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om Suez-kanalen, dess historia och betydelse. *) 

Då Suez-kanalen snart skall öppnas, och )ledelhafvet 
i morgon högtidligen förenas med Röda hafvet, har jag, så
som föredragande i ö:e V etenskapsklassen, deraf tagit 
mig anledning att i. korthet sammanfatta detta arbetes 
historia och de åsigter, som uttalats i afseende på det 
inflytande, denna nya väg tiH Indien och China skall 
hafva på verldshandeln. 

Redan före vår tidräkning förenades Medel- och 
Röda hafven medelst en kanal, som var omkring 150 
fot bred och stod i förening med N ilen. Den igenfy Il
des år 775 af då regerande kalifen Almausour, för att 
hindra tmnsporten af lifsmedel till de mot honom upp
roriske arabiska provinserna, som han på detta sätt ville 
uthungra. Lemningar af denna kanal finnes ännu mel
lan Suez och Saltsjöarne, samt mellan dessa och Zagazig, 
der den träffade Nilens vatten. - Lemningar af en an
nan kanal har äfven anträffats, mellan sjöarne Timsah 
o.ch Ballah, uti hvilken man spårar första ideen af eu 
direkt förbindelse mellan Röda och Medelhafven. Ar
betet börjades under egyptiske konungen N e c hos rege
ring 660 f Oh1\ men fullbordades aldrig. 

Det blef ej förrän århundraden derefter, då general 
Bonaparte 1798 hade befälet öfver franska expeditionen, 
som frågan om Sueznäsets genomgräfning återupplifva
des, och då den vetenskapliga afclelningen, som åtföljde ex
peditionen, fick uppdraget att verkställa undersökningarne. 
Dessa leddes af lYI:r 1Jepere, som fann en höjdskillnad 
mellan båda hafven af 9,ns metres, hvarföre planen öf
vergafs af fruktan för nedre Egyptens öfversvämning. 

*) Anförande å Öl'loesrnanna Sällskapets höt; ti.lsdar, den V! NnL 

1869 af kommeudi\reu rn. rn . A. Pctt<'rscn. 
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På 1830-talet bcvic;adc engelska löjtnanten Maghorn. 
som då sysselsatte sig med en förbindelse från Medelhuf
vet till Ostindien, att ingen höjdskillnad fanns mellan 
de båda hafven, oeh alla sednare gjorda mätningar sam
manstämma deruti. Vid samma tid tj enstgjorde M:r dr 
lJesseps vid franska konsulatet i Alexandria, oeh är det 
från denna tid, då han hade tillfälle att taga del af de 
rapporter, kommissionen 1798 aflemnat öfver undersök
ningarne, som ideen att genomgräfva Sueznäset uppstod 
hos honom. Förflyttad från Alexandria, följde denna 
ide honom under hans diplomatiska bana, h vilken afbröts 
i Rom 184:8, emdan han ogillade den politik, som framkalla
de Roms bombardering oeh oeeupation. Vice konungen 
l\Iohammed Saids vänskap återförde honom dock snart till 
Egypten, hvarefter han hängaf sig åt studiet af sin plan, 
och erhöll den 3~J November 1854 vice konungens fir
man som åt honom uteslutande öfverlemnade rätten att 

' bygga en kanal öfver Sueznäset. 
England, som förutsåg, om förslaget lyckades, Egyp

tens occupation och uti kanalen medlet, hvarigenom 
Frankrike beredde sig att hejda dess inflytande uti In
dien, motarbetade på allt sätt förslaget och framhöll 
i tidskrifter och tidningar allt, som kunde aflägsna och 
till och med omöjliggöra det. Den berömde · engelske 
ingeniören Stephensson, intresserad af jornvägsföretaget 
mellan Alexandria och Cairo, och hvars omdöme högt 
värderades uti Egypten, talade öppet mot förslaget. 
"Peninsular and Oriental company" som var allsmägtigt på 
Röda hafvet, såg det med oblida ögon, men en ännu 
fruktansvärdare motståndare var Lord Palmerston; h var
före det också behöfdes M:r de Lesseps öfvertygelse, 
ihärdighet och beslutsamhet, för att, efter 4 års arbete, 
kunna bilda ett bolag. 

Genom en ny firman af den 5 April 1858, i öfver
t'ns::;tlimmeli>c med drn af 1 RG\l, gillade vice konungen 

stadgarne fi)r det bolag, som uildat sig under namn af 
"0ompagnie universelle du canal maritime dc Suez" 
och blef det fullständigt oktrojeradt d. l Januari 1859, h var
efter direktionen, den 25 April s. å., i dess namn tog 
besittning af den lanisträcka, som blifvit uet medgifvet, 
och arbetet börjades på den sandstrand der Port Said 
nu står. 

Unrler Italienska kriget visade sig eu engelsk eska· 
der utanför Alexandrias hamn, på samma gång som be· 
fallning ankom från sultanen till vice konungen att in
ställa alla arbeten på näset. Bolaget hade varit förloradt, 
såvida icke samma hand, som nyss undertecknat Villa 
Franca-traktaten, aflagsrrat faran, genom att med England 
åstadkomma en öfverenskommelse, att alla egentliga 
kommersiela och in.dustriela syften skulle skiljas från 
politikens. 

Ännu skulle flera motgångar möta, och den svåraste 
var, att, sedan bolaget hade på 3:dje året arbetat i sitt 
namn, Porten förbjöd vice konungen att på reqYisition 
lerona några fellahs till kanal-arbetena, oaktadt dessa 
behandlades och bdaltes på ett i Egypten annu aldrig 
brukligt sätt. lian motsatte sig äfven afståendet af den 
mark, som genom firman 1856 blifvit bolaget tiller
känd. - Det var att borttaga dess arbetskraft och 
kredit. 

M:r de Lesseps förlorade dock ej modet, utan bör
jade genast att förfäkta sina kon1mittenters rätt, och det 
med en kraft, som hade konventionen af den 21 April 
1864 till följd. Det blef genom densamma öfverlemnadt 
åt kejsar Napoleon att bestämma de godtgörelser, bo
laget kunde göra anspråk på, dels för arbetsfolkets in
dragning och för återtagandet af det en gång afträdda 
området, dels för de redan utförda kanaliserings-arbetena 
vid Nilen. Kejsarens dom tillfi'edsställde alla parterrte 
och satte derigenom en gräns för alla intriger. Ställnin· 



17::! 

grn förbättrades dock oj synnerligen dorigenom, då ar. 

belskraften nu mera saknades, ty det otillräckliga anta. 

let arbetare, som från Europa, med stora omkostnader 

anskaffades, motstodo ej klimatet; men :M:r de Lessops 

förändrade sin arbetsplan och bestämde sig för att 

i stället använda maskinkraft, samt vände sig derföre till 

H. H Dusau et Freres och H. H Barels et Lavalley, 

ansedda ingeniörer, hvilka redan förvärfvat sig rykte 

och fiirtroende i sitt yrke, do förstnämnde genom hamn

arbetena i Cherbourg och :Marseille. Lifvade af företagets 

vigt åtogo do sig arbetet, och kan man också från denna 

ti(l , sedan bolaget blef befriaclt från all främmande in

l,Janclning, följa det åt ingeniörerne anförtrodda verket. 

Kanalens utlopp i :Medelhafvet har ej blifvit der 

det först bestämdes af kommissionen, utan förflyt

tades längre vester hän, på grund af sednare gjorda 

mätningar af löjtnant Lieusson, uti Peluse-viken. D enna 

förändring, som förlängde kanalon flera kilometer, tillät 

dock att närmare stranden finna 8 a 10 metres djup, h vil

ket man ansåg nödvändigt, der hamnen skulle bildas. 

Detta djup erhölls på 2,500 metros afstånd från kusten , 

· uti viken Yid Dabieh och blef det således der, på en 

sandbank, mellan M:edelhafvet och insjön :Menzaleh, som 

första nivelerings-instrumentet uppsattes . Utry~1met på 

. denna bank var då nästan otillräckligt for den första ar

Lotsstyrkan, men har sedan dess blifvit genom fyllning 

från muddrings-arbetet, så förstorad, att på donsamma 

blifvit uppbygd Port Said, en stad numera mod 12,000 

innevånare. 

Kanalens andra ändpunkt skulle blifva vid Suez, 

hvars redd, allaredan då, anlöptes af "Peninsular och 

Oriental Compagniets" ångbåtar, och voro således svårighe

terna mindre der för att få en hamn. Emellan dessa 

Låda ställen utstakades kanalen så att man med fördel 

kuude begagna de af naturen gjorda fiirdjupningarna i 

l 

marken, och hvilka lätt upptäckas pit kartan . Hö1jm· 

man vid Port Sai.d och går söderut, så komm or först insjiin 

1\'Ienr.aleh, 45 kilornetres lång till Kantare (ell er bryg· 

eran) , som är karavanvägen till Syrien, så insjön Ballah 

~ch sandhöjden vid El Ferdan 20 kilometros och derefter 

trakten vid dEl Guisr 12 kilom etros. Här ingår kana

len uti sjön Timsah, ~om fordom uppfyldos af Nilew; 

vatten, 4 kilom etros lång-, hvarofter kommer höjden vid 

Serapeum F1, Saltsjöarne (uttorkade sjöar, som på nftgra 

ställen äro djupare än kanalen) 38, höjelen vid Ohaloni' 

8, och slät.ten vid Sue;~, ända till Röda hafvct 20 kilon w

tres, eller tills~unmans HlO kilornetres (omkring ) :'). sv 

mill i stället för 117 kilometrcs, som är kortasto viigen 

mellan båda hafven. D enn a tillökning i kanalens Ltugd 

nr fullkomligt ersatt genom minskningen i. . gräfningsar

betet vid ofvan uppgifna ställen såsom Timsah och Salt

sjöarnc~ hvars nivåer äro betydligt under hafvets. Kana

lens bredet skull e bli.fva 19!) fot från Port Said till Salt

sji1arno och derifrån till Suez 2li9 fot. 

Arbetsstationer anlades ett stycke från IH·aranclra 

och arbetet anordnades så, att det kunde börjas samtidig t 

på hela lini.en. Vid Port Sai.d började man åt två J, ålL 

nemligen åt öknen genom insjön l\fonzaleh, och mot haf

vet för att der bilda en hamn, ti ll skydd för navigerin

gen och kanalen. Prån Alexandria homtacle barkar den 

sten, med hvilken man började lägga grunden till de tvenne 

hamnarmarne, so m skulle omsluta inre hamnen. D en 

vestra af 2,500 metros längd, skulle skydda för den unrd

Yostliga vinden, som nästan ständigt råeler h tir; dL' n 

östra skulle blifva 1,800 motres lång, meJ dragning 

åt vostor, för att på så sätt minska ham:aiipp· 

ningen. Afståndet från Alexandria, sjöns beskaffenhet 

och sprängningsarbetet, bidrog att göra detta arbete 

både kostsamt och tidsödande, hvarföre en fallrik 

anlades vid sj elf\a lmnalmymJin!<en. der ar tificiella 
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stenulock af :!0,000 kilogram s Yigt tillverkade~, h vilka \tm , 

sammansatta af sand tagen på stället och kalk från 'l'heil 

samt hoppressade och torkade i solen. På detta sätt 

lyckades man att fortskynda arbetflt vid ett af förc

tagets svåraste ställen. Allt efter som hamnarmarue 

började att bestämma hamnens omfång, uppmuddrades 

djupet för att göra den tillgänglig för transportfartygen. 

Detta arbete är nu fullbordadt och Port Said en hamn, 

som kommer att täfla med Alexandria om företrädet på 
denna kust. 

Genom insjön 1\ienzaleh börjades arbetet med follahs, 

som i korgar bortförde gyttjan tills nmdderverken kunde 

allösa dem. Samma ifver, med hvilken man arbetade på 

redden vid Port Said, lifvade äfvcn arbetet vid genom

gräfningcn af höjden vid El Gnisr, ty man ville med 

det snaraste till sjön Timsah gräfva en mindre ränna, 

som skulle tillåta att på densamma med båtar transpor

tera all materiel och proviant in i öknen. Ej mindre 

angeläget hlef det att tillförsäkra åt de tusentals arbetarue 

i öknen, äfvensom åt de djur som användes till transpor

terna, en beständig tillgång på dricksvatten, hvarföre 

man genast, fastän kanalarbetet derigenom fördröjdes, an

vände hela arbetsstyrkan att gräfva uti Ouady en kanal, 

fi7 fot bred och 5 a 0 fot d j up, som skulle för

t.ma sig med de11 , som kom från Zagazig, och 

sätta bobget i tillfillle att uppodla den jord, det er

hållit vid Ouady 'l'oumilat. De der uppodlade fälten , 

som nyligen af bolaget blifvit till regeringen återlemna

de, afkastade årligen 600,000 francs , och då Nilens vat

ten nu mera kan ledas till alla delar af näset, så har 

bolaget härigenom lemnat ett rikt bidrag till Egypteus 

framtida materiela utveckling. 

År 1862 afslutades arbetet, som ledde Nilens vatten 

till Timsah, hvarifrån en tryckpump förde det, genom 

en dubbel ledning af gj u tu a jermör, till Port Said. P å 

l l i) 
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otsatta sidan eller söderut fortsatte denna kanal ämla 

fram till Suez, hvarifrån medelst densamma postgäng 

öppnades till Timsah, samt derifrån vidare till :Mcdel

bafvet på den norra rännan. Timsah blef på detta sätt 

lifiigt besökt och uppstod der snart en annan stad, Ismaila, 

uppkallad efter Ismail, nuvarande vice konungen. Bestyrel

sen, flyttades d:t och genom den lätthet, med h vilken man 

kunde, antingen land- ollor kanah·äg, kornma dit från 

Suez, Cairo, Zagazig eller Port Said, gjordes det snart till 

elen angenämaste uppehållsort. 
Sedan sötvattenskanalen blifvit fullbord ad, återbörja

des arbetet långs hela linien. H H. Borel och Lavalley 

hade koustruer,tt nya· mudclcrma~kiner, bvarmed sandeu 

upptogs från kanalbottnen, lyftes 15 metrPs högt och ka 

stades uti en afloppsränna, som sträckte sig 70 metrcs 

från kanalens midt och upptog på samma gång vatten. 

änmadt att bortskölja sanden från rännan. Den sålunda 

bortförda sanden utbreddes i bankar långs kanalen, och 

det dermed förenade arbetet utfördes äfveu samtidigt. 

Dessa maskiner lenmade kanalen färdiggräfd efter sig 

och sågo ut på långt håll, då de arbetade vid Serapeum .. 

högt öfvor hafvets nivå, som rörliga vulkaner utspm

tande rök och muudcr. För att kunna använda dessa 

mudderverk vid Serapeum, läto ingeniörerna fylla 

alla fiirsänkningar i marken med vatten från sötvattens

kanalen och bildade sålunda bassiuer, på hvilka dessa. 

genom slusseu vid Timsah, kunde transporteras dit upp. 

Till Suez förtles de på sötvattens-kanalen oeh genom

gräfde derifrån farleden ända fram till Chalouf, der de· 

ras verksamhet slutade, då jordmånen här blef stenbun

den, och hackan och borret måste användas. 

