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ÅrsJJeriittel se i artilleri .
(Forts.)
Under Sept.-O kt. förlidet år företog den permane nta
artillerik omiten i Öster,-ike en se rie skjutning ar med nitgra af marinens nyare nrtillerip jeser, nemligen dc Kruppska 15cm och 2(jcm (10 tum) kanonerna~ samt den Arm:strongska 23cm (U tums) kanonen Andamål et härmed
var i första rummet att erhålla tillförlitl iga skjuttabe ller;
ty der som hos oss hade man dittills måst nöja sig med
tabeller beräknad e på grund af projektil ernas initialhastighet och med antagand e af de vid föregåend e, dels
i Preussen , dels i England, utförda försök funna luftmotstånd s-konstan ter, hvarvid man antagit luftens motstånd proportio nelt mot bastighot ens qvadrat.
Orsaken dertill att inskjutni ng först nu kunnat verk·
ställas med de ssa pj esor synes varit brist på lämplig
skjutplat s, sedan den äldre dylika, vi d Pola, blifvit
för kort.
Det för försöken uppställd a program var följawie:
Bestämm ande af initialhas ti gheter och "uppslag svinkeln" Erhebung swinkel, Angle de roievem ont- skillnad en emellan kärnlinie ns vink el med hori,onta llinien
och projektile ns utgån gsvinkeL De beräknad e skjuttabellern e skull e nrificera s genom sl,jutning på afstånden 300, 800, 1400 och 1800 motres, på hvilka afst!lncl
vertikala målskjut ni ngstatl.or vor o uppställd a.
Härvid
skulle ieke allenast träffpunk ternas höjd- och sido-afvi kning uppm iltas pit taflorna, utan äfven f0rsta nedslage ts
distans- och sido afvikning uppm iltas pft marken.
Då samma lll~psättningstab~·ll bör vara anvtlndbae
för 15cms kanonens både shrapnel - och tidrörsgran at, så
9
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skulle tomporingen af tidrOren för dessa projektiler be stämmas.
Dessutom skulle iifvcn följ fl n dc frilga genom
skjutningar Losvaras, nomligan:

f' fl

mm :l

l. Då det iisterrikiska prismatiska kruf·ct; har minclre täthet och kornstorlok än det preusislm , och ett stö rre
gastryck dorflir var sannolikt, stt Lordc, genom uppmiitning af trycken vid några skott med Ji) cms kanonl'n , Ullderslikas om detta fiirh ållande med d en antflgna ladclningeu af 8 kilogr. för stålgrrrnatcr kunde for hCtrclt fresta pjesen.
2. Försök borde giiras med en fängh:Ustärning med
kulventil så inrättad , att vid skottlossningen en liten
kula, som lilg uti ett för densamma berodt rum vid funo·o
hålets inre äncla, skulle genom eldstrålen från friktionsröret drifvas upp och frigöra fänghålsl,analen, samt efter
s kottlossningen genom sin egen tyngd i'tter neclfalb, dit
fliughåld, genom krutgase ns tryd:ning på kulan ifrån
andra sidan, blof täppt, så att gase n ej kunde utströmma.
3. Sknlle ntrOnflS hvilket af dc :!:no lavcttsystcmcrne, Brook\\cllu- eller Hali'kursOr-laYcLtcr '''),sunt nJI'l.:
lämpliga st fur J 5cm km1oucn .

4. Den fur :!ljc"";- kanullull kou sLnwradu flirsu kslavettcn sludlc priifl-flS genom ett sto rt antal skott.
Till uppmtltande af initialhastigheterna atwändos eH
Chronograph af I.1c Botdenges konstruktion , ::;amt till
uppmätning af kast tid och kon troilering af chronographen
ett iifvcn af Le Boulenge konstrueradt instrument, som
benilmnes "Olepsyder'' och h vars utseende visas rL PI.
V. Fig. I. Dess grundprincip är, att genom den qvantitct qvicksilfver, som under on viss tid hinner utf-lyta ,
bestämrna längden af samma tidsförlopp. För den skull
''') För heskrifning och ritlling ii dessa b''ctt-systc mer, se 'l'illskriftons l: a och 2:a hiifte 187 4 .

måste qvicksilfret börja att rinna i samma iigonblick som
den tid börjar, lwilken skall uppmätas, och lika noga
och hastigt uppböra att rinna vid dess slut.
Detta åstadkommes på samma sätt som vid chronographen~ nem l igen genom afbrytande af elektriska strömmar å 2:ne punkter af kulbanan.
Olepsydern är på föl_ian<le sätt inrätta ri :
Uti behBJlarcn A (PI. V. Fig. I.) och i den med
-l c 1· r~~
- - j)elaJ'e'1
densamrna f orenac
1,1 1ga
, .. B fint-ll'· S qvicksilfo,•cr, hvilkct genom den Jill:J. öppningen vid a kan utrinna vid pelarens nedre ändt~., då stången G, som till- ~.
sluter denna öppning med en litrn kolf, upplyftes. Qvicksilh·et upphör att utflyta då stången åter nedfaller.
Denna stång är i förbindelse med den dubbelarmade
häfsti'tngen H., prt hvars ena arm stilder sig den enkla
häfstll.ngcn K
Dft den sistnämnde har den i figuren
angifna sttdlningen lir öppningen vid a tillsluten. I denna
ställning hålles K upplyftad genom Elektromagneten M,
hvars ström går igenom skärmen vid början af den del
af banan, hvarunder hastigheten skall mätas. Vid denna
ströms afbrytande genom leJningstrådens afslitande af
projektilen låter magneten J\{ häfstången K falla, som
dervid, verkande på H, upplyfter stil.ngen G. Qvicksilfret börjar n u att rinna ut och fortfar dermod till dess
den genom nästa skärm pil projektil-bananledda elektriska
ström afbrytes. Denna ström är ledd omkring elektromagneten N , som vid dess afbrytande låter den dubbelarmade häfstången L falla, hvilken åter med sin undre
ända I upplyfter hufstång-on K och derigenom tilltäpper
öppningen vid a.
Det nu uti det lilla kärlet D upptagna qvicksilfret väges och af dess vigt beräknas det
furflutna tidsförloppet. Ifrån don sålunda erhållna tiden
måste likväl dragas instrumentets arbetstid~ hvilken förut funnits genom båda strömmames samtidiga afbrytande.

l :JO
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Äfvcn användes ett ur pä hvilket man kunde upp1
rnilta / 100 af en sekund.
Uppslagsvinkeln beräknarlos efter uppmätning af
t räffpu nktens h öjd öfver den utdragna medelliniens skärningspun kt på tunna, med bly öf'vork lädda och kort framför mynningen uppställda, trä~kifvor.
l\1[1\Jskjutningstaflorna vnro genom horizontala och
vertikala linior indelade i q vadrater af l m etre sida. Den
främste hade e n höjd af 4 metros, de öfriga 5 metres. '
F ör uppmätning afShrapnoll-grauatornas sprängniugsdi stans användes ett såda nt instrument, som synes af
PL V. li'ig. 2 och kallas Explodomet_er, samt är konstruerad af art.-kaptenen C<:adek. Det består af en glasskifva,
som genom inristade horizontala och vertikala linier
markerar höjder och distans er p8, skottlinien, sådana de
visa sig för observatorns öga uti sigtet. Sedan instrumentet blifvit upps tälclt på sid a n om skottlinien och på
100 motros afstånd derifdtn behöfver observatorn endast
med en svart punkt märka det ställe af glasskifvan,
hvarest han ser kre vaden, då dess l1öjd och afståud från
mynningen kunna afläsas genom linierne.

N edanstilende äro de använda kanonernas och projektileruns hufvudsa kliga dimensioner och vigter:
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Följande tabell utvisar försökens medelresultat
seende på initialhastighet och uppslagsvinklar :
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denna kanon 0j gifvcr sm projekti l on dylik vinkel. D e
an::6fna gradtulen kunna nemlige n bero på projekti lt·ns
:;;ilnkning frun mynnin gen till skifvan lwars afsti'md derifrån ej uppgif\· es.
Sannoli kt l1ar emeller tid detta varit väl stort., emedan ilfven de öfriga pjesorna s upp slagsvin klar äro betydli gt mindre, tlu lw acl man knncle haft anlednin g a priori
autagn.
På grund af dessa hastigh eter bestämd es ladduin·
garn a för 2Gclt1:s tändrörs -granate r till 1G k: gr. och för
23cm:H tändrörs · granate r till 14 k:p'.
Nedans Htendo tabell visar resultat en af skjutnin gen i
afseonde 1)5. sannolik het att träffa:

l

Don här angifna initialha sti "o·het erhålles l)g 4 ;; , t
" :.., me res
nfstl\nd från mynnin gen och torde derför böra ökas med
3 a 4 metros.
Då det uppgif,· os ''''''), att 23cm:s kanonen hade en
negatif uppslag svinkcl, så torde detta böra så förstås, att
.. '~) Sluthastighet:n för 15cm:s projektilern:t var untagligcn vid
furPta tafl un, eller p a ett '~fst!\nd
'
"of "DQQ m e't·I <'S f ran
" mynnmge
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Siisom häraf synes skjuter i allmänhet :!3cm:s kanon~m. mycket sämre än de Kruppska pjeserna, samt dess
gjutJerns- (Hart-) granaten Sämre än dess tändrörsgranater.
. 26cm:s kanonens vanliga (tändrörs-) granat visar en
mmdre sann~lik~et att träffa än de öfriga Kruppska ka~~n.ernas proJektiler. Orsaken härtill synes vara att dess
J m bal. hastighet är allt för ii ten, hvarför den ej förslår
1
att _g_Ifm _dessa 2 / 2 kaliber litng-a projektiler tillräcklig
st~b1hte_t I _banan. :Man föreslår derför att ej längre
halla s1g v1d don antagna hastigheten af 300 ruetres
utan öka laddningen så att denna granat får samm~
hastighet som stål- (pansar-) granaten.
I afseondo på de öfriga framställda frågorna fann
man följande:

1:

Vid skjutning med 15cm:s stål-granat och 8 legs
laddmng _utgör gastrycket i medeltal 2520 atmosferer,
eller omknng 200 atmosferer mer än hvad man funnit vid
användning af prismatiskt krut uti den Kruppska fabriken.
2. Kulventilen i fänghålet visade sig otillförlitlig
och bör ej antagas.
3. Af dc Mda försökte 15cm:s lavettorne visade sioBrookwelle-lavetten mera komplicerad och svårare att b;
tjena, än den andra, hvarjemt e den senare äfven hade
en jornnare och mera likartad rekyl. 'l'ill följe häraf
föreslogs antagande af Half-kursör-lavotten, hvarvid emellertid några mindre förändringar förordades.
4. Konstruktionen af 26cm:s lavetten visade sig tillfredsställande.
Ifrån Ryssland erfar man att det nyanlagda stålverket Ob~chow vid St. Petersburg har jemn sysselsättning
för mannens räkning.
Der är för närvarande under arbete 1RO kanoner af
olika kalibrar ifrån den 100,000 'il tunga 12-tums kano-

"'

.

