ombord å hans flaggskepp, 
vistades då hans systerson, captain Cowper Coles. Men ef· 
terallt är det mycket möjligt att captain Coles, okunnig om 
]\apten Ericssons redan årsgamla och vida mer fulländade 
plan, uppgjorde sitt förslag samtidigt med premierlöjtnant 
Theorell, och att endast en för dem båda omedveten till
fällighet föranledde att de hänidlag tänkte lika. 

Vid samma tid som "11onitor" byggdes, fastställde 
amerikanska styrelsen ritningar till ett annat större pansar· 
fartyg, hvilket erhöll namnet "New Ironsides". Detta fartyg 
är en sorts pansarfregatt med tackling och vanligt skepps
batteri. Pansarklädnaden sträcker sig icke öfver för- och 
akterskeppet, utan endast omkring vattenlinien och så stot· 
del midskepps som skyddar kanonerna, och är 3.9 tnm tjock . 
"New Ironsides" blef ensam i sitt slag. 

Så många flere monitorer byggdes. I följd af det in 
bördes krigets fordringar, men ännu mer på grund af Eng
lands och Frankrikes otvetydiga benägenhet, att vid första 
gynnande tillfälle med vapen i hand vilja understödja slaf· 
staterna, var det nöd Yändigt för den amerikanska regeringen 
att skyndsamt skaffa sig en kraftig pansartlotta. Pengat· 
och storartade mekaniska hjelpmedel l'unnos i öfv erflöd, och 
när dertill kom Ericssons praktiska snille, samt amerikanska 
styrelsens fasta urskiljning att, alla st ridiga intressen till 
trots, omfatta det mer och mer full ändade mouitorssystemet , 
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stället för att efterhärma de mångdtibiJelt dyrare och sra
gare bepansrade franska eller engelska pansarfregatterne, ~tt 

frambringades snart och med stora steg hvad Jandet behöfde. 
Amerika eger nu 52 monitorer, samt derjemte af olika mo
deller mer eller mindre lyckade 16 andra pansarfartyg, 
hraribland den förut nämnda "New Ironsides" är den enda 
som har likhet med Europas pansarfregntl.er. De 11este moni
torerne äro byggda af jern, och alla bestyckade med "15-
tums" (12, s tums) slätborrade kanoner, h vilka väga 43,000 
'lb och med 53.a 'il:s laddning skjuta en kula vägande 468 
'lb. Dl:'nna kanoncert blef, isynnerhet rid början af sin till
komst, i Europa mycket klandrad. Krigserfarenbeten har 
dock till fullo bestyrkt, att kanonerna äro i ordets fulla 
bemärkelse goda. För att icke åberopa rapporler af Nord
statemas befälhafrare, · hvilka kunna anses partiske föt· en 
kanon med hvilken de nmnit så mycken framgång, må en
dast anföras ett litet utdrag ur en längre rapport från en 
sydstatsofficer. Dm är daterad den 27 Februari 1865 och 

' omtalar några sydstats-pansarfartygs misslyckade försök an 
nattetid framtränga förbi en Nordstaternas position, försvarafl 
af ett strandl.Jatteri. Tvenne af de ifrågaYarande pansarfar
tygen, "Virginia" och "R icbrnond", blefvo missledda under 
mörkret och kommo på grund. Hur det sedermera tillgick 
förmäler rapporten med följande ord: "Så snart det dagades 
blefv0 vi uppläckte af fiendens slrandbatteri, som nn hade 
oss inom ett fördelaktigt skotthåll och genast böJjade be
skjuta oss med 100-'ir:diga och 200-'it:diga Parrots kanoner. 
Dessas projektiler förm ådde dock icke göra oss någon skada. 
Men nu kom en dubbeltornad monitor, och på omkring 3,000 
fots af.~tåud började elden med sina 11-tums och 15-tums 
kanoner. Det Yar dock endast 15-tums-kulorna som gjorde 
,·erkan, men de genomborrade icke, utan krossade vår skepps-

~ sida, oaktadt den var sammansatt af G tnms pansar på 28 
tums träbackning. Spillrorna dödade sex och sårade fjorton 
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man. Min öt\erlygelse är, at.t ännu fiunes icke något pari
sarfartyg som kan uthärda slagen från så tunga knlor." 

Så mycket af rapporten. Vidare må tilläggas, att ehurn 
dessa 15-tums kanoner, lnilka utgjort bestyckningen å de 
Heste af monitorerne, i mångl'aldiga strider Yarit begagnade, 
och somliga af dem skjntit mer än 500 skarpa skolt, så är 
det dock under hela kriget endast tre som sprungit. Dessa 
tre, hvilka voro a.f den sort, som alliför mycket tunnsvarfra
des framom Iapparne ut till mynningen för att kunna göra 
kanonporten så !Hen som möjligt, sprängdes ej Yid kamma
ren, utan splittrades nära mynningen, sannolikt af bomber, 
som exploderade inuti kanalen; och med alla tre des.,;a ka
noner tilldrog sig detta vid den häftiga, tre dygn långvariga 
bomiJarderingen af Fort Fisher den 13, 14 och 15 sistlidne 

Februari. 
Ehuru kriget nu är slut; fortfar Amerika oafbrutet att 

förslärkil sin krigsflotta. Monitorer och storartade snabb
gående ängkonetter äro de krigsfartyg som företrädesris 
byggas. Af dessa senare äro 30 under nybyggnad, med en 
dräglighet ej under 2,000 och ej öfver 3,300 tons, beräk
nade alt kunna göra 14 och 15 mils fart. Dessutom har 
ett annat pansarfartyg, ensamt i sitt slag, nyligen löpt af 
stapeln. Dess namn är "JJunder!Jerg". Detta kolossala far
tyg, som utaf misstag kallas för en monitor, har ett pan
sarklädt fast blockhus på däck, bestyckadt med tolf "11· 
tums" och fyra "15-tums" slätborrade kanoner, till hYilka 
John Ericsson, !nars nrksamhet är nära nog obegränsad, 
konstruerat ypperliga kursör-la\ etter, medelst lnilka dessa 
tunga kanoner handleras med sådan lätthet, att elden från 
dem kan gifvas lika hastigt som fr ån en vanlig 30-%:di!! 
kanon. Pansarklädnaden å blockhuset är 3.9 tum enkel 
plåt, fästad på en timmervägg 32 tum tjock, ll\arernot skrof
vets pansar är endast 3 tum, men fästad på en skepssida, 
som i vattenlinien är GO tum tjocJ•. Dessutom hafva sidorna 
27 graders lutning inåt, för att åtminstone i någon mon af-
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leda de fiendtliga kul(Jrna. Detta fartygs största anfallskraft 
skall dock ligga i pansarbräckan. Den är, enligt uppgift 
'a ~e1-rible instrument", och är icke fastbultad eller fästad 
vid förstäfven, utan sjelfva fartygsbogen framspringer kil
formigt 10 fot och sintar i en jernklädd pynt under ,·atten
linien, samt är, tilli/ra med 40 fot af det bakom liggande för·

slreppet, en solid timmermassa. Ångmaskinen är 1,500 no
minella hästkrafter, och fartygets dimensioner äro: största 
längd 390 fot; största bredd 74.7 fot; djupgående akter 
21.6 fot. Tacklingen är som på en hermafroditbrigg, med 
betydlig segelarea. Kostnaden för "Dunderberg" är 1,400,000 
dollars i guld ( 4 mil l. H dr sv.), detsamma som "Dictator" 
kostat. 

Flere nl()nitorer äro under byggnad, hvaribland 4 utan 
tYifYel blifra de starkaste pansarfartyg man hittills kunnat 
tänka sig. Deras namn äro: "1\alamazoo", "Passaconaway", 
"Quinsigamond" och "Shakamaxon''. !har och en af dessa 
hafra tYå torn, hvaraf det ena skall bestyckas med "20-
tums" (e ng. tum) och det andra med refflade "12·tums" 
( eng. tum) tackjernskanoner, hYilka senare dock icke ännu 
äro till bestyckning utlemnade, utan för närvarande endast 
en försökskanon. Pansanäggen till dessa torn utgöres yt
terst af 6 lager O.s tums plåtar, dernäst massiva jernringar 
4.1 tum tjocka och 3 fot höga, samt innerst 4 lager O. s tums 
plåtar, allt tillsammans utgörande en jernsida 12.1 tum tjock. 
H ärtiii kommer ned kring tornens bas på yttersidan en 8. s 

tum hög och 5 tum tjock basring, livarigenom tornväggen 
der är 17.1 tum tjock. Sjelf\a skeppssidan, som är endast 
2 fot öfver vattnet, är på ett likartallt sätt bepansrad, till 
en sammanlagd tjocklek af 12 tum, hvartill kommer en 48-
tums träbackning af ek. Hvad styrka en sådan skeppssida 
eger, särdeles å monitorerne som visa en så liten skott-tana, 
att fienden ser ej stort mer än en strimma på vattnet, kan 
man finna utaf senaste skjutförsök, nyligen verkställda i 

England. Den skott-talla som begagnades var byggd i likhet 
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med skeppssidan å engelska pansarfregatten "Hercules", 
nemligen, såsom förut är nämndt, !ls tums pansar och R4-
t.ums träbackning, således icke så stark som å de nyss
nämnda monitorerne. Skjutningen verkställdes på 2,100 fots 
af.stånd med Armstrongs 9-tums 300-U':diga refflade kanon, 
vägande 28,672 U", som vid tillFället begagnade stålprojek
tiler vägande 307 'fT. Vid första skottet begagnades 42 $:s 
laddning, hvaref'ler den ökades skott efter skott intilldess 
den slutligen bl ef G l. 6 U. Icke någon projektil kunde ge
nomtränga taflan. lha1je kula stannade i pansarn eller 
backningen, men 1af1ans baksida förblef orubbad, som om 
den aldrig hade Yarit beskjuten. Profskjutningen var dock 
icke slut med dessa försök. Sedan en ny lika byggd tatla 
blifvit anskaffad, pröFvades denna med en ännu kraftigare 
kanon, nem l igen: Annstrongs 11. • tums 600-'$:diga refflade 
kanon, som väger 54,715 'fl och för närvarande är i sitt 
slag den enda som ännu finnes. Afst.åndet var äfven nu 
2,100 fot. Inalles lossades sju skott. Projektilerna, som 
voro af stål, vägde 611 och 618 'lJJ, och laddningen var vid 
hvarje skott 106.6 '$. Tatlan blef illa tilltygad, men icke 
någon projektil förmådde genomtränga henne, och endast en 
projektil, som anslog tätt invid der en föregående hade 
träffat, gjorde skada på tallans baksida. 

När detta äro resultaten på en skjutbana, hur mycke t 
säkrare är icke en dylik skeppssida under verklig drabb
ning, der afstånden äro ovissa, de vinkelräta skotten en 
sällsynthet, och den på skjutbanan lugna och noggranna 
riktningen under stridens hetta nära nog omöjlig. 

Artilleriets och pansams täflingsstrid ä1· dock icke der
före afgjord. Den fortgår ännu, företrädesvis inom de nyss
nämnde landen England, Frankrike och Amerika, och skall 
sannolikt, om pansam fortfarande blifver den segrande och 
artilleriet måste erkänna sig öfvervunnet, framtvinga för
ändringar, vida mer genomgriJlande, än de vi sett under 
dessa senare åren. Kunna krigsfartygen göras ofvan vattnet 

lO 
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osårbara eller nära detta, är det ganska säkert att anfallen 
riktas hu!\udsakligast mot undervattenskroppen, och då komma 
f'iirsvars- och anfalls-medlen att gestalla sig på ett sätt, som 
icke nu kan beräknas. 

Det \-ore icke heller uflifH'r In-ad man m~ste fönänta 
och på lwilket man redan har många goda skäl att med 
det snara_ste göra sig beredd, att i mon af sjökrigsvetenska
pens fortgående utveckling, såväl beväpningen som fartygen 
och äfren sjelfva krigföringen erhålla ej blott nya former , 
utan ock en ökad mångfald, hvarigenom sjöfiirsvaret, i lik
het med armeen, måste utgrena sig i mer än en vapenart, 
på det hvar och en uti sin särskilda del må kunna ernå en 
tidsenlig fulländning och sålunda gemensamt frambringa deu 
mångsidiga stridsskicklighet, hvilken fö1· alla vore omöjlig. 

Icke destomindre lär det väl vara obestridligt att, ehvad 
än uppfinningsförmågan må framkalla i anfallsYäg under vat
tenytan, så måste öf\·enatteuskroppen fortfarande rara pan
sarklädd, till skydd emot det redan nu brukliga artilleriet. 

Det är dock en temlig allmän benägenhet att anse pau
sarklädnad a fartyg endast vara ett tillfällighetsarbete, hril
ket snart kan eller måste läggas åsido i följd af artilleriets 
räxande kraft, brarefter, förmenar man, den nakna träsidan 
ånyo, i form af hå- och tredäcksskepp, skulle uppträda och 
afgöra striderna på oceanen. Såsom ett stöd härför anför 
man medeltidens pansarklädde rilldare, hrilka IJorllade stål
rustningen när krutet uppfanns. Denna liknelse, ehuru nära 
till hands, är Icke hållbar, {)Ch den derunder framställde 
förhoppning sannolikt lika atlägsen som judarnes efterläng
lade Messias. De skäl som föranledde medellidens krigare 
att aflägga pansarklädnaden äro icke här tillämpliga. Å 
fartygen .kan pansams styrka till en ännu okänd gräns för
dubblas, dels medelst tillökning i fartygets dimensioner ocb 
en dermed motHarande förmåga att bära tyngre pansar, och 
dels, på sätt Ericsson gjort, genom att borttaga större delen 
af den för flenden synliga öfvenattenskroppen, för att å den 

H5 

ringa del som återstår kunna koncentrera en så mycket 
starkare pansarklädnad. Riddaren deremot, sedan han, i 
mon nr anfallsrapnens fulläudning, ökat tjockleken på slit 
harnesk från två eller tre linier till nära en tum, kunde ej 
derutöfver gå utan att digna under bördan. Dervid fanns 
icke någon hjelp. Ingen dödlig kunde öka dimensionerna i 
hans ryggknoto1·, ej heller borthugga delat· af hans kropp, 
för att, såsom å monitorerne, gifva den derigenom inskränkta 
ytan eu så mycket starkare bepansring. Men ännu mer. 
Hiddaren, då han påklädde sig den tunga rustningen, be
röf\·ade ej blott sig sjelf, utan äfven sin häst snabbhet i 
rörelsen, då deremot det aldrig trötta pansarfartyget bibe
håller samma hastighet som hvarje annat fartyg ernått, ~amt 
kan än ytterligare öka den genom att fördubbla ångmaski
nens kraft. Skulle man framdeles komma derhän, hvad 
dock för nänarande synes tvifvelaktigt, att artilleriets styrka 
1ifvervinne1· pansarsidans hållbarhet, blir det dock alltid en 
relativ fördel at.t pansarkläda ett fartyg, enär besättningen 
der ombord måste vara bättre skyddad och följaktligen mer 
stridbar, än besättningen bakom en naken, antändbar, Hitt 
splittt·ad träsida, hvilken af bomber och glödgade kulor Ull· 
intetgöres innan de stridande nalkats hvarandra Inom det 
kortare afstånd, hvilket erfordras för att angripa en pansar
sida. Den ifrågavarande liknelsen, ehuru ofta använd, är 
missledande och uthärdar ej, såsom sagdt är, prof\'et. 