Hittintills hafva Suez-kanalens grundläggare lyckligen 

öfvervunnit alla hinder som mött vid dess utförande. 

och haft rätt gent emot alla invändui.ngat·, som framknsLtdes 

Yid företagets l>örjau . Skola de äfven hafva rätt i aJsceu-
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de p1t de föl'llelar, som med så myeken sri.knlJCt blih-it 
utlofvade efter arbetets slut? Denna fråga kan till eu 
del besvaras genom att granska de inkast, som blifvit 
gjorda af dem, som ännu tvifia på kanalens framtid . 

stephenson hade förklarat för omöjligt anläggandet 
af en hamn uti Peluso-vikcn, på grund af det obevisade 
faktum, att stranden skulle uppgrundas af den sand, som 
vind och ström ständigt ditföra, och att hamnen skulle 
igenfyllas lika fort som den gräfdes. Ingeniörerne voro 
ej obekanta med sandsamEngame på kusten, men under
sökningarne, som fullföljdes af ingeniör Lieusson, hade 
visat,· att vid 10 metres djup från kusten bestod botton 
af lera och icke sand, och på grund deraf ansågs upp
grundningen ej att befara på detta djup, hvarför också 
vestra hamnarmens längd bestlimdes så, att detta djup 
erhölls vid dess ändpunkt. Det har äfven visat sig att 
sanden endast stannat i den viukd, som hamnarmen gör 
med kusten och att det lilla dm·af som inkommer i ham
nen, inträngt genom öppuiugar mullan stename i hamn
armen. Sedan hamnen blifvit färdig har man lätt kun
nat beräkna sandens afsättning och M:r l!'owler, en af 
Englands skickligaste ingeniörer, som åtföljde prin
sen af \Vales på hans seclnaste besök vid Suez-kanalen, 
har reducerat Hr Stephensons omöjlighet till blott en 
ökad utgiftspost. 

Ett annat inkast gjorcles mot LtållbarLeteu. eller fast
heten af kanalbankarue lång-s in sjön Munza!eh . Som des
sa bildaclc·s af den från bottun tagna lösa leran , så på
stod man, att de omöjligt skulle kunna motstå vatten
trycket. Men äfven här fingo ingeniörerne rätt, och har 
den leraktiga gyttjan, som nu hårdnat i solen, erhållit 
en fasthet, som består alla prof. Uti den hvila vatten
ledningsrören från Ismaila, och en dragväg är äfven på 
densamma anlagd. Ej heller har dess uppläggning fram-
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kallat de sjukdomar, som förutspåddl's skola kosta de ar
ma fellahs lifvet. 

Anledning till ett tredje inkast mot möjligheten att 
öppna en kanal på näset, ga:f öknens flygsand: man sa
de, att kanalen skulle vid minsta vind igenfyllas af den
sa~1ma. Detsamma förutspåddes om första jernvägen 
uti Egypten; mon då denna sednare, under de 15 år elen 
varit i verksamhet ännu icke försvunnit under sanden, 
och ej heller sjöarne l\Ienzaleh, T:msah 0ch Saltsjiiar
ue under århundraden blifvit igenfyllda, så kunde man 
också antaga för säkert, att en kanal , gräfd liings dessa 
sjöar, ej skulle blifva det. Erfarenheten har dessutom 
visat, att sanden uti i)knen förflyttar sig endast uti elen 
del af näset, som bildar höjdon vid dEl Guisr, och att elen 
stryker långs marken och samlar sig mot första hinder 
den möter såsom en sten, en buske eller något dylikt. 
Medlet är således hltt att skydda kanalen, sedan Nilens 
vatten lång::; elensamma möjliggör trädplanteringar, h vilka 
snart skola hämma flygsanden och alltmera undantränga 
öknen. 

Äfven har man sagt, att tidvattnet vid Röda hafvot 
skulle, från Suer, till Saltsjöarna, förstöra kanalbankarue ; 
äfven påstår M:r Fowler att utdunstningen från dessa 
sjöars vidsträckta yta, skall bidraga att öka tidvattnets 
hastighet. Skulle det nu så vara, att denna del af kana
len är den mest hotade, så är den också, till fi)]je af 
den fasta leran, hvaraf den består, bäst skyddad, och ej 
längre än 20 kilornetres; hvarföre, om den skulle betäc
kas mod sten, detta blefve både lätt och billigt, då den 
ligger i närheten af de stenbrott, som finnas på näset. 
Hvad åter vidkornmer inflytandet, som utdunstningen 
från Saltsjöatne skulle komma att hafva, så påstå lika 
framstående ing'oniörer som 1\'I:r Fowler, att Saltsjöarnes 
vattenmassa skall motverka Röda ha fY ob fludvaLteu och 
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regl era dess häftighet, h vilken åtL'l· ej kan blit'va stor, då 
vattonh iijdsförändringen vid Suez är blott 4 a 5 fot. 

En insändare uti "L'Amcricain de Brost" påstår, 
att kanalbankame långs hela linien skola förstöras, om 
fartygens fart i kanalen öfverstiger 2 a 3 knop. För att 
bevisa sin sats antager han, att 2:ne fartyg af f> a 6000 
tons drägtighot passera h varandra med ofvannämnde fart, 
och stlger, att de vid mötandet skola, genom den un
danträngda vattenmassans rcrelse för att återkomma i 
jemnvigt, stöta på eller stanna på grund och kanalban
kon rasa. Insändaren tager då ej i betraktande de in
sklirningar eller skyddsvikar, som finnas långs kanalen 
och ej heller telegrafledningen, som sätter tjenstcperso
nalen i tillfälle att förekomma hvarje fara, samt frånkän
na Hr de Lcsseps, och de sjömän, med hvilka han radfört 
sig, allt omdöme. 

Ibland andra försigtighetsmått som blifvit vidtagne, 
hafva kanalens öfre bräddar erhållit en sådan sluttning, 
att ,·attnet, som kastas mot dem, skall kunna utbreda sig 
liksom vågen mot en flack strand och är det äfven frå
ga om, för att gifva stränderna mera stadga, att derå 
plantera sådana sjöväxter, som kunna binda sanden. För 
öfrigt, hvacl skada haf\·a ·alla de pontoner, barkar och 
fartyg, som, framdrifna med ånga, befara kanalen i 
alla rigtningar: förorsakat 't Der finnes ingen fråga an
gående kanalen, som ej blifvit af dess grundlägg-are gran
skad och sedan underkastad vetenskapsmäns om
döme i flere länder ; h varföre ingen anledning finnes att 
tvifia på kanalens användbarhet, men huru pass mycken 
nytta handeln kommer att draga utaf densamma kan ej 
ännu besvaras. 

Emellertid grunda sig de beräkningar, som i anled
ning deraf blifvit gjorda, på det tontal som passerar för
bi Goda Hoppsudden med afdrag af det, ::;om man 
antager ~ kall fortfarande taga samma väg, samt på all 
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vägen till Ceylon, S•Jill kan antagas som medelpunkt 
för den Indiska och Ch.nesi:ska handeln, förkortas till 
hälften från norra Europa och till 1/a från Medulhafs
bamnarne. 

Emot dessa beräkningar sätta äfveu motståndame 
sina, och försöka bevisa, att vägen genom Suez-kanalen 
skall blifva mera kostsam, till följe af de höga afgifterna 
bolaget fordrar, eller att den blifver längre för segelfar
tyg på grund af de rådande vindarue i Röda hafvct1 nom
ligen nordlig från Mars till Oktober och sydlig de andra 
sex månaderna af året. Visserligen kan fråga uppstå , 
då man hör talas om lOOOpuucl stcrlings omkostnader fin· ett 
fartyg af 2000 tons, om ej d<m gamla v11g~n är att före
draga, då ofvaunämnde kostnad öf\rerstiger den för en 
2:ne månaders förlängel resa. Men erfarenheten h:u be
visat att, der vinst i tid och säkerhet finnes, dit draga 
affärerna sig, hvilkct äfven visat sig o;;edan jornvägen 
från Alexandria till Suez Llifvit färdig, då ångbåtar föra 
genom Röda hafvet till Europa dc dyrbaraste varorua 
från Indien och China, oaktadt de förhöjda frakterna och 
omlastuingarna. Ännu tydligare Lovisas denna sats i 
afseende på passagerare. ty om man t. ex. tager 1\fauri
tius och Reunion, som ligga uti sydligaste delen af Indi
ska hafvet, så kostar resan dit rund Goda Hoppsudelen 1,50(} 
francs och gi\res på 3:nc månader, sillodes 000 francs i 
månaden; förbi Suez göres resan på 25 dagar och kostai' 
2,500 francs - och detta oaktadt.. taga alla resanden 
denna väg och antalet har tiodubblats. Varorne komma 
nog att följa de resande efter, och till följe deraf mot
ses äfvcn en snar förändring af transportfartygen 

Seclan jornvägen mellan New-Y ork och San E'ran·· 
sisco blifvit fullbordad, har visst fråga uppstått, om 
det inflytande denna nya, mera direkta väg kommor 
att hafva på verldslumdeln, då man på 25 dagn.r kan 
fråu .New-York komrna till Yokoharna . Von AnH'rikan-
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ska pressen ufverensstämmer med den Engelska dPri, att 
Jeu på intet sätt kommer att inverka på Suez-kanalen , 
och en engelsk köpman anför "att det kostar lika myc-
"ket att skicka th6~på jernväg från New-York till Ohi
"cago, som att taga det sjövägen från Hongkong till 
"N e w-Y ork. '!'iden för resan från Obi n a till England 
"med ångbi'tt via Suez; är mindre, än den som fordras 
"öfver Stilla hafvet och Amerika. :Man har betydligt 
"öfverdrifYit Yigten af den Amerikanska jernvägen såsom 
"kommunikations-medel. Japan har endast kommit nfir
"mare Atlanten." 

Allvarsammarc kunde frågan blifva, om Panama
utisots genomgräfning kom till verkställighet. Handeln 
fick då att välja mellan östra vägen via Suez eller vestra 
genom Panama-näset. Distansen blefve då till Shang
Hai., som kan anses som elen vigtigasto handelsplatsen 

Östern, från : 
London v1a Suez 12,000 v1a Panama 13,500 
IHarseiile , 9,000 , 12,000 
New- Yorlr , 12,500 , 12,500 

och således vägen förbi Suez den kortaste från Europa 
och lika långt från Amerika, men Amerika har förde
len att kunna begagna segel på elen sednare vägen. 

Tänker man sig tillbaka till elen dag, då första ar
betsstyrkan uppslog sitt läger på den sandbank, som 
skiljer :Meclelhafvet från insjön lVIenzaleh, der allt fatta
des tilllifvets nödtorftigaste uppehälle; att vatten, proviant 
och all materiel måste hemtas från Damietto eller Alexan
dria och framskaffas med kameler eller båtar; att en dags 
uppehåll ollor hinder uti transporternas gång kunde hafva 
blottställt hela kolonien - så kan man icke annat än för 
vånas sig öfver elen ihärdighet och omtanka, med hvilken 
Hr de Lessops lyckats fullborda ett af vår tids största 
arbeten, och som troligen kommer att åvägabringa cu 
snar föränJring i handelsvägen folkeu emellan. 
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Detta är i korthot arbetet8 utveckling och komm er 
framticlen att ut>isa, om man derpå har byggt alltför stora 
förhoppningar. 

om användandet af refl'ladt eller slätborradt artilleri 
i pansarfartyg samt 

Om sättet att uppskatta verkliga förmågan hos 
svårt artilleri i England och Frankrike. 

L 

Den enda bland större magter, som ännu bibehåller 
det slätborrade artilleriet, såsom pansarbrytande, är 
Amerika. Amerikanarnos fasthållande vid detta systom 
åberopas äfven såsom ett kraftigt stöd för elen åsigten, 
som förordar detta, gentemot det nästan öfver allt i 
Europa antagna reffiade. 

Man kan dock ej påstå, att dessa pjeser antogos i 
Amerika efter dermed verkställda noggranna försök, till 
jemförelse med det reffiade artilleriet. Amerikanarne 
använde deremot uneler en lång tid reffiaclt artilleri af 
ell system (Parrots), utan andra än obetydliga förändrin
gar vid tillverkningen. Uneler tidrymden från 1860 ti.ll 
den l Januari 1865 levererades från gjuterien ·west
point, Cold-spring och New-York, ej mindre än 1,985 
rdRade pjeser af alla kalibrar - hvaribland till marinen 
703 st. af pundigtalen 110 '[(; (kaliber 8',4), 100 71 (kali
ber 6\4), 60 '[(;, 30 u och 20 '[(; - samt återstoelen till 
landHörsvaret "'). 

Af dessa 703 kanoner ha icke mindre än 21 sprun
git eller skadats vid olika tillfällen under skjutning. 

*) Uppp;iften är Jwmtad ur en rapport, daterad Washinelon den 18 

Janua•·i 1865 f•·Hn en artilleri-komite, tillsatt r,enom skrifvelsc från M:r 

lVise, cbt.f fi\i' i\Jnrin-artilleri-kfu·t•ll . 



Din~rse skud.ot· och sm~irre sprickor hos flm·a andra hat'. 

va i tid upptäckts, så att kanonorne kunnat ersättas med 

andra, innan olyckshändelse inträffat. 

Korniteon säger, att flera af dessa sprickor funnits 

inom kanonens långa fält, eller nära vid mynningen, 

ll\·adan den antager, att ett annat öfverklagadt fel, bom. 

bens kreverande i loppet, varit en ofta*) förekommande 

orsak till dessa pjesers sprängning. Man har uppgifvit
1 

att vid ett tillälle bomben sprungit 32 gånger i 112 skott. 

Äfven från armeen inkomrno klagomål (från brigad-gene

ralen Turner) , ehuru der en annan vigtig omständighet 

bidrog till sprängningen, nernligen inträngandet af sand 

uti reffiorne pi\ de pjeser, som voro använda uti beläg

ringsbatterierna, h vars bröstvärn ofta bestod o af sand, an

tingen lös eller i säckar. Att uneler sådana omständig

heter förtroendet för det nya slaget~; pjeser förminskades , 

är naturligt. Man tänkte således ej på, att efter detta 

system tillverka pjeser för skjutning med högre krutladd

ningar och massiva kulor, enär deras frestning naturligt

vis är mycket större. lVIan skref nu de inträffade olycks

händelserna ej på det antagna systemets räkning, utan 

antog, att reffiadt artilleri ej !runde göras starkt nog, och 

måste således återgå till det slätborrade. :B'öljden häraf 

blef de oerhörda pjeser af 15 och 20 tums kaliber, som for

drades för genomträngande af äfven den tidens pansar om 

4 a 5 tum. 
:Men tid fattades äfven för att underkasta dessa pje

ser noggranna försök; och dessutom var ännu ej förhållandet 

emellan en gifven pansarplåts tjocklek, och den till dess 

genomskjutande erforderliga kraft, noga kändt. Man ha

de då 2:ne utvägar att välja, antingen ökande af krut

laddningen, hvar~id projektilen erhölle större hastighet 

eller ökande af den sednares tyngd, så fångt ske kunde, 

*) 9 fall af ~ 1 . 

i 

med bibehållande af en ej allt för ringrt krutladdning. 