Särskild
uppnon no l t 1.11 d on 790
- u tunera
n' 4-r):diga.
.
..
märksamhet förtjonar den af stålverkets d~rektor kommendör-kaptenen af l:a klassen Kolokolzoff och g~neral~
•
11.r
maJOr
musse 1·ms införda förbättring och förenklmg butl
tillverkningen af stålkanoner, som består uti der~s tu etta sätt förut endast användt för att bligodaran d e. De
'
··f
göra äldre eller mindre pålitliga pjeser, brukas nu a v~m
vid nytillverkning, hvarigenom o denna -~JI:ba:a maten~~
blifvit betydligt billigare, än da den forfardigades me
ett massivt stålblock såsom kärna.
·.
:Försök gjordes först med en 6-tums kanon, fur h vilken tubens gods hade en tjocklek af 1 1 / 4 tum. Den synes Llifvit införd kall. Skillnadon mellan dess yttre
och kanonens inre diameter var 0,05 tum. Införandet
går i början lätt, men sedan måste hydraulisk press användas. Då tuben blifvit fullständigt införd, fastshufvas
till dess q varhållande en mnff' vid mynningen.
Denna 6-tums kanon har skjutit 420 skott med
laddningar af 20-22 tiJ prismatiskt krut och projektilvio-ter af 75-93 v, hvarvid gastrycken uppgingo till
25åo atmosferer, utan den minsta skada på pjesen. För
närvarande (Sept. 1874) håller man på att sålunda tubera
en 9 och en 11 tums Kruppska kanoner.
Den uti Wien utställda 12-tums kanonen från detta
gjuteri har under året blifvit profskjuten, hva~vid ~an
först sköt 2:ne skott med en laddning af 100 'fl pnsmahskt
krut och 700 'fl:s projektil och derefter 6 skott med laddning af 126 'f6 krut och samma projektilvigt. Sedan
gjordes en noggrann undersökning af pjesen, då man OJ
kunde upptäcka någon slags skada.
Den i England under arbete varande, förut omnämnde 81-tons kanonen framstår såsom sin tids jätte
ibland alla artilleri-pjeser. Den bygges, likasom 35-fons
kanonerna, efter Frazerska systemet och består af en inre
tub af Firth-stål, vägande såsom gjutstycke l6 1 /2 tons,

12G
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h vars längd tir 2-! feet 7 inches ,god8tjocklo kcn C>inchos
, utom
vid inro tindan, der don är stiirro (bottn en är 7 inches
)
och vid mynn ingen, der den är mindr e.
Kano nen komm er först att erhåll a ett lopp, hvars
kalibo r blir 14 inchos. Blirm ed skall nu en serie
skjutninga r göras, hvarc fter loppe t utborr as till 16 inches
, en
ny serie skjutn ingar företa ges, och slutlig en en
utborr ning till 16 inches kalibe r, då ståltu bens gods komm
er
att hafva en tjockl ek af 4 iuche s.
Man har ännu ej bestäm t hvad slags reffiing som
skall anvUndas, men det uppgi fves såsom sanno likt,
att
den får 12 reffior 0,2 inches dj up a och L5 inchos
breda
mod parab olisk stignin g.
Botte n- eller kamm ar-skr ufvcn är af stfd, 2G iuche
s
lång och 20 1/ 2 inchcs i diame ter samt fastsh ufvad
uti
den bakre inre coilcn till dess don rör tu ben.
Donn a
coi.l påföre s öfver tuben s bakre ända siL att dess
gods,
som är 10 1 / 2 inches tjockt sträck or sig öfver on
längd,
kamm arskru fven inberä knad, af 133,2;) inches .
Hela
denna coil väger omkri ng :JO tons och är gjord
af on
enda jernst ång, hvars genom skärni ng var 12 inchcs
hög
och 10 inches bred. Utanp å dcnnl't kornm er den
yttre,
eller s. k. "tapp- coilcn " (the trunni on·coi l), hvars
gods
iir ln,5 inches tjockt . Utom de 2:ne nu nämnd
e pådrage s den inre tuben ytterli gare :J:ne coils, den
ena
utanfö r den andra uti enkel t lag, men med ändar
ne infalsad e puder lwara ndra. Hela pjeson komm er sålund
a
att bestå af 7 stycke n, kamm arshu fvon inberä knad.
Dess
hela hingel blir 26 feet 0 inchcs. Vid mynn ingen
Llir
dess yttre diame ter 2ö inches , hvnra f 2 X 2,7ö
inches
kornm er pft stftltuben, lika myck et på den omgif
vande
coilen och 14 inche s pfL den första kalibr en.
För den ocrhö rda pjosons tillver kning hafva m[wg
a
förändrin gar blifvit vidtag na vid \V ool wich- verkst ädema
,
och nya arbets maski ner 0clt verkty g uttänk ta.

...

Dl'l1 sHlnn- hvara f tappen ilen består , var omkri ng
D 1
200 feet i längd och nödvä ndigg jorde ett särski• d
l t anordna nde af glödn ingsug narnc. ~Jn ny djupa re grop
har
blifvi t bered d fiir pttdraganclc af coiler na på sti'tltu
bcn,
hvilke t arbete göres mod kanon en ståend e upprä tt.
Den
hi>gsbt krane n i verks tädern a var ej htig nog härtill
, utan
man måste sänka den nya grope n 20 fot under marke
ns
vta. Man har nylige n fullbord at en tång för handt
orand e
~f kamm ar-coi len , hvilke n väger omhi ng 2ö t~ns och
är GO fot lång. Alla dessa inrätt ninga r .hafva g.]ort
att
don nva kanon en komm er att ställa s1g serdel es
dyr.
Man ;nser emell ertid att, om flera dylika skola
tillver kas, de kunna göras för ett pris af G,OOO L. sterlin
g
stycke t.
Kano nen anses blifva fiirdig i Juni 1875. Då
så
mrtngn. altorn ativer i afseen de pä kalibo r förefinnas, torde
det vara för tidigt göra några föruts ättnin gar om
donna
kanon s pansa rbryta nde förml'Lgn. Icke destom indre
har
man såväl i Engla nd som utom dott.a land , uppst
ällt
flera antaga nden hiirom, hvara f här skola anföras dc
2:ne,
som synes utgöra gräns erna för donna förmåga.
Med antaga nde af en projek tilvigt af 1200 lbs och
en krutla ddnin g = 1 / deraf, samt initial hastig heten
6
till
1300 feet, bör projek tilens genom trängn ings-f örmåg
a ännu
på 3000 yards afstån d vara lika med 35-ton s 12-tum
s
kanon ens vid mynn ingen , samt kunna på 500 yards
gonomsk juta en panstHsida täckt med 10-2 0 inches
plåtar .
De mera sangu iniska antaga att dess projek til skall
få
on skottv idd af 7 engels ka mil och på l mil s afstån
d
kunna genom skjuta ett pansa r af 2-l inch es, men
dessa
sätta projek til vigten till öfver l GOO lbs och laddn
ingen
till 300 lbs *)
*) Nyligen (Dec. 187 4) har uti Tidskri ften Engine cring
varit syn·
Ii~; e11 kort b cskrifn ing pil. dcuml. kanon, hYn.rm
ofvansl ilcntlo upp.,i"ruir blifvit koml>lellcmd<'. l'cc samma ~Wllc linn e~ fc;lj amle
o
jcmfU.
rel se omcllau 8 1-lo us lmuonc n oeh u:"tgra recln.n
exister ande pje~er.
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Framtiden kommer att utvisa hvad man kau vänta
af dylika kanoner. Ett synes dock sannolikt, uemligt:n
att deras allmännare införande kommer att gifva dödsstöten åt do starka pansarsidorna. Dermed torde dock
icke pansarfriigan hafva erhållit en fullständig lösning,
ty det /ltorstår då likväl att undersöka, huruvida man
kan undvara det skydd emot starkt laddade spränggranater, som äfven ett jemförelsevis svagt pansar skänker.
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(Insänd t*)

Genom Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 15.
:Maj innevarande år har ett. nytt sb)ppsmätningssätt blifvit antaget, hvilkct kommer att till(impas från och med
den 1 April 187ö. På det sätt mätningen då kommer
att utföras, bör mätningsresultatet kunna uppnå en betyd! ig grad af noggran nhet; och då härtill kommer, att
ifrågavarande mätningssätt nu blifvit antaget af flera
nationer och blifvit in tcrnationelt, l1 varigenom i detta
afseende vissa fördelar tillskyndats de nationer, som ge mensamt antagit detsamma , så kan man hafva skäl antaga, att detta mätningssätt ej sR snart skall komma att
utträngas af något anriat dylikt, som i fullkomlighet
skulle stå ännu högre. Då skeppsmätningsfr~gan således
nu fått en, /ltminstonc för den närmaste framtiden, tillfredsställande lösning, kan det vara af intresse att kasta
en blick tillbaka i det förflutna för att få en, om ock
*)

Till Redaktionen af Ticlskrift i Sjöviisendet.

Medföljande skrift har blifvit uppsatt af f. d Löjnanten vid
Flottans constructionscorps Braun e, på. min uppmaning, L r densammas
publiserande uti Kong!. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar, der
J en sk u li e utgöra en J el af en l\rsberiit telse i sjökrigsvet enskapen
Då Löjtnant Braune ej kunnat, till fvlje af iimnets rikhaltighet,
sammantriinga uppsatsen tillriickligt fijr ofvan niimnde Hnuamål, får
jag anbi'tlla om densammas iufUranue i Tidskrift i Sjöviisendet, der
den sannolikt bUttre lämpar sig till infUrande.