Ehuru oumbärliga pansarfartygen i följd härar äro, och 
l!annolikt allt framgent blifva, får deraf icke dragas den 
slutsats, att opansrade krigsfartyg böra utdömas. Deras 
ändamål och betydelse är endast förändrad. I stället !'ör 
att hitintills hafva varit de yppersta slagfartyg, under form 
af llnieskepp och svåra fregatter, äro de nu nednyttade till 
en andra klass krigsfartyg, fortfarande af vigt (företrädesvis 
de snabbgående korvetterna) samt till och med oumbä r liga 
såväl för krigs- som freds·tjenstgöriogeo. 
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Jemförelseris med de tre ~förutnämnda stormagterna, 

hafra Europas iifriga mariner icke a nnu gjort några stora 

framsteg uti pansarsysteJaets tillämpning. Ryssland eger för 

närvarande två större och tså mindre pansarfregatter, nem!. 

"Sebastopol", "Petropolowsk", "Penenetz" och "Ne Tron 

Menja"; de trå senare kallas äfren flytande batterier. Der

jemte har det ett tvåtornadt fartyg, "Smertch", efter captain 

Cowper Coles system, samt tio monitorer af ungefär samma 

klass som råra svenska. Monitorerne t'ga it:ke de förbätt

ringar, hvarmed Ericsson under de sista trå åren fulländat 

sitt monitor-system; h varförutan de äro byggda som ett hast

verk, 18fia, föranledt genom vestrnakternas hotande hållning 

under polska upproret. Munitorerne hafva 8. 5 tums pansar

vägg i tornen; ''Smertch" har 4. 3 tum, och pansarfregat

terna äro klädda med 3. 9 tums pansar. Å monitorerne är 

bestyckningen tills vidare 7. s s tums Krupps stål kanoner, men 

h vilka skola utbytas emot l :l. s tums slätborrade efter ameri

kansk modell . De flesta af de förutnämnda fartygen äro 

byggda i R)'Ssland, och flera lära vara under byggnad. 

Preussiska regeringen har fastställt förslag till en tal

rik och kraftig pansarflotta, och storartade beställningar äro 

redan gjorda. Mera är ej bekant. 

Danmark har tre pansarfregatter, nemligen "Dannebrog" 

(ett ombygdt linieskepp ), "Peder Skram'' (en ny f. d. 50-

kanonsfregatt) samt "Danmark" (byggd i Skottland). Dertill 

eger Danmark 2:ne tornfartyg efter capt.ain Cowper Coles 

system, h rara f det ena är "Rolf Krake"; det andra, betyd

ligt större, är ännu ej fullt färdigt. 

I Norge står det första pansarfartyget på stapeln. Det 

är en monitor med samma dimensioner som vår "John Erics

son". Bestyckningen lär blifva Armstrongs 300-'itl:diga retf

lade kanoner, 8.9 s tums. 

Den del af sjökrigsväsendet, som kanske snart blir mer 

än någon annan förtjent af den litligaste uppmärksamhet, är 

säkerligen undervattensminorna. Amerikanaren Fulton började 
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redan vid slutet af förra århundradet att utarbeta ett min

system emot krigsfartyg. Att ett dylikt företag den tiden 

ej kunde vinna någon framgång är lätt att förstå, hvarföre 

också allt lll'ad Fulton dit åt arbetade snart blef en slum

rande tanke. Den väcktes väl sedermera af en och annan 

fram iltstående man; men endast för att lika hastigt åt er in-

80mna. Det är först de trenne sista åren underrattensminorna 

uppträd!: med det lif och den styrka, att de numera icke 

kunna bortvisas. Skälen härtill äro förnämligast en berätti

gad misströstan till artilleriets förmåga mot pansars idan , 

livarföre krutet måste användas på ett. kraftigare eller mer 

direkt verkande sätt, hvilkd åsyftas när det nedlägges i 

torpeden; - samt vidare, de mindre staternas svårighet att 

utbetala de många millioner en pansarflotta erfordrar, IIYar

emot de i den lilla torped ·båten och den sänkta minan hop

pa<> finna ett jemförelsevis billigt kust- och hamn-försvar. 

De i materiella tillgångar underlägsna Sydst.aterna i Amerika 

togo sin tillflykt till undervattensrninan, och begagnade henne 

både såsom ett anfalls- och ett försrars-vapen. Äfven Nord

staterna, sedan de af det nya vapnet lidit känbara förluste1·, 

togo detsamma i sin egen hand och begagnade det med 

framgång. Att här beskrifva dessa krigshändelser, att fram

ställa, om än aldrig så kort, sammansältningen af de många 

olika minor och torped-båtar soni begagnats, att anföra hYad 

härom är tecknadt och skrifvet i mekaniska och nautiska 

tidskrifter, - blefve nu ett alltför Yidlyftigt tillägg till denna 

redan nog långa berättelse. Undervattens-minorna och torped

båten få derföre blifva ett orördt ämne till nästa år, åt den 

då föredra!tande i sjökrigsvetenskapen. Nu må endast tilläg

gas, att i Amerika är en M:r G. W. Beardslec sysselsatt 

med fullkomnandet af sit! under kriget påbö1jade minsystem 

för fartygs och sjö{ästningm·s förstörande. I England är en 

M:r Holmes, som under kriget var sydstaternas agent för 

tillverkning och öfversändning (från England) af instrument 

och materialier till toqlcder, i kompani med den rcrlds-
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beryktade captain Maury, lnilka !Jäda nu äro i full verk

samhet åt: samma syfte, samt haf\'a redan underhandlat med 

ryska regeringen om stora lewranser. Äfren i Frankrike 

göras experiment i samma riktning. Engelska Arniralilctet , 

såsom vanligt när det är fråga om större förändringar inom 

sjökrigsväsendet, håller sig ännu mycket passivt. slutligen 

må nämnas, att Förenia staterna hafva redan bildat en sär

skild corps, livars vapenföring omfattar ensamt torped-båten 

och minan, och som, oberoende af den sjögående flottan, 

egnar sin rerksamhet uteslutande åt hamnames och flodernas 

försvar. 

Nu några ord om vårt eget sjöförsvar. Det är blott fä 

dagar sedan Srerige erhöll sitt första pansarfart.yg, monitorn 

"John Ericsson". Fulländad med senaste amerikanska för

bättringar, samt tillwrkad af bästa s\·enska jern och med 

en arbetsskicklighet, som sannolikt icke kan öfrerträflas, 

berättigar oss denna monitor att säga. hvad våra häfder till

förene aldrig kunnat göra, att bla~d ' Europas mariner eger 

Sverige det för strid kraftigaste fartyg. Detta är en sanning 

så Yisst som ''John Ericsson", jemförd med h vad som finnes 

på denna sidan atlantiska oceanen, har den starkaste pan

san-ägg framför sina l<anoner, att dessa kanoner äro de 

gröfsta och kraftigaste, samt att icke något annat pansar.

fartyg visar fienden en mindre skott-tana att skjuta på. En

gelska pansarfregatten "Hercules", ehuru med ett !Jälte kring 

Yatienlinien af 9.s tums pansar, Ilar dock icke mer än 5. 1 

tums pansar framför sina kanoner, - samt är för öfrigt 

ännu icke färdig, och troligen blir det icke heller på ännu 

ett år eller mer. 

A "John Ericsson" är tornet sammansatt af tolf lager 

plåtar, hvaraf fyra lager utgöras af o. s och åtta lager af 

O. 1 tums plåtar, eller inalles 8. 8 tum jern, bildande en pau

sarsida 9. a tum tjock. Foten af tornet är först är l< l med en 

hasring 12.s tum hög samt ·1. 3 tum tjock, livarigenom torn

väggens nedra del är 13.1 tum tjock. Tornets inre diameter 

är 21. 5 fot; dess höjd ~-' 5 fot, och dess Yigt, bestyckningen 

inbegripen, 520,000 'il. styrhuset är sammansatt af tio la

ger O. 8 tums plåtar; dess i ur c diameter 6.1 s fot; höjd 6. a 

fot; Yigt ungefär 80,000 'lb. Äfven skorstenen är byggd af 

O. s tums plåtar, men endast i sex lager. Sjelfva fartyget, 

som synes endast 15 tum öfver vattnet, är pansarklädt med 

fem lager plåtar, h vardera O. s tum, fiislade på 34 tum tjock 

träbackning, bYartill kommer ett väsendlligt stöd från däcks

plankorna och däcksbalkarna, hvilka tillsammans utgöra 

samma tjocklek som fartygels höjd öfver vattnel. Däcket 

är pansarkläd t med 2:ne plåtar, h vardera O. t a tum. Farty

gets dimensioner äro: störsia längd 205 fot; största bredd 

46. • fot; djupgående akter 11. s fot; djupgående för 11 foL 

Bestyckningen utgöres af 2:ne amerikanska "15-tums" slät

borrade kanoner, i det föregående redan omnämnda. De äro 

en fosterländsk gåfya af Yår ej nog ofta nämnde landsman 

Ericsson och skola fortfarande utgöra denna vår första moni

tors bestyckning, åtminstone intilldess \'i af våra egna sven

ska maltner kunna tillverka ännu kraftigare kanoner. Far

tygels deplacement är 54,715 kubikfot, - således ett be

tydligt stöiTe fartyg än fregatten "Norrköping". Aogmaski

uen år af 150 nominella hästkrafter och är, hvad dess kon

struktör, John Ericsson, fialiar den, en "vibrating lever engine". 

Hela amerikanska monitorllotlan, några få undantagande, be

gagnar samma sorts maskin. Den består af en enda äng

cylinder, delad i nlidten af en ängtät vägg. De båda pisto 

nerna drifm vet\en på propeller-axeln medelst hvar sin \'agg

axel ("rock s haft"), å hvilka äro anbringade häfarmar, !Hilka 

åter äro fästade vid vefstakarne. "John Ericssons" fart kan 

antagas blifm obetydligt mer än 8 mil i timman. Jemfö

relse,·is med de engelska pansarfregatternas, är denna fart 

onekligen ringa; men man får ej så uppfatta monitorerna, 

åtminstone ej den klass ''John Ericsson" tillhör, att de skola 

tjenstgöra på samma sätt som de fordua lätta fregatterna, 

eller likasom en kosacktrupp angriper firnden i flanken , jaga 
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eller fly allt efter omsländigheterua. Mouitorerr är i det 
närmaste att ans~ som en skottskyddad fästniu g:, n1en ny
tande och rörlig, och ej fasthunden såsom straudllatteriet , 
hvilket har ej annal Ya] än att afi:altta fienden. A andra 
sidan begår man ett icke mindre misstag, om man föregifver 
att monitorerna icke äro sjiigående fart y g, att deras krigs
theater är endast slutna hamnar, eller att de åtmirJst.one 
höra, när de gå till r,jös, ej lemna sigt.e af land. Ameri
kanska monitorerna, äh en af samma klass som ''Jolw Eri es
son", haf\a ofta och unrle r Here dygn Yarit. pröf\ade uti 
atlantiska oceanens vinterstormar, samt allljemt Yitsordat 
konstruktörens första påstående, att monitorer äro fullt sä kra 
och goda sjöfartyg. Det är utom allt tyif\el, åtminstone för 
hvar och en med någon saldzännedom, att vår monitor "John 
Ericsson" med säkerhet kan bekämpa icke blott Östersjöns 
vågor, utan ock t'anattnen hortom Kattegatt, Nordsjön och 
Nordltafvet, för att vid fjärdarna af Norges Finnmark, om 
så fordras, angripa der OYälkomna befästningar. ".John Erics
sons" kostnad kan ej ännu hestämdt uppgifvas, men är sanno
likt nära 900,000 rdr. 

Sveriges andra pansarfartyg löper snart af stapelt1; äf
,·en det tredje är redan under arbete.. Dessa tvänne äro af 
samma dimensioner som "John Ericsson", oeh anordningarna 
ombord blifra lika, nemligen såYäl pansarklädnaden som be
styckningen (denna af sYensk tillverkning), och till alla de
lar samma sorls ångmaskin m. m. 

Denna ångmaskin är, såsom förut näinndes, en kon
struktion af Ericsson, och på h;-ilken han i Amerika uttagit 
patent. Genom sin jemna gång, lätthandterlighet och styrka, 
har denna maskin blifvit mycket begagnad både på krigs
och handelsfartyg, samt finnes, såsom nyss sades, på nästan 
alla de amerikanska monitorerna. Naturligtvis var också 
detta en stor triumf för Ericsson, men i ~ch med detsamma 
äfven en ny anledning till stridigheter. I alla land är van
ligt, att maskinkonstruktörer äro de ska rpaste kritici emot 

1!11 

l.tvarandra, synnerligast då den ena inträdt på en ny >äg, 
som den andra ej haft lyckan att sjelf påfinna . När i Ame
rika den ena monituren efter den andra erhöll ifrågavarande 
ångmaskin, uppträdde många maskinistofficerare emot den
samma, och gjorde sig mycket hesYär att häruti vinna an
hängare. Ibland dessa ;-ar äfven chefen för "The bureau 
of s team engineering", M:r Isherwood, som niga f en större 
afhandling i ångmaskinläran, hvari han äfven upptog Erics
sons "vibrating lever engine", samt, enligt sitt förmenande, 
teoretiskt bevisade att den var oduglig ombord i krigsfartyg. 
Intilldess hade alla monitorerna erhållit denna nu af honom 
utdömda maskin; men då M:r Isherwood ;-ar en man med 
mycken kunskap och tillika hade mycket inflytande, kunde 
amerikanska styrelsen icke vara helt och hållet likgiltig fiil' 
hvad en sådan man offentligt uttalade. I följd häraf utgaf 
styrelsen befallning om ett storartadt jemförelseförsök. Fyra 
monitorer af alldeles samma dimensioner och för öfrigt lika, 
skulle just då hyggas. Å 2:ne, "l\ionadnock" och "Aga
menticus", sattes Ericssons maskin, och å de 2:ne andra, 
"Miantonomah" och "Tonowanda", ile k ~J :r Isherwood be
fallning att konstruera maskirL Maskinerna skulle kon
strueras till samma hästkraft. De derpa följande försöken 
visade, att M:r Isherwoods maskiner voro långt underlägsna 
Ericssons, såväl i ena som andra hänseendet, hvarefter alla 
de öfriga monitorerna, med undantag af "Oictator" och 
"Puritan", erhöllo samma "vibrating lever engine". "lllian
tonomah" och "Tonawanda" stationerades på amerikanska 
kusten, livaremot "Monadnock" och "Agamenlicus" fingo gå 
på en kryss till de vestindiska fan·attnen. Sedermera blef 
"Monadnock" - men ej någon af monitorerna med Isher
woods maskin -- skickad på en H,OOU mils kryss till 
Kalifornien. 