Den ga111la balistiska regeln, att "ju tyngre en kula är, 

desto mindre är, proportionsvis, aftagandet af hennes 

bastighet till följe af luftens motstånd", tyckes ha bestämt 

de . amerikanska artilleristerna för pjeser af det sednare 

slaget. Men skjutningen emot pansarsidor torde kunna 

antagas hafva likhet med bresch-skjutning emot fästnings

murar, och vid så beskaffad skjutning, är af ålder kändt, 

att ökandet af krutladclningon, t o. m. öfver 1/
3 

kulvigt, 

är fördelaktigt; då dessutom den tyngre kulans större 

diameter betydligen försvårar hennes passage genom en 

pansarsida, synes det, som om lämpligare varit, att 

endast så högt uppdrifva kalibrons svårlek, som var för

enligt med bibehållande af en stark (minst 1/ kulvi"'t) 
. 4 o 

laddning. 

De samtidigt härmed uppfunna monitorerna, genom 

sin egendomliga konstruktion lämpliga att föra ett fåtal 

af de svåraste pjeser, samt dessa grofva kanoners goda 

verkan emot "Jrlerrimac", stadgade åsigten om deras före

träden. Härtill bidrog äfven det för det amerikanska 

kriget egendomliga förhållandet, att monitorflottans fle

sta strider utkämpades emot landt-batterier, emot hvilkas 

jordvallar och murbruk de grofva sferiska kulorna voro 

af tillräcklig verkan. lian antog genast med vanlig ame

rikansk hastighet vid afgifvandet af omdöme. att detta 

artilleri uppfyllde alla fordringar. . 

Egentligen taladt hade dessa pjeser då ej visat nå

gon öfverlägsenhet, hvarken på experimentalfältet, 

der de ej uppträdt förr än efter amerikanska kri

gets slut (med unelantag af de omfattande försök till ut

rönande af de olika metallagrens frestning på gifvet af
stånd från krutladdnigen, som företogas i Arnerika för 

att utröna bästa sättet att gjuta dem), ej heller någonsin 

uti verklig strid emot pansarfartyg, försedda med en så

dan pansarklädnad, som den nu för tiden begagnade. 



Dd amerikanska krigets historia nämner ej mera än i}ne 

pansarfartyg, som uppträdt i strid från sydstaternas sida. 
Det ena, "Merrimnc" var bepansrad t med smidda jernstän. 
ger, och kan således ej anses för ett, med nutidens, jem
förligt pansarfartyg. Det andra. "Tennessee" var bepans
radt med plåtar af 5,~dl tjocklek på en backning af 
18,g:ll. Det yar således bet.ydligt svagare skyddadt än 
nutidens pansarfartyg, hvaraf några hafva ett pansar af 
ända till 8dt. Under striden vid :Mobile den 15 Augusti 
1864 O'enomträn()'de endast ett skott från en 15 tums ka-t> b 

non ombord på "lVIanhattan" pansaret, samt äfven en del 
af backningPn, utan att intränga i batteriet (enligt amiral 
Farragnts rapport). "Tennessee" blef tvungen att stryka, 
mera genom de ständiga stötarue af nordstaternas fartyg, 
än genom verkan af dessas artilleri, och om den ej va
rit så omringad af fiender, och följaktligen nödgats dela 
sin eld, utan haft att göra med en ensam af något nära 
lika styrka, beväpnad med 15 tums kanoner, så hade 
troligen striden fått en annan utgång. 

"Atalanta", det andra fartyget, som blifvit genom
skjutet af en 15 tums kanon från monitorn "W eehawken" 
var ursprungligen ett handelsfartyg af jern, som, då den 
förändrades till pansarfartyg, nedhöggs till 1 a 2 fot öf
ver vattnet och på detta låga skrof uppbyggdes sedan ett 
kassematt-batteri, bepansradt med två lager jornstänger 
2 a 21

/ 4 tum tjocka och G a 7 tum breda; man har till 
och med sagt, att stängerna voro utvalsade af engelska 
"ra ils". 

Då således de svåra pjeserna, sådana de först gjötos, 
och för närvarande finnas ombord på en af våra monito
rer, visat sig ej kunna genomskjuta ett 5dt pansar, så 
uppfunna amerikanarne, som onekligen äro snarfyndiga, 
talet om "krossande" eller "skakande" och "genomträn
o-ande" verkan. De drefvo detta derhän att, man nästan o 
kan säga, de uppnått det besynnerliga resultat, att en 
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kula med lika diameter mmt mindre hastighet itu eu an
nal}, åstadkommer stön·e förstörelse. 

Motståndarne, som få sökas på denna sidan Atlanten, 
komma till den öfverdriften, att de slutligen hade kano
ner (Withworths), som väl sköta igenom ett temligen 
tjockt pansar, men endast gjorde ett litet hål, ej större 
än en eller par tum i diameter, samt med fullkomligt 
rena kanter. 

Före det allmänna införandet af pansarfartyg hade 
man endast ett mål med användandet af reffiadt artilleri 
framför slätborradt, nemligen stor skottsäkerhet på betyd
liga afstånd. Det kunde då ock förefinnas tvifvel, om det 
reffiade artilleriets företräde framför det slätborrade till 
sjös, hvarest sjöglingen och fartygets fart gör skjut
ningen mera osäker; det sednare så väl till följe af den 
reffiade kulans något mindre hastighet på kortare afstånd, 
som att den något längre uppehåller sig i pjesen 
från affyrings-ögonblicket tills den lemnar mynningen. 
Derjemte är det för reffiade kanoner af större vigt att 
noga känna afståndet, till följe af deviationen, och slut
ligen är ännu en annan omständighet, nemligen vin
dens större verkan på de aftånga kulorna, till men för 
de reffiade pjesernas användande om skepps bord. Det 
finnes dock en vigtig sak, som nödvändigt fordrar deras 
användande vid skjutning emot pansarsidor, i trots af 
alla dessa olägenheter, nemligen den: att den aftånga 
kulan genom sin form så betydligt bättre lämpar sig att 
drifvas igenom en pansarsida än den sferiska, hvilken, 
då fråga är om pansar af 8 a 9 tum, dertill fordrar stör
re kraft, än som kan gifvas åt någon kanon af hvad slag 
som helst, om man nemligen på den äfven ställer fordran 
på varaktighet. 

14 
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Det är först genom de lå.ngvariga och ytterst noo-_ 

granna, af verkliga mtilleristor företagna försöken ~d 

Shoe?ury:mss och Gavre, som n~an erMllit klart begr:;p 

om ±ordnngarno så vtil på pausarplåtar, som på dc ka

noner hYannccl dessa plåtar skola genomskjutas. 

. Vid försöken uti Shoeburyncss, hvaraf de vigtigasto 

börJade 18()4, uppställde man först till ~esvarande föl
janda frå.gor: 

l:o. Bestämmandet af 2:ne kulors olika genomtrtino·-
. f' o t> 

nmgs ör m aga emot en pansarplåt, under viikor att båda träf-

fade densamma med lika disponibla lefvande kraft (mo

ment), vare sig den ona, tyngre, hade en mindre hastio·-
t> 

het, eller den andra, lättare, framslungades med större 
hastighet. 

2:o. Bestämmandet af samma plåts relativa motstånd 

mot 2:ne kulor, af olika diameter, men hvilkas frii.mre del 

(hufvucl) vore af samma form, och som träffade med en lef

vancle kraft proportionel med deras olika diameter samt 
. ' 

3:o. Bestämmandet af den för genomträngande af 

en pansarplåt fördelaktigaste form pS. projektilens hufvml. 

Don engelska artilleri-kommitteon säger i sin 

rapport, att de uppnådda resultaten, i anseende till för 

litet antal skott, ej kunna anses såsom fullt riktiga ehuru 

Wlräckligen noggranna för prakti-kens fordringar. ' 

Sås0m uttryck för plåtars motsHindsförmåga emot 

kulor af en gifvcn fonn, antogs en sådan kulas lef\rande 

kraft, till hvad den erhållits genom ett medeltal af 

fl.em skott med så ringa laddning att kulan näU och jemt 

.9icl• igerwm pldten *). 

*) i\lan kiinncr alt en med stot· hastighet kastacl kropps ~mergic dLcr 

w v 2 

moment ullr)'ck('S genom formeln ~' h varest w = projektilens · t 
.a .'J Vtg' 

" = iuili~lhastip,bden (ellt•t· ansJa:rsbastigheleu på afstAnd ft·3n 

Jx7 

Huruvida detta llskåduingsslitt är riktigt, vil.ga Yi (lj 

afo·öra. Emcdlertid anmärkes det, att en kula som ge

n:mtränger en plåt med större hastighet, än elen strikte 

nödvändiga, gör sin passage genom metallet1 pli. ett helt 

annat sätt, än elen som har blott så mycken fart som 

jemt och nätt erfordras, oberäknadt elen olikhet som 

förefinnes genom den olik<l. tid, som båda kulorna användt 

till perforationen. Plåtens motstånd synes nemligen va

ra mera lokaliseradt, då den träffas af en kula med stor 

hastighet, och denna har således endast att öfvervinna 

motståndet hos den metall, hvarmed hon kommer i di

rekt beröring, lwilket är till betydlig fördel för projekti

ler, som träffa med stor hastighet. 

Vid besvarandet af fr?tgan N:o l utröntes, att pro

jektilers genomträngningsförmåga, då de hafva nätt och 

jemt behöfl.ig fart för genomträngningen, förhålla sig om

vändt såsom deras diametrar, hvilken lag alltid blir gäl

lande, för projektiler som äro sferiska, eller aflånga med 

sferiskt hufvud. 

Till svar pB. frågan N:r 2 ansåg kornmitteon den 

satsen bestyrkt, att plåtars motståndsförmåga förhålla 

sig som qvadraten på deras tjocklek. Detta ansågs gäl

lande för plåtar af bästa tillverkning af mjukt jern, 

hvilket doclc ej är fullt riktigt, ty det förutsät

ter betydligt större styrka hos plåtarue än de verk

ligen ega. Den genom detta föreställningssätt uppkom

na formel består i allmänhet af en konstant koefficient 

för tjocklekens qvadrat (H. e2
; l( = koefficient, e= plå

tens tjocklek). M:en då man måste antaga, att förhål-

mynningen) g = fallhöjden på 1 :sta seeund en för ortens Latitud. v t•e

prcsenterar således hät· den kt-aft som utvecklats genom krutladdningen, 

antingen sådan den ä1· verksam på kulan i det ögonblick hon lemnNt 

mynningen, eller sådan den ilr hos kulan, ~edan den blifvit reducerl!d ge· 

not n l uftcns motst1lnd. 
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landet emellan projektilens diameter och I)låtens f kl 
(D) o JOC ek 

~e J maste på genomträngningen utöfva något inflytande 
) 

och detta förhållande ej ingår i ofvannämnde formel R 

k · h ll ' sa 
an eJ e er den anses tillfredsställande. 

Vid alla de engelska försöken har detta förhållande (~~ 

obetydligt afvikit från l, men vanlig·tvis varit något stö ~ ~) 
V"d ne. 

l. be~äknandet af en projektils moment bruka engelska 

arhllensterne dividera den uppkomna qvantiteten med n D 

hvare~ter, under namn af speciel rörelseförmiiga, den ny~ 
qvanhteten utgör måttet på projektilens lefvande kraft 

~ttryckt i skålpund-fot pr tum af dess periferi. Här: 

Igenom uppkommer nödvändigheten att använda en olika 

koefficient (/(1
) för uttryckande af plåtars motståndsför

måga emot projektiler af spetsig form. 

. Vid besvarandet af frågan N:o 3, kom man nemligen 

t1ll det resultat, att aflånga kulor med ogivalt spetsigt 

hufvud med minsta kraften kunde drifvas igenom en pan

sarplåt af en gifven tjocklek, och bestämdes då, att spetsens 

län.gd ~kulle vara = 11
/ 2 gång kulans diameter. Den nya 

koefficwnten ( H1
) bestämdes äfveu. 

För att på algebraiskt språk öfversätta de vunna 

resultaten har man, då 

. l (wv2). 
lY= proJe d. helamomen\.2";) R= plåtensmotst.:förmåga 

w = cl:o vigt e = d:o tjocklek 

v = 
D= 

d:o hastigh. vid anslaget*) lenkonstantkoefficient 
d: o diameter f( = för kulor med sferiskt 

hufvud 

(wv 2) 
d:o spociela momentl2 gJI{l ={d: o d: o . för kulor 

_ med spetsigt d:o 
n D 

*) lnitialh:Joli&hetrn på niira håll. 

l 
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.'1 =fallhöjden pfi l:sta sekunden ( = 32, 1 eng. fot), 

följande formler: 
*) wv2 W 

(1) W= R; (2) W= 
2
-; (3)R= f(<JCDe 2

; (4) JV, =-· 
g n D 

Då qvantiteten K på grund af flera försök härefter 

bestämdes, befanns elen vara: f( = 5,357,200 'il fot (e ng.) 

pr löpande fot ( = 26,157 tonneaux metriques clå cleci

metern användes som enhet för uppskattanclet af plåtens. 

tjocklek och projektilens periferi)= 7,627,381 sv .. centner

fot d& decimaltummen antages som enhet för såväl 

tjocklek som projektilens periferi.**) 

Koefficienten K är slilecles uttrycket för den kraft 

som erfordras för att lösrycka ett stycke ur en plåt 1 

fot tjock på en utsträckning svarande emot l fot på pro

jektilens periferi, för kulor med sferiskt hufvucl. Koeffi

cienten li 1
, som antogs för kulor mell spetsigt hufvucl 

af för genomträngning fördelaktigaste form är = 0,9 H. 

f(l = 0,9 J( = 4,821,480 'fJi fot (eng.) 

( = 23,541 Tonneaux metriques då decimetern antages· 

slisom längdenhet). 

Engelsmännen ha utglltt fr lin den åsigten, att den 

projektil, som har tillräcklig kraft att genomtränga plå

ten, äfvon genomtränger backningen. Med antagande 

deraf, att plåtames motståndskraft förhåller sig som 

qvaclraten pil. deras tjocklek, uppstlir härigenom ej något 

fel så stort, att det i praktiken behöfver anmärkas, ty 

detta förhållande är i sjelfva verket så öfverdrifvet, att 

det knappast kan antagas. vara gällande för de aldra. bä

sta plåtar, och då skotten träffa normalt. 

Det praktiska resultatet af de försökskjutningar som 

ledt till ofvanstående formler, kan anses vara samman-

*) Då projektilen har nätt oc!L jemnt behöflig fart för genom-

1rängninp, . 

**) 1 Tonneau nui lriq.ue pr d:ecimcter = 29, 159 'fl fot pr dec.: t. 
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fördt uti följande tabell, hvilken, likasom ofvan lill o·'f' f l ·· h t d Pol ne o. rm er aro em a e ur JYI:r Aloncles (fransysl·a) "f .. · '-' o Yer-
sattmng af kap t. N o bels rapport om artilleriförsöken vid 
Shoeburyness. 