C. C. Engström,
Knpten vid K. Flottan.
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blott knnppkin dig, klinnedom om de förändrin gar, som
denna fråga under tiJms lopp undergttt t.
Den iilcbta fiireskrift om skeppsml itning här i landet, om hvilken man hur någon närmare kännedom , är
!len som finnes uti ett Kougl. Bref till Commerco-Oo llegium, daterndt den l Oktober 1723. Detta äldsta mätningssätt omtalas af Chapman uti hans i\r 1775 utgifna
"Tradat om skeppsuy ggeriet" med följande ord: Det i
Sverige brukliga sättet att mäta skepp, eller att finnfl.
huru m:\nga snlra liistcr ett skepp kan bära, är som
följer : Skcppets Lingel öfYer sUif pn (ifra dLicht, ureclden inom garnering en Yicl understa däcket, och clj up leken
frun öfra cbcksplan komn. till garnering en i rummet,
multip1iceras moJ h vnm. n dra; denna produkt divideras
med 200, OCb 5/G af produkte n gifver SVåra läste r a 18
skeppund jcm1:igt per List ( = [17,GO centner per Li::;t).
Hiirifr!in afLlrnges eller o0k tillLigges Yi ssa prnce11 t, all t
::;o m ~kcppsiii~itarou tycker alt fn.rtygct iir skarpt eller
Jylli;,;t i lJOttncn, och allt som Jet l1ar mera eller mindre
Lcstycku ing; re.,;tcn lli' dft skeppe ts <lrägtighet i svåra
läster". Dd är hitt insedt, huru osäkert och i högsta
grnd godtyckli gt detta miitnings sätt var. Chapman visade
också olämplig beten af, samt fällde domen öfvcr detsamma. Han sade nemligen : "På grund af detta mätningssätt inträffar, att af 2:ne skepp, som äro bygge1ft
efter en och samma ritning men endast med den olikhet
att däcket i det ena ligger t. ex. en fot högre än i det
andra, det förra far ett stöno lästetal än det sed nare, då
det, under antagand e att bådfl. fartygen lastas till samma djupgrten de, likväl förhuller sig tvärtom, emedan det
förra bär så mycket mindre last som vigten af Llc l fot
högre skeppssid orna. Äfvenlcd es kan fel begiis dorigenolll1 att ett skepp icke alltid anses för lib fylligt 0llcr
lika skarpt af en i dess rum stående åskådare , hvarigenorn afdraget eller tillägget blir för stort eller för litet.
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Flera andrn omsbndi glieter giirn. en p[t detta slitt utfiird
mrHning eller gissn in g all<lclc s osiikcr. Om en List betydde en Yiss 1·ymd, l;:nnde detta rnilfni1~ gsst~tt Lindo_ck
någorlun da passera; men som med Llst {i)rsbs en n ss
vigt, så iii' detta miitnings sätt orimligt" . I sammanh ang
härmed frnmstlill de Chapman ett p?t blittro grunder uppgjorc1t mlitnin gssätt; och dft snart dcrcftcr, - den 11
l\Iars 1778, - ett nytt ~l;:eppsm!:itningsrcglcrncn(c ut~~r
dades, var detta i enlighot med Chapman s förslag. Andamålet meJ detta miitnings s~itt yn.r eldsamm a som med
det redan beskri fn a, nemligcn att bestämm a huru stor
last, i yigt räknad , som fart.ygct kund o bära; och m:d
mätninge n afsflgs derföre att l>eslilmrnn. volymen ~ch ngton af den vnttenma ssa, som undanträ ngdes af tartyget
under det att cletsfl.mma nodlastaLles från lossvattc nlinien
till lfl.stvattonlinien.
Fördensk ull uppmätte s fartygets
längd efter yttl'rkan t af spunning i lastvatten linien, dess
bredd på ytterkant af l>ordhlggning iiL·enleLles i lastvattonlinien , sa1 nt llCcltrycknin~shöjdon millt p~t fady~:ot;;
hin~d, d. \'- s modellal et al' ucutryåu ing<ll'llO viLl sLlif\'~LnHJ. DL)S~a tre diiueii ~iu n e t·, uttryckta i fot, mu1Lipli0UI'UUL'i:i, dit produkte n angaf volymen i kubikfot af en
parallclip iped , h vars längd, bredd och höj u utgjor<les
af den nedtryck ta fartygsde lens läng<l, bredd och nedtryekningshöju . För en rcctanguh ir prEtm med vertikala sidor
och gaflar erhöll man sftlt>des btt h>t<lrygh cten i kubikfot sjövatten , ty denna vnr tydligen lika mod den nedtryelda pm·allelip ipedens rymd i kubikfot. Men dl\. frågan gällde en fartygskr opp, som var mera eller mindre
fyllig åt änrlarne, måste man tydligen, för att erhålla den
ncJtryckt R delens \'oly m, tnga en större eller mindre del
af den omgifvan dc parallelip ipedens Yolyrn, allt efter
som den nedtrycktfl. delen hade fylligare eller skarpRre
form. För att på grund af pn.rallelipipedens volym genast kunna bestämm a fartygets ckigtighc t i svåm läster

132

'Fi)l dividernJ.es derföre nyssnämnde volym med
en divisor, som var allt större och större Lin 91.43 i mån
som fartyget var skarpare. För den rcctangulära formen
var divisorn 91,-1:3 1 hvilket tal angifver huru många lmbikfot sjövatten, a 63 rr, som i vigt motsvara en svår
läst. I ändamål att vid en skeppsmätning med någon
säkerhet kunna bestämma rätta divisorn, hade man indelat de olika fartyg sforme rna i 7 klasser. 'rill l :sta
klassen räknades mycket fylliga fartyg eller sadane som
yoro nlira nog prismatiska och endast obetydligt afspet·
sade åt ändarna och till 7:de klasson räknados såd:me
fartyg, som voro mycket skarpa åt Undarne och som
mera voro byggda för snabbsegling än för lastning. Som
ett fartyg alltid är fylligare uppåt lastlip.ien än nedåt
losslinien, kan man icke bogagna en och samma divisor
för bestämmandl't af lastdrygheten för on viss nedtryckning, oberoende af huruvida denna nedtryckuing ligger
i närheten af loss- eller lastlinieu. Derföre uppgaf
reglementet 3 divisorer för hvarje fartygsklass, af h vilka
divisorer den minsta Ul'gagnades, da frågan gällde att
bestämma lastdrygheten invid lastlinien, den största för
bestämmandet af lastdrygheten invid losslinien samt den
medelstora för lastdrygheten för hela nedtryckningshiijden.
Efterföljande tabell angif\·er de af reglementet bestämda divisorerna.
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I 1822 års reglemente tillkom 8:e klassens fartyg

138
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De hittills anförda föreskrifterna voro de som behöfde iakttagas för att bestämma den necltry(}kta volymens drägtigh et i sv&ra läster; men man hade dessutom
andra föreskrifter att iakttaga. Reglementet föreskref
neml. att alla fartyg, som kunde ligga upprätt på vattnet
utan att hafva ombord ntlgon barlast, under mätningen
skulle vara toma; samt att, om motsatsen skulle inträffa, barlastens vigt skulle utrönas, reduceras till svåra
läster samt derefter tilläggas det funna lästetalet. Samma föreskrift skulle äfven tillämpas, om fartygen under
mätningen hade någon last inn e, hvilken ej kunde lossas. Deremot skulle fartyget under mätningen hafva ombord alla inventarier och hvad till dess utredning hörde,
för resan nödigt förråd af proviant och vatten med tillhörande kärl, kol och ved för fartygets behof, ankare,
tåg eller kettingar, segel och kanoner, om sådane hörde
till fartygets utrustning. Om någon eller några af alla
dessa effekter ej funnos ombord under mätningen., skulle
10

13ft
vigten af det felande bestämmas samt, sedan den blifvit reducerad till svåra bster, fråndragas det redan utrönta lästetalet. Vigten af en mängd af de uppräknade
effekterna var förelenskull i reglementet uppgifven.
Sådant var det reglemente, som, utfärdadt 1778:
fortfor att tillämpas under 44 års tid. Den 9 Maj 1822
utfärdades nemligen ett nytt skeppsmätni ngsreglemen to.
Grunderna för mätningen förblefvo dock desamma, och
det nya reglementet afvek oLetydligt från det gamla.
Den hufvudsaklign. ändringen bestod deri, att man nu
hade uppställt en bestämd regel för bestämmand et af
necltryckningshiijdens storlek, äfvensom att en ny fartygsklass, den 8:e, hade blifvit införd. Till denna sista
klass räknades öppna eller däckade skutor och skärgll.rdsbåtar, byggda på klink eller kravel, med mycket fallande stäf,'ar uch skarpa former utåt ändarne. Under den
tid, som detta sista reglemerrte tillämpades, utkom efterhand åtskilliga förordningar som rörde skeppsmätni ngen.
Bland aE.dra utfärdades den 28 Juni 1837 föreskrifter
om ångfartygs mätning·. För att åstadkomma ett tidsenligt ·och fullständigt reglemente utgafs derföre, den 20
Augusti 1840, literigen ett nytt sådant, då på samrna
gång reglementet af den 9 Maj 1822 tillika med de i
sam band med detta stilende tilläggen, som efterhand tillkommit, upphäfdes. Det sistnämnda reglementet, som
trädde i verkställigh et den l Januari 1841, var, liksom
de närmast föregående, uppgjordt på samma grunder som
1778 års reglemente.
Af den beskrifning, som här blifvit lemnad öfver de
skcppsmätni ngsreglemen ten, hvilka sedan 1778 varit gällande, framgår att det använda mätningssät tet meclfiirde
följande fördelar:
1:o.) Vid mätningen kunde med rätt god säkerhet
bestämmas, huru mycket fartyget fick nedtryckas fö.r att
Yara fullt lastad t ;