Utom monituren "Jolm Ericsson" och de 2:ne andra 
monitorerna som ännu ej äro färdiga, har Sverige ett fjerde 
pansarfartyg under byggnad, nemligen cu liten pansarkanon-
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IJåt. Den är beräknad för den slutna skärgården samt lan

dets inre vattenvägar, hrarföre också dimensionerna äro 

lämpade efter slussarna å Göta kanal. Arbetet å denna 

pansarbåt är nyss börjadt, hrnrföre det är för tidigt att nu 

ridare orda härom. 
Rikets sjömätningar, lots- och fyrväst>ndet hafva under 

detta år fortfarande gjort stura framsteg. Utöfningen af dc 

förstnämnda, Jnilka äro i närmaste förening med och etl 

väsendtligt viikor för vårt sjöförsvar såsom ett fulländadt 

{brsvarsvapen, har nu senast omfattat Södermanlands och 

Stockholms yttre skärgårdar, Sflml yttre hafsbandet några 

mil till sjös, hvarvid den farliga skärnocken "Svenska Hö

garna" noga bestämdes. Derjemte hafva inre delar af Stock

holms skärgård blifvit uppmätta, nemligen från förlidet års 

slutpunkter rid Gillinge skärgård och .Tungfrufjärden, samt 

fram till de yttre skärflockarna öster om Nämdö och Run

marö, upp till Sandhamn. Fyra nya sjökort, omfattande 

Finska viken, norra delen af Östersjön, Norrköpingsbugten 

och Kalmar sund, hafva blifvit utgifna, lHmjemte andra äro 

påbörjade. 
För ,·åra sjömätare återstå ännu storartalle arbeten, 

h vartill åtgå många årtionden, äfven med en flerdubbelt 

större personal, än hvad under de senare åren begagnats. 

Endast en ringa del af vår kust kan anses rara nöjaktigt 

uppmätt. Denna del är Hallands- och Bohusläns-kusten, 

från Warberg till norska gränsen, hvartill kommer den del 

af Stockholms skärgård, som blifvit uppmätt sedan år 1862, 

och hvilken utgör ungefär 59 geografiska qradratmil af de 

180, som af denna skärgård återstå att uppmäta. Hela den 

öfriga kusten, samt råra insjöar, äfven de största, med un

dantag endast af Wenern , äro antingen oriktigt eller ofull

ständigt uppmätta. Detta är också lätt förklarligt, då det 

är först sedan år 1859 man kan säga sjömätningsarbetena 

erhållit den fullständighet som numera erfordras, och hvilket 

1 iii stor del runnits gl'nom användandet af ångfart yg. Till -

fÖrene begagnades åran, lnilken, såsom forlskalfniugsmedel , 

iir äfren för sjömätaren ett numera alltför ofullständigt red

skap. Alen med de mera fulländade medlen följa äfn·n 

ökade anSJHåk på arbetets godhet, hvaraf följer att rinstt·n 

af de bättre arbetsredskapen mindre blifrer tid än arbetets 

fulllwmning, hrilket senare också är det egentliga målet. 

lien äfren tiden är af rigt. Sedan nu råra flytande förs,·ars

krafter, genom K. M:ts proposition till Rikets Ständer om 

sjöförsvarets omreglering, fått en bestämd riktning äf\en 

intlt, är det mer än någonsin af vigt alt å sjömätningarna 

nedlägga all den omtanke, som med tillgängliga krafter kan 

åstadkommas. För att det inre sjöförS\'aret skall blirva hvad 

det kan och bör blifva, fordras först af allt. att dess perso

nal e ger en noggrann lokalkännedom; Yilkoret åter härför 

är goda, tydliga sjökort, upptagande shäl strandens beskaf

fenhet som segelleder, läget af grund, rattendjupet m. m. 

Ät\en handelsfart.ygen hal\a stora fonlringar på sjö

mätarne, särdeles upp i Bottniska viken samt i Öresund, der 

rikets interessen kräfva goda sjökartor. 
I militäriskt hänseende är det dock af Yigt, att innan 

något annat arbete göres, eller ens vidröres, en fullständig 

uppmätning först afslutas öfwr Stoclilwlms skärgllrd och jJfä

laren, hvilkas nuvarande kartor synas rara särdeles bristfäl

liga. Dernäst äro fullständiga uppmätningar af Östergötlands 

och Smålands skärgårdar af behofvet påkallade, samt slut

ligen Öresund. Samtidigt med uppmätningarna af dessa se

nare 'idsträckta områden, borde de erforderliga arbetena å 

kusten norr om Stockholm vidtagas. Men för att alla dessa 

arbeten må kunna fortgå både skyndsamt och noggrann!, är 

det nödigt alt motsvarande anordningar och förändringar gi}

ras med sjökartekontoret, hraribland först af allt är anskar

fandet af en ~törre lokal. 
Inom lots- och fyrväsendet hafva under årets lopp föl

jande nya fyrar blif,·it tända : rid Borgholm med lentiljappa

rat af 5: tr ordningen, ledfyr i norra delen af Kalmar sund ; 
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vid Måseskär, norr om Marstrand, röd lentiljfyr af 2:a ord
ningeiD; i Wenern, fyra mindre fyrar, nemligen vid Fellhol
men, Harnäsudde, Bremöbrygga samt en söder om densamma. 
Å Falsterboref har ett nytt fyrfartyg blifvit utlagdt med en
gelska spegelapparater i stället för förutvarande fartyg med 
2:ne sideral-lanternor. Å Grimskär vid Kalmar har lentiljfyr 
af 4:de ordningen blifvit anbringad i stället för förutvarande 
sideralfyr. I Ystad har nytt fyrtorn af jern blifvit uppfördt 
och lentiljapparat af 4:de ordningen deri anbringad, hvar
jemte den yttre hamnfyren blifvit ändrad, så att den visar 
ett starkare rödt sken än tillförene. För öfrigt äro flera 
förberedande arbeten vidtagna, hvilka nästa å1· komma att 
fullbordas. 

Den personalfördelning som förestår inom vårt sjöförsvar 
har icke blifvit vidrörd, enär densamma, ehuru af K. M:t 
beslutad, ännu beror af R:ts St:rs medgifvande. Med några 
ord kan och bör den dock nämnas. Den fördelar personalen 
i tvenne corpser, hvaraf den ena handhafver all materiel 
beräknad för aflägsna haf och striden ute på öppen sjö, då 
den andra !Jildar sig uteslutande för striderna inom den 1 

slutna skärgården. Härmed åsyftas att inom hvarje corps 
frambringa en för dess åligganden ökad yrkesskicklighet. 
Skälen äro: att 1åra vidsträckta skärgårdar och inlandsfar
HU en vid ett försrarskrig måste blif'va en vigtig krigsteater, 
som fordrar ett fiir densamma afpassadt flytande vapen, men 
lnilket icke blir någon god skola för bildandet af duglige 
örlogs-offi.cerare; - att under alla krig ~edan Sverige erhöll 
ett skärgårdsvapen, eller från det olyckliga kriget 1741-43 
till och med det senaste år 1814, under hvilken tidrymd vi 
på sjön kämpat mot grannar i söder, öster och Yester, hafva 
vi aldrig uppträdt med en sammanslagen flotta eller ansett 
samma personal vuxen att sköta både örlogsflottan och skär
gårds;vapnet; . - att denna ifrågavarande reglering, som så
lunda räknar hundrade års krigserfarenhet, alltjemt har visat 
sig vara en g~d inrättning, emot hvilken krigshistorien icke 
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skrifrit nägon anmärkningj - att densamma nu mer än nå
gonsin är tidsenlig, sedan ångkraften hlifvit ett framdrifnings
medel och befriat skärgårdsrapnet från segel och tackling 
samt större delen af allt det sjömanskap som tillförene var 
oundvikligt; - att nutidens sjökrigsväsende, med sina vidt
omfattande vetenskapliga iakttagelser för ocean-navigeringen, 
samt sina många olikartade, förut okända försvars- och an
fallsmedel, högt påkallar, synnerligast med afseende på råra 
egna förhållanden, en förenkling i pligterna medelst en för
delning i särskilda vapen. När sålunda den anbefallda regle
ringen hvilar ej blott på goda förnuftsskäl, hemtade från 
tidens nuvarande förhållanden, utan ock på vår egen hundra
åriga krigserfarenhet, hvilken efterallt är den bäste väg
visaren, och då å andra sidan det icke finnes någon histo
risk grund till stöd för en motsatt åsigt, så kan man hoppas 
och förvänta, att denna reglering, omfattad med fosterlands
kärlek, hädanefter skall blifva h vad den tillförene varit: till 
gagn för fäderneslandet och heder för vår flagg. 

Nybyggnader för KI'onans räkni11g vid prr
vata varf och verkstäder·. 

Vid privata varf och verkstäder ä1·o för Kronans räk-
ning, för nä narande följande fartyg under byggnad, nem !igen : 

Tvenne tornfartyg eller monitorer. 
En bepansrad kanonångslup. 
Ett fyrfartyg, samt 
Ett transportångfartyg. 

De förstnämnda af dessa fartyg, eller monitorerna, byg
gas vi·d Motala mekaniska verkstads varf i Norrköping, och 
blifva till alla delar lika med den vid samma varf byggda 
rnonitoren "John Ericsson", som sistlidne höst, efter afslu-
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fade prorturer llesigtigad och godkänd, till flottan leYerera" 
des, och som derefter under några veckors expedition, då 

1illfälle ät\en erbjöds och begagnades, att i hårdt väder med 
hög sjö pröfra dess egenskaper, visade sig vara en i alla 
detaljer väl byggct och sammansatt, samt god, stark och 
sertieles maklig sjöbåt. 

Då åtskilliga, i tidningarne införda beskrifningar rörande 
"John Ericssons" dimensioner, byggnad~sätt, bepansring m. m. 
i flera afseenden nuit felaktiga och vilseledande, torde föl
jande, på sakförhållanden grundade uppgifter om Yåra s\en
ska monitorer, llär böra meddelas. 

Sjclf\a fartygsskrofvet, fylligt midskepps, men temligen 
skarpt Yid ändarne, med upprätt stående stäfvar, är byggdt 
och sammansatt som ett vanligt jernfartyg. Kölen af O, 6 J 

decimaltum tjock plåt, är bockad i form af en ränna, med 
utvikta sidkanter, af erforderlig bredd för dubbel nitning 
till de nedersta bordläggningsgångarue och spanten. För-ut 
antager kölen samma form som stäfven, och slutar akter 
vid propellerstärven med en sköldplåt af 2 fots bredd och 
l, 1 tums tjocklek, hvilken plåt akter om propellern är nå
got uppböjd, och i yttre ändan försedd med lampa för ba- 1 

lansrorets nedre tapp. Stäfvarne äro af smidt jern; förstäf
ven 2, 5 tum; propellerstärven 3, 4 2 tum och aktersta stäfven 
2, 5 v tum tjock. De båda sistnämnde stäfvarne hafva en 
bredd af respekthe 7,7 och 6 tum. Spanten, fördelade med 
1, .. fots afstånd från hvarandra, hafva 3,Ja X 2,92 tums 
flänsar, räcka från kölen upp till däcksbalkames öfverkant, 
och äro nedtill förstärkte med bottenstocksplåtar, hvars öfre 
kanter äro försedda med dubbla hörnjern. För-ut och till 
stor del af fartygets läogd, är dessutom rummet under tross
däcket förstärkt med flera härskeppsplåtar samt dernemellan, 
midskepps anbringade Iångskeppsplåtar, hvilka samtliga slni 
emellan äro förenade medelst hörnjern, och bilda serskilda 
afdelningar, af hvilka de under spelrummet befindtliga äro 
\'attentäta. Bordläggnin~splåtaroe äro o,. • tuu1 tjocka. Däcks-

balkame af ek, i hela längder samt 10,3 tum i fyrkant: - 
med undantag af en del balkar under tornet samt de hvilka 
uppbära skorstenspansam, hYilka äro något grörre -- äro 
fördelade med cirka 2 fots mellanrum, rn \id Inartunnat 
spant, och hvila med ändarne pli hiirnjern, fastnitade inom
bords till öfYersta bordläggningsstråket samt fasthållas till 
spanten och rartygssidorna medelst svåra plåtknän. Ile äro 
dessutom uppstöttade, dels af jern- och träskotten, drls ock 
isynnerhet af grofva däcksstöttor af jern, hvilka räcka ned 
till bottenstocksplåtarne. Däcksplankorna äro 6 tum tjocka 
och af fur, med undantag af några gångar borelvarts som 
äro af ek. 

Fartyget har åtta tYärskepps-helskott af jern, hvm·af de 
båda främsta och det närmast akter om de stora ångmaski
nerna, kunna anses Yara vattentäta. 

Öfra delen af akterskeppet har en alldeles egendomlig 
ferm. Den sträcker sig Jångskepps\'ägen något mer än 20 

fot akter om propeilerstäfven och slutar likasom förskeppet 
i en spets. Ändamålet med detta öfverhäng, som räcker 
något nedom Yattenlinien, är att skydela roret och propellern; 
och för alt mildra öfverhängets anslag emot Yattnet under 
fartygets sättning i sjö, är dess undra del något hYalfformig, 
hYarigenom en slags luftdyna bildas under densamma. 