Tabell utvisande den hos en projektil et'/ orderliga le{van
de Irra{! per centimeter a{ periferien {ör alt genomtränga en 
pansarpldt a{ frdn i till 30r.-m tjocklek. 

l Proj l n e" 1 er me d f . s enskt 
Il hufvud. 

"" i 
~, Mo 
E; 'W 

~ ment §" ,,, u; 

g ~-
" D ;; 
~ 

n:x 
lem l •l r. 

cmj To 
111( 

)~~ " 15 

IH7 18 

3 0,:. 

6 o, ~ 

l u 2,1 

11213,7 
187121 
n 24 

w v2 

~ .'1 
n D 

Ton:x 
m~tr, 

5,88;:) 

8,475 

11,:i4 

15,07 
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"" ;;-
;;; w v 2 

c. 2 g o 
" .,.. 

~~ D ;;-

·"'" le l Ton:x rn rn ett·. 

27,19.()7 

30123 ,5 1 

l 

Projektiler af ogival form. 
Pulliset· bomb. Il Ft·. mod (•ll 

~ :::? l ~ !\lo-

~ 
i'llomcnt "" l\lomenl ;;- ment ;;; ;;; 

~- ~ . ..=. o o. o 
" " " """ :r.- ""' ;:;- ;:;- ;:;-,.. ,.. ,.. 

rml 
To u: x l l Ton:x Il ,. me! r. cm mc! r. cm f:x mctr 

31 0,2 ·119 l f> 5,297 l:nl 17,16 

6 0,8~7:; 18 7 G27 30 21 ,19 

9 1,90li8 2110,38 

12 3,390 124 13,56 1 

01\·anstiiende tabell afser endast pldten utan back
ningen. ]'ör de spetsiga kulorna är detta af mindre be
tydenh et, enär de kunna anses genomtränga backningen 
om blott deras lef'vando kraft är något större än den so~ 
erfordras för genomträngningen af plåten ; för de sferiska ku
loma deromot, torde backningen göra så stort motstånd, att 
man knappast kan antaga det de kunna uträtta mer än 70 
% af hvad tabellen utvisar, då backningen antages= 18dt. 

Den första Armstrongs-kanonen levererades 1855. 
Först sedan do högst otillfredsställande resultaten af 
detta systems tillämpande piL svårare kalibrar blefvo kända 
börjades i England i början af 1860-talet de mest omfattand~ 
ttrtilleriförsök, hvarvid man nä~tan kan sägR, at.t expori-

t~! L 

111011
talfältet var uppltttot åt hvilkeu kanuufa,Lrikant som 

helst, antingen hans pjeser hade utosigt att duga eller ej. 
Det genomg?wude draget vid dessa försök var bemödan
det att, på r ent praktisk väg, till hvad pris som helst, 
skaffa sig en pansarbrytande kanon. Det är först 
sedan 1864, d~t täftingen inskränkts till de 3 kano
nerna, Scoll, Lanerts/er och den frrm slw, so~n man i llon 
segrande frans/w kanonen funnit modell en, ollor rättan~ 
basen till Englands nu bogagnaLlo kanonor af ~vih· kali
ber, hvad dessas inre beträffar. 

Fransmännon deromot, som oj hade råd uifra lika 
storå smmnor som England pii artilleriförsök, oeh ll\·ilka 
derj omto vanligen ej begå theerotiska misstag, arl.Jct:ule 
efter ett helt olika program. Sedan i början af l))f\2 
ett reffiadt system antagits, och befunnits i principen 
riktigt, om också tarfvande förbättrin gaT i flera vigtiga 
detaljer, så. ha1: man sodan dess endast for tgått pii den 
då beträdda vägen, hvarigenom detta system drifvits till 
don fullkomlighet, det nu eger. Man synes utgått frfl.u 
den åsigten att pjesorna skulle vara tillverkaclu af gjut 
jern, samt försedda mod bakladdning. Redan dessa 2:ne 
bestämmolser inskränkte betydligt det nästan abegrälJ-
sade engelska programmet. 

Mon de engelska pjoserna erbjuda genom sm sam-
mansättning större motståndskraft emot sprängningen, än 
de franska. För att ersätta hvacl som s:lluncla felats i 
styrka, hafva cle franska artilleristorne genom do nog
grannaste försök, uppniitt det resultat, att intet är å .~ido 
satt af det, som bidrager till initialhastighotens högsta 
möjliga uppdrifvanue, så vidt clet är förenligt moll stor 
utMllighet hos pjesem a. 

SL't är t. ex. ytterst noga bcsti1mdt förhållandet emel-
lan kardusens och kammarens diameter; fänghålets pla
cm·ande och riktning ; reffioruas s. k. progressiun eller 
aftagancle djup frfLn bumuarcu emot myumn gcn. 11\·ilkct 



är af särdeles stor vigt för reffiade kanoners varaktighet 
dels tillfölje af det fullkomliga centrerande af projekti~ 
len, som dermed uppnås, dels till följe deraf, att pro
jektilen härigenom så länge upphålles i loppet, att all 
krutgasens verkan tillgodogöres, hvarigenom laddningen 
kan reduceras till minsta möjliga med bibehållande af 
en gifven initialhastighet. Reffiornas aftagande djup har 
dessutom en fördel, oberoende af dess bidragande till 
pjesons varaktighet, nernligen den stora skottsäkerhet det 
medför. Äfven projektilens form är för de franska pje
serna noga bestämd till den för genomträngningen af en 
pansarplåt alldra lämpligaste, d. v. s. den som dertill 
erfordrar den minsta lefvande kraft. Man har ·genom 
föreningen af alla dessa omständigheter kommit till det 
vackra resultat, att man uti de jomförelsevis billiga fran
ska pjeserna kan skjuta 7 a 800 skott med en projektil, 
vägande omkring 2 gånger rundkulan, framslungad af en 
laddning lika med 1

/ 3 af rundkulans vigt. Det torde såle
des ej vara öfverdrifvet att påstå, det ingen större verkan 
kan åstadkommas på något annat sätt, med användande 
af så ringa tackjerns-massa, i förening med billig tillverk
ningskostnad och stor varaktighet. 

Sedan man i Prunkrike adopterat ett system, som 
ansågs tillfredsställande (det benämnes "Modele 64-66"), 
har man sysselsatt sig med att vid skjutning emot pau
sarsidor undersöka dc olika kalibrames förmåga, !war
före resultaten också formulerats n&got olika mot i Eng
land. De franska artilleristerna funno först, att det var 
öfverdrifvet antaga plåtames motståndsförmåga förhålla 
sig såsom deras tjocklekers qvadrater, utan antaga de i 
stället detta förhållande vara såsom potensen '/3 • Der
näst hafva de, på grund af dels äldre (1842) med rund
kula verkstäida skjutningar mot endast trä, dels på grund 
af sista årens försök vid Gavre mot pansarplåtar, så väl 
friståe11de , rsom försedda med backning, kommit till det 

lt t att backnino·ens motstånd är för lietydligt för resu a, o . . . tt kunna åsidosättas, utan måste mgå 1 beräknmgen. 
;öl' den af ett sådant åskådningssätt, är ~tt dc af' de 
fra;ska artilleristorne uppställda formler CJ äro af sll. 

'dsträckt tillämpning, som de af M:r Nobel på grund af 
;~rsöken vid Shoeburyness uppställde, och hvilka redan 
blifvit citerade. De franska formlerna äro deremot, för 
de franska pjeserne (af modell 64-G6) betydligt san
nare, och skilja sig vida mindre frB.n do praktiska resul
taten, än de engelska. 

Hvad do franska pjeserna kunna åstadkomma mot 
pansar har redan i 'ridskriftens 2:a häfte detta år blif
vit anfördt och förbigB.s derföre här äfvensom de formler 
och de på dem grundade uppgifter, om hvilken hastig
het som erfordras hos hvarje olika kalibers projektiler 
för genomträngning af pansar af en viss tjocklek, emedan 
de icke få offentliggöras. 

Pöljande tabell (ur "the Manual of Gunnery 1868") 
gifver en idee om de engelska artilleristernas sätt att 
bedöma sina egna pjeser i jemförelse med såväl de fran
ska som de svåra amerikanska slätborrade med undan
tag 

1 

af 20 Inches, h vara f ondast ett ringa antal ännu 
finnes: 
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Komparatif kraft hos Engelskt, Franskt och Amerikanskt artilleri af svår kaliber. 

Pjes. 

· ts 110 Inch. myn:s laddn.j 18 j reffi. (Engelsk) 
27cm kamm. laddu. 1 ~ 1 reffi. (Fransk) ~ 

Projektil. 

Modell. l viv,t. 

Pou1Hls 

1""' 
"' c.. 
c.. :::. 
~ 

P=Eng. 

l I
Total energie (lef-, 

;- l'ande kra[t) Yid an
:=-; slaget ull fot tum 
E:. w v 2 

[ 29 
et;• 

·=-
_?.. l Yards. 

Euergie uti foot tons pr 
tum ar omkretsen: 

w v 2 

7g 
n D 
Yards. 

200 l 500 l 1000 

Palliser shell 400 lp 60 

66 
60 

Eng.f. 
129oi4430I4170I38421 142,t 134 

90 
77 

123,3 

84 
62 

0{~11 :Ma_ssi v ln~la 
cyhndr. oglV. 

476 ,L 1000142521304012820 
122012227 3665 2918 

453 lP 100 11545166831571414212 

128,G 
90;37 

142,9 122,2 89,4 
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15 Inch. slätlopps 119 Rodman (Am e rik.) 
9 Inch. myn:s laddn.112 reffi. (Engelsk) 

10,~assiv gjut
Jerus rund 

lO Palliser s hell 250 lP 43 I1340I2954I2720I2393I 105,3 97,5 85,41 

24em kamm. laddn. 113 reffi. (Fransk) 

8 Inch. myn:s laddn.1 ~ reffi. (Engelsk) c 

19cm kamm. laddn. 
reffi. (Fransk) 

7 

7 Inch. myn:s laddn.
1 6 re ffi. (Engelsk) 

16cm kamm. laddn. 
re ffi. (Fransk) 4 

Massiv cy-
15llindr. ogiv. 

stålprojektil 

Palliser s hell 

Massiv cy
lindr. ogiv. 
stålprojektil 

10IPalliser s hell 

91 Cylindr. 
ogiv. stål 

318 IL 53 11093125361239112181 

180 lP 30 11330121091190611662 

167 IL 28 11129114041130411161 

115 lP 22 114301 15131135011141 

99 IL 16,5 111321 828 

86,R 80,5 73,1 

84,8 76 66 

59,7 54 48 

69,8 62 52,~ 

42,3 
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Beräkningen af lcfvande kraften hos kul01·u· ,. . . 
a <Ll g]urd 

med begagnande af deras initialhastighet, och gäller ~åle 
des endast på mycket kort afstånd. -

Af ofvanstående tabell synes, att ehuru 15 lnch. ka

nonen har ett gifvet företräde, h vad totala lefvandc kraften 

beträffar, så är dess projektils genomträngningsförmåga 

uttryckt genom den lefvande kraft den eger per dec. tu ' 

af sin periferi, ej mycket större än 9rll kanonens. nt 

Vill man uppgöra samma beräkning med antagande 

af en något mindre initialhastighet, hvilket kanske vore 

riktigare, så blir förhallandet naturligtvis ännu fördelak

tigare för 9dl kanonen. Då man besinnar hade den sto

ra skilnaden 1 vigt, och följaktligen i tillverknings

kostnad ; samt den stora öfverlägsenhet i varaktighet hos 

9:t ka:10nen i j~mförelse med 15 Iuches, hvarmed ej 

far skJutas mer an 20 skott med högsta laddningen (64 

U) *), så synes 9dt kanonen vara en vida bättre artilleri
pjes än 15 Inches. 

Vill man med begagnande af de förut (pag. 194) 

uppgifna tabellorne efterse de båda pjesernas olika för

måga emot en pansarplåt utan hackning, så har man föl
jande uppställning. 

15 lnches: 
U kg w v2 

Kulans vigt= 470 = 199,7::; X= 2 
9 rlt cm --· 

d:o diam. = 12,6 = 37,256 n D 
fot metres 

Initialh.:t = 1200 = 355,2 
fot metres 

g (för Stockh.) = 33,06 = 9, 78 

9 Dec. tums: 
Kulans vigt = 160 = 68 

. dt cm Y-
d:o d1am. = 8,88 = 26,28 • -

fot melres 
Initialh.:t = 1580 = 467,68 

•) Enlig! Holley . 

199,75 x 12002 

2 x 9,78 = 11,016 
3,14 )< 37,256 T. m.pr cm. 

68 x 15802 

2 x 9,78 = 9,207 
3,11 X 26,68 T. m.pr cm. 

197 

Genom jemförelse med den första a.f förut citerade 

tabeller, finner man, att en sferisk projektil, eller en 

afHing projektil med sferiskt hufvud, hvars lefvande 

kraft vid anslaget är = 9,20 tonneaux metriques per cen

timeter af dess periferi, kan genomtränga en pausarpHit 

(utan backning) af nära 19cm (6"',27) tjocklek. Likasåkänner 

man, att en dylik projektil hvars lefvande kraft är= 11,016 

tonneaux metriques pr centimeter af periferien kan genom

tränga en pHit af något öfver 20c111 (6dt,6) tjocklek; hvilket 

gör en skilnad i bil.das förmfiga af nära Odt ,3. Tabellerna 

äro beräknade för stål-projektil, hvadan en n&got mindre 

verkan måste erhållas med tackjerns-projektiler. Till 

följe af spetsiga projektilers olika sätt att verkställa sin 

passage genom en pansarsida, torde för dem tabellens 

uppgifter endast obetydligen behöfva reduceras, då man 

vill taga backningens motstånd i betraktande. För sfe

riska projektiler deremot torde man, med antagande af 

en 18dl:s backning, ej kunna antaga mera än 66 a 70 

Dfo af ofvanstående siffror. Om detta är riktigt, sä skulle 

9dt:s, kanonen kunna genomskjuta en pansarsida bestfien

de af en plät 4dt,38 tjock, på en backning af 18dt, samt 

15 Inches en dylik sida klädd med plåtar af 4dl,62 

svår lek. 
B. 

Årsberättelse för 1869 af Föredraganden l 3:e 
Vetenskapsklassen. 

(Forts. fr. 3:e häftet 1870.) 

Litteratur: Om Kompassets Deviation, vrnsentligst 

paa Jernskibe, samt kortfattet Udsigt over Lrnran om 

:Magnetisme, med 28 Tegninger og 3 Karter. Udarbej

det af O. F . '\Ville, Premierlojtnant i marinen. Kristia

nia 1859. 



De-nna afhalltlling· nppfyllcr dc-t länge erkä.nda he
hofvct af ett aruotc, som, på ett någorlunua fullstlindigt 
sätt, redogör för resultaten af dc, sodan flora ftr 

1
· . ' England pågåonde undersökningar och oxperimenter, till 

utrönande af lagarue för kompassens afvikelser under in
flytande af jornets dragningskraft. 