2:o.) Åtminstone för de aldra flesta segel-fartyg af
d;), bruklig form, kunde man bestämma fartygets lastdrygbet stt noga som billigtvis kunde fordras.
Deremot var detta mätningssätt behäftadt med föl·
jftnde oliigenheter:
l:o. ) Vid mätningen borde fartyget rätteligen vara
tomt, d. v. s. ej innchafva ni\got som kunde betraktas
om last;
2:o.) Fartyget skulle vara på vanligt sätt konstruemdt för lastdragning för att mätningssät tet il. detsamma
skulle kunna tillämpas, ty om t. ex. ett fartyg förekom,
som ej var ämnadt till att föra någon last, och som således låg efter sin lastvattenlin ie, redan då det blott var
fullt utrustaclt, så hade detta ingen nedtryckning shöjd att
intaga i beräkningen , och, huru stort fartyget än var,
blef följaktligen dess lastdryghet och dess lästQtal = O.
3:o.) Valet af riktiga divisorer var ej alltid så lätt,
som det kanske kunde tyckas. Visserligen voro divisorerna i nll.gon mll.n bestämda af reglementet ; men det
berodde dock på skeppsmätar ens goda omdöme att hänföra fartyget till lämplig klass. Det gafs också exempel
derpå, att 2:no fartyg, byggda cftet· samma ritning vid
samma varf, men mätta på olika orter, erhöllo i hög
grad skiljaktiga lästdaL På sednare tiden, då detta
mätningssät t tillämpades, visade sig dessutom, att divisorerna voro föråldrade, ty dels byggdes nu en mängd segelfartyg med vida skarpare former, än h vad' fallet var
dll. dessa divisorer beräknades, och dels tillkommo nu
ångfartyg i mängd, vid hvilkas mätning det esomoftast
up1J stod svårighet nti att pil. nöjaktigt sätt tillämpa reglementet. Efter 25 års tillvaro blef derföre 1840 års reglemente utbytt mot ett annat, som utfärdades den 21
Decemuer 18()5 och trädde i verkställigh et den l .Juli
186G. I detta reglemente var ett helt och hållet nytt
miitningssätt antaget ; och man öflrergaf således det gamla)

_,n,

Fartygets längd miltes i mätningsdäcket från ytter kant af bordläggning aldorut (pit spegeln eller i hvalfvet) till ytterkant af bordhiggning vid förstäfvon. Reglementet bestämmor närmare hvilket däck, som skall botraktas såsom mätningsdäck Fartygets perimotrar mätas i tre mot längdriktningen eller kölen vinkelräta plan,
af hvilka ett går igenom midtpunkten af förutnämnde
län gd och de andra två genom hvar sin af de punkter,
som li gga på fjerdedelarne af däckslängden . Vid hvarje
delning· mätes mod en mätkedja först sektionens omkrets från däckslinien på ena sidan, und er bottnen och
upp till däckslinien på andra siclan; och sodan mätes
särskildt sektionens bredd öfver däck från ytterkant af
bordläggning på ena sidan till ytterkant af bordläggning
Sedan på detta s~itt sektionens såväl
pit andra sidan.
rodd blifvit uppmätta, adderas de
däcksb
bukiga del som
bilda erhållna måtten, hvarigenom sektionens bola pori~
Skullo mlitningsdllcket icke ligga i on
meter erhålles.
och samma fortg Rendo yta, utan h afva afsatsor i form af
halfdllck och back, måste porimotrnrno ökas n?tgot; och
för bostiimmandot af do erforderliga tilläggen till porimetrarue l em nar reglemoutot bestämda föreskrifter. Förutom ofvannämude mätningar utföras äfven såclane som
äro bohöfliga för att beräkna rymden af maskinrum,
axeltrumma samt kappar öfvBr maskinrum o. m. d. Seclan alla mätningar blifvit utförda, beräknas fartygets
läste- och tontal på följande sätt:

af Chapman införda, hvilket hade tillämpats under en
tidrymd af nära 90 år.
Af den i do t förogitonde lonmade beskrifni ng on öfver
dot äldre mlltningssfittot fram gick, att det en och annan
gimg kunde vara alldolos omöjligt att uppskatta fartygets
lastdryghet efter den af lasten nedtryelda fartygsdelen s
yo]ym, emedan sådane fartyg förekomma, hvilka redan
lågo efter sin lastlinie, då de blott voro fullt utrustade.
Vid uppgörandet af ifrågavarande mätningsreglemente
Yillo man likväl icke frångå don gamla principen att
nppskatta fartyget efter lastdryg het uppgifven i vigt eller
i nyläster (a 100 contn.) som den ny a skeppsmätningsonhoten nu blcf kallad. Man valde dock en helt annan utväg fö r a t t bestämma donna lastdryghet, än den som begagnades i förra m~itningssättot: man antog nemligen
att rymJon af den del af skcppskroppen, som nedtrycktes i vattnet af don intagna lasten, skulle utgöra nRgon
viss del af fartygets hela yttre volym upp till mätningsdäckeL Bestämmandet af denna fartygets yttre volym
var såle des det resultat, som i första hand erfordrades,
icke allenast för det nyss uppgifna ändamålets skull utan
äfvon för ett annat, som här skall omnämnas. Då det i
England, sodan lång tid tillbaka, brukliga sättet att uppskatta fartyget i tons (hvarvid med "ton" förstods en
viss rymd, och icke vigt), hade vunnit ett vidsträckt anvl"indande, ·så sökte man, vid införandet af det nya mätnin gssättot, att nå got närma sig det Engelska uppskattningssättet. Detta mRl vanns derigonom, att man på
grund af fartygets yttre volym äfven bestämde dess inre
rymd, af hvilken oistnärnnde fartygets register-tontal sedan kunde beräknas.
Mätningen enligt ifrRgavarancle reglemente, hvilket
i närvarande stund ännu är glillancle, utföres på följando sätt :

\

Först bestämmas do särskilda sektionsareorna affartygskroppon, hvilka motsvara parimetrarue i do tro delningspunktema af längden. Dessa areor erhållas direkte
ur de tre tabeller, som tillhöra skeppsmätareinstruk tionen, och af hvilka M. I angifver akterskeppsareorna,
M. II midskeppsareorna och .;W. III förskoppsaroornn ,
för alht möjliga parimetrar emellan l O och 150 fot. Bo ·
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dan areorna erhållits beriiknns fartygets yttre volym R i
kubikfot enligt formeln
R= 1 / 3 l (Aa+ 1/ 1 Am+A{),
uti hvilken l betecknar miltningsdäckets längu, samt Aa,
Am och Af dc 3:ne sektionsareorna. Sedan R blifvit
bestämd, beräknas volymen af den genom lasten undanträngda vattenmassa n v, i kubikfot, af formeln
v = le R,
deri k uttrycker en för hvarje särskildt fall lämpad
koefficient, som uppgifves uti de instruktione n äfvenledes
tillhörande tabellerna .it1. IV och V, af hvilka tabellen
IV gäller för segelfartyg och tabellen V för ångfartyg.
Tabellerna angifva koefficienten 7u för alla miclskeppsperimetrar emellan 10 och 1ö0 fot.
Derefter beräknas f,ntygcts drägtighet i nyläster N
af formeln
N = 0,0063 v = 0,0063 k H.
Slutligen beräknas fartygets inre rymd i registertons T (a 108 ~v. kubfot pr ton) efter ncdanst&ende
formler:
för segelfartyg af trä: T = 0,007 4 R,
af jern: T - 0,0086 R ,
d:o
för
för &ngfartyg af trä: T = 0,0074 R - O,OOfJ3 m,
af jern: T = 0,0086 R - 0,0093 m.
d:o
fiir
I de 2:ne sista formlerna betecknar m rymden i
kubikfot af de rum som böra afdragas för maskineriet
med allt dess tillbehör.
Finnas passagerareh ytter eller salonger, hvilkas rymd
icke redan ingått uti den inre rymden under mätningsdäcket, få dessa särskildt uppmätas och deras rymd beräknas, hvarefter denna reducerad till registertons tillägges den enligt ofvanstående formler beräknade inre rymden i tons.
De fördfllar det nu beskrifnu mätningssät tet medför äro :

l:o) Att m~tninge!1 hltt och på kort tid kan utföras, och
2:o) Att fartyget under mätningen lika så väl kan
vara full-lastadt som tomt, utan att detta förhållande
menligt inverkar på mätningsres ultatet.
Olägenheten vid detta mätningssät t är, att just i an·
ledning af det sätt hvarp& den undanträngd a vattenmassans volym beräknas, fartygens lästetal esomoftast blifva
alltför höga. Så inträffade t. ex. med ett sidohjulsångfartyg, som proflastades i Göteborg, att då i detta
fartyg intogs en last, som i vigt svarade mot det lästetal, hvartill fartyget enligt reglementets föreskrifter blifvit mätt, detsamma nedtrycktes så mycket att hjulhusvingame nära nog släpade i vattnet. Orsaken till detta
missförh&llande kan lätt inses : det kunde tydligen ej
vara lämpligt att såsom allmän regel antaga, att den
genom lasten undanträngd a vattenmassa ns volym skulle
stå i ett bestämdt förhålland e till fartygets hela yttre