Bepansringen utgöres af ett, fartygssidorna omgifyande, 
af trä och jern sammansatt bälte, Jn·ars bredd eller hiijrl 

från däckets öfverkant nedåt är G, 1, fot, och ltnlfS tjocklek 
mitlt på lifyet är 3, s 3 fot - artagande till 2,1 3 fot mot 1 

ändarne. Anordningarne för denna bepansrings uppbärnnde 
byggnad och förbultning äro i korthet följande: 

Långs fartygets sidor, anbringas utombords Yid bepans
ringens underkant, en horizontel plåtlänga eller "vinge", af 
samma bredd som bepansringen, och fästes till bordläggnin
gen medelst hörnjern samt uppbäres af triangulära hängknän 
eller s. k. ok, af O, • 2 tums jernplåt, h vilka placeras med 
3, o s fot s afstilnd från hvarandra, och fästas medelst hörn· 
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jern så räl till Yingens öfverkant som till fartygssidorna, 

midt för de inre däcksbalksknäna, hvilka sednare genom 

sin sträfning m. m. hindra fartygssidorna under däcksbai

karne att af bepansringens tyngd inböjas. Emellan plåt

oken, ln·ars största bredd nedtill är cirka l, a fot mindre 

än vingens, fylles med grofva ekblock, hvilka fasthållas dels 

af ett utanför dem anbringadt, långsåt löpande, på vingen 

fastni1adt börnjern, dels af långskeppsbultar gående tillika 

genom plåtoken, dels ock af några tvärskepps, genom bord

läggningens öfverkant gående skrufbultar. - Ekblocken äro 

ställda på ända, trenne mellan hva1je ok-par, och utgöra 

de s. k. vertikala backningsträden, hvaraf de gröfsta äro 25 

tum breda ut-och-in. Utanpå dem är fogad den s. k. hori

zonfela backningen, bestående af grofva, 25 a 30 fot långa 

balkar, fem lag i höjd, af hvilka de trenne understa lagen 

äro af fur, men de öfriga af ek. Dessa balkar som haf\·a 

långlaskar hvilka förskjuta hvarandra, äro bultade med 

skarpbultar, dels upp-och-ned, dels ut-och-in till de verti

kala backningsträden. slutligen kommer jernpansarn, som 

äl\enled es med skarpbultar är fästad till träbackningen. Aian 

finner häraf at.t inga af de bultar hvarmed den yttre trä

backningen och pansarpl åtarne fasthålles, går igenom bord

läggningen. 
Jernpansarn utgöres af fem lag, utanpå hvarandra med 

förskjutningar fogade plåtar, af tillsammans 4,a tums tjock

lek --- dock räcka de tvenne innersta plåtlagen endast ned 

till pansarbältets halfra höjd. 
Däcket, som långskepps har högst en fots språng, bil

dar tvärskepps tillsammans med bepansringens öfverkant, 

som vanligt en jemnbugtig yta, men utan waterbord eller 

skarndäck, och ät· klädt med tvenne lag, hvarandra förskju

tande jernplåtar, af tillsammans O,ss tums tjocklek. 

Tornet hvaruti kanonerna äro uppställda, är placeradt 

22,s fot för om fartygets midt eller halfva längd, och hvilar 

på däcket, som något innanför tornväggen är öppet emellan 
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däcksbalkarnr, hYilka sednare här understödjas af tvenne 

tvärskepps- och tvenne långskeppsskott af O,~ 2 tum tjock 

jernplåt, förstärkta med hörnjernssträfYor, och h\·ilka skott 

bilda den midt under tornet befindlliga, cirka 15 fot långa 

och 16 · fo.t breda tornkammarn, uti h vilken den för tornets 

kringvridande erforderliga mekanism~n med tillhörande ång

maskiner, fläktame med· deras maskiner m. m. inrymmas. 

Tornets inre diameter är 21,; 1 fot. T ormäggen är 9, 2 s 

fot hög, .och :består af tolf lag plåtar af cirka 3,4 a 3,s 

fots bredd och lika höjd som tornet. Dessa plåtar äro höjda 

:i cirkelbugt, tätt sammanfogade med förskjutningar, samt 

hopbultade - utgörande. tillsammans en Yäggljo ck lek af 9,2 

tum. Dessutom iir tornYäggen tätt öfver däcket, omgH\en af 

en 12, s · tum hög och 4,3 tum tjock förstärkningsring af 

smid t jern. Torngol f vet består af gro ha, korslagda, i torn

Yäggen fästade jernhalkar, af hYilka de öfre utgöra kanon

banor; och är för öfrigt klädt med ()lankor, och försed t 

med lucköppningar för kommunikation med tornkammarn 

samt för luftcirkulation. Torntaket består likaledes af kors

lagda, i tornväggen fästade jernbalkar, hvilka . utanför styr

huset äro belagde med ett galler af listjern och plåt, hvari

igenom luft nedströmmar ocb medelst fläktarue nedsugas i 

tornkammarn, för att derifrån, genom lufttrummor anbringade 

under cläeksbalkarne · 'fortskaffas akterut till maskiowmmet , 

och genom' rörledningar under trossdäck för-öfver till åstad

kommande af ventilering i kajut, hyttor och andra i för

skeppet befindtliga rum. För främjande ·af nödig luftcirkula

tion, behöf1a fläktame likvisst endast .anlitas då alla däcks-

. luckor och däcksventiler äro tillslutna~ Torntaket omgifves 

af en altan, utspringande något öfver två fot från totnväg

gen, hvarigenom utrymmet å torntaket betydligt ökas. Denna 

altan .är ; omgifven af en, l i fot hög plåtklädsel, samt af 
stöttor. ·och ledstång. 

.I . tomets centerlinie finnes en upprättstående axel af 

smidt jem, 8 till W tnm i diameter, som hvilar uti ett å 
1l 
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tornkammargolf\·et befimlt\igt spår, uppburet af en bädd å 
fartygets botten. Denna axel räcker upp genom tornkam
mam och tornet, samt stödjes af ett emellan de närmast 
omgifvande däcksba\l,arne inpassallt tackjernslager. Tornets 
diametrala golf- och takbalkar, hvilka i midten hafva ett 
hål, äro krängda öfver axeln, och stöta med sina under
kanter emot de å axeln befinlltliga motsvarande buntarne, 
på samma gäng som tarmäggen emot däcket. Omkring 
denna stillastående axel sker tornets vridning, och för att 
underlätta densamma är, under toi·nväggen uti däcket -·
som här är fullkomligt plant -- nedfälld och fastbullad en 
släthyflad ring eller skena af jern, utgörande en bana af 
11, s tums bredd och 0:9 tums tjocklek, mellan h vilken 
bana och tornväggens underkant ligger en lös, väl svarl'vad, 
10,9 tum bred och 1,3 tum tjock s. k; basring af metall, 
hvilken under tornets vr.idning medföljer detsamma, glidande 
emot däcksskenan eller banan, och till minskande af frik
tion är försedd med flera smörjhål. Tornet, hvars vigt till
sammaRs lned kanonerna med deras lavetter, 18 st. kulor 
samt en · del annat tillbehör, uppgår till 5,200 centner, ut
öfvar likvisst en allt för svår tryckning emot däcksbanan, 
att friktionen skulle ar maskinkraften kunna öfveninnas, om 
ej axeln vore så inrättad, att den medelst en under den
samma, uti spåret anbringad kil kunde något uppkilas, hvil
ket sker genom slag af en svår hejare, som upphänges i en 
ketting under däcksbalkarne i tornkammarn. ·En uppkilning 
af 1 ~ Jinie, livarigenom tornet, hvars medlersta golf· och 
takbalkar såsom förut är nämnd! hvila emot axelbundtame, 
något lättas är tillräcklig att minska friktionen emellan ~ ' 

· basringen och banan, så att uidningen kan försiggå. 
För att, under det tornet är uppkiladt, fördela den 

tyngd Inrarmed kanonerna, synnerligast under skjutning, trycka 
emot kanonbanorna, och förekomma brytning, äro dessa sed
nare uppburna af tvenne jernstag, applicerade i sned direk
tion emellan kanonbanornas yttre ändar och takbalkens cen-
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terstycke; oclt likal~des är till rörckommande ar allt för 
stark påtryckning midt under axeln, bädden noder spåret 
uppburen af fyra stycken jernstag, sålunda att t1·yckningen 
fördelas på tornkammarns långskeppsskott 

Till förekommande af vattens inträngande emellan däcket 
och tornbasen, är en i talg väl genomdränkt haruppackning 
nedlagd rundt omkring basringen, uti en i däcksplankorna 
uttagen fördjupning, af cirka 8 tums bredd och 3 tums djup, 
hvilken packning skyddas af en, öf1er densamma liggande, 
t ill däcket fastskrufvad betäckningsplåt 

Mekanismen för tornets kringvridning består af en, till 
större delen under tornkammargolfvet befindtlig, kugghjuls
utvexling, som sättes i rörelse af de tvenne, på aktra torn
kammarskottet i rät v'nkel emot hvarandra fastsatta ång
maskinerna - hvardera af 17 hästars kraft - i det att 
maskinernas vel'stakar kringnida en axel, på hvars ena 
ända finnes ett· metalldref, !nars kuggat· gripa in emellan 
kuggarne å ett horizontelt liggande hjul, hvilket medelst 
ett å dess axel sittande dref fortplantar rörelsen till ett 
annat horizonte\t hjul. Axeln till detta sednare går upp 
genom tornkammarn och något öfver däcksbalkarne, samt 
är i öfre ändan försedd .med ett dref, arbetande mot ett, 
eoncentriskt med tornet, samt under och .till dess golfbalkar 
fastskruf:vadt kugghjul af lO~ fots diameter. För så väl 
sistnämnde dref och kugghjul , som för den nedre bunten å 
tornaxeln hvarå tomgolfsbalken hvilar m. m. finnes emellan 
den sednare och däcksbalkarne ett mellanrum af cirka 6 
-tums höjd. 

Tornets kringgående rörelse och manövrerande regleras 
inuti tQrnet, hvarest bakom kanonerna och invid tomväggen 
finnes en häfarm, som medelst ledning står i förb indelse 
med tornmaskinernas slider. Genom att gifva denna häfarm 
olika ställningar, kian man efter behof förändra tornets rö
relser åt ena eller andra hållet eller ögonblickligen litanoa 
tornet. 
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Kanonernas laddning sker under alfär \id slutna portar. 
Dessa sednare utgöras af s. k. portstoppare, af smidt jern, 
liknande upprättstående vef\'ar, lnars ändar hafva runda 
tappar, stöttade af lampor rid torngolfvet och torntaket Port
stopparne äro något tjockare än tornväggen, samt af ungefär 
samma bredd som portöppningarne. Deras manövrerande 
eller kringvridande för att öppna eller tillsluta skottgluggarne, 
sker med spak, som insättes uti motsvarande hål i stopparne. 

Torn- och styrhusräggarne äro till cirka 4 fots höjd 
invändigt madrasserade, för att vid kulanslag minska faran 
af kontusion, för dem som då möjligen äro i beröring med 

väggarne. 1 

Styrhuset, beläget of1·anpå tornet och concentriskt med 
detta, är af Hi, s fots inre diameter och cirka 7 fots höjd 
öfver torniakeL styrhusväggen består af tio plåtlag, utgö· 
rande tillsammans en tjocklek ar S,s tum, samt hoppassade 
och sammanbultade likasom tornväggsplåtarne. styrhustaket 
är lindrigt hvälfdt uppåt, och består af tvenne undra och 
trenne öfra plåtlag, emellan hrilka träbackning är anbringad; 
det hela utgörande en tjocklek motsrarande styrhusväggens. 

styrhuset som under tornets kringvridning är stilla, 
stående, Inarföre ett, om än ·obetydligt spelrum måste finnas 
emellan väggens underkant och torntaket, uppbäres af torn
axeln, medelst en till väggens n~dre : del fästad, grof jern
balk, hrars centerstycke är passad! öfver tornaxelns öfre 
ända eller tapp. Uti styrhusgolf\·et finnes lucka för kom

munikation med tornet. 
Tätt omkring styrhusets nedre del är, of\anpå torntaks

balkarne, anbringad en grof metallring af cirka 9 tums höjd, 
i genomskärning liknande ett Z !nars öfre, inåt vända kant, 
med erforderligt spelrum inmynnar uti en å styrhusväggen, 
9ch rundt omkring densamma fortlöpande fördjupning, hvari
geriom styrhuset stöttas och nedhålles till torntaket Utom
kring denna ring, är till torntaket fast.skrufvad en annan 
grof metallring, till ändamål att skydda den inre ringen för 
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skada genom kulanslag, och sålunda förekomma att tornet 
fastlåsl's vid styrhuset, och hindras i dess kringnidning. 
Vid styrhusl.Jasen finnes dessutom fyra stycken skrufrar, hmr
med styrhuset ytterligare stöttas under sjögåug; men hvilka 
måste lossas när tornet skall kringnidas. 

Drillen i styrhuset begagnas rgent.Jigen endast under 
affär, och tlå samtidigt med rle11 i tomkammarn befindtliga. 
Ledningen från styrhusdrillen nedgår i tornkammarn, genom 
i tornaxeln uttaget spår, och vidare UllUer däcksbalkarne 
till styrsegmentet på rorhufvudet. 

Nachterhuset är placeradt midt på sty rhustnket , hrar
öfver det Mjer sig nära 5 fot. [ öfra ändan af detsamma 
hänger styrkornpaosen, hl'ilken likasom nachterhuslamporna 
endast utifrån är åtkomlig.. Uti nachterhuset, och i sned 
direktion öfver kompassen, finnes en spegel som upptager 
bilden af kompassen, och Yidare reflekterar densamma till 
en annan, i ungefärlig jemnhöjd med rormannens öga, i 

styrhuset, rnidt för ratten anbringad spegel. Uti styrhus
-väggen äro tlera utkikshål uttagne. 

Styrhuset med tillbehör Yäger cirka t>OO centner. 
På torntaket, för om styrhuset, finnes äfven en ratt , 

kallad fredsratten, hrilken begagnas under Yanliga förhållan
den för rartygets styrning. 

Utom tornet, finnes på däek: klys, ankarkran, Yatten· 
balk, pollare, betingar, lastkran, båidäl\ertar, skorsten, rund 
hus, förtiijningsringar, lucl<Or och luckekarmar, relings- och 
soltältsstöttor med mantåg, Yentilatorer m. m. skorstenen 
är till halfra rleRs höjd omgif\eo och skyddad af ett 5 tum 
tjockt jerupansar, samt försedd med s. k. bombtralL Större 
delen af de i däcket befindtliga luckorna och renlilerua, 
hvilha und er yaoliga förhållanden begagnas, äro försedda 
med patentglas; men så räl lucköprningar som ventiler äro 
under strid betäckta med tjocka jernluckor. 

Inredningen under däck är anordnad på följande sätt: 
För·ut , riiknadt från rlet helt nära stäfren befindtliga vatten-
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täta 1\"ärskottet, är spelrummet, med det för ankarets lät

tande under däcksbalkarne anbringade utvexlings- eller pump

spelet m. m. I detta rum, som medelst trapplucka kom

municeras med däck, finnes äfven plats för de ankare, hvilka 

under affär böra undanstufvas för att Yara skottskyddade. 

Akter om spelrummet, och skiljdt från detta med ett jern• 

skott, är chefens kajut med sängkammare, JJenteri, water

closet och varmapparat m. m. Skotfet emellan kajuten och 

spelrummet är försedt med en vattentät slutande dörr. Från. 

kajufen leder en gång midskepps till gunrummet, hvarest 

finnas sex hyttor fiir befäl och tvenne penlerier, samt en 

,·armapparal. m. m. Hummet emellan gunrummet och främsta 

tornkammarskottet upptages ar arkeliet, livarifrån trapplucka 

leder till däcket. Om s1yrbord i arkeliet är krutdurken, 

om babord bombdurken, ar!illeri-uppbördsrummet, chefens 

penteri och apoteket, samt för-ut trenne underofficershyttor 

jemte gunrummets bulret. Från arkeliet leder midskepps en 

dtirr till tornkammarn, och bordrarts om tornkammarn äro 

passager eller gallerier som föra till besättningens rum. 