Det är tydligt, att kännedomen om dessa undersök
ningars praktiska resultatcr skall vara af clet största in
tresse och vigt för nayigatören, som uti kompassen eger 
det förnämsta hjolpmedlot för skeppets navigerande. Ock
så har man i England, vid sidan af dessa storartade och 
omfattande undersökningar, genom talrika uppsatser i 
tidskrifter, särskilda afhancllingar och hållna föredrag, 
sökt sprida en allmän kännedom, om detta för sjöfartens 
säkerhet så vigtiga ämne. Hos oss· har, med undantag 
af en och annan fragmentarisk uppsats, föga blifvit gjord t, 
för att bereda våra navigatörer, inom så väl örlogs- som 
handels-marinen, tillfälle, att mecl detta ämne göra sig 
förtroliga, och är dot derföre med nöje vi kunna anmäla, 
att ett arbete i detta syfte, genom löjtnant Willes af
handling nu blifvit tillgängligt. J3e>ken utmärker sig ge
nom ett lätt och redigt framställningssä.tt, och en syste
matisk anordning af dc särskilda ämnen clori afhandlas, 
och hvilka äro inbegripna under följande rubriker, nem
Iigen Magnetismen; Kompassen; Deviationen; Archibald 
Smiths method ; Kompensation och Krängningsfelen. 
Magnetismens och D eviatiQRens verkningar tLl'o äskådlig
gjorcla genom tydliga- förklaringar~ sa~t väl valda exem
pel och figurer. De som önska att göra sig hemmastad
ela med kompassens deviation, skola uti iMigavarande af
handling finna all den underrättelse, som för navigatören 
kan ega något praktiskt värde. 

l S . .. , 1 l' lo '"e's 1Jerlisnmhel , lkriilfelse ö{oer /l ung .. .JO ;ar e- w n ' ' 

l ·t »n friin Decetnber 1867 till Decemher 1869, enli!fl undor il <J .. . • . 
{'rän detta embel-sverf; benaget meddelad uppgift. . 

·.. "t ·ngar hafva 8.r 1868 fortsatts utr Stockholm~ Sjolfta nt · ' ' . 
.. . ~ ,d från föregående ~hets slutpunkter vrd Harstens skargul ·.. vv· d" och Harö skärgårclsgrupper, KanholmsfJarclen, m -~)-
h I'I'a vV Cl:mdö-landen samt Trälhafvet, norelvart han oc no · ·· '11 ötver stora Möjan, Ingmarsö, Norra LJustoro och tr 

"dra udden af Yxlan samt Elgö och B ergshamra på so l f . d l'). fasthindet, tillsammans utgörande en area a vrr pass "' 
o-eoo·rafiska q vadratmiL o o 

På kusten från Helsingborg, syd-, ost- och no~'~-vart 
h.. till Stockholms skärgård, äfvensom kring Olands an, · . .. · h och Gottlands kuster, hafva sjömätmngar utforts l oc 
för· samlande af m.atcrialier till en . förnyad upplaga af 
~eglingsbeskrifningen öfver clesssa trakt.er. 

På Norrlands kust, från Örnsköldsvik till Haparan
cla, har en förberedande rokognoseringsexpedition, i o~h , 
för utstakande af ott triangelnät öfver denna kust, blif-
vit utförd. 

G . . . f SJ'&kort. Unelex år 1868 hafva två nya 1 avertng a ... f• a· 
sj ö kort öfver Finska viken, i skal~n "" u'o u o' bh±vrt ar rg-
. . de och utgifna . under gravm·mg äro: en generalkar-gravera ' . o • l . "f 0 .. t ".··n och Katteo·att samt tva kustspeera -ta o ver s ·eH>JO o 

kartor öfver Bohus läns kust. . 
l t 'f' 't 10· 1 äftet af "Un-Friin bolilryclrsp7·essen lar u gr Yl s . .e 1 . 

f •J• el" derrättelse ör SJö,aran e - . 
Uneler samma S.r hafva omknng 7,500 styåen af-

tryck blifyit tagM af Kontorets sjökartepHttar. 

Sjömätningar hafva år 186\J. fortsatts uti ~to:k~olm~ 
f. , o fo"I·eaåonde årets slutpunkter vrd sodra ud skärgård, 1an ::o I .. den af y x lan, L agn ö och Norra Ljusterö öfver ngmarso, 
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Stora,. M_öjan och Björkskärs skärg?t.rd, nord- och ostvart 
hän förb1 Svenska Högarne, upp öfver Fredals- och Kan. 
skärs skärgårdsgrupper, emot Blidö södra udde, tillsam
man utgörande en areal af vid pass 12 geografiska qva
dratmil. 

Likaså hafva sjömätningar, för upplodning samt be
stämmande af åtskilliga grund och bankar under året 
utförts, hvaraf mli nämnas: uti Öresund med Falsterbo
ref, i Hanöbugten, å Knolls grund beläget emel
lan Öland och Gottland, å Finngrunden uti Geflebug
ten, m. m. 

Triangelmätningar å Norrlandskusten hafva, i sam
manhang med de under förlidet år utförde rekognoserin
gar i och för nätets utstakande, under innevarande år så 
fortgått, att signalbyggnader och observationer för punk
ternas bestämmande, blifvit afslutado emellan ön Ajos, 
på Finska kusten, och det 10 geografiska mil vester der
ifrån, i svenska skärgården sydligt från N eder Kalix, 
belägna Likskär. 

Gravering af Sjölwrt. Under år 1869 hafva två nya 
Kust-specialkartor, uti , "~o o skala, från Nidingens fyrar, 
å kusten af Halland, till Pater-Nosters skärgård å Bo
huskusten, blifvit färdiggraverade; hvarjemte flera äldre, 
förslitne kartoplåtar blifvit ånyo uppgraverade. Under 
gravyr äro: en Kust-specialkarta, i fortsättning med före
nämnde kartor, samt en Generalkarta öfver Östersjön 
och Kattegatt. 

Från boktryckeripressen har utgifvits: ny seglings be
skrifning öfver Bohusbugten och Kattegatt ("Den Sven
ske Lotsen", del. 6.) samt ll:e häftet af "Underrättelse 
för Sjöfarande". 

Under samma år hafva omkring 6,800 stycken af
tryck blifvit tagna af kontorets sjökarteplåtar. 

:!U l 

rörsök med Minfartyg eller s. k. Torpedo-boats. 
Kaptenen i Engelska flottan Harvey har konstruerat 

en torpedo, som beskt·ifves på följande sätt: 
Torperlon består af en stark, på yttersiclan med jern

beslag förstärkt, trälåda, innehållande en ~ed sprängsats 
fylld metallbomb. En micltelg~nomskärmn~ af denna 
låda visar en rektangel, men 1 plan utgor den en 
rhmnboid, för att, genom sina snedskurna ändar, när den 
framclrifves, skära ifrån fartyget som bogseJ;ar den, och 
hvarigenom don äfven, på samma gång som den tillför
säkrar att on större yta kan komma i kontakt med on 
fartygssida då den skall användas, gör ringa motstånd i 
vattnet. Torpodons rörelse kontrolleras från. ett fartyg, 
serskildt konstrueradt för stor hastighet och med minsta 
möjliga skottyta, och dess form, tillika med å densamma 
anbringade draglinor, är beräknad att kunna styras långs 
siclan af ett fiendtligt fartyg, utan att behöfva blottstäl
la eget. Torperlon är på yttersidan försedd med en en
kel häfarm, verkande a en på innersidan anbringad an
tändnings-apparat, hvarmedelst den exploderas, så fort 
den stöter emot det föremål som skall sprängas. Dess 
sänkande under vattnet regleras medelst fartygets fart, 
som bogserar den. En boj är fästad till apparaten, hvilka 
har tillräckligt deplacement att bära bomben på det stör
sta djup, som kan erfordras, och äfven för att åte_r upp
taga den om nödigt. Ett säkerhetslås är anbnngadt, 
hvilket försäkrar den emot all våda-explosion, enär, 
intill detta lits är öppnadt, antändningsapparaten ej ver
kar, och låset borttages icke förr än torpodon är på nii
gra alnars afstånd från torpeclobåten. Bombens tjocklek 
kan variera, allt efter den qvantitet sprängsats som skall 
användas; - vanliga sat.sen ugör 70 'ff.. ~om antänd-

l .!':l 



ning.~model begagnas Horslej'S krut - en höo·st ,.old 
.. o ',t sa111 tandsats - sammansatt af chlorat af pottaska och o ll 

l . . o'a. -
tipp .en 1 v1gtförhållande 3 till l. Ing-redienserna f·· - . . orvn-
ras åtskilJda och blandas genom sållning, då de skola 
begagnas. Detta krut utgör äfven en förträfflig laddnino· 
för torpcdon, dil, vid sammansättning dess sprängkraft 
står i förhållande till vanligt krut som 15 till 1. 

Med dessa bomber ha försök för någon tid sedan 
utfiirts i Portsmouth på amiralitetets befallning. De voro 
vid tillfället oladdade, men försedda med tändsats. Bog
serbåten "Oamel" begagnades som torpedabåt och var 
försedd med nödig utfirnings-apparat, anbringad med on 
en kol men kraftig friktions broms. Kapten Harvey ledde 
försökena ombord å "Oamol". Det fartyg mot hvilket 
försökena skulle riktas var "Royal Sovereign", en till 
tornfartyg konverterad tredäckare, hvilkot kommendem
des af chefen a artilleriskeppet "Excellent", kapton BoyR. 
"C l " 'ft l' · . ·amo s uppg1. var natur 1gtv1s att träffa "Royal So-
vereign '' mod sin torpedo, och don sednares, att på bä
sta sätt söka undvika densamma. Vid första försöket 
låg· "Royal Sovereign" till ankars . "Ca mol" var under 
ånga dragande en 7G 'it:ig torpeclo, med 50 famnar lina 
ute i on 45° vinkel mot kurslinien, och gick med vid 
pa .>s 8 knops fart. På detta sätt gjordes 10 anfall mot 
den förogifna fienden, som vid hvarclera blef träffad af 
bomben på olika djup, -af från l till Hi fot, under vatten-
r · "O 1 ,, · · · uuen. ame s· pos1hon var ohka för hvarje gång; 
ibland nu hon rätt för-ut, ibland kom hon rätt akter 
ifrån, andra gånger från sidorna. För att uppskatta möj
ligheten af att förhindra "Camels" anfall, öppnade ''Royal 
Sovereign'' eld från silila trenne torn. I tvenne fall un
der attacken hann hon aflossa rt>spektive 4 och 7 skott 
mot motståndaren, men i intet af de öfriga mora nn 2. 
Efter hvarje försök undersöktes torpodons verksamma 
Jelar. och vid lmuje träff hade titndsatsen afbrunui t. 

. l' f' 8 t.l'll 6() l tsl'tset horttoo·s p3. ohka < 1stausor a Sii.ker JO . , , , . o . 

._ 1 från "Oamel'' mod fullstäncl1g säkerhet. 
yaros · · d bo l f t · Andra försökssen on g.J(wclos mo ac a ar ·y gen un-

o g· "Oamel" O'ick med. .11 knops fart, ''Royal der an.n . o 
Sove;eign" med 8 a 9. _Kapten ~at~v:y ~öi'cle on tor~-e~o~ 

d 50 famnars bogserhna, och 1 4;.) vmkel som tomt, 
JUO • d l l .. ·1· pil. hvardera Hiringen. Kapten Boys g.]Ol' o a a mOJ 1ga 
försök med "Royal 8overoign" att komma undan, men 
misslyckades. I hvarjo af de sex gjorda försöken träffa
de "Oamel'', med hvardera torpedon, motståndaren. 
Träffpunkterna vexlade likasom förut från l till _16 fot 
uneler vattenliui en·; två togo rätt under fartygets botten. 
"Camels" anfall riktades liksom i första serien från olika 
håll : för ifrån, akter ifrån och fdln sidorna. "Royat 
Sovereio·n" försökte ånyo huru många skott hon kunde 
affyra ~ot sin motståndare under hvarje anfall .; dessa 
vexlade mellan 2 och 12. 

Resultatet af försöken vi~ade att torpodon kunde 
hlillas . fullkomligt under kommando, och att den var ser
deles effektiv. En framstående egenskap hos densannria 
är att alla tillhörande anordningar äro enkla och sjö
mansmessiga, och således utmärkt lämpliga för det ~lags 
folk , som i:iro ämnade att hancitera elen. Utlöpnmgs
apparaten och dess stoppnings-~mät:nin~ ä~·o äfven ser
deles praktiska, och från först t1ll s1st v1dbder densam-
ma ingenting, som erfordrar speciela fac~män. . 

En omständighet, äfven bevisad v1d dessa. expon
mentor, som är af mycken vigt, och som således ICke bör 
förloras ur sigte, är att denna torpedo, fastän bogserad 

å afstånd från fartyget, kan så styras att om, af en 
p k 'd .. d 'k händelse, ett eget fartyg ommer 1 ess vag, en IC .e 
skadar detta fartyg. Detta sker endast genom bogserh
nans manierancle. I alla afseenelen synes det således _på
tao-ligt att elen Harveyska torpodon utgör en högst efl:ek
ti: och värdefull krigsmaski111 v-äl beräknad för de~5s 



speciella i:Lndamål och i besittning· af alla :lstnu(/1
1
· o·~ 

...... b n. og·en-
s:capcr hos ett sädunt vapen. Ocks:'i bror ryska r~o·e -
rmgen, sedan den skickat en särskild kornmission ~ill 
~nglan~ för att göra sig bekant dermed, antagit don för 
sm m arm. Harveys torpedos tillverkas hos JVI:r N unn i 
London (S:r Georges Stroet: East). 

I \V ashington i Amerika har äfvenledes torpedo
försök blifvit verkställda i närvaro af sjöministern 1\i:r 
R.obeson, amiralerna Porter och Dahlgren m. fL Den 
första torpedabåten som försöktes var ångbåten "Nina", 
som under amerikanska kriget tjenstgjordo som bogser
båt, är stark och snabbgående, och gör en fart af in
emot 17 knop. Hela utrustningen för mintj ensten ut. 
gjordes af en 21 fot lång jornstång anbringad, medelst 
serskild tilltakling, vid fartygets skrof. Torpillerna fä
stades vid denna stång på ett såclant sätt, att de kunde 
exploderas hvilket ögonblick som helst medelst elektri
citet. Sprängningen af första minan förorsakade en liflig 
rörelse, uppkastande en vattenmassa mera än 50 fot i 
höjden, och den andra, med 100 'lt, sprängde det fartyg 
i stycken, emot hvilket den var riktad. Belåtenheten 
med resultaten lärer varit så allmän att styrelsen genast 
beställde 20 st. dylika båtar. 