'l

volym.
Denna nu antydda olägenhet i mätningssät tet och
de klagomål mot detsamn~a, som häraf uppstodo, gåfvo
upphof åt det tillägg i skeppsmätni ngsförordnin gen som
framstod i Kong l. Förordninge n den 20 Maj 1868. Ge·
nom donna förordning erhöllo skeppsredar e rättigheten
att, då de särskildt sådant begärde, Hl. fartygens drägtighet utrönt genom p& vederbörligt sätt utförd proflastning.
Huru mycket ett fartyg vid en sådan proflastning får
nedtryckas, är enligt denna förordning uppgifvot. Beroende af fartygens beskaffenhet bestämmes nemligen nedtryckningshö jden i förhållande till fartygssidan s höjd
öfver lossvatten linien.
Genom antagandet af 1865 års skeppsmätni ngsreglemente qvarstod för Svenska fartyg olägenheten af att
undergå ormnätning i andra länder, då deremot alla sådane fartyg, som tillhörde länder, hvilka antagit det nya
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Engelska, eller det s. k. :Moorsomska, miitniugssystemet,
åtnjöto fördelen att vara fritagna från om mätning på alla
de ställen, der detta mätningssätt (det :Moorsomska) var
gällande. Det sistomnämnd a svenska mätningssät tet hade
derföre icke varit tillämpadt längre än två lir, förrän man
började vidtaga åtgärder för att äfven här införa det
Eno·elska mätnino-ssättet. Sedan detta mätningssätt nu
" antaget af" flera länder har det äfven här blifvi t
blifvit
antaget. Såsom redan är nämdt utfärdades förordningarne härom den 15 Maj detta år, och från och med
den l April 1875 komma de att tillämpas. En beskrifning öfver detta mätningssät t skall derföre här meddelas;
men dessförinnan torde det vara skäl uti att här i korttoder, som tillförene behet redoO'öra för do mätnino-sme
"
b
gagnats i England, och detta så mycket hellre som det
alld eles icke är ovanligt att ännu få höra uppgifvas tonstal, beräknade efter de grunder, som i dessa äldre mätningssätt hade tillämpats.
Någon mätning efter dessa äldre methoder, ombord
fL sjelfva fartygen , kan väl numera ej ifrågakomm a; men
detta hindrar likväl icke att mothaderna kunna tillämå ritnin""ar samt att de sålunda erhållpas vid beräknin"'ar
b
"
na tons-talen sedermera åberopas i uppgifter af mera
privat natur. För icke längre tid tillbaka än 2 Rr utgafs också i England ett litet arbete under namn af
"Tonnage Tables" till lättnad vid beräkningar af fartygs
tontal i enlighet med föreskriftern a i dQt äldsta Engelska mätningssät tet (Builders' measuremen t).
Mätningen efter detta mätningssätt , det s. k . "Old
measuremet~' eller "Builder's moasuremen t", hvilket infördes i England vid medlet af förra århundradet , utfördes på följande sätt:
Längden L mättes vid däckets höjd från ytterkant
af bordläggning vid förstäfven till ytterkant af bordltlggning p~t spe geln eller i hvalfvet och bredden B mättes

på yttcrlomt af bordliiggning mid skepps, på bredaste
stället. 1'onta!et beräknades sedan efter följande formel:
CL- 3/5 B) B2
188- 'r=
Formelns

ursprungliga

utseende

der l betecknade fartygets längd i kölen ; men som det
tydligen var nästan omöjligt att pit ett, redan i sjön liggande, fartyg mäta kölens längd, fann man på den utvägen att angifva kölens längd, uttryckt i däckslängde n
och största bredden, sålunda att l = L - 3 / 5 B , hvarigenom förstnämnde formel erhölls. Genast vid betraktandet af denna formel kan man finna det or0sonliga uti
att för ifrl'igavarande ändarnål uppsililla donsam ma.
Först är det tydligen endast undantagsvis som det
förhållande inträffat·, att ett fartygs köllängd är lika med
dess däckslängd minskad med 3 j 5 d största brcddcu, och
sedan är det en stor ofullkomligh et hus formeln att fartygets djup alldeles icke ingår i densamma. Genom införandet af detta mätningssät t sörjde man också för införandet af mindre lämpliga förhållanden emellan fartygens hufvuddimensioner. Då t. ex. ett fartyg byggdes
· på entreprenad och betalningsum m an berodde af fartygets tons-tai, lRg det helt naturligt uti beställarens intresse att få bredden så stor som möjligt i fÖrhållande
till l ängden samt äfven djupet så stort som möjlio-t i förhållande till bredden, ty härigenom fick fartyget ;tt litet
tons-tal i anseende till sina hufvuddimen sioner eller m.
a. o. det kom att kosta litet i förMilande till sitt lastutrymme. B esynnerligt nog qvarstod i England detta
mätningssät t såsom det enda gällande ända in i början
af innevarande århundrade (på 1820-talet), då ett fullständigare mätningssätt infördes, fastän detta oj kunde
helt och hållet uttränga det ofullkomliga, äldsta Mittet.
Mätningen enligt detta nyare sätt utfördes sålunda :

1-1:2
kallade "Register-Tons".
ligeu af formeln
J{/

:Man delade längdon i däck från akterkant nfförstäf
till förkant af akterstäf i G lika stora delar, livarefter de
tvärskeppssektioner, som inträffa i l :a, 3:e och 5:.e d~l
ningspunkterna, akt01·iftån rälmadt, brg~gnades v1d foljande mätningar och beräkningar. I ~v!nJe a: nyssnarondo
3:ne tvärskeppssektioner mättes höJden fran under~ant
af däcksplanka till öfverkant af garn ering invid kölsvmet;
sedan desse tre höjdmlitt, lwilka kunna betecknas med
Ha, Hm och B(, hade erhållits, uttogs summan
Ha
2 Hm
H( = H, hvilken summa fick namn af
"summan af höjderna eller djupen". Derefter delade~
hvar och en af de 3:ne höjderna i 5 lika stora delar; 1
b&da ändsektionerna uppmättes de bredder, som inträffade i 1:a och 4:e delningspunkterna uppifrån räknad t,
men i mellersta sektionen uppmättes bredderna vid 2:a
och 4:e delningspunkterna uppifrån räknadt. De uppmätta bredderna, som kunna betecknas pft det sätt ofvanstliendo figur utvisar, summerades sedan sålunda:
a+ 2b 3c d+ f+ g =B, h vilken summa fick namn
af "summan af bredderna". Slutligen mättes längden
mellan stäfvarne ("resningarna") vid rummets halfva
höjd, hvilken längd L var den, som skulle ing& i beräk.
af last
mngen
' 11.trymmet , eller rättare rymden af rummet
. ,,
under mätningsdäcket. hvilkon rymd här uttryckte s 1 sa

+

+

+ +

Den sökta rymden erhölls slut-

LBH - '1.1

registertons.

Om fartyget hade uågra rum öfver mätningsdäcket,
hvilka rum borde ingå i tons-beräkningen, så uttogs dessa
rums rymd i kubikfot, hvarefter denna rymd, dividerad
mod 92,4, angaf den tillökning i det redan beräknade
tons-talet, som dessa rum medförde. Om det ifrågavarande fartyget var ett ångfartyg, måste det först beräknade tons-talet undergli en minskning för de rum, som
voro upptagna för maskineriet med allt dess tillbehör.
Detta afdrag beräknades då efter samma grunder som
härofvan blifvit angifna för beräkningen af tillägget för
r ummen öfver mätuingsdäcket.
Ehuruväl man vid tillämpningen af det nu beskrifna
mätningssättet ej kunde vänta något synnerligen noggrant
resultat, var detta mätningssätt ändock besvärligt och
tidsödande. Det var således ej underligt, att man jemte
detta mätningssätt äfven fick se ett annat, lättare utförbart o0h för vissa ändamål gifvande tillräckligt noggranna
resultat. Ett sådant enklare mätningssätt var det som
"Bureau Lloyd" införde för registrering af såväl segelsom ångfartyg. Här mättes längden L efter stäfvarnes
ytt.erkanter, brodden B på ytterkant af bordläggning samt
höJden H från underkant af däcksplanka till öfverkant
af garnering midskepps öfver eller vid kölsvinet. Fartygots så kallade Gross-Register-Tonnage erhölls derefter
af formeln

L B Hlc
100

=

'l\

der le betecknade en koefficient, som varierade från 0,75
till 0,45, beroende af fartygets beskaffenhet. Beträffande sättet att bestämma denna koefficient lomnadc regle·
mQntet särskilda anvisningar dm·om.
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men då hiijden är öfver 1G,43 fot i G lika delar. I förra
fallet får man i sektionen inalles 5 breddmii tt, men i
sednare fallet 7 sfidane.
Sedan ordinator na i hvarje sektion blifvit bestämda
läge uppmäta s desamma , h varefter arean af h varje
sitt
till
sektion beräknas efter följande formel:

+ + + + + +

b7 ),
4b 6
2b 6
4b,
2b 8
4b 1
h (b 1
A= ·n
3
uti hvilken h beteckna r sektionen s höjd, b 1 , b1 , b 3 , b,
etc. etc. sekti•n1cns bredder uti de gifna ordinator na samt
n antalet delar, hvari höjden h blifvit delad. Om vidare A 1 , A 2 , A 3 , etc. etc. beteckna de på ofvan uppgifne siitt erhållna tvärskepp ssektions areorna vid delningspunktern a l, 2, 3 o. s. v. af längden samt N antalet
delar, hvari däcksbug den L blifvit delad, s/i fås, i öfverensstä mmelse med ofvanstile nde formel, fartygets inre
rymd under mätnings däcket efter formeln

R = L

3N

+ 4 A + 2 A + 4 A, + 2 As + ......
.. .. .. + 2· A -t- 4 A + A11).

(A 1

3

2

9

10

samt denna rymds tonstal af formeln
T =

:

Registert ons.