Bordwrts om dessa gallerier äro: om styrbord brödrum och 

kabyss, om babord war.r•rclosels m. m. I besättningens rum, 

som ifrån aktra tornkammarskottet sträcker sig till den tvärs 

öfrer fartyget befindtliga koll åren, och ll\arifrån trapplucka 

lt>der till däck, linnes om styrbord et.t uppbördsrum och 

henne proYiantrum, om babord en underofficershyll samt rum 

för kojer, säckar, backar m. m. Från besättningens rum 

leder midskepps en gang akter-ut genom !Yärskeppskol låren 

till maskinrummet, och fortsätter der emellan de båda, förli

gast i detta rum belägna ångpannorna. Bordvarts om ång

pannorna finnas äfven kollårar, lnilka sträcka sig akter-ut 

till bäddarue för de stora ångmaskinerna. styrbord om ång

maskinerna fins en destilleJ·ingsapparat, och om babord trenne 

små vacuummaskiner, lnilka underhålla vacuum i en kon

densor, hvaruti ångan från tornmaskinrrna, fläktmaskinerna 

och de på sidorna i maskinrul1lmet stående ångpumpmaski-
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nerna inströmmar. Från maskinrummet finnes uppgång till 

däck. Akter om ångmaskinerna är maskinuppiJördsrummet , 

som slutar med ett vattentätt skott cirka 9 fot. för oiu pro

pcllersläfven. Akter om denna stäf är prOJlellerbrunuen, 

som genomgår den . öfverhängande delen af akterskeppet. 

Akter om brunnen är rum för rorhufvudl't och styrsegmentet 

Under trossdäcket finnas rum fur ballast., kulor och 

bomber, uppböt·dspersedlar samt vattencisterner, lwilka sed

nare medelst rör stå i förbindelse med distilleringsapparaten. 

Ångmaskinerna för fartygets framdrifvande och manöue

raude äro tvenne, af t.illsammans 150 nominella häst. kratt 

Cylindrarnes diametrar å desamma äro hvardera 3-1:,:.1 ö tum, 

och pistonslagets längd 18, s s tum. ProtJellern är fyrbladig, 

och har 12,3 2 fots diameter och 16, •a fots stigning. 

De tvenne tornmaskinema äro af tillsammans 17 hkr, 

maskinerna för fläktames drif,'ande 9 hkr och vacuummasl<i

nerna tillsammans 5 hkr. Ångpannorna äro konstruerade för 

ett normalt ångtryck af 40 u per q1adraH erkturn. 

Fartyget har tvenne bogankare af Troolmans modell, 

tillrerkade i Motala. Det ena räger 19,a o centner, det an

dra 21,84 centner. Låringsankarne väga: det ena 5, s och 

det andra 6; s centner. Kettingarne till bogankarue äro 

h vardera 450 fot långa och af O, 9 G tums länkdiameter. 

Till · fartygets länspumpning kunna anrändas stora ma

skinernas läns- OCh luftpump, YflCUUUllllaskinernas luftpump, 

ängpumparue i maskinrummet samt centrifugalpumpen i torn

kammarn, hYilken · äfYen drifyes med ånga; hvarjemte i be

sättningens rum finnas trenne· svåra länspumpar som drifvas 

för hand. 
"John Ericssons" bestyckning utgöres af 2 st. ameri

kanska Dahlgrens-kanone1· af 15 engelska tums kaliber, Yä

gaude hvardera cirka 446 centner. Vigten af en massiv 

kula till dessa kanoner är 468 'itJ och krutladdningarne från 

35 till 60 'iiJ. De båda andra monitorerna blif\a till en 

böJjan bestyckade med 9 dec.-tums kanoner af ci1·ka 300 
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centners vigt, h rartill massiva kulan väger 160 'lE ; men 

dessa pjeser komma att framdeles utbytas mot andra, af 
ungefärligen samma kalib~r och vigt som de amerikanska 
15- tums- kanonerna. 

Besättningsstyrkan, primitivt beräknad till 50 man, är 

ökad till 80 man, för hvilka fartyget kan intaga proviant 

för 2 a 2-! månad och ratten för 3 reckor. Bränsle till 

ångpannorna rymmes för 144 timmars gång. 

Fartygets hufmddimensioner äro: 

Största längd i däck och rattenlinien = 
Slörsta bredd öfrer pansam . -
Slörsta bredd på Sl)anten . . . . . -
Djupgående ... . .... ... . . 
Däckets minsta höjr! öfver ' 'attnet 

205 fot. 
46, s 

" 38,6 7 , 

11,2 5 " 

l,. 6 " 

Byggnaden af de båda tornfartygen, hvarmed å Motala 

rarf i Norrköping nu arbetas, är redan långt anmcerad
1 

så 

att det ena, som kommer att kallas "Thordön", torde blit\a 

färdigt under innerarande sommar, och det andra närmare 

årets slut. 1\ostnaden för ll\'ardera af dessa fartyg, komplelt 

färdiga - bestyckningen inberäknad , uppgår till cirka 
900,000 rdr. 

Den bepansrade lwnonångslupen1. om hvars byggnad och 

leverans kontrakt äfvenledes blil\it afslutadt m~d , Motala 
mekaniska Yerkst.ads bolag, bygges i Motala 0ch är ämnad 
att. erhålla följande dimensioner, nem!.: 

St.örsta längd, cirka. . . . . . .. 96 fot. 

Slörsta bredd öfver pansarn ......... 23,s , 

Djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 
Däckets midskeppshöjd öfver vattnet, cirka 2 

" 
Bestyckningen skall Nlgöras af en 12-decimallums ka

non, vägande 503 centner; men innan dylik pjes hunnit · an

skaftas, kommer fartyget först att bestyckas med en af de 

9 dec.-tums kanoner af 300 centners vigt, hvilka vid Fin
spongs styckebruk bliflit för flottan tilherkade. 
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Maskineriet skall utgöras af en enkel, direkt nrkande 

ångmaskin för propeller, af minst 30 nomin. hä ~t. kraft, 

egande förmåga att under gynsamma förhållanden framdi'ifva 
fartyget med en hastighet af minst 7 knop i timnH: n. Kol 

skall kunna intagas för tre dygns förbrukning samt proviant 

och vatten för l O dagar, för 20 mans besättning. 

Fartyget bygges af jern, mycket fylligt och med flata 

bottenstockar midskepps; men skarpt mot ändarne - syn

nerligast för. Ett In·alfl'ormigt, bepansrad! kapell, af 41 fots 

längd och 14,3 fots bredd på midten, men afsmalnande och 

afrundadt mot ändarue, reser sig till 6 fots höjd öfver däcks

ytan; och under detta kapell, nära midten af rartygets längd, 

skall kanonen placeras för att, genom en å kapellets för

kant anbringad skottglugg kunna sl\juta direkt, med rigtning 

fr. o. m. l O graders elevation t. o. m. 2 graders depression, 

eller äfren ställas för kastning af bombrr med 32 graders 

elevation. Ångmaskineriet med tillhörande ångpanna, en del 

af skorslen m. m. inrymmes äfren under och skyddas af 

kapellet. 
Däcket, som räcker 9 fot akter om stäfren, och der 

bildar en sköld öfver propellern och balanceroret, är, tillika 

med dess bepansring, starkt sluttande utåt sidorna, och borel

varts långs hela fartyget sammanlöpande med sidobepansrin

gen, som nedåt vattenlinien och lill cirka 21 fot derunder 
är afruudad i cirkelbngt. Äfven på sidorna om kapellet är 

däcksbepansringen vid dess förening med kapellets sidoväggar 

afrundnd, så att i rinkeln emellan kapellet och däcket på 

sidorna derom, äro ytorna conkara. 
Fartyget har icke någon köl. Stäfrarne äro af smidt 

jern, och spantjernens öfre ändar, inböjda i cirkelbugt, ut

göra däcksbalkflr. Spantens nedre delar äro förstärkte med 
l fot höga bottenstocksplåtar med hörnjern, på hvilka,· och 

emellan främsta och aktersta tvärskotten ligger en Yattentät 

durk eller inre botten, hvarigenom faran af grundsättning 
minskas. Bordläggningen är i botten O, 3 1 tum tjock, och 
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uppåt något. tunnare, samt fortlöper å S]Hmtjernens öfre in
biijda delar, bildande för och akter samt på sidorna om 
kapellet ett plåldäck; men under kapellet finnes icke något 
däck, ej heller däcksbalkar, utan går detta rum ända ned 
till plåtdurken. 

Däcks- och sidopansarn, hvilken sednare räcker cirka 
2! fot under vattenlinien, hvilar på en underbäddning eller 
backning af trä, af 6 tums medelljocklek, fästad till plåt
däcket och sidorna medelst dertill nitade l jern; men ka
pellpansarn göres helt och hållet af jernplåt, fästad till de 
i lnalii'orm böjda hörnjernen, hYilka bilda stommen till ka
pellets sidor och tak. Fi!ir och akter om kapellet är däcks
och sidopansarn af dubbel jernplåt, tillsammans O, 1 tum 
tjock, med förskjutande skarf\'ar fastbultad till träbacknin
gen; men styrbord och babord om kapellet, är däcks- och 
sidopansarn, likasom kapellets pansar sammansatt af cirka 
O, • tums tjocka plåtlag med förskjutande skarfvar, utgörande 
tillsammans en -tjocklek som, nedåt däcket och invid kanon
porten uppgår till 5 tum; men så väl uppåt som akter-öfYer 
aftager tills ungefärligen hälften. Kanonp.orten af smidt jern, 
och inrättad så att den lätt och hastigt kan nedfäJ.Ias utåt 
samt åter tillslutas, har på midten en godstjocklek · af 
8, 3 3 tum. 

Kapellets och däckets form är följaktligen så beskaffad, 
samt pansarns tjocklek så afpassad och fördelad, att direkta 
kulskott, som träffa fartyget för-ifrån och i dess egen skott
linie, ej böra tillfoga detsamma någon betydlig skada. l 
denna direktion utgör fartygets skottyta endast 91 qvadratfot. 

Rummet under kapellet begränsas sid1·ägen eller bord
\ai·ts af långsåt löpande jernskott, hvilka, följande kapellets 
mot ändarue afsmalnade form, stöta emot de der befindtliga 
tvärskotten. Emellan långskotten och fartygets sidor finnas 
bordva1'ts tretton afdelningar eller rum, skiljda från bvar
andra med·elst vattentäta tvärskott, och till större delen fö'r
sedda med, i möjligaste mån vattentätt slutande dörrar, 
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h1ilka kommunicera med midskeppsrummet under kapellet. 
Alla dessa skott utgöra tillika förbindningar .i rartyget och 
uppbära kapellet, jemte däcket på sidorna derom. Bordvarts
rummen utgöra hyttor för chef, seeond och maskinister, 
kök, watercloset, uppbördsrum och kollårarf Under för
däcket är midskepps, och förenadt med kanonrummet el t 
laddningsrum, och på sidorna derom krut- och bombdurk . 
För om laddningsrummet finnas proviant- och utredningsrum; 
under akterdäcket rum för eldarne, samt längst för och 
akter rum för ballast,·at.ten, genom hvars insläppande far
tyget kan något nedsänkas, så att det blir mindre sårbart. 

Midskeppsrummet under kapellet är medelst ett, något 
akter om midten befindtligt tvärskott, afdeladt uti tvenne 
rum, hvaraf det aktersta utgör maskinrum och det främsta 
kanonrum. Öfver maskinrummet finnas trapp- och ventile
ringsluckor å kapellets tak; på sidorna om ångpannan pas
sager, och midt för dessa, å skottet mellan maskin- och 
kanonr11mmet dörrar. Samma skott är äfven försedt med 
luckor och ventileringsrör för krutrökens afledande från ka
nonrummet. Kanonen med sin la\ett 11\·iJar på en, cirka 
6! fot öfver bottendurken anbringad km·sör, bYars läge vid 
direkt skjutning är horizontelt. Kursörens aktra ända fast
hålles med ledbultar vid skottet som skiljer kanon- och 
maskinrummen från hvarandra, under det att främre ändan 
samt ruidten hvilar på tvenne tvärstycken, hvars med ögon 
försedda ändar äro krängda öf\er fyra stycken, vid kursörens 
yttersidor, emellan bottendmken och kapellets tak vertikalt 
anbringade jernstöttor eller kolonner af 4 tums diameter, 
hvilka under tvärstyckena äro gängade och försedda med 
derå passade skrufhjuL På dessa skrufbjul hafva tvär
styckena si;tt stöd, och när kanonen skall ställas för kast
ning nedskrul\as hjulen, medelst å tvärstyckena anbringade 
evighets-skrufvar, försedda med vefvar, då t1 årstyckena och 
följaktligen äfven kursörens främre ända nedsänkes, under 
de t den aktra endast rör sig omkring led!Jultarne. Genom 
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denna procedur kan kanonens bakre del nedbringas på en 

kastrlyna, sammansatt af trä och cautschuck och innesluten 

i en låda af jern, som hvilar llå starka bottenförbindnino-ar 
o ' 

oc h medel~! förutnämnde Yertikalstöttor till en del uppbäres 

af pansarkapellet, så att tryckningen som uppstår vid skott

lossningen fördelas. Vid kastning måste laddningen ske ut

ifrån genom porten; men då kanonen är ställd för direkt 

skjutning Yerkstalles laddningen utan att porten behöfYer 

öppnas, och derigenom att mynningen med talja och hand

kraft dumpas tillräckligt, för att medgil\a Yiskning, ladd

ning och ansätlning, från det midskepps under fördäcket 

belägna laddningsrummeL Efter laddningen bringas mynnin

gen åter midt för porten, so m icke öppnas förr än skottet 

skall alfyras; och när detta skett tillslutes porten ögonblick

ligen, medelst en till densamma fästad motvigt. HeCLtlen 

upp(ages af en ångpiston, i en öf\·er ångpannan horizontelt 

och långskepps liggande ångcylinder, derigenom att piston

stången sammanlänkas med laYettens bakre del. Kanonen 

kan ät\en sättas till bords och bringas in medelst samma 

inrättning. 

Rummet under kanonen lemnar utrymme för servicen, 

och denna plats är äfven afsedel för besältningens logerande . 

Längst akter i kanonrummet är, uli kapellets tak en 

öppning af eliptisk form, omgifven och öfvertäckt af ett be

pansradt st:yrhus, som höjer sig tre fot öt\er kapellet. Uti 

och under detta styrhus, som är försedt med flera utkiks

hål, och som är rymligt nog för trenne man jemte ratten, 

verkställes fartygets styrning och manörrerino- samt sido-
e' 

riktningen, som är iimnad att underlättas medelst ångas di-

rekta användande i reaktions-rör. Reaktions-apparaten regle

ras af rormannen eller befälhaf1'aren. Fran styrhuset leder 

språkrör till maskinrummet. Styrhusväggen, sammansatt af 

jernplåtar, är å förkant 7, s tum tjock; å sidorna 5 tum och 

å akterkant 2,s tum. Taket är sammansatt af jernplåt och 

trä samt inrättadt så att. det i händelse af behof kan borttagas. 
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Ventiler med glas och jernportar anbringas å kapellets 

tak, som detjemte förses med en gångplan å hva1je sida 

med tillhörande barriere; äl\en däcket omgifvcs borelYarts 

af stöttor och räcke. 