Icke allenast på grund af den insigt i torpedo-krio--
~ . o 
:~.iirmg, hvartill man genom dessa försök synes vilja kom-
ma och den erfarenhet om dess vigt, man fått från sista 
inbörelos-kriget i Amerika, hvarunder ett stort antal far
tyg af torpodos blefvo förstörda, utan äfven till följe af 
den uppmärksamhet hvarmed alla förbättringar och upp· 
finningar å detta omräde följas inom alla staters mariner 
- Sverige har tillsatt en komite för att följa utvecklin
gen af densamma och anslagit en del medel till fortsatta 
minförsök; Ryssland har slisom redan nämnts antagit 
Harveys torped o; N ord.tyskland tänker i sommar anställa 
utförliga experimenter; i Österrike arbetar man med tqr-

L 

-l -, och vår snilll'ike landsman p:1 andra sidan Atlan-pec u~ , . . . 
1 

ka,1ten Ericsou, har dm·åt bör] at egna sma ndsträckt.a 
te I , 1 Q l o • · l k ·d erfarenheter och kunskaper, da han at1t 1 ongc s a h -

l- :ften Eug·inem·ing införa tvenne uppsatser rörande un-s ,11 '- . 
dervattens-krigföring - tyckes det vara temhgen klart, 
att torpodon kommer att spola on stor roll i ett blif\ran
de sjökrig. Dess vigt för ett lund sådant som Sverige., 
hafomflutet och utan någon annan utvärtes politik än att 
i fred och h~gn få öfvorlemna sig åt sin iuro utveckling 
kan derföre icke unnat än inses, desto mora som elen 
utan tvifvel är ett verksammare medel s?t som fön;vars 
än som anffl_llsvapon, och kan erhållas för en rolati d 
rin o-a kostnad. 

0 

I forna tider var det kanoneldens, å de hvaraudra 
mUtande flottornas, geuom sjömunskapet och urtillol'ifär
digheten utvecklade, kraftiga användande, som afgjordo 
striden på hafvet, och der denna utföll till det blott till 
sitt försvar rustade landets nackdel, der hade den anfal
lande icke längre nägra svårigheter att låta sin transport· 
flotta lanelstiga på h vilken obefästad punkt som helst ii. dess 
kuster. JVIen förhållandena äro förändrade genom ångan 
och paHSurn. Nu m:'iste densamma vid operationer m ot 
ett land, som vill sitt eget försvar, under hvarjo ögon
blick af sitt annalkande, se sig vtil före. En fiendtlig 
transportflotta blir, hvar den än sk ull upptrtida, bevakad 
af dessa stora, dyrbara pansarskepp, hvilkal för att kun
na bära sin bepansring, nöddncligtvis måste ha stort dn
placemcnt och derföre va ra svBxmanijnorliga. För lwil
ka faror skola oj dosoa, med sin dyrbara laddning af lif 
och egendom, utsättas genom sådana smä lätthandterliga 
farkoster som minfartyget, hvars egenskaper äro de an
dras sll högst olika, man kan nästan säga motsatta, att 
hvad som är fördelakti ga omständigheter för do ena, är 

ogynJJsamma för de audm och tvärtom. Kanonm1 som 
är ptm::;an;l~oppt•t,.; hnfvuclsakliga.ste vapen, hiil'- för att ha 



!ii 

~, 

hela siit värde, Legagnas pli en fast 11lattforn -, 
l l f . . t , pa ett 
ugn t l~ Vld dag~lJUS ; föremål~t som den skall användas 

emot bor vara shlla, eller åtmmstone röra sig· te l ' 
lå 

. , m 1gen 
< ngsamt. 1\fmfartyget tvertom för att använd ' as med 

effekt och ~ör att sjelf vara i minsta måtto utsatt biir 
ha en hast1g rörelse; eu mörk natt, en töckni da 

ett upprördt haf - omständigheter som neutraliser: kra~~ 
ten hos det tn~1ga pansarskeppet - äro gynnsamma för 

detta:. Dessa Ylttuesbörd torde vara tillfyllestgörande för 
att ofvcrtyga hvar och en om värdet af dessa, för för-
svaret mot landstig·ninQ·sfiottor ournb'irliga l> gL .,,1 . 

v ' . , r< '" llllllu 

gång som jernförelsevis billiga, fartyg. Intet hafomfl.utet 

land,_ huru fattigt det än må vara , f~ir derföre uuderlåta 
att tillegna sig dylika, derost det vill följa med sin tid 

och vi hoppas, att de steg, som redan i detta afseend~ 
l10s oss ha tagits, må efterföljas af ny·a äfvensom , tt 
l d ' a ' wa :>om är ett oeftergifligt vilkor, våra minfiutyo· må 
komma att ::>kötas af full ändade sjömän, ty der 0 ; nå· 
gonstädt!R kommer det att orfordr·~.s bl1'cl{ l "' oc 1 omdöme, 
som inga audra an sjömän kunna ega. 

- r. 

Utförd sjötjenst under år 1869. 

f~ al'l skrona ~tation: 

.Ängfl·egatten "Vanadis''. Chef: Komm.·kapten A. R. Cron-

5tedt, sjötåg, fortgående från 1868, tilll\fedelhafvet· 
afm. den 9 Juli . ' 

D:o Chef. Komm.·kapt. .E. Odelstierna, sjöt:'lg Lill 

)ledelhafvet; In m. den 2fi AugusLi ; sjöLåge t 
fortgilr . 

:!07 

.i
119

Jwroetten "Gefl!~" . Chef: Komm.·k~pt. L. G. S. ~autzcr · 
hj el m, sj ötfLg till Syd · Amenka, \V est-lud!Cn och 
Nord-Amerika fortgående från 1868; afm. den 

21 Juli. 
D:o Chef: Komm.-kapt. F. Thorsell, sjötfLg till Syd

Amerika och vVest-Indien; inm. den 22 Sevtem

bor ; sjötåget fortgår. 
Korvellen "Josp,p fline". Chef: Komm.-kapt. J. Ankarcrona, 

SJ. ö tå O' till Portugal och Norra Amerika; inm. 
' b 

don 1:2 Maj , afm. elen 20 N ovembor. 
Curvetten "af Cltnpman", kadettfartyg. Chef: Kom1n.·kapt. 

F. F. Thomson, sjötåg till Atlantiska OcoalleiL, 

N ordsjön och Östersjön; inm. J on -! Maj, :tflll . 

den 27 September. 
;llonilorn "John Ericsl)n". Chef: Komm.-kapt. ~ · .A . 

Fischorström
1 

sj ö tåg i Östcrsj ön ; in m. den 20 

Maj , afm. elen 2 September. _ 
Sfwppsgossebrig,qen "Snappopp". Chef: Löjtnant J. D. Bar-

clay; inm. Jen 7 Maj, afm. den 31 Augusti. . 

D:o "nf Wirsen". Chef: L öjtnant C. M:öller; inm. don 

7 Maj , afm. den 31 Augusti. 
D:o "Sli'imer". Chef: l.Jöjtnaut M. Hallshiim ; i am . ele n 

7 Maj, afm. elen 31 Augusti. 
Chef för dc 3 skeppsgossebriggame \ 'fll' komm.· 

kapt. O. L agerberg. 
Jinnvnilnqhlllen "(;unftild''. Chef: Krtpten ~L von Krusen

~tierua, expcclition till Sveriges ve::>t.ku,;t för att 

hjelpa haverister; fortgående från H\l',8; afw . elen 

31 Mur:> . 
D :o d:o Chef: Kapten O. R. Nvrdeuskjölc1, ex. 

pedition till Sveriges vestkust för att hjelpa 

haverister ; inm. elen 25 Oktober; expeditionen 

fortgEtr. 
D :o d:o Chef: f;ijjtmmt G. v. Krm;eustj erna: t ran ~ 

porter : inm. dc:m 2!1 April, afm. <1 oa f> .i\Iaj. 
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Hanvnån,qbäten ··'cunhild" C . hef: Kapten H '-'t 
I
J ·t · · o arck t or er; mm. den 7 M . f d ' ralls-D " aJ , a m. en 8 lVI . 

:o Hogland", Chef: LöJ'tnant C H' l aJ. 
2 

o • JC m trans' t 
ganger inmönstrad. ' . !Jo r er ; 

D:o d Cl :o 1cf· L .. ·t · t G · · OJ rwn T. v. Krusenstie, 
l)ol·te · 4 o • rna, tran · r' ganger mm öns trad. ' s .. 

D:o d:o Chef: Löjtnant A. E. R C n t . · · uyllenslcld 
,raw;portor ; 7 gånger inmönsti'ad. o ' 

lJ:o Ingegerd". Chef: Kapten C L . d . 
t
'll N · un "'ren s ··t?. 
l orO'es vcstkust f'.. . k dd o ' JO ag o • O l s y 'm de ffi l . 

inm. elen 26 April af d' 6 S a s (C !'le rna ; 
' ' m. en eptember 

La.~t/n·igqen "Gladan" Cl f y . . 
. . · . 10 : · ).,apten J. C. Ostennan 
hansporter i mm den 25 S t b ' 
N

J · · · cp em er, afrn . den " 
ovember. "' 

Siorkholms station: 

f(anmdn'}slupen "1/fJI'ld" CJ f' . , ' .. l . • le : Ka . t ·L~ F , 
dition t'll G tl d . P en .[' · acKs. CX JH; -

1.. o an fö . "tt b. . 
den 7 A ··l f l " lstå havenster ; in m . 

D pn ' a m. den 26 l\faj. 
:o d: o Chef: Kapton \V. B ':rl . . . . . . 

Gotland för att b' tå l . . wrsell, expedrtwn tJll 
f d - rs ' lavenster; inm. den 25 SerJt 

. a m. en 2D November ., 
Jllrirsaref rrrfltqet "E 1 , · . :;. o .us m ft .. ..t . E ·Fr · · SJoma mngs1artyo- CJ f 

-'-a.ptcn T. Arwid , . .,·.. .. . o· te : 
lVIa ' af ') . s.son, tSJomatumgar; inm. den 10 

.] , ' m. den "() ScptcmLor. 

llrtnvw1n[!slupen "Carlswui'. Chef: 
· .. t· . Ka}JteuF.!' l\falmbeJ.'"' 

S ] ' 'lll~l nnwar · d "'- o 1 . o ' mm. . en l O MaJ·, f' 
September. a m . den 15 

Ja/r ten "llow". Ch .. . ef: Löjtnant E. O. l\'[ Old . . . 
matmngar; in m i l . . be I g, S.Jö-
tomber. . c en O l\fa.J , afm. den 30 Sep-

IDn rel'oo- · · ' " nosconngs- ocl .. f · 
göthlauds, f:l ö~le nnanlands o~~l o~mngs-expedition i Öster-
.!! l.~lo nclo a r: . ,:,!,ock holrus skärgårdar be-

20\1 

Angslupen "liare". Öfvorsto C. H. Kroiigor, chef för ex

peditionen. 

Che(s{artyqet "Ingeborg". Major O. Kreuger, chefför l:a afd.. 
D:o 'JJryn!tilda". Major C. R. T. Ulner , , 2:a , 
O:o "Brynolf". Major P. Virgin , , B: e , 

pansarhålen "Garmer'' . Chef: Kapten W. B. Torsoll. 

D:o "Slröld" . Chef: Kapt. D. L. Hoilbom; 
(inm. den 25 Juni.) 

J(anonå.ngslupen '' Al{hild". Chef: Kapten F. A . Facks. 

D:o "Motala". Chef: Kapten C. C. Engström. 

D:o "Sigrid". Chef: Kapton J. Thorssell. 

D:o "Aslög''. Chef: Kapton P . Cronhj elm. 
D:o "Astrid''. Chef: Kapten E. Arrhenius . 

Expeditionen inm. den 29 Maj och afm. den 2 

September. 

Sko'rlerten "Amfion·' . Expedition till anställande af artilleri
försök i Stockholms skärgB.rd. Öfverstelöjtnant 
C. T. G. Keyser chef för expeditionen; inm. den 

26 Maj , afm. den 17 Augusi. 
J(anonångslupen "Svens!;sund '. Chef : Kapton R. von He

den berg; inm. den 10 Juni, afm. den 1G Juni. 
D:o d:o Chef: Kapten J. Christierson, transporter ; 

3 giingcr in- oeh afmönstrad. 
D:o "MOtala". Chef : Kapten P . Cronhjolm, m1Uskjut

nings-expedition i Stockholms skärgåra ; inm. den 
1:1 September, afm. den 24 September. 

D:o d:o Chef : Kapten A. Bro berg, transporter; inm. 
elen 29 September, afm. den 3 Oktober. 

Angf(rrf:ljget "Slröldmön". Chef: Kapten '\V. T. Schyberg ; 
l-i gt'mgcr in- oeh afmönstracl. 

Uppgift ii clet antal officerare af hvarje grad som un

rlcr rt rot 1 8 ()\) Y<t l'ii·. sjökommenderaclc. 
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Af Kong!. t'lottau: 

Kommendör-kaptoner af l:a kl. 

D:o cl: o af 2:a kl. 
Kaptener . 
Löjtnanter . 
Unelerlöjtnanter 

Af Kongl. Skärgiil·ds-artilleriet: 

Öfverste 

Öfverstclöjtnaut 
Majorer. 
Kaptener . 
Löjtnanter . 
U nderlöjtnautor 

3. 
5. 

Hl. 
22. 

J. 

l. 
:3. 

Hi. 

13. 
G. 

Summa 40. 

Hvarjehanda. 

. Belysning a( vanliga sjömärlren såsom blilrar, bojm· ocl! 
prtcloar. Bland förbättringar, som man för närvarand e 

synrs . tänka på att åstadkomma för sjöfartens nytta, är 

~elys~mg under den mörka arstiden af dygnet af de van
hga SJGmärkena, såsom båkar, boJ·ar prickar m m E 
k l . . ' . . -" 11 

s otts: mgemör .M:r 'rh. Stevensou har för ej längese-

dan pa ett högst t~llfredsställande sätt visat möjligheten 
~f att, genom ett l land anbragt batteri, med elektriskt 
l.JUS belysa et~ farvattens seglingsmärken. En tråd 

lo~~l~ den elek_tnska gnistan_ under vattuet till bojen eller 
matl~et, på bvilken en vanhg· fvrtoms I'ef·l l·t· fi 

• J e~or nnesau-
uragt. B!txtrame. l11·illm ilro my<'ket skat·p· J· r··1· · . ' •- a, ~unna o :a 

.) 

tätt pa hvarandru med on ha~t.iglwt ~~r ti nd a till ~)\J() 

•
11

uten mon kunna äfven regleras så, att dc kommft 
JTl l ' 

l
p, 

1
o·sr.rnmare med hvilken mellantid man önskar. al o ' 

Amiral Sheringham använder för samma itudarnål 

o·as. IJjuset å märket består af brinnande gas, som ma
~as från larl!l:l genom rörledningar. En <lylik belysning 

har se<lan några år tillbaka funnits å floden Olyde i Skott

land Gasen släckes aldrig ut utan skruf\·as blott ned 

ttnclcr da gen. 
Ann u ett ytterligare sätt användes ft den på yttersta 

ändan af Armish reof utanför Stornoway Shetlands l NV:g 

kust Lefintliga Låk, liestående deruti , att Låken ' li ar ett, 
som Jlll:r Stevenson kallar det ''skenbart ljus'" (ap parent 

light). l~ n stark ljusstråle kastas från lan u på el t• n op
tiska apparat, som finnes ~cmLringad å båken, hvilken 

åstadkommer samma ljuskraH, som en stark lampa. En 
efter samma princip anbringad båkuely::ming liirer äfven 

finnas vid Odessa. 
l Holland har man utfästat betydliga premier för 

den bästa uppfinnin.:;cn att åvägabringa belysning å de 
många sjömärkena i dess lmnkuppfyllt.la segelleder i\ 

Zuycler Zct~-

Ny flayy (ur eniJelslw lwlonien Victoria i Australien. 