10 187
'fill ' det uyss erhållna tonstalet för rummet under
mätnings däcket lägges nu tonstalet för alla de rum öfver
nämnde <läck, hvilkas rymd bör tilläggas, och från det sålunda funna tons-tale t drages tons-tale t för alla de rum, h vars
rymd ej bör ingå i beräknin gen, såsom t. ex. maskinru m och
de dermed i samband stående rummen samt besättnin gsrum m. fL llegleme ntet innehålle r en mängd föreskrifter, som måste iakttagas vid mätninge n och beräknin gen af de rum, hvilkas rymd skall ingå i beräknin garne
antingen såsom tillägg eller afdrag; men dessa föreskrif ter
uteslutas dock här, l:nnedan det skulle leda till en både
Quodig och allt för stor vidlyftig het att något fullstänredogöra för desamma .
dio-t
b

Det nu beskrifna mätniugs sllttet tir det sft kallade
"Fullstän diga'', för korthets skull äfven benämdt Regeln I.
Fördelen af detta mätnings sätt ligger dcri, att fartygets inre rymd, uneler vissa förhållan den , kan bostillflmas med mycken noggranh et.
Olägenhe terna hos mätnings sättet bestå åter deruti:
1:o) att detsamm a ej kan utföras när som helst.
Fartyget bör neml. vara fLlllkom ligt tomt, dil mätninge n
utföres; är inredning en insatt, är mätninge n redan betyd·
ligt försvårad , och har fartyget dmtill full last inne, då
är mätninge n helt enkelt outförbar .
2:o) att detta mätnings sätt, då det skall utföras på
föreskrifv et sätt, är mycket tidsödand e. En fullständ ig
mätning, under fartygets byggnad, måste utföras i flera
afdelning ar, och om än det sällsynta fall skulle inträffa,
att ett redan fardigbyg dt fartyg vore så beskaffad t, att det
på en gång skulle kunna mätas efter fullständ iga rnethoden, bör hvem som helst, som fått kännedom om hela
detta reglemen te, lätt nog kunna göra sig en föreställning om, huru snart och lätt en dylik mätning skall kunna
utföras.
3:o) att man genom detta mätnings sätt endast och
allenast får upplysni ng om hvau fartyget kan rymma,
men ej den ringaste uppgift om, huru mycket det af last
får nedtryck as utan att blif1ra öfverlasta dt.
I följd af de svårighe ter som vid många tillfällen
måste uppstå vid utförande t af en mätning efter "fullständiga" methoden , har man funnit sig nödsakad att antaga
ett Prov-isionelt ll!ätnings sätt (för korthets skull kalladt
Regeln II), ]\t[en som detta mätnings sätt ej är interuationelt, är det ocks/i olika hos olika nationer. De,
sätt som beg·agnas
sinsemell an olika, provision eJa mätnitws
'
b
•
1
beskaffen het, att
den
England och Danmark , äro af
e~dast mycket ungefärli ga resultat genom deras tillämpmng kunna förväntas . lJen mätnings method , :som för
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sådant ändamilJ blifvit antagen b~\r i landet, ät' densamma som Jcn ilnnu g~lllande blott med ett par modifikationer, hvilb. hi\r skola omnämnas, ty för öfrigt är denna
·
.
mätmng;;rncthorl
rc cl an 1Jes l·dl··fven. S om n,~~g on ur)pgift
om fartygets drilgtighet i nyhlstcr numera alldeles lC~e
kommer ifråga, så försvinna tydligen alla de beräkmnO'ar som haft dessa uppgifter till ändamål, och eneläst
o '
.
de qvarstå, som tjcna till bestämmandet af ryn:den l
register-tons. Afven hafva de förr använda ko~fficwnter~
n a 0,007 4 och 0,008() blifvit utbytta mot respectlVe 0,007n
och 0.0078 .
Af den föregående redogörelsen för de olika skeppsmätningssätten finner man, att då, med afseende ~å
skeppsmätning, ordet "ton" blifvit nämdt, dermed allhel
menals en vi~ s r 1Jmcl; - enligt sednaste bestämmelser
en rymd af 100 Engelska eller 108,187 Sv~::ns:m kubikfot. Att emellertid, i fråga om fartygs lastmng, ordet
ton äfven kan användas under betydelsen vigt är helt
naturligt, då - såsom bekant är - i England finnes en
vigt, benämnd ton, hvilkon utgör 2240 Eng. lbs elle1:
2390,3 Svenska 'ff. Ytterligare begagnas 01·aet ton, 1
bemlLrkelse af vigt, vid angifvandet af storleken af ett
fartygs deplacement. Här i landet uppgifves d~place
mentet aldrig på annat sätt än i kubikfot; men l Eng·
land är det mycket nmligt, att ett fartygs deplacement
uppgifves i tons; och då det således talas om "tons of
displacement" menas dermed vigten i tons af den vattenmassa som fartyget deplacerar. I sådant fall kan
deplacementets storlek i kubikfot lätt erhållas, blott man
multiplicerar det gifna tons-talet med 36, ty 35 Engelska
kubikfot sjövatten äro i vigt lika med l ton eller 2240
Eng. lbs . Hälmar man åter i Svenskt mått och vi.gt
samt såsom vanligt antager att en svensk kubikfot SJÖ·
vatten väger G3 'fJ, utgör en ton vigten af 88 svens le a
7mbilefot llylikt vatten.

===

strödda underrättelser.
Den Engelska Polar-expeditionen. Klargöringen
nf polar-expeditionens båda fartyg i Portsmouth är nu i
dt't närmaste afslutad. Sistlidne Lördag (20:c Mars) uppsattes fartygens skorstenar och deras master nedfördes
till skeppsbasiucn för att vara i beredskap att insättas sil
snart fartygen blifvit uttagna ur dockan. Båda fartygen
kommer att barktaklas och deras master och rundhult
så tllhrerkas, att i händelse af bebof .~lcrt's master och
rundbult kunna uppsättas i Disenvery och tvertom. Taklingen är af en lätt men varaktig beskaffenhet och allt
jernbehör till väders och i däck blir läderklädt såsom
ett skydd för besättningens bänder på de kalla latitudet·
dit fartygen äro destinerade. Skrnfpropellerna hafva äfven blifvit inpassade på sina ställen, och en ny princip
har blifvit antagen bvarigenom, när man kornmer i kontakt med isen, propelleraxeln kan dragas in och propellern
upplyftas, utan användandet af det vanliga ramverket för
propellerns upptagande ur vattnet. Engelska tidningen
l~imes yttrar: "Om några dagar är fartygens klargöring
så långt framskriden att profturerna med dem kunna
företagas öfver den i Stokos Bay uppmätta milen. Då
så mycket beror på tiden är det glädjande att erfara det d.eu
Arktiska expeditionen kommer att afgå från Portsmouth
vid den utsatta tiden. Det anses åtgå 14 dagar för
:Uert och IHs'~"vc•·y att uppnå Cap Farewell på nordligaste ändan af Grönland, och som det är sannolikt att do
der för första gången påträffa is, blir deras färd till Disco,
hvarest de skola landsätta sina hundar och hundkörare,
något hindrad. Vare härmed huru som helst så är det
tydligt att do icke kunna förväntas att hin~a till den
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farliga drifisen i :M:elville Bay före medio af J'uni. Som
man vii! vet började icke Parry, under sina tvenne försök att uppnå Polen år 1820 och ?tr 1827, sin sludfärd
förr än vid ingången af Juni, så att hvad tiden särskildt
beträffar, är den under Ca pta in Nares ställda expeditio nen
icke bättre deran än någon af dess föregångare.
:Mon i öfriga afseenden är skillnade n ofantlig. Man
kan i sanning tryggt påstå, att aldrig tillförne har en
polar-expedition blifvit så i alla afseenden fullständigt
utrustad och försedd med medel mot alla tänkbara faror.
I ångkrafte n ensamt eger den en stor fördel framför föregående företag enär det visat sig att ångkrafte n är af
en fram stående vigt för cirkum-polar upptäckter. SirEdva rd
Beleher uppehölls under icke mindre än 5 veckors tid
för att klara sig för och kryssa genom drif-isen i Molville
Bay, men år 1873 passerad e Hval-ång aren 1h·dic derio·enom på GO timmar. Alcl't's ångmask in var ursprung b
\igen tillverkad för kanonbåt en Signct, och är af 100
nominela hästkraft er. Med en sådan drifkraft som denna, och med deras bogar förstärkt a genom extra jernbeklädua d och förbindningar, skola fartygen tvifvelsutan
vara i stånd , att nå en ganska hög punkt i Smith's Sund
iunan bildande t af isflacken och annalkan det af den
arktiska vintern tvinga upptäckt sfararue att för deras
fartyg söka utfinna en s ~ mycket som möjligt beqväm
hamn under de mörka och långsamm a månader som
före stå dem. Härefter vidtager med ens den vigtigaste
och farliga ste del en af företaget. Disc«n'CJ'Y förmodas icke
komma att öfverskrida l::l2:dra parallele n der Amerika nska expeditionen iir 1871 öfvervint rade, och det är tvifvelaktigt huruvida Alct·t, till och med under ganska gynsamma omständi gheter skall kunna med trygghet förrlytta sig utom 84:dc latitndsg raden. Men emellerti d
huru nära hon må nalkas polar-axeln innan hon hejdas
i massor nf tjock lJand-is, är det klart, att om det länge

efterstrlifvade m&let ullgansin skall uppnlls, sä kan det
endast uppnås medelst slädar. På konstrue randet af sittdar har derföre den största uppmärk samhet blifvit egnad,
och det är härvid som Superint endenten , Amiral Sir Leopold
M'Olintock's erfarenh et visat sig af oberäln:Jelig fördel.
Fastän alla föregående upptäcktsfararQ baf,-a nödvändigtvis och såsom en naturlig sak tagit sin tillflykt till slädar när deras fartyg blifvit innestäng da i isen eller inklämda i drifiscn, kan dock Sir Leopold nä~tan anses
såsom inventor af slädar, idet han icke endast systematiserat deras bruk, utan äfven åstadkom mit en fullständig förändring i deras tyngd, skapnad och utrustnin g.
Under sin längsta resa ifrån sin operations-bas var Parry
endast borta GO dagar, och Sir .James Ross 40 dagar,
men Sir Leopold M'Clinto ck tror att det nu är en jemförelsevis lätt sak att afresa med 6 eller 8 man och en
släde lastad med G eller 7 veckors provisioner samt att
färdas mer än 600 eng. sjömil öfver tillfrusna haf och
sträckot· af backig is. "Der finnes nu icke, anmärke r
han uttrycksf ullt, n1igot kändt ställe, huru aflägset
som helst, Inrarifrån en väl utrustad fartygsbesättning
icke skulle kunna undkomm a, blott genom sina egna
ansträngn ingar". Slädarna som skola åtfölja expeditionen, och hvilka blifvit tillverkad e å Portsmou ths varf
under Amiral C lintack 's tillsyn, äro sammans atta af
Amerika nsk alm med stålskodda medar. Tvärstyc kena
äro med remmar af hud surrade till ståndaru e och för
att hindra föremål af lasten att falla ut emellan dem
äro linor tagna med dubbla halfslag rund hvarje tvär:
stycke, och sedan de blifvit styfsträck ta har man fastlikat
öfver dem ett starkt segelduksstycke på hvilket slädhäcken eller lasten hvilar. När släden är lastad blir dess
totalvigt ungefär 1646 E ng. skålpund ; dess besättnin g
kommer att bestå af l officer och 7 man. Alla slädarne
afgå tillsammans från ,\leJ·t , men deras antal kommor att
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gradvis aftnga intill den sista, hvilken före skilsme ssnu
från iin sednast e följesla gare intager fulla förråde r från
denne bvareft er den ensam fortsätt er färden. Hurlll·ida.
'
det skall lycl~a,s a~. göra den stora upptäc kten på hvilken allas ögon äro riktade , och att planter a "tbc UnionJack" på Po1cns axel, der ingen flagga ännu vajat, återstår att se, men allt hvad skickli ghet, pennin gar och
förutse ende. kan utr~ltta har blifvit gjort, för att tillförsäkra den under Ca pta in Nares ställda expedit ionen
framgftng. Hvarje försigti ghetsm ått synes bafva blifvit
iakttag it för befälet s och manska pets skydd och trefnad
nnder deras vistelse på de ogästvä nliga polar-l atitude rna.
Utom det att fartyge n blifvit förstärk ta utom- och inombords, äro de ge11om vattent äta skott indelad e i 5 afdelningar hvarde ra, och ftirsedda med maskin er för att utpumpa det vatten som kan lyckas att bana sig väg ned
i fartyge t. Filt, kläde och träliekl ädnad har rikligen
l1lifvit använt icke endast för att utestän ga kölden, utan
äfven i ändamilJ att reducer a temper aturen hos al la inredning ar som erfordr a handto rande. At äfventy rarnes
hälsovå rd kommo r äfven att egnas mycken omsorg, och
hvad som är af lika mycken vigt, medlen för nöje och
tidsförd rif frikosti gt anskaffade. Ett försök skall äfvcn
göras att ingif,·a alla deltaga rue ett upplys t intresse för
expedit ionens ändamå l. Med detta mi'll i sigte, utarbetas under geograf iska samfun dets ledning en handbo k
öf\·er arktisk a upptäc kter. Den komme r att innehå lla
ett samma ndrag af allt som hitintil ls har blifvit gjort
eller försökt att framträ nga i polar-r egioner nas trakter ,
oeh förvänt as att inom kort blifva färdig till utdelni ng.
,\ki·t's, chefs-f artyget s, besättn ings ·styrka består af inalles
G2 officerare och manska p, nem !igen: Captain , Comma nder, 4 löjtnan ter, l underlö jtnant, 2 läkare, l biträda nde
räkens kapsför are med uppbör d, 1 natural ist, l uppbör ds·
skeppa re, 1 uppbiir dstimm ennan, l provian tskaffa re, l