Denna, efter ny modell konstruerade kanonslup, skall 

vara färdig mot sl utet af innevarande sommar, och kommer 

att kosta 1:32,000 rdr, artilleriet oberäknadt. 

Fyrfartyget, ämnadt att förläggas å Utgrunden i CaJmar 

sund, bygges vid Bergsunds mekaniska verkslad och erhåller 

följande dimensioner: 
Längd. öt\erallt ............. = 93, .o fot. 

dito i vattenlinien . . .•.. 

Slörsta bredd i relingen .. 

dito dito i valtenlinien 

Djup i rummet ...... . 

Djupgående akter ..... . 

= SO,so , 

= 24,s o , 
- 21,s2 , 

= 11,70 " 
7, 75 " 

Fartygets storlek, form och inredning, öfverensstämmer 

i det .allr!l närmaste med de å Kong!. skeppsvarfYet i Carls

krona, för lots- och fyrinrättningens behof sednast, af ek 

byggda fyrfartygen "Sydostbrottet", "Grundkallen" och "Fal-

sterbo", In·ilka likasom det nu ifrågavarande är apteradt för 

t.-enne fyrar; men då byggnadsmaterielen deremot är af jern, 

och af starkare dimensioner än å något annat, här i landet 

förut byggdt jernfartyg af samma storlek, har man ansett 

det vara lämpligt att här meddela en kort byggnadsbe

skrifning: 

Köl och stäfvar blifva af smidt jern och l decimaltum 

tjocka; kölens höjd 8 tum och stäfvarnes bredd pr mediu_m 

något mindre. 
'Spanten, fördelade med · l, G 6 fots afstånd sin s emellan, 

blifva af 2, 9 2 X l, s s tums spantjern, och räcka upp öfver 

däcket till ledstången. Spanthalfyorna förenas öt\er kölen 

med o, 31 tum tjocka bottenstockspi åtar, h vilka nitas till 

spanten och förses med ,-åghål. 
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Kontraspant eller spantförstärkningar af 2,o 9 tums hörn

jern, anbringas och fastnitas till alla spanten, el'ter botten

stockens öfverkant och vidare upp till däcksbalkarne. 

KölsYiuet, 6 tum högt, sammansättes af O, 3 1 tum fjock 

plåt, samt till densarll!na i öfver- och underkant fastnitade 

2, o 9 X l, u tums dubbla spanfjern. Kölsvinet fastnitas till 

kontraspanten samt till de å botlenstockarnes motsatta sida 

i öt\erkant anbringade hörnjernen. 

Bordläggningen, af ralsade plåtar, skall hafra följande 

fjocklek, nem l igen: l: a eller kölstråket O, 52 tum; 2:a strå

ket O, 4 2 tum; 3:e och 4:e stråken O, 36 tum; 5:e, 6:e och 

7:e stråken O, 3 1 tum; 8:e eller stråket mi d t för däcksbalks

ändarne O,a s tum; relingsplåtarue 0,26 tum och p Iåtarne 

genom hl"ilka de nedre klysrören utmynna O, s a tum. Till 

kölen och stäfrarne nitas bordläggningsplåtarne med dubbla 

nagelracler, äfrensom klysplåtarue och de vertikala eller 

tränäxlarne; men ·de horizontela eller långskeppsväxlarue 
nitas med enkla nagelrader. 

Ö fra däcks balkar blifva af fur,· hö<Ya 7 9 tum· buD-t 
o ' ' o 

5 tuiu; tjocka långskeppsvägen 4,1 1 tum, med undantag af 

balkarne vid spelposterna, h vilka blifva 5,4 2 tum tjocka. 

Balkarne fästas till sidorna medelst plåtknän, nitade till 

spantflänsarue och bultade långskeppsvägen till balkarne. 

Å dessa plåtknän anbringas trärskepps korta spantjernsvägare, 
IH'arpå balkändarue hvila. 

Däcksplåt, af 0,2 1. tums tjocklek och 1,3 a fots bredd, 

anbringas ofranpå alla däcksbalkarue bordvarts, och räcker 

från fören till aktern. Den bröstas öfver spantflänsarne in

till bordläggningen, h vartill den förenas medelst 2 5 X 1 s 1 

. ' ' 
tums spantjern, som fastnitas till såväl däcksplåten som bord-

läggningen, samt fastbultas till däcksbalkar•ne med klink

bultar, af bvilka de yttre äfven gå genom waterbordet. 

Mellandäcksbalkarne, som äro af klenare dimensioner 

än de öfra, fästas till sidorna eller spanttlänsarne medelst 
plåt lappar. 

Oäcksstöttorna, hYilka räcka ned och bullas fill köl

svinet, blifYa af 2,o 9 tums rundjern. 

ÖfYer och under de nedre klysen anbringas klysband 

af llörnjern och plåt. ÄfYen mastspåren och spåret för pall

stöttan göras af hörnjern och plåt. 

Roret tillrerkas af dubbla 0,21 tum tjocka plåtar, med 

hjertstock af smhlt jern, 3 tum i diameter. 

Slingerkölar, tvenne på hvarje sida om kölen, 55 fot 

långa och l fot höga af 0,41 tum fjock plåt, fastnifas fil! 

fartygsbotten medelst hörnjern samt stråfras med bultjern. 

Ledstången och ö fra däcks waterbord blifva af ek; det 

sednare bröstas ö[\er spantflänsarue så att det fogar hitt 

intill bordläggningen, samt bultas upp-och-ned till däcks

balkarne. Å waferbordets öfverkant fogas ett hörnjern, som 

nitas till relingsplåten, och fäsfes med träskrufvar fil! water

bordet. Mellandäcks-waterbordet blir af fur, äf\·ensom öfra 

och mellandäcks planbeklädnad samt garnerinJ.!en. 

Ankarkran, tillika utgörande bogspröt, bogankardäfvertar, 

båtkranar, pollare, pumpspel, klys, kettingsbanor, spygatter, 

pumpar, Juckekarmar m. tl. inrättningar på däcket, tillverkas 

l likhet med lwad ·å fyrfartygen i allmänhet är brukligt. 

Allt jernbeslag galvaniseras. 

Masterna, å hvilka fyrapparaterna medelst wincl1er upp

hissas till 39 fots höjd· öfver vattnet, hafya 35,, fots afstånd 

från hvarandra, och äro på öfra däck omgifma af fyrhusen, 

uti hvilka fyrapJlaraterna hvila på ställningar när de äro 

nedfirade, och erhålla erforderlig putsning och skötsel. Till 

dessa master finnas tvenne loggertsegel, hvilka i förening 

med en klyfvare och en stagfock begagnas, för att i llän

delse Förtöjningarne skulle springa, dermed manönera fartyget. 

Fartyget förses med 7 st. vattencisterner, rymmande 

4,200 kannorl samt 3 st. oljecisterner af koppar, rymmande 

tillsammans 800 kannor. 
Förtöjningen kornmer att bestå af ett s. k. Musbrooms 

ankare af 41 centners vigt, å hvilket läggen och röringen 

" 
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iiro af smidt jern, men det skålformiga hufntdet af gjut
jern - samt tillhörande keltingar af l,• tums länkdiameter. 
Oe tvenne bogankarne blil'va af respectire 24 och 16 cent
ners rigt och rarpankaret 2 centmr. 

Detta fyrfartyg, ]nars kostnad komplett färdigt, men 
utan ankare, keltingar och fyrapparater, kommer att uppgå 
till 80,000 rdr, skall enligt kontrakt aflenmas till kronan i 

slutet af Juni månad inneYarande år. 

Transportångfartyget är ämnadt att för lots- och fyr
inrättningens behof an rändas, dels för transport af materiaHer 
och effecter till byggnads~, fyr- och lotsplatser, dels vid ut
läggning och intagning af större bojar och prickar, dels ock 
för verkställande af inspektionsresor. Det bygges af jern 
Yid ingeniör w. Lindbergs varf och mekaniska verkstad i 

Stockholm; är red an till större r! elen färdigt, och' kominer 
att under nästinstundande Maj månad leYereras. 

Hufvuddimensionerna äro: 
Längd öfverallt . ... .. .. . .... . = 83 fot. 
dito i Yattenlinien ... . . - 76 

Slörsta bredd i relingen .. . - 18,7 5 ·" 
dito dito i vat.tenlinien . - 16 

" Djupgående akter ... . . 6 
" styrlastighet . . . . . . . . . . .. . - o, 7 ,o " 

Fartygets konstruktion är lämpad för sjöduglighet och 
snabbgående, i den mån dessa egenskaper kunna åstadkom
mas hos ett ängfartyg af så srnå dimensioner och med · nå
gorlunda bärighet samt försedt med taklitJg, och hv.ars ma
skinkraft uppgår till endast cirka 25 .hästar. Fordringarne 
med afseende på snabbgående äro: att fartyget under ånga 
och med förbrukning af 6, högst 7 kubikfot kol i timman, 
skall unå.er någorlunda gynnsamma · omständigheter göra 
minst 9 knops fart. 

Köl och stäfYar äro af 2, 9 X O, 5 2 tums smid t platt
jern. Rorståndaren är 3,s 3 tum bred .och lika tjoc,k som 
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stäfvarne och kölen . samt förenad till den sednarr medelst 
en under prOJleller-iippningen anbringad sköldplåt af 0, • ~ 
tums tjockl ek. Spanten, fördelade med 2 fots afstånd ifrån 
h1arandra, äro af 2,o s X l, • 5 tnms spanijern, förenade 
öfrer kölen med IJottenstockar af samma dimensioner som 
spantjemen. Bordläggningsplåtarne äro 10 å 12 fot långa, 
cirka '2, 5 fot breda midskPpps, men aftagand e mot stäfntrne. 
De t1enne understa gångarne eller stråken äro 0,2 6 tum 
tjocka; tredje stråket O, 21 tum; fjerde stril k et O, .. tnm ; 
brrghnltet 0,2 1 tum och relingsstråk et O, ' o tum tjockt. 
Stät\ar, köl och alla l\'iirlaskar nitas meil dubbla nagelrader. 
Horet af O,a t tums plå t, har !ljertstock af smi dt jeru , hvars 
diameter är 2, 3 tnm i ö fra och l, n tum i nedra ändan. 
Maskinrnmnwt är afskiijdt med tYenne Yaftentäta helskott af 
jern n, 1 6 tum tjocka och förstärkta med hörnjern. Däcks
balkarne äro af fur, 4,6 tum höga och 3, a 3 tum tjocka, 
fästade till spanten medelst pl åt knän. Däcksplankorna 1, 67 

tum tjocka. Waferbordet och däcksplankorna äro af fur, 
men ledstången och lnckekarmarne af ek. 

Inredningen akter om maskinrummrt består af en sa
long, 12 fot lång, och utanför densamma på akterkant en 
t.rappgång, med hytt på ena och watercloset på andra sidan. 
Kommunikation med däck sker genom en kapplucka, an
bringad pä al<terkant af ruffen , hvilken sednare höjer sig 
2,2 5 fot öfver däck, och räcker öfYer så väl gången som 
salongen och större delen af maskinrummet, med rymliga 
gångbord å diicket på båda sidor om rnffm Nedgång till 

maskinrummet finnes på ruffens styrbordssida. För om ma
skinrummet och tYers öfYer fartyget är lastrum , 8 fot långt, 
med lucka på däck. Längst för-ut , med nedgäng på akter
kant af backen, är kök med kabyss, och i gången penteri 
på ena sidan och klosett på andra sidan, samt skans eller 
rum för besättningen jemte maskinisthytt på akterkant. Kol
boxarue på sidorna i maskinrummet Jemna utrymme fö r 

ci rka 600 kubikfot stenkoL 
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Fartyo-et är skonerttakladt, med tvenne master med 
korta stä·n~e r, två galTelsege och en stagfock 

Maskineriet utgöres af en du!Jbel, vertikal högtryck
nings-ångmaskin af 25 hkr för dril\ande af propeller, hvilken 
sednare medelst en lätthandterlig kopplingsmuff kan afkopplas 
för att lätt gå rund då fartyget framdrifves endast med se
gel. Ångpannan har messingstHI.Jei' och är konstruerad för 
ett normalt ångtryck af 60 'ih per qradrat-verktum. 

Fartyget med maskineri, inredning, takling och erfor
derliga inventarier, komplett färdigt , kostar -!0,000 rdr. 

H. F. 

Till Förvallningen af Sjöäl'cndena ingifne be
rättelse om Räddningsväsendet för skepps
bt'Ulne å Sveriges kustel' undet' åt· 1865. 

Den utreckling räddningsväsendet år från år erhåller å 
de srenska kusterna, är en - i mensklighetens sak -
glädjande företeelse. 

Men äf\·en oafsedt det gagneliga uti lifräddningsväsendet, 
såsom institution, har denna sa k mycket helsosamt inverkat 
pt1 befolkningen, vid och i närheten af stationema, som förr 
vid strandningar företrädesris tänkte på gods och last, glade 
öfver att rleras strand välsignades. En del af dessa personer 
hafva numera, genom inträdandeL bland räddningsmanskapet, 
åtagit sig skyldighet att försöka rädda menniskolif, hvarige
nom denna sak framstått klarare för dem än hittills; och 
utan a!Jt t:Yifvel, blifver denna skyldighetskänsla så smånin
o-om förenad med ambition; - och utrustade med sådana 
"' egenskaper, böra de svrnska lifräddnings!Jåtarne kunna komma 
att uträtta allt ln·ad af dylika ä1· att förvänta; ty flertalet af 
manskapet i desamma äro både raska och vana båtkarlar, 
samt hafva starka och härdad e kroppar. 

l, 
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Under det förflutna året har i Kalmar en fullständig 
båtstation blifYit ordnad och från sist!. Oktober färdig att 
börja sin verksamhet. 

Upprättandet af de å Bohuslänska kusten så nyttiga 
stat ionerna har pågått, så att ordnandet af station Smögen 
instundande Maj blifYer afslutadt. 

Vid de 3:ne strandningar, som den 31 sist!. Maj ägde 
rum ,·id Torekow, visade sig, att denna station, som endast 
har raketapparat, väl behöfde förses äfven med en lifrädd
ningsbåt. Under försöken att berga besättningarne, sönder
slogs en af kustbåtarne, och en annan nödgades 2:ne gånget·, 
fylld med vatten, å tenända till land; allt till följd af bå
tarnes mindre lämpliga egenskaper vid dylika tillfällen. 