Denna koloni har antagit en ny flagg, nemligen för sina 
örlogsfartyg, den lilil engelska flaggen med fetr, hvita 
stjornor i form af konstellationen Södra korset, och för 

handelsfartygen, den rödtt med &ammtt tecken. 

lin lut.ndeh;lru!ill!l har bli f\' i t afslutad mollan Spauien 

och ,J apan. 



Ut~.lpludenmde tlngpan . D , . · not. en nya f. l . 
'·Hirondelle '' har fiir nao . t'd d . . l 'm s m yachten 
D .. . . gon l se an oJol't . . 

en ar försedd med l" " I o S i n }Jl'ofresa 
( . . s. '· oexp oderande å . . 
u n explosive Loilm") l '11 f.. 'ng pannor" 
t . t ~ ' 1 l ' l <as oreträden go no 

s JO' och d r l ' m att 1 
. o . l an mra nmna llj)ph etta o • • "la -

fen H . t.. s, anyo VIsade SJ ,. ('J 
. a OJ anda elclarne under fart •o· 't' , g. J le-

J l }oG~ sex panno. f' .. 
lamn ;:::~pten kL 2t 10"' , l· . 1 on ilH 

. . e. m. 'om omborct f· 
ut farty"ot fr1n OJin ·b . l or att lotsa 
.. . . . . o c d OJgs lamu. kl ~t 30 . ' 
ofvurmaskinisten maskine l l . ' . - m anmulclo 
·.. n ' ai och far ty()' t · l 

SJ_os. Den tid som erfordrades för att fP o e ~le' till 
gJorde sålocles endast 20 . t a upp anga ut-
b l mmu er - Pördel . 
e t af~eende af dyl'l· .. . o arne, l d u l;. 
. l "a pannor pa iirloo·sfar tyo· r., ·'·l 

::ng sjelfnt. o o1 101 "' ara 

. M.ennis/,·uJ>raft och änoa. E l' 
" n Igt vetensb!JJlJ.ga b l mngar utvecklar d , o • enl (-

b 
. en anga, som frambrincf " , 

ruknuw af fom 1_o 1 d oa~ genom iår-
o . s ,a pun stenkol lika l 

som en man under tio t' ' myc ren kraft, 
.. . . Immars arbete A d 

rak m nog riktig så skulle fö lJ. ande . r enna Le-
uppsta. förhållande kunna 

Storbrittanien ensamt bryter i . 
100 millioner tons stenl- I D sma _schakt årligen 
. • l \.0 • en n a, qvan"tt o t .C·· 
l tir: och arbt'tshaft m t 48 . " e wrvandlacl 

· · ' o svarar tuse -11 . 
dagar*). ~' o ·n llll •W ner arbets 

>JOm aret har ornkrino· 300 ·b . -
senterar således den l l t'o m etsdagar, repre-
. I . w q van I te t som dn . t .. :1 b 
lC w nnnclro än 160 ·lr ~r s ar es rytes 
~ ll1I wnor mans-drws . l 
ur. lVIen En n-land t l. . . . 'o 'er 'en uneler ett 

o u c ra o er ur sma f 
delen af den kol · .. do ' gru \'Or blott tionde-
D 

. mang ' som på hda . ·d r .. 
cnna sammanlagd . · ] 01 en wrbrulnts. 

t . a massan besitter sål d 
wnsförmåga af 1 600 '11' e es en produ)r-
.. . ' llll JOner arbetare R fl. · 

gora stg F<jelfva, öfver hvad den .. e e~wnerna 
gör sig saker hll, som 

*) I lon = '! 400 ·k" l 
-, _ l" ll , •• = 180 a r l d 

= -l8,ooo,ooo,noo ~~·hcl~dauar . . d' >e s Bffar ; IOO,ooo,ooo luna 
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använder monniskokraften der ångan kan stället an-

vändas. 

Trnfilren å Suez-lwnalen. · Det största fartyg, som hit

tills har passerat kanalen är engelska trupptransportfar

tyget J umna om 4,173 tons, med 910 passagerare ombord, 

kommande från Bombay. Fartyget fullbordade resan till 

:Malta på 27 dagar hvarutaf IG till Suez, 4 från Suez 

till Port SaiJ och 7 från Port Said. Passagon genom 

kanalen utfördes utan någon större svårighet och utan 

annan skada än att ett af propellbladen något rubbades. 

Hon hjelptes under vägen af tvenne mindre bogserångare, 

en för och en akterut. Alla tvära krökar i kanalen pas

serades med mycket större lätthet, än man hade väntat 

och enda stället, der någon liten svårighet uppstod, var 

vid El Guisr. Fartyget låg vid tillfället 17,9 fot djupt. 

Kanal-inkomsterna sedan öppnandet i November 

hafva varit som följer: November 3,005 P. st., December 

9,672, J anum·i 10,038, Februari 13,629, lVIars 25,904 och 

i April 15,088 P. st .. 

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar, General
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars

departementet. 

(Kong l. Bre f.) 

Den 16 April. Förordnande för kaptenen vid flot· 

tan A. L. O. Zielfelt att bestrida lotskaptens- och lots

fördelnings-chefstjensten i Oarlskrona under ordinarie in

nehafvarens tjenstledighet. 

S. d. Förordnande för kaptenlöjtnanten A. J . Blom 

att bestrida lotsfördelnings"chefs-tjenten i Norrköping un

der t. f. chefens, O. Granberg, tjenstledighet. 



!Il[ 
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Den 2() April. Piirordnan(le för premierlöjtnanten vid 
K. M:ts flottas nya resevstat A. E. vY allenstrand att bestri
da lotsfördelnings-chef.5-tjensten i Landskrona under or
dinarie innehafvarens tjenstled{ghet. 

8. d. Sedan till följd af föreskrift i Kongl. Bref
vet elen 01 December 18Ci0, PärvoJtningen af Sjö~iren
dena fr:'tn uppgifna mekaniska verkställer infordrat an
bud a den genom berörda nådiga Bref till byggnad an
befallda mindre pansarkanonbåt, och sådana anbud en
dast från Motala och Bergsunds verkstäder inkom
mit, af hvilka den förstnämcbs oj funnits antagligt, 
enär verkstadsstyrelsen icke velat åtaga sig fartygsbygg
nadens utförande i enlighet med de derför stadgade be
stämmelser, har förvaltningen, med anmälan härom samt 
att anbudet från den sednare verkstaden upptagit en 
leveranssumma for fartyget af 145,000 rdr, som dock 
seelermera nedsatts till 140,000 rdr, uti skrifvelse 
den 8 sistlidne April i underd. hemställt, att detta 
anbud måtte få antagas och kontrakt i enlighet 
med afgifvet förslag med vederbörande upprättas; och 
har K. M:t, vid underd. föredragning häraf den 26 i 
sarruna månad, funnit godt till denna hemställan lemna 
nådigt bifall. 

S. d. S~dan Riksdagen, uppå Kong!. Maj:ts uti 
nådig proposition den 14 Januari innevarande år gjorda 
förslag, äf,·en för dess del bifallit, att ej mindre en kro
nan tillhörig, i Carlskrona stads 17:e qvarter vid hörnet 
af Skeppare- och Varfsgatorna belägen tomtdel, än ock en å 
tomten befintlig, kronan till en del tillhörig, matQrialbod, 
hvilkeu seelan 1780-talet och allt framgent varit upplåten 
och begagnad till theaterbus, samt i sednare tider genom 
frivilliga bidrag från stadens innevånare blifvit med in
redning försedd, äfvensom i öfrigt förändrad och tillbyggd, 
finge till staden öfverlåtas för en emot uppskattnings
Yi-irdet svarande köpeskilling af 1 ,f)OO rdr rmt, har K. 

2\fi 

2c · tl April i nå!ll'r anbefallt 
'[·t likaledes u n. der _elen d) s ts a. 't-- l. iifvcrensstämmelse 1
'- · • f S öären ena " · 
Förvaltn. mgen a ' J b ,l ' d t blifvit å kronans vägnar 

h ,, d sålunda e~ u ca ' -· å 
Tlled 'a d .. skriftligt aftal om ofverl, tan-

d derböran e uppgora d t 
me ve . t ;~~a c upr)förda bvggna ' sam berörda tomt, Jem e Ul;'l'< • 

de af · . . d ft . till Rikso-äldskontorot aflemna. tt köpes1nllmgen ere ei t> 

n (General-order.) .d 
D 14 Mars. Besättningslistorna för nedanstående Vi . 

en t t . t ·n rustnino- anbefallda fartyg upptaga. O lskrona s a wn l , o d l t af 
ar ., "· Chef· Kommen ör- mp en < 

för korvetten . af Chapman . Tl. . . Sel-ond: Kap-
l h R. duaren F. F. 1omson ' ~ . 

] :a k ass o c l d . l e officerare : L ö J t-c lVI . ter Kommen m n.c 
ten J. A. . els . . .. l A 'l' rrhunberg samt 

. N J lVI Hallstro m oc 1 . ~ . - -· 
nantcme . . . W r . Kadettofficerare och la-
underlöjtna~ten. H. F. 3~r ~:detter och elever från cl:o 
ral;e från SJ'Ökngsskolan ' . . b "tt . 213. sum-

. . . d ·b f·l och öfng esa nmg ' 26 ; Cl Ylle ;3; u n Ol e et 

ma 250. " .. .. ·- . "· Chef: Kommendör-kapten af 
för korvetten Nmt loopmg . b 1 ond. Kap-

1 riddaren S. A. C. Lager erg; se { . 
2:a kl. oc 1 . C E f Trolla. kommenderade offi-
tenen och nddaren . d .baf-·1 och ~frio· besättning 292 i 

7 · ·1 3 . un er e a o cerare ; ClVl e ' 

summa 304. . "· Ch f- y oromendör-kapten af 2:a 
för korvetten "Josephzne . e . '-- el k t G Ulff. 

. J Ameen ; Sekon : ap en . . ' 
kl. och ndclaren · ,., . .1 3. underbefäl och öfng 
kommenderade officerare l ; ClVl e ' 

.. · 292· summa 304. 
besattnmg ' . "· Ch f· Kommendör-kaptenen •t "J hn Enesson · 0 · 
för nwm orn o ·ad friherre U. G. von Otter ; 
af 2:a klassen och n aren L L. d f Ha<Yeby. kom-
< - A F B . m a <o ' 
sekond: Kaptenen 3. . ·. ·i 2. underbefäl och öfrig be
menderade officerare ' ClVl e ' 

t · O' 7 3 · snmma SO · f 2 
sät nmo ' Ch f· 1r mendörkaptenen a :a tt "Titor"· e · ~om 
för korv e en · d K t A L C. Zielfelt i 

O L berg· · sekon : ap en - . . . 
klails · ag er ' 9 . . .1 2. underbefäl och öfng 

l . de officerare ~ ' ClVl e ' kommene e1a 
besättning 115 ; summa 121. 



för briggen "Nordenslijöld": Oh r f : Kaptenen och riduarel\ 
A. F. Rahmn ; kommenderade officerare 4 ; civile 1 ; un
derbefäl och öfrig besättning GO; summa 96. 

Don 14.Mars. skeppsgossebriggame '' Snappopp" , "Slrirner·" 
och "af Wirsen" sJrola rustas för att användas till 4 må
naders öfningar för skeppsgossar. Siisom chef kommen
deras å hvardera briggen on subaltern-officer, och till 
bofälhafvaro öfver alla 3 briggam e är kommendör-kap
tenon af 2: a klassen och riddaren N. A. Fischerström 
utsedd. 

S . d. De i år vid K on g l. skärgårds-artilleriets 
station i Stockholm till rustning an befallda fartyg skola 
utgöra en eskader förd elad uti 3:ne afdelningar af hvil
ka hvardera anses lika med en bataljon kanonjollar. 
Besättningslistan för den till rustning anbefallda eskader 
skärgårdsfartyg upptager: 

Ångslupen "Hare": Eskaderchef: Öfversten och riddaren 
O. H. Kreuger l; fartygschef och adjutant, löjtnan
ten B O. l\funck l; underbefäl och manskap 17 i sum
ma JG. 

l:a Afdduingt•n: 

OJ1efsfartyget "Ingeborg": Afdelningschef: Majoren och 
riddaren F. Dl ner l; fartygschef och adjutant, officer l; 
läkare med uppbörd l; underbefäl och manskap 20; 
summa 23. 

Pansarbåten "Slröld": Chef: K aptenen O. ,V. Forsell 1 ; 
kommenderad officer l i underbefäl och manskap 38 i 
summa 40. 

Pansarbåten "Garmer": Chef: Kaptenen och riddaren O. 
O. Engström l; kommenderad officer l ; underbefäl och 
manskap 18; summa 20. 

Kanonångslupen "Svensksund"' : Chef: Kapten O. R. Frö
len; kommenderad officer l ; underbefäl och manskap 29; 
summa 31. 
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2:a Af delningen: 

far t et nJJrynhilda": Afdelningschcf: "Jlajorei: och 
Chefs yg L' d k 1 . fartygschef och adJutant 
rl.ddaren C. G. m mar. - ' . l 

d b"' ·l 1. underbefäl och mans mp officer l; läkare mc upp Ol c ' 
20· summa 23. 

' o l "Alf/ 'ld". Chef: Kapten A. L. Broberg 
TT onan"'S upen n · l 38 
.o..an - o . d ffi 1· underbeflil och mrm.s mp • i 1; kommendera o cer - , 

summa 40. t 
o l ""·'o tala''· Chef: Kar){ en G. E. TJagereran z K onangs upen "' · · · 98 

. an d .d ffi.ce .. ] . underbefäl och manskap i.) i l; kommen era o · ' ., 

summao 40. ' C . l und": Chef: KapteJ:ieU och riddaren 
Kanonan()'slupen ar 8 ffi 1 . der 

'· n o Heclenberg l· komrJlenclerad o . cer ; un -R. u. von · . . ' · 
befäl och manskap 38; summa 40. 