skepps kock, 2 backsk orporal cr, 3 styrmä n, l stor- och
för-mär skorpo ral, l segelsö mmare , och l repslag are,
vapens med för artiller i-uppbö rden, 2:ne andre :;tor- och
fur-mä rskorpo raler, l tunnbin dare, l trossbo ttons-k orporal ,
l verkmä stare, 2:IJe bitrlidande timmer män, 14 första
klasson s sjömän , l chefs- och l gunrum s-hofm ästarc, l
officers -kock, 2 maskin ister, l förhand s-eldar e , 3 eldare
och kolläm pare, 2 marine r samt Esquim !\cr eller Danskar som hundkö rare. Det andra fartyge t, Diseovm·y, får
59 mans besättn ing, d. v. s. hon f!\r ingen Comma nder,
och 2 första klassen s sjömän mindre än hennes systerskepp.
I likhet med officerarne äro alla sjömän och mariner frivilliga. Endast män med särdele s godt uppföra nde och af den yppers ta kropps konstit ution antagas .
Läkare -besigt ningen är i synner het sträng. Höjden är
begrän sad mollan 5 fot G tum och 5 fot 9 tum, 1\lclern
mellan 25 och 31 år."

l'hc Broad An·ow.

Personal. Den
19 amirale r
af:
egentli ga sjöofficers-personalen Le står
30 vice-am iraler, 32 konter- amirale r, 205 kapten er af 1:~
klassen , 97_ kapten or af 2:a klassen , 303 kapten löjtnan ter, 443 löJtnan ter, 125 midske ppsmän och 51 kadette r.
Summa antal sjöofficerare 1305.
Till sj övapnots öfriga bran cher hörand e persona l :
Ryska flottan under år 1874:.
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Dessförutom befunna sig år 187 4 i flottans tjenst
260 personer af medicinal-väsendet, 480 civile tjenstemän
samt 24500 underofficerare och gemenskap.

Anslagsposter.
Silfverrubel.
l

2
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
24

Administrations-kostnader. . . . .
U ndervisuiugsvtisendet. . . . . . .
Medicinalviisendet och sjukhusen
Lönestater i land
...
Beklädnad
Natura-underhåll.
Sjöutrustningar inom landet
i utlandet.
dito
Hyror och underhåll af byggnader
. . ...
Kommenderingar
Belöningar och underslöd till m::triu cn hömnde personer och dems familjer
Uppfostringsbidrag
Sjömiitning::tr .
La~tdragare. . . . .
Materialtransporter
Sji.iartilleri. .
Marinens hus och byggnader.

1,477,5141
442,901
639 840
2,326:175
727,614
738,887
3,715,962
l ,346,264
510,280
250,000

Silfverrubel.

-

2,800
172,0H
450
300,000
G0,61G
280,430
1G,400
1,592,208
20,000
813,667
268,070 1,051,110
1,097,398 311 .37G -

Flottans underhåll.

Fartygsbyggnader
An skaffning af fartygs-materiel
Fabriker och varf .
Diverse .
Oförut sedd::~ utgifter.
Fyrbyggnader.

. .

95,996
5,106
50,032
43,194
-

4,20<588
:!,440,381
200.2±8
538,715
300,000
-

l

-

504
-278,000

-

Heb utgiftssumman för ar 1874 25,76±,5G8 Rubel"')

I jemförelse med storleken af andra örlogsmariners
officerspersoual, synes den Ryska marinen i förhållande
till fartygens mängd stå främst, isynnerhet hvad fl.aggofficerarnes antal beträffar. Enligt "Revue maritime et
coloniale" var nemligcn det fastställda antalet officerare
inom de förnämsta örlogsmarinerna år 1874 följande:

*) l Rubel silfver

=

2,82 krouor.
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fastHvad Engla nd beträffar, så skulle år 1870 den
VICeler,
ställd a officers-personalen bestå af: 50 amira
s, 600
ander
comm
200
ins,
capta
och konte r-ami raler, 150
löjtna nter.
95
För närva rande räkna r dock Enge lska flottan:
•
deraf
ins,
flagg-officerare, deraf 81 på balf sold, 291 capta
h alf sold,
202 på balf sold, 401 commanders, deraf 240 på
778 löjtna nter, deraf 263 på half sold.

re
Hära f kan man Jinna att antal et aktiv a sjö-officera
Engla nd är mind re än i Ryssl and.
F lytan de mater iel.
Rysk a flottan br~tår af:
rtyg
5 bepan srade bredsidefartyg, 20 bepan smde tomfu
_
fkas.
och batter ier, 2 Popof
Af obepa nsmd e {a1·tyg.
erl linies kepp, 3 frega tter, 13 korve tter, 8 klipp
4 kanonfartyg, 54 hjuHingfartyg, 25 prope ller-s konar e,
rade
föråld
22
samt
fartyg
re
båtar, 16 jakte r och mind
kanonilngbatar.
7 utAf dessa fartyg voro vid börja n af år 1874,
i tvenn e
sända på utrike s expeditioner. Det på dessa,
utgjordes
eskad rar fördelade, fartyg inmö nstrad e befålet
fregatt2
ener,
-kapt
af: 2 konte r-ami raler, 2 linies kepps
sskepp
27
kapte ner, 4 korve tt-kap tener , 36 löjtna nter,
fändr ikar ( midsk eppsm än) och 18 kadet ter.
De förniirnsta fartygsbyggnadet·.
Peter
Pans arfar tyget - Bröst vii?·n s-Mo nitore n en
miral
vice-a
den Store , byggd i enlig het med de af
,
fartyg
Popo ff upprä ttade ritnin gar oeh förslager. Detta
hvad dess
hvars köl sträck tes den 29 l\faj 1869, är både
ri beartille
och
ft
inkra
storle k, som äfven hvad mask
g och
rfarty
träffar, det krafti gaste af alla flytande pansa
tilltorde , när man tager i betra ktand e det fram~>kridna
i andra
stån_det af dylik a under byggnad varan de fartyg
utan
sig
a
befinn
att
a
komm
marm er, ännu under två år
fiare.
rnedtä
någon
ett
Den egent liga fartyg s-kro ppen är försedd med
och 3 fot
pansarbälte., com sträck er sig 6 fot*) under
sträck er
epps
midsk
fot
160
ö_fver vattn et; på en längd af
del bila
Denn
sig pansa ret 10 fot 6 tum öfver vattn et.
a bildas
dar brö&tvärnots långs kepps sidor; tvärsk eppss idorn

.~

1u!l

1f>8
artssi dorna , hvilk a under en
aenom de inät drao·n
o a bordv
Däck et såtrubb ig vinke l mötas i fartyg ets medelliniE'.
som äfven
väl som de af briist värne t innes lutna delar ,
srad. På
bepan
är
t
fartyg s-kro ppen utanf ör bröst värne
hvard era
som
bröst väme t stå tvenn e vridb ara kanon torn
Kano näro afsed da att besty ckas med två 1~-tums kanon er.
loppe ns höjd öfver vattn et uppg år till l 4 fot.
låt;
Bordv arts-s idorn a öfver pansa ret utgör es af jernp
till
ända
sig
de höja sig 10 fot öfver vattn et och sträck a

h

stäfva rne.
Öfver torne n är anbra gdt ett orkan -däck .
nsDe förnä msta och intres santa ste konst ruktio
data äro:
nien
Läng d pil. däcke t 333 fot, längd vid lastva ttenli
lO
fot
321
arna
ndikl
perpe
n
329 fot 10 tum, längd mella
r
pansa
utan
bredd
tum, störst a bredd en 63 fot 3 tum,
tutrus
full
och pansa r-und erlag 58 fot, djupg ående med
ående
djupg
tum;
9
fot
24
akter
tum,
ning: för 22 fot 9
tum;
6
fot
8
akter
tum,
3
efter afl.öpningen: för 7 fot
tons.
depla ceme nt med full utrus tning 9665
FarAflöp ninge n egde rum den 27 Augu sti 1872.
ar efter
tygss krofv et iir af jern, byggd t med dubbl a bottn
gen är
nsrin
Bepa
.
brons
cell-s ystem et, med förstä fven af
först
äro
ida
på följan de sätt förde lad: på fartyg ets ytters
ing med
-jern af 7 tums höjd fastni tade, hvilk a i fören
tums panträfyl lnade n dem emell an motsv arar i vigt 2
detta unkan
ga
örmå
sar, men i afsee nde på motst åndsf
. Utan på
derla g förliknas med en 3-tum s pansa rbekl ädnad
ing på
detta bland ade under lag komm er en teak- backn
ende
bestå
ger
plåtla
e
tvenn
hvilk en först det egent liga af
e
tvenn
af
n
höjde
i
pansa ret hvilar . Detta pansa r bestå r
tum
14
är
rader , den öfre på en 10 tums teak- backn ing
är 12 tum
tjock, den undre på 12 tums teak- backn ing
ek till 8
tjockl
rets
pansa
tjock. Mot stäfva rne aftag er
den.
plåtra
tum i den öfre, och 8 tum i den undre