Till samtliga båtstationerna äro imder året utdelade !if
bälten af kapten Warels modell, hilka hafva visat sig all
deles förträfl'liga. För att gifva båtbesättningarne kännedom 
om och tillit till dessa bälten, fin go roddrarne (vid se dnasie 
inspektion af stationerna) med dessa bälten på hoppa i ~j ön, 
och under experimenten, då karlame höllo sig orörlige, 
uppburo·s de så att hufvud och en del af skuldrorna var 
öfver vattenytan. Äfvenledes har till hvm·je båtstation an
skaffats en Jiqvid kompass~ af Deuts mycket förordade "boat
compass" modell, ln'ilka förfärdigats i Stockholm. 

Vid sednaste inspektionsresan befanns alla inventarierna 
'id stationerna uti god t skick; ordningen och disciplin bland 
manskapet var god. Under året har icke någon sorts in
dragning å lönerna såsom bestraftbing ägt rum. 

Vid de samtliga stationerna hafva under året blifvit 
räddade tillsammans 52 personer (se bilagan); ett fartyg 
inbringats i hamn; räddningsbåtarne hafya användts 5 ser
skilda gånger och raketapparat Yid 2:ne tillfällen. 

Carlskrona i .Januari 1866. 
A. R. CRONSTEDT, 

l. f. Inspektör l(ir Riiddnint;sväsendc! i Riket. 
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Några ord om ångbåtsfarten från Stookholm 

under de senare åren *). 

Frågan, huruvida ångbåtsfarten från Stockholm under 

de senare åren till· eller aft.agit, torde vara svår att med 

tillförlitlighet besvara. Å ena sidan hafva åtskilliga äldre 

fartyg blifvit af nyare undanträngde och andra i följd af 

jernvägarnes inflytande måst afbryta sina gamla turer, men 

å andra sidan har genom införandet af mera bränslebespa

rande maskiner det blifvit möjligt att med ångbåt besö1ja 

forslingen äfven af sådana varor, hvilka rj kunna tåla annat 

än en ytterst låg frakt. Derigenom hafra under de senare 

åren nya fält för ångbål'ars verksamhet öppnats och rörelsen 

å dem utvecklat sig hastigare och mera än man väntat. 

Utan att göra sig skyldig till för stort misstag, torde man 

derföre kunna antaga, att ångbåtsrörelsen snarare till· än 

aftagit, ehuru de kapitaler, som äro i ångfartyg nedlagda, 

äro på olika sätt fördelade mot förr. 

Ångbåtsrörelsen på Norrland intager utan jcmförelse 

främsta rummet; den ofantliga trädvarurörelsen i Norrland 

har betydligt ökat de norra orternas behof; de numera bil

liga frakterna och de snabba resorna föranleda köpmännen 

att endast nödfallsvis anlita seglande fartyg för sin tillförsel; 

detta, jemte de stora arstånden som göra att resor landvägen 

ej komma i fråga så länge sjöfarten är öppen, har fram

kallat en rörelse, om hrars liflighet man svårligen kan gi)ra 

sig ett begrepp utan att ha haft tillfälle att från Stockholms 

kaj betrakta densamma. Alstrad som den är, genom de norr

ländska skogarne, skall denna rörelse sannolikt oförminskad 

fortgå tills dessa försvunnit , eller, man vore vid betraktandet 

"") lnsä nclt. 
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af den mängd dryckeP . aror som inga r i den norrländska 

Yaruskeppningen från Stockholm, snarare frestad att säga -

förrunnit; dessa fat och läglar Ieruna i sanning en tydlig 

förklaring öfvet· orsaken hvarföre Norrland, i trots af de 

stora summor som ditströmma, förblir lika fattigt som förr. 

År 1865 sysselsattes å orterna norr om Stockholm ej mindre 

än 18 ångfartyg af från 35 till 160 hästars kraft, hvilkas 

sammanlagda värde uppgick till omkring 21 millioner riks

daler. Sammanlagda hästkraften för alla fartygen var 1,660 

och antalet passagerare, som de enligt besigtningsbetyg hade 

rättighet att föra, 6681. Beloppet af frakten, som dessa 

fartyg inseglat, är, då detta skrifves, ej möjligt att med sä

kerhet uppgifva, men torde kunna anslås till en million 

riksdaler. Än vanskligare vore försöket att göra en sanno

likhetsberäkning öfver behållningen af deras verksamhet, då 

fartygens förmåga i detta hänseende är mycket olika. För 

att visa hur olika denna förmåga kan vara och hur mycket 

senare tiders förbättringar i ångmaskineriet bidragit till be

:;paring af ångfartygets största utgiftspost - bränslet, torde 

följan,de uppgiftet· om tvenne af de större på Norrland gående 

ångfartygen, llVilkas lastdryghet är ungefär lika, ej sakna 

intresse. Det ena, ett skofvelfartyg, byggdt för omkring 8 

år sedan, kostade färdigt 300,000 rdr och bränner 38 a 40 

k. f. stenkol i timmen; det andra, ett propellerfartyg, kostade 

165,000 rdr och dess kolåtgång är 17 a 18 k. f. i timmen. 

Lägger man härtill, att ett propellerfartyg då det är lastadt 

förlorar långt mindre af sin hastighet än ett skofvelfartyg, 

så inses lätt hur högst olika förmågan att lemna behållning 

måste rara hos dessa tvenne fartyg. I sammanhang härmed 

kan nämnas, att rederiet för ångfartyget Dana kasserat far

tygets gamla maskiner och låter insätta nya, med beräkning 

att besparingen af bränsle och vinsten i lastutrymme snart 

skall ersätla kostnaden för denna förändring. 

Ångsluparne ocb de halfdäckade smärre ångfartygen 

intaga numera elt ej O\igtigt rum bland Stockholms ångbåts-
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flotta. At hvilket hi\11 af Stockholms orngifuingar man vän

der sig, märkes inflytandet af deras verksamhet. Förr, då 

dyrheten att komma till och från laudet gjorde, att endast 

mera förmögna personer kunde bestå sig ett landtstäl!e, rar 

dessas antal äfven inskränkt; nu, se.dan hYarje vik och 

hvarje brygga flere p:ånger om dagen anlöpes af ångslupar, 

som för billigt pris fortsh:affa ej allenast personer, utan äf

ven hushållels förnödenheter äuda till bref och tidningar, 

äro långt flera familjer i tillfälle att utbyta hufvudstadens 

qvalm mot en friskare luft, och följden häraf har blit\it 

att landtställenas antal långsåt stränderna närmast staden är 

från år ökas, så att på sina ställen, så·som vid Skurusund 

och Edsviken, de snart sagdt bilda en gata, In·ars farbaua 

är rattnet. Det växande antalet landtställen åtenerkar på 

ångsluparnes rörelse, så alt ställen finnas, dit ångslupslägen

het gifves ej mindre än 4 gånger i timmen. År 1865 un

dergingo 53 dylika fartyg besigtning, och man torde således 

kunna antaga att 48 a 50 voro i verksamhet inom Stock

holm och dess närmaste omgifningar. 
Af redan nämnda orsaker, har det blifvit möjligt att 

under de senare åren åstadkomma en ångbåtsrörelse ej alle

nast lifiig och redan af mycken vigt för hufmdstadens till

försel, men anmärkningsvärd äfven derföre, att den inom få 

år alldeles omskapat flerhundraåriga vanor och bruk. Oe 

ångbåtsbefälhafvare, som, ännu för 10 a 12 år sedan, hade 

sig ålagdt att under den mörka tiden af dygnet afgå ifrån 

eller ankomma till Stockholm mälarvägen, hafva säkerligen 

i friskt minne den ständiga oro, som orsakades dem af, och 

hur svårt det var att undvika ett slags stora flata båtar eller 

ökstockar, rodda af 2 till 6 personer, om morgnarne på väg 

till staden fyllda af landtmannavaror, om aftnarne på väg 

derifrån tomma på varor, men med roddrame fulla i stället. 

Dessa farkoster hafva nu nästan helt och hållet försvunnit 

från Stockholms hamnar; blott en och annan visar sig stun

dom, påminnande om hur det var "förr i \'erlden", fast delta 
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"förr" här ej är mer än 5 å 6 år gammalt, ty inom denna 

korta tid ltafva de blifvit undanträngda af ångfartyg. Sedau 

nemligen fördelame af rnaskiner efter Wool!1s system blifl'it 

bekanta, bildade sig kort efter Inarandra tvenne bolag, som 

vid Brrgsunds Yerkstad bestälde ltvar sin ångbåt, afst'dd att 

på skilda båll från egendomarne \'id Mälarens stränder och 

på dess öar föra passagerare och landtmannavaror till Stock

holm. Företagen lyckades. Inom ett år hade rörelsen så 

vuxit öt\er de små fartygens t de äro 82 fot långa, 14 rot 

breda och 5 fot djupgående, samt göra 8 knops fart med 

en bränsle-åtgång af 2. 5 k. f. kol i timmen) förmåga, a ... ! t 

hvartdera bolaget måste beställa ett nytt af större dimen

sionrr ( 100 fot långt och lli, 5 fnt bred t). Men ä f\ en detta 

synes ej Yilja förslå, så att det ena bolaget nu har ett tredje 

fartyg under byggnad, nch den först byggda lilla ångbåten 

måste nu uppsöka andra fält för sin Yerksamhet, sedan den 

haft oturen att redan t1å gånger bli för liten för rörelsen. 

Tvenne andra bolag hafm sedan ti llkommit med lmut sitt 

fartyg, så att denna rörelse snart sysselsätter 7 fartyg. Ök

stodwrne äro, som f'agdt, försvunna; i deras ställe ser man 

nu lnarje morgon de små ång!Jåtarue inkomma, fullastade 

eller rättare "fnllstaplade" med tor:paror af alla slag, både 

åkerns, trädgårdens och ladugårdens alster; jennäl bröd i 

stor mängd. Landrmannen behöf\rr nu t'j stort Hera timmar 

än förut dagar för att föra sina varor till torgs, och spar 

således både tid och arbetskrnfter, då nu blott en person 

behöt\er åtfölja varorna. Jerfllägarne kunna ej komma att 

störa nde inverka på dessa ångbåtars rörelse, oc;h de hat\a 

derigenom sannolikt en framtid för sig. 

Återstår nu att omnämna en aunan, nyligen tilllwmmrn 

led för ångfartyg. 

År 1860 Yi sade sig i Stockltolms hamnar ett der~tädes 
ej förut sed!, ovanligt slag af fartyg. Klumpiga till formen, 

men grannt och brokigt målade; bogen obetydligt högre än 

fartyget midskepps, llH' ll akterskeppet deremot resande sig 

mera , i tydlig afsigt att få de tn·urn: kajulföuslren, hvilka 

aldrig saknades, högt nog öfver Yattnet. De ruru taklade 

med trå master; stormasten, stagad något för·öf\er, hade 

ett bomsegel; fockmasten, stagad akter-öfver, ett sprisegel. 

stagsegel funnos ej. Jernlastade, förde de sina däck ej en 

fot öfrer ratlnet , och Mälarens större f]erdar kunde således 

för dem rara farliga oceaner; man antog således, alt de 

från början ej varit ämnade aH befara ens så stora hal'. 

Och man hade rätt. Strömsholms kanal hade blifrit färdig, 

och från hjerlat af landet, frän Dalarnes insjöar, hade dessa 

fartyg genom de öppnade slussarue funnit sin 'äg, och ba

dade sig nu i salt vatten, d. v. s. så pass salt som det be

stås på Stockholms ström. 

Oeras segelyta var dock liten och deras seglingsegen

skaper af högst underordnad beskatrenhet, i följd hv1:1raf 

deras resor blefvo alltför långsamma. Snart insåg man detta, 

och deras dag rar kommen; de hade hunnit hafvet, men 

med detsamma var deras dom afkunnad. Deras antal niin

skas efterhand, och tlera a{: dem hafm nu nedstigit till en 

blygsammare men för dem lämpligare sysselsättning, i egen

skap af pråmar. Årrt efter byggdes tvenne ångfartyg med 

trädbordläggning på jernspant, afsedela endast för fraktgods, 

och af sådant fingo de redan från början fullt upp, så att 

de på ett år lära hafva inseglat. nära lika mycket som de 

kostat i inköp. Men den långa vägen från SmedjetJacken 

till Weslerås, der en passagerarebåt kunde trätras, gjorde 

att de äfven fingo hvad de ej varit ämnade för -- passa

gerare. Så uppstod tanken på att anskafla passagerare

fartyg, och tveune sådana hafva blihit byggda, det ena vid 

Bergsund, det andra viq Motala - det senare ett af de 

många framstående berisen på kapten Ca1·lsunds stora för

måga. Ty det är ingen lält sak, att inskränkt inom tie di

mensioner, som Strömsholms kanals slussar medgil\a, neml. 

63 f. läugrl , 17 f. bredd och 4, 5 r. djupgående, och med 

anspråk på uågorluuda beqYiimlig!Jet , bygga ett fartyg med 
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hyttor och sofplatser, men ändå trmligen snabbgående. Denna 
uppgift har kaplen Carlsund löst så, att troligen ingen gör 
det bättre. 

Ångfartygens antal för denna fart har efterhand ökats 
till 6, deraf 4 för fraktgods och 2 för passagerare, till ringa 
fromma för W esterås-fartygen, h vars rörelse genom deras 
im:erkan betydligt aftagit. 

Ångbåtsfarten på Norrland såsom den betydligaste, ång
sluparnes verksamhet i Stockholms närhet, samt farlen på 
~Iälaröarne och på Strömsholms kanal såsom den senast 
öppnade, har nu blifvit omnämnd. Om den öfriga ångbåts
rörelsen är ingenting att orda; den har fortgått utan några 
nämnvärda förändringar. 

Länge har omtalats planer att åstadkomma ångbåtsfart 
på England och Holland, men hittills har det stannat vid 
planeroa - ett förhållande så mycket mera att beklaga, 
som vi i Sverige utan tvifrel skulle kunna bygga fartyg, 
hvilkas driftkostnad skulle bli mindre än de utländska far
tygs, hvilka på senare åren besökt Stockholm och hvilkas 
jemnt stigande antal tyder på, att farten måtte löna sig. Ett 
belag har dock bildat sig, som i vår kommer att sätta tvenne 
fartyg i gång emellan Stockholm och Hamburg genom Rends
burgs kanal. De äro afsedda uteslutande för fraktgods, och 
som slussarne i nämnde kanal ej medgifva särdeles stora 
dimensioner, har man, för att skalfa så stort lastutrymme 
som möjligt, förlagt befälets och maskinpersonalens hyttor 
öfver maskinen samt besättningens rum akter-ut i skarpet. 