3:e Afdelningen: 

, zr· Afdelningschef : Majoren och 
ChefsfartygQt Bryno · . l· f ·tygschef och adjutant 

'dd C vV Hjelmst.1erna , al 
n aren ·- . b" d l· underbefäl och manskap Qfficer l; l i;i.kare med upp or ' 

20; summa ~3- 17 t p _E Arrhenius 
')Aslög": U;h~f: -1-"-a,p en . .· . ;K,~no+tåp.gslup e:u 11! l · underbefäl o·ch manskap 38, 

1· kommenderad Om<)~r ' ' .. 

summa 40. . , . Ol -f· K pton 0. H. Smedberg 
Kanonångslupell "A.stnd . - 1e . a . . 40 

.. h kap 38; SUilj.ma · 
l; underbefal oc. II).ans - Oh ·f · Ir tenen och riddaren 

o l "S ' rid": e. 'l..ap .. 
Kanonai).gs llpen · zg l d officer 1· underbefal 
J. C. Ohristierson l ; kommene era ' 
· k 38· summa 40. 
o~h /Ua,ns ap ' endörkaptenen af l :a klassen 

D_en 15 Mars.G ~om:antzerhielm s~all, i stället för 
och nddaren L. · · f" d de kommendör-lmpte-

f f . . .. l ·igsskolan oror na - -
t~ll che or SJO u . l 'd a chef för styrmans-

F F Thomso~1, tll sYl are var nen . . · . 
departementet i Uarlskrona. 16 



Den 17 llfars. Kaptenli)jtnanten å Koncrl.lVIaJ': ts fl f. 

nya reservst t C G B' b 
0 • tas 

. a o· • . J~rksten placeras, på clerom rtf 

honom g'Jord anhallan, bil tJ enstgöring å Carlsltr(>n~ ··• t. 
f'-·.0 h "~ufl lOJl 

1 an o c med den l nästkommande ,J u ni. 

8. d. Kaptenlöjtnanten å Kongl. Maj:ts flottas 

nya reservstat C. O. Sclnveder skall från och med el 
1 n .. st l d J · en 
. a w~man e um till~ vidare vara chef fiir 2:a 

R~-~us hatsmanskompani efter kaptenlöjtnant C. G 
RJorksten. · 

D en 22. .Fastställes : 

l :o. "Ordningsstadga för Kongl. SJ'ökricrsskolan" 
2:o. "I t l · . b ' • 

ns ru r.bon för kadett-officerare vid sjökrigsskolan". 

:J:o. Instrn~_tw~ för navigationslämre vid sjökrigsskolan 

under ofm.ngarne till sjös. 
4

:o. ]:~reskrifter för Kongl sjökrigsskolans öfningar till 
SJos; samt 

6:o. Program för Kongl. sjökrigsskolans praktiska öf
nmgar. 

Den 26.. Till anställande af skjutförsök med ka

noner m. m. Instundande sommar skall en skjutafdeluin"" 

under befäl af öfverstelöjtnanten vid skärgårdsartilleri:~ 
m. m. () T. Keyser, förläggas vid Erstavik i Stockhohns 
:>kärgårcl. 

Denn~ skjutafdelning skall anses lika med en bataljon 

kanonjollar och utgöras af g·enom G O af d 28 . 
J'd ' · · en ' sist-

J .ne" Februari till klargöring anbefallda: siwnerten "Am-

pinan ' en hombkrmon);lup, ett vattenfartyg samt en däckad 

segelbåt och så många roddbåtar afdelningschefen req_vi
rerar. 

Besättningslistan upptag-er: 

för chefsfartyget skonerten "Amp~t;on" . Ar :J r· . l f 
.. .. . · ' · tu e nmgsc 1e : 
Ofverstelojtnanten och riddaren C T K 1 r 

. _ · · eyser ; 1m·tygs-
chef: Krtpten F. A . .Facks l· kommend d ffi 
<) . , , era e o cerrlre 
: ; Itlkare l ; underLef~il och man)kap 97· 

8 
'"> 

· · ~ , umma "'" · 

:?l:J 

!Tin bumbfrattunslup: Uhef : Underofficer l; öfrig besättuiug-

4; snmrna 5. 

Vattenfartyget "Ro:cen": Cltef: U n derofficer l; ö fri g be~iitt

ning 4; Summa 5. 

Den 26 Mar::;. Öfverstelöjtnanten vid Kong l. sktirgilnls 

artilleriet A. V. Zethelius tillåtes att emottaga och bära 

ordenstecknet af Preussiska Kron.-Ordens HI klass 

Den 31. Ångfartyget "Sköldmön" skall rustas för 

att vara sjöklar när ;;å påfordras efter den ö nästkom

mande lVIaj. Till chef å detsamma har K. ~I:t behagat 

utse kaptenen vid skärgårds-artilleriet m. m. grefve A . 

P. Cronhjelm. 

Den 5 April. Med upphäfvande af ~§ 0G3 och ö8!i 

i reglementet för tjenstgöringen under sjöcxptxtitioner, 

för sta afdelningen, samt hvad general-order den tl Maj 

1846 om dessa §§:s ändrade lydelse stadgar, har K. M:t 

behagat bestämma: 

Att tobaksrökande ombord å sjövapnets fartyg är til

låten, för såväl officerare och deras vederlikar som för 

elen öfriga besättningen, men får ega rum endast å af 

fartygschefen derför anvisade tider och ställen på öfra 

däck eller batteri; alltså icke nere i fartyget eller i gnu

rum och hytter. 

Fartygschefen eger likväl rätt att förbjuda all to1aksrök- ' 

ning i fartyget om han så pröfvar nödigt. 

Den ö. Underlöjtnanten vid KongL södra skån

ska infanteriregementet C. P. A. von Krusenstjorna 

tillåtes att genomgå graderna vid E.:ougl. marinrege

mentet 
S. d. :Modell fastställes till sabelbajoneflbalja för sjö

. vapnets Rem'!ngtongevär. 

Den 8. Kanonbiitame "Gunhild" och "Ingegerd" 

skola efter återkomsten till O arlskrona afmönstras uaen 

b:lbehiUla uppbönloma umbord. 
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Den 11 April. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. vid flottan och riddaren .T. H. Ankarkrona, skall, från och med nästkommande Maj månads ingång, i stället för kommendörkaptenen m. m. F. F. Thomson under dennes sjökommendering, tjenstgöra såsom militärledamot i Kongl. Förvaltningen af Sjöärendena. 
D en 13. Med upphäfvande af nådiga generalorderna af den 3 Oktober 18öi och don 20 Augusti 18;)8, angående telegrafmeddelanden från chefer å utevarande örlogsfartyg, har K. M:t befallt, att hädanefter fartygschefer, då de anse att skyndsammare meddelande med embetsmyndigheter eller personer, med hvilka de i tjensteärondcn stå i beröring, påkallas än hvad postledes kan ske, ega att, om de så finna lämpligt, begagna sig af elektrisk telegraf för sådana meddelandens befordran. 

S. d. Den under den 14 sistlidne Mars utfärdade besättningslistan för korvetten "af Chapman" skall ökas mod en kommonderad officer, och beordras härtill löjtnant A. G. Ericson. 

Don H N edannämnda fartyg skola, i och för utförand·e af skjutöfningdr med korprals- och i·ekrytafdelningame vid skärgårdsartilleriets exercisskola, utgå på expedition i Stockholms skärgård, nemligen: 
Chefsfartyget "JJrynvl/", ka'nonangsluparne "l11otala" och "Astrid", en bombkanonslup, en landstigningskanonslup 

' jemte behöftigt antal småfartyg. 
Dessa fattyg skola bilda en afdelning under befäl af chefe:a för stationens skolo'r och inm·ön·stras den 2ö instundande Maj samt afmönstras den 22 derpå följande Juni.. Öfl'ig bcMttningslista utfärdas af stationsbefälhafvaren under hvilkens order afdelningschefen under expeditionstiden k'Ommer att stå. 
Derjemte må karronslupen "Sigrid" under 7 dagar i vår och 7 dagar i höst, efter det skärgårdseskadern blifvit 

.. d . . ·l för inläramtet af den känne-. -·usktd anv<tn as l oc:t :J.hnu , ' l' f· d tadcrl anoTänsande yatten och farleder, l oro 1u vu s · o .. c u m l l te f'ör stationens skolor bestam mer. ·ällam e reg omen . .. " SOlll g . f·· • d ' • fficerS befordran Yld s];:argards-såsOID vllkor or un no 
artilleriet. 

l · ligt general-Den 1-1 April. Den skjutafde mng, som .~n . . . .. , ' . . , _ . f l 26 sistlidne .Mars umlcr lJofal af on n ,t: order a c en 'r K .. . ' kall förläo·o·as vid Ers ta VIk ···t nten m. m. . C1JSer s "" loJ .na 
1 l' · öustras den till anställande af skj~tförsök m. m. s.~a L mm . 

25 nästkommando :MaJ-
å . "C .. 1er''· slu.ll inmönstras samtidigt mod Pansarll ' ten ::ra~n l t'· Ha. undor afJelning~chefen s .l , , si.~J·utafdelnmg oc 1 8 ' 1 

;; .· .. · _ u l nn,t . . . b ,f· ] för anställ anek a i skJut ··f t ' löjtnant KmJsers e ~ ' o ve~s e l d ' CJ tums sb tloppskanon h varmed pansar-försak mec en ' 
båten är bestyckact 

l. ll ·n å hvar och en S d Den främ sta uom l mnone d ·. å. d ··t"lloriets mod bom h kanoner bestycka e f skäro· r s-ar l d"t" t U b . f ·· • itmevarandP års OXTJÖ l wnor U -kanonångslupar skall or 
1vtas emot en 2-± ii:g kanon. 

• < På Kong l. V etenskaps-akademiens der-D en U . d H G Nauck-. orda h emställan tillåtes studeran en err . o ' om g) t 1 liga forskningars anställande, at-h ff att för ve ens mp , o d 0 
' N d k"··ld" under dess förestaen e ex-följa brigge_~ " ~~ ens JO 

pedition i OstersJon. 

21 Öfverdirektören vid mariningeniörstate~ Den · .~. f·r att 1 A d'Ailly skall den 23 dennes alresa . o .. J. O... . . . h 1\'lotah inspektera de arbeten som for N orrkopmg o c .. ... t ' .. knino· derstädes ntforas . SJovapne s ra o . .. 
;. . Korvetten af "Chapman" skall mm~n , Den u 1'\fa]- . 'tA . , 1 :'J uhu Enes· •lert 27 l.I\ne\'·arande ~la J och mo m n el stras ' 

:;u n;; de u 1 instundande J n ni. 



Den !:J 1\i'!J. K t ' · on er-amiralen m m 

:t.ensköld beviljas 2 må d . · · m. rn. E. A. Prin t-
h . o • na ers m- och utrikes C 

et fran och med de 1- d Jenstledig·-
n o ennes. 

8. el. Dez1 f'·· • l 
. wr armen une er den ''O . tl' 

utfärdade cirkuli.ir g-eneral- order ano .. o du, . srfs rdn_e Mars 

d' ·b ,f .. l l l . o <len c m an ton et. 
c z e a ss 'o or H1llevarande år skall i till.. . t; un. 

gälla ii f\• en för Kong· l ma.· ' amplrge delar 
· zmregementet. 

8. d. Kanonbåten "lno·eo-erd" s!- Il k . . .. 

att om kring de u 15 instunda;d: J u ni ~a l~zgoras för· 

och försedel med fullrt f>·. "d t .. d ]~unna mznönstras, 
.. . ' orra u san as tzlllod · 

sokn nwars anställ l . 81 mngs-undor-
o "' an c o l ~ager::tclc 

8asom fartvo-"cl of k l 
. ' ·'o~ 1 · ommeuc eras kaptenen · 

nddareu K . Peyron. VId flottan och 

8. d. Kaptenlöjtnanten vid Kon . 

u ya re.sorvstat 0 G· ~' .· l- .b .
1
. . gl. lVIarts flottas 

• • l:' liC~ evlJa~ lll h t ' ] . 
ledighet till den g .. tk · - oc u n ces tJenst-

nas ~om m ande November. 

. Den 10. Kaptenen vid flottan lVI P 
sherna skall efter fll l .. . . von Krusen-

A 
I rommendor-kapte b f' d 

. F. Rahmn t'Il ·d n e or rade 
I svr are vara chef f,.. 4 

kompaniet. or .:e matros-

f,· ~- dd. ~keppsgossebriggarna skola i likhet med h . d 

oregaen e ar e o-t rum .. f . . \a 
I. o , a ven l sommar utst .. I . 

i:Jeg mg utom Oarlsh·ona område u d . . rac ra s m 

högst 7 veckor och i enli()'het Dl l dn e~ en h~rymd af 

t t. o ec en mstruktr 
s a wnsbefälhafvaren fö fl tt on, som 

o d r 0 an Carlskrona o- • 

sa ant afseende utfarda. eoer att l 

Den 11 l\'[ d l d . 
. e an e nmg af kanonierkåren .f o 

satta omorganisation skola tillsvidare in . s t raga

n·as vid n•·· d l o ga rekryter anta-
o · amn e ,ar. 

~- d. Pregatten "Vanadis" skall efter . . .· 

af nastkommande Juu · o d s m I botJan 

() I mana väntade återkomst till 
arlsluona afrust,"~ oc]1 afm .). t· 

- " '· · ' t U i:J .ras .. 
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Den 1.7 lVfaj. Kanonbåten "Ingegerd" skall inmönstras 

den l !'i instundanete J u ni. 

Den 18. Att fiirslag till nytt tillägg iill artill eri

exercis-reglementet för K. M:ts flottas seglande och ång

fartyg, skall tills vidare tillämpas å skärgårdsartilleriets 

kanonångslupar. 

Den 20. Vattenfartyget "Roxen" skall tilldelas elen 

under befäl af chefen för stationens skolor anbefallda 

exercisafdelning i stället för att, såsom ge11eral-order af 

den 26 sistlidne Mars föreskrifva, tillhöra den skjut

afdelning, som är stäld under öfv(<rstelöjtnant Keijsers 

befäl. 

8. d. Den under den 26 sistlidne :Mars utfärdade 

besättningslistan för skonerten "Amfion" skall ökas med 

en underofficer och fyra man. 

S. d. En af skärgårds-artilleriets smärre däckade 

segelbåtar skall emot ansvarsskyldigbet utlemnas, för att 

af andre fiskeri-assistenten Wahlberg användas vid de 

förrättningsresor, som honom åligga innevarande år i och 

för verkställande af undersökningar beträffande strömmings

fisket på 8verges östra kust. 

Den 23. De skor som för skärgårds-artille•riets 

båtsmän hädanefter anskaffas skola, i likhet med hvad 

som under den 16 sistlidne Februari förordnades angå

ende kanoni01·kårens skor, vara enligt den modell som 

för Kongl. flottans båtsmän blifvit faststäld den 14 Ok

tober 1869, men förseelda med klackjern. 

Den 28. Kaptenlöjtnanten å KongL Maj:ts fl.ottas 

nya l'eservstat R. T. Norden beordras att tillsvidare va

ra chef för 3:e 8ödra lVIöre båtsrnanskornpani, i stället 

för kaptenlöjtnant M. G. Servais, som blifvit entledigad 

från nämnda befattning. 



22-b 

Den :31 lVfaj. Chefen i Förvaltningen af Sjö-
ärendona, kommendören m. m. A. Adlersparre skall , å dag i nästa vecka som han sjelf eger att bestäm-
ma, afresa till Finspong, för att derstädes uneler högst 
8 dagars tid , öfvervara pågående skjutförsök mot pan
sartafla. 

Rättelse: 
Sid. 181 sista raden står : kären. läs.: byrå11. 