Antalet af de svenska ångfartyg och ångslupar, som 
under år 1865 dels hade Stockholm till ena ändpunkten för 
sina resor, dels hade sin verksamhet inom staden och dess 
närmaste omgifningar, utgjorde 124, med en sammanlagd 
hästkraft af 4,526. Sammanlagda antalet passagerare, som 
dessa fartyg hade rätt att på en gång föra, uppgick till 
20,700. Ins. beklagar, att han ej är i tillfälle att lerona 
ens en ungefärlig uppgift å deras besättningsstyrka. Det 
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inses dock lätt, att eU ej obetydligt antal persom·r å dem 
hafva sysselsättning, och det ligger i sakens natur, att ett 
eget slags sjöfolk å dessa fartyg utbildas, väsendlligt skiljdt 
från dem som äro å seglande fartyg anställde, men deremot 
förvärfvande sig egenskaper som ingalunda äro att förakta. 
Ty, då numera hvarje, om än så obetydlig köping långs 
kusten från Haparanda till Strömslad anlöpes af ångfartyg, 
lider det intet tvifvel att man bland deras besättningar skall 
kunna framleta en erfarenhet och kännedom om rikets ku
ster, som i händelse af ett krig torde bli af stort värde. 

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar, 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

föt·svarsdepartementct. 

(Kong!. Bref.) 

Den 2 Januari. Premierlöjtnant R. G. von Hedenberg har 
erhållit 2:dra årets stipendium för tj enstgöring i kong!. 
franska flottan. 

Den 9. Premierlöjtnant G. B. Litlieböök har erhållit 2:dra 
årets stipendium för tjenstgöring i kong!. storbriltaniska. 
flottan. 

Den 23. F. d. öfverstyrmannen vid flottan, numera fyrmästa
ren J. A. Råbe~·g har erhållit en gratifikation ar 100 rdr 
rmt för ha~s tillämpning, på den för flottan fastställda 
modell, af en utomlands gjord uppfinning af rörlig, gra
derad pejlskifva. 

Den 30. skeppsgossen vid 1:sta komp. n:o 24 J. O. Björk
man, som med fara för eget lif räddat en menniska från 
drunkning, har tilldelats ett exemplar i silfver af medaljen 
utaf S:de storleken "För berömliga gerningar". 

.. 
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S. d. Följande sjömätnings- och undersöknings-expeditioner 
skola innevarande år ega rum : 

l:o I Stockholms skärgård, hYartill 8 ofticerare kom
menderas och hrartill, förutom ~ömätnings-ångfartygen 
"Gustaf af Klint" och "Lärkan" samt skonerten "SYalan" 
och jakten ''llow'' med nödigt antal roddbåtar, am·iindas 
kanonångslupen "Carlsund" och ett bata!jonschefsfartyg. 

2:o I Botiniska viken för åtskilliga grund-undersöknin
gar, hra1·till am·ändes en kanonångslup. 

Den 6 Februari. Sedan föreslagne förändringar af relingar, 
lakling m. m. på segelfregatterna "Norrköping", "Eugen i e" 
och "Josephine" blifvit i nåder gillade, så må desamma 
innevarande år verkställas, till en böJjan å fregatten 
"Norrköping". 

Den 20. Kanonångslupen "In'gegerd" skall förändras i en
lighet med en af sekundchefen för konstruktionskåren up11· 
gjord plan. segelarean ökas till 3000 qvadr·atfot samt 
kanonångsk. i stället för 2 bombkanoner, förses med l 
st. 6-'if:dig kanon af Aschlings modell. Inredningen för
ändras och besättningsstyrkan reduceras. 

Den 13 )1ars. H. K. H. Hertigen af Östrrgöthland skall för
rätta innevarande års generalmönstring med kanonierkåren. 

S. d. Konteramiralen m. m. E. A. Printzenskjöld skall för
rätta innevarande års generalmönstring med Kong!. Maj:ts 
flottas båtsmanshåll af 1:sta distriktet, jemte marinrege
mentet, matroskåren och skeppsgossekompanierna. 

Den 20. Fremierlöjtnant E. W. Nordenfalk har erhållit 3:dje 
årets sl'pendium för tjenstgöring i storbrittaniska flottan, 
med L. 100 St. 

Den 17 April. Tvenne af grefve A. Sparre uppfunna signa
lerings-apparater få för kong!. flottans räkning anskalfas 
och på f li sök användas å ängfregatten "Vanadis". 

Den 2G. Chefsfartyget "Esplendian", tillhörande Stockholms 
station, får öfYerlåtas till lotsverket för att förändras t i 11 
fyrskepp. 

r 
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(Generalorder. ) 

Den 18 Januari. K:'lptenlöjtnant O. Lagerberg erhåller 10 
månaders tjenstledighet från den 1 Mars, för att idka in
och utrikes sjöfart. 

Den 15 Februari. Premierlöjtnant Nordwall erhåller tjenst
ledighet från den 1 April till årets slut att idka handels
sjöfart. 

Den 19. sekundlöjtnant Norrbohm erhåller 3 års tjenslledig
het att idka handelssjöfart. 

Den 24. sekundlöjtnant Lindbäck tillåtes att under inne
hafYande tjensf\edighet träda i fremmand e, med Sverige 
vänskaplig, magts örlogstjenst. 

s. d. Fastställes ny modell till blåkragade skjortor för 
skeppsgossekompanierna. 

Den 12 Mars. Premierlöjtnant Malmbl'rg erhåller tjenstledig
het till den l nästkommande Oktober alt föra ångfartyg. 

Den 14. Ångkor\·etterna "Thor" och ''Orädd" skola klar
göras för att kunna inmönstra deu 20 April. 

Den 17. sekundlöjtnant 1\f. Ruuth entledigas på egen be
gäran från kompaniofficersbefattningen vid krigsskolan, 
och kommenderas sekundlöjtnant 1. Cbrislierson att nämnde 
befattning tills Yidare sköta. 

Den 23. Premierlöjtnant Schyberg erhåller tjenstledighet 
till den l Oktober att föra ångfartyg. 

S. d. Kanonångsluparne "Gunhild" och "Alfhild" skola 
klargöras för att, vid första öppet vatten, kunna löpa till 
sjös. 

Den 26. sekundlöjtnant Ramsten tillåtes, under sin nuva
raode semester, vistas utrikes. 

s. d. sekundlöjtnant Arehn erhåller 2 års tjenstledighet för 
att vid Motala mekaniska verkstad praktiskt inhemta kun
skap i jern- och ångfartygsbyggnad samt dertill hörande 
ängmaskineriers t.illlerkning, underhåll och handterande. 
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Den 31. Vid Carlskrona station skola rustas: Kadcttkor-' 
vetten "af Chapman", monitorn ''John Ericsson", skonerten 
"Falk" och kanonångslupen ''Ingegerd"; och vid stock
hohus station: 4 kanonångslnpar, 8 landstignings-kanon
slupar och l chefsfartyg. 

S. d. Besättningslistan för "John Ericsson" upptager: Chef, 
kaptenen grefve Cronstedt; sekond, kaptenlöjtnant J. An
karcrona; officerare 3; civile 2; underofficerare och öfrig 
besättning 73. Summa 80. 

För ''Orädd": Chef, kapten Kalle; sekond, premierlöjtn. 
Lind af Hage by; officerare 2; civile 2; underofficerare 
och öfrig besättning 139. Summa 145. 

För "Thor": Chef, kapten Pettersen; sekond, kapten
löjtnant Centervall; officerare 2; civile 2; underofficerare 
och öfrig besättning 119. Summa 125. 

För "Ingegerd": Chef, premierlöjtnant Fischerström; 
officer l; underofficerare och öfrig besättning 29. S:a 31. 

För "Falk": Chef, premierlöjtn. baron F. W. von Otter; 
officer l; underofficerare och öfrig besättning 36. S:a 38. 

Den 5 April. Besätt.ningslistan för kadettkorvetten "af Chap
man" blifver: Chef, kommendörkapt. och ridd. O. G. A. 
Herkepe; sekond: premierlöjtn. A. F. Rahmn; kommend. 
officerare 3; informationsofficer från krigsakademien l; 
kompaniofficer från d:o l; kadetter från d:o 19; extra 
kadetter 2; läkare 2; proviantförvaltare l; ö fri g besätt
ning 219. 

Den 6. Vid Ca riskrona station skola rustas: Korvetten 
"Svalan", för att till öfningståg med jungmän inmönstras 
den 30 Maj; skeppsgossebriggame "Snappopp", "Giom
men" och "af Wirsen", för att, vid tid som af befälh . 
amiralen bestämmes, utgå på 4 månaders expedition. 

S. d. Ynglingarne G. A. von Dardel, K. R. G. Montgomery 
H. E. Vogel, T. Braunerhjelm, S. Petre, W. G. Aschan 
och A. G. Leijonhufyud tillåtas att såsom extra kadetter 
på egen kost åtfölja kadettkorvetten "af Chapman". 

l 
Den 9. Kanonångslupen "Sigrid" skall rustas, för att i 

slulet af April kunna ntgå på expedition med krigsskolans 
sjökadetter. Resätlningslistan blifler: Chef, premierlöjln. 
G. af Trolie; kommenderad off1cer, sekundlöjtnant Y. N· 
Christierson; öfrig besättning l deribland 19 kadetter) 30. 

Den 11. Ångfartyget "Valkyrian" skall rustas, för att, om 
så fordras, kunna löpa till sjös efter medio af Maj. 

s. d. Besättningslistan för kadettkon-etten "af Chapman" 
ökas med en informationsofficer och minskas med en 
kadett. 

Den 13. Ynglingen E. Manderström har erhållit tillåtelse 
att såsom extra kadett på egen kost åtfölja kadettkorvetten 
"af Chapman". 

Den 14. Besättningslistan för konetten "Svalan" blifver: 
Chef, kaptenen och rid d. A. J. Rosengren; officerare 3; 
kadetter 2; läkare l; öfrig besältning 58. 

Den 16. Då Kong!. Maj:ts flottas oflicerskår skall fördelas 
till tjenstgöring på särskilda kårer, och denna fö1:delnin~, 
för såvidt det pröt\as med tjenstens fördel förenligt, bor 
uppgöras i öfverensst~mmelse med officerarnes eg~.~ ön
skan så skola oflicerarne på stationerna utan dro.Jsmål 
skrif~ligen uppgifva den tjenstgöringsskyldighet, åt hvilken 
de önska egna sig, vare sig: 

J(ongl. Flottan) 
J(ongl. Slrärgltrdsartilleriet1 

l(ongl. Maj:ts Flottas nya Reservstat, 
eller om de vilja 

till l(. M:t öfverlemna bestämmandet1 under hvillwn af 
förutnämnde 3:ne tjenstgöringsklasser de böra förd~las, 
för att bäst hunna gagna det allmänna) eller slut~lgen 

Om de önsha afslwd med ö{verflyttning pli, Indragnzn,gs-
stat. 

Öfverflyttning till K. M:ts flottas nya reservstat kan e?· 
dast ske vid detta tillfälle; men på denna reservstat sta· 
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ende officer rger rättighet när som helst öfYergå på in
dragningsstat. Officerare rid Kong!. flottfln eller Kong!. 
skärgårdsartilleriet medgifvas deremot icke sam:·1a rät
tighet. 

Ofvannämnda uppgifter skola innan den l .Juni d. å. in
sändas till chefen för Kong!. Sjöförsvarsdepartementet. 

Hörande officerare, som rislas utrikes el ler af andra 
skäl inom den nämnda tiden icke kunna tillfrågas, kom
mer framdeles att beslutas. 

Den 17. Premierlöjtnant C. R. Frölen har erhållit tjenst
ledighet till den l Oktober detta år, att å srenskt ång
fartyg idka in- och utrikes sjö l'art. 

Den 2~-l . Besättningslistan för kanonångslupen "Sigrid" min
skas med en kadett. 

Den 24. Srkundliijtn. frih. O. E. R. von Rosen har erliållit 
H års tjenstledighet att idka inrikes sjöfart. 

s. d. Kanonångslupen "Sigrid" skall efter ankomsten till 

Carlskrona afmönstra och upplägga. 

s. d. Premierlöjtnant R. G. ron Hedenberg tillåtes emottaga 
oeh bära IL Fr. Hederslegions-ordens riddare·dekoration. 

s. d. Ynglingen H. Cronstedt tillåtes såsom extra kadett 
på egen kost åtfölja kadettkorvetten "ar Chapman". 

Förändl'ingar inom Kongl. Maj:ts Flotta. 

Befordringar : 

Den 15 Maj Till kommendör: Kommendörkaptenen S. 

.A. Bratt; till kommendörkapten: kaptenen B. L. Ulrich; till 
kapten: kaptenlöjtnanten E. Odelstjerna; till kaptenlöjtnant: 
premierliijtnanten H. R. Anlwrcrona; till premierlöjtnant: 
s~kumllöjtnanteo A. F. Ouchferlony. 
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Den 4 Juli. \'id marinregementet, till andre m;1jor : 
'Iajoren i regementet J. E. Borneman; till major i regem:t: 
kaptenen J. A.. -~1elander ; till kaptener i regementet: löjt
nanterne O. Frick ocl1 W. J. Söderströrn ; till löjtnant: under

liijtnanten N. E. Lindberg. 

Utnämningar: 

Den 3 Maj. Till Riddare af J(. Svärdsorden : Kaptenerne 
v. A. Zethelius oeh J. R. Lagercrantz, samt kaptenen Yid 
marinregementet J. A. Jlfelander. 

Till Svärdsmän : Öt\erstyrmannen C. A. Rttndqvist; flagg
skepparen J. A. Söderström ; fanjunkaren vid marinregem:t 
c. F. W. llög{elt ; tlaggkonstapeln C. A. Boström; ö!\erkotl
stapeln A. F. Granbom; öfyerskepparen C. Abrahams on. 

Den 30 Maj. Till adjutant hos H. K. H. Hertigen ar 

Ostergöthlanu: Kaptenlöjtnanten C. W. N. A. Hjelrnstierna. 

Den 3 Juli. Till Riddare a{' J(. Wasaorden : Kapten
löjtnanten \id konstruktionskåren J. V. Gjerling och kassi.iren 
Y id Carlskrona stat i on C. E. Röns/ränt. 

Af'slred: 

Den s Maj. 3[ajoren Yid marinregernentet, ridd . ar f{. 

S\ärdsorden A. L. lVitlwns , med pension. 

Dödsf'all : 

Kaptenlöjtnanten, adjutanten hos H. K. H. Hertigen af 
Östergöthlancl, riddaren af K. Norska S:t Olafsorden, Kejs. 
Franska Hederslegionen, K Hannoverska Guelferordens 4:de 
klass, IL Belgiska Lcopoldsorden, K. Nederländska Lejon
orden och K. Preu;;s iska Höda Örnsordens -±:de klass, A. ,J. 

A(zelius, den 29 April. 

Kommendören på flottans res ervstat, rid d. af K. S1 anl~

orden G. S. l!On Geger{elt, den 2 Maj. 

l 