U

tum
Bepa nsrin gen pli bröstv ärnet och torne n är 14
tjock fästad till en 10 tums tjock teak- backn ing.
Torne ns yttre diam eter är 32 fot G tum.
en träFarty gets under vatten s-kro pp är försedd med
har
oren
monit
bordl äggni ng och derut anpå kopp radt; till
tillret är
uteslu tande ryskt jern blifvi t ar,vändt. Pansa
de. Farbocka
der
äfven
ne
verka dt i Engla nd och plåtar
l.
Rube
,009
tyget kosta r obepa nsrad t 2,387
drifve r
:I'Ifnskinerna om 1400 nomin ala hästk rafter
knop.
15
göra
att
dt
ämna
tvenn e skruf var. Farty get är
C:o i
&
Baird
af
Den kontr ahera de kostn aden för de
skick i farSt. Peter sburg tillve rkade och i tjenst färdig t
l. Detyget insatt a mask inern a uppgå r till 995,400 Rube
tons.
1400
stiga
öfver
icke
ras vigt med fyllda panno r får
6
fot
17
af
eter
diam
Skruf varne äro trebla diga med en
tum och en stigni ng af 19 till 24 fot.
ren
Den 14 Okto ber 1874 skulle den första proftu
blifväl
med fartyg et företagas, men mask inen hade icke
mot akter vit satt i full gång, så förmä rktes ett slag
skruf vens
skepp et, som befan ns härrö ra deraf , att venst ra
proftu ren
;
sidan
de
blad voro inböj da så · att de berör
stadt
Kron
till
måste derfö re uppsk jutas och återfä rden
anträ das.
Oktob er intog s fai'tyget i torrdo cka, de böjda
hvars ytters ta ändar voro afbru tna, utbyt tes
och elen 21 på morg onen uttog s rnani toren
Man trodd e att skruf ven hade stött mot nåoch
~ot ~ytande föremä_l hvari genom blade n blifvi t böjda
axeloch
vet
hvalf
mot
1 fölJd deraf komm it att ligga an
ständ aren.
Den 19
skruf blade n,
emot andra
ur docka n.

· men
Den 22 Okto ber skulle proftu r ånyo företa aas
pil
sl:rr
mask inen hade likväl icke gjort mer än 60
bl
'd
öre man
nytt en stöt VI akter skepp et låt sig höra, hvarf

då
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efter en timmas g:lug ånyo såg sig nödgad att inställa
profturen och anträda återfärden.
Maskinerna arbetade för öfrigt vid ett ångtryck af
35 % tyst och jemnt, utan att någon gång behöfva stoppas. Vid den härefter företagna unelersökningen bP-fanns,
att ett af venstra skrufvons blad på nytt hade böjt sig,
och man kom nu till den öfvertygelsen att detta icke
kunde tillskrifvas slag mot något i vattnet flytande föremål, utan det stora vattentrycket, som skrufbladen icke
egde tillräcklig styrka att emotstå.
Ett dylikt fall inträffade vid en den 2 April 1874
företagen proftur med Engelska skruffregatten italri~h,
hvars af tackjern förfärdigade skrufblad högst sannolikt
af samma skäl afbrötos.
l\'[onitoren kommer i följd häraf att åter intagas i
docka och samtlige skl·ufbladen ersättas af andra mera
starkt konstruerade.
Fartygets artilleri består i hvarjo af de båda vridbara tornen af tvenne 12-tums 40 tons svåra bakladdningskanoner af gjutstål, uppställda pil. hydrauliska km·sörlavetter.

Pansarkot·vetten fleneral Amiral, längd i lastvattenlinien 285 fot 6 tum, längd mellan perpendiklarne 270
fot, bredd 48 fot, djupgående för 19 fot, djupgil.ende akter
23 fot, deplacement 4510 tons, nominela hästkrafter 800,
bestyckadt mod 6 st. kanoner (4 st. 8-tums och 2 st.
6-tums bakladdnings-kanoner), tillhör en fartygstyp, som
i England representeras af pansarfregatten Shanon och i
Tyskland af det i Danzig under byggnad varande pau5arfartyget .AJ. 2. Denna enligt generaladj utanten Popofl''s
ritningar och förslager byggda korvett påbörjades den
27 November 1870 och arlöpte från stapeln den 8 Ok
tober 1873. Efter aflöpningen var djupgil.endet för 9 fot
:,3 tum, akter 13 fot 3 tum . Den å däcket uppställda
bestyckningen, hvaraf H-tum s kanonerna äro placerade
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vid sWfvarnc och 8-tums kanonerna äro uppshlllda på
vändskif,·or, tir skyddad af ett G-tums tjockt och 2 1 /) fot
högt pansar. Om och på bvilkot Eätt däcket skall bepansras, är ännu ieke afgjordt. Maskinens vigt skall icke
öfverstiga DOO tons. Bkrufyen som är inrättad att lyftas
har 20 fots diameter och on stigning af 20 till 25 fot.
Pansa1·ko1'vetten llcrtigen af E•lin!JuJ•gh ett systerskepp
till det forra, är under byggnad på det förr varande
Macfersonska varfvet i St. Petersburg. Maskinerna af
6300 effektiva hästkrafter · tillverkas å Baird's maskinverkstäder i St. PeterRburg.
Popoffka Virc-lmiral l'otJOtf. För den närmare beskri±ningen öfver detta fartyg hänvisas till "l\Iittheilungen
ans dem Gebiete des Seewesens" för 1874 sid. 635.
Här anmärkes endast att dessa fartyg föra ett svårare
artilleri och äro starkare bepansrade än hvarje annat af
samrna storlek. varande fartyg. Denna fartygstyp ursprungligen afseeld för kusters försvar och angrepp, äfvensom för användande i flodmynningar, för hvilka ändamål den på grund af sitt ringa djupgående (akter 14
fot 3 tum) förträffligt egnar sig, har äfven visat sig ega
goda sjögil.ende egenskaper, ity, att den betydligt mindro
och med svagare maskin försedda Popoffka NowgoJ•otl,
hvilken efter nyligen förändrad stigning på skrufven
uppnått en fart af 7 1 / 2 knop, under en den 5 November
d. å. företagen öfverfart fril.n Odessa till Sovastopol med
frisk ostlig bris och sjögång hanciterade sig särdeles bra,
och gjorde i medeltal 7 1/ 2 knops fart, dervid hela väg·
längden tillryggalades på 28 timmar. Enligt chefens,
kapten Bogak's, uppgift lemnade fartygets sjögående
egenskapor knappast något öfrigt att önska. Under en
sjögång vid hvilken andra fartyg rullade ända till 30°,
uppgick rullningsrörelserna för detta fartyg endast till 6
a 7° och iifverstego alldrig 11°. V entitationon var särdeles god , så att vistandet under däck med pålaggda
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luckor icke bmles besv-iirancfe. Styrningsförrnligan lir
så god, att 11\'arje evolution ensamt med roret hastigt
kan utföras och erfordrar fartyget dessutom mindre svängJ'um än ett fartyg af vanlig konstruktion. Det större
antalet maskiner erfordrar visserligen mera tillsyn och
besvär vid deras skötande, men medför dock den fördelen, att om en eller tvenne maskiner skulle blifva obrukbara, srL har fartyget ännu alltid nog maskinkraft i behåll för att kunna framdrifvas.
Obepcmsracle fartyg.
Klipperskeppet Der Kreuzcr: skrofvet af jern, med
träbeklädnad och kopparförhydt. Byggandet af detta far·
tyg, lm:trtill planen blifvit uppgjord af marinens tekniska
komit6, börjades i November 1873 i St. Petersburg.
Fartygets dimensioner äro: längd i vattenlinien 207 fot
() tum, längd emellan perpendiklarne 214 fot, bredd efter ytterkant af träbeklädnaden 32 fot 11 tum, bredd
efter ytterkant af spanten 31 fot 11 tum, djupgll.ende för
13 fot 6 tum , djupgående akter 14 fot 6 tum, deplacement 1266,06 tous. KölpHl.tarne äro 5/ 8 tum tjocka, 2
fot breda och medelst 3 /,. tums tjocka bultar fästade till
jernkölen. För- och akterstäfven är af brons. Yttre
beklädnaden består af tvenne hvarf plankor, hvaraf det
första är an bragt vertikalt mellan harizontala Z-jern och
det andra deröfver på vanligt sätt harizontalt liggande.
Bestyckningen utgöres af 2 reffiade 6-tums och 2
reffiade 4-pundiga kanoner. Fartyget erhåller maskiner
af 250 nominela hästkrafter.
Klipperskeppet Dzigit tillhör samma typ och är af
samma dimensioner som Der Kreuzer och skillnaden
består endast deruti, att försHtfven på den förstnämnde
är af trä. Byggandet af detta fartyg börjades i Mars
1874 på galer-ön i St. Petersburg.
Kanonbåten Yorsch, tillhör den i England efter Staunch
benämnda typen. England cger af dessa "flytande lavetter"
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20 stycken, hvilka äro be~tyck:~dc mcd)O tnms kanoner.
Yo•·st·h är ämnad att föra rn 11-tums kanon och måste
fördenskull göras något fylligare och erlll\lla ett ungefär
f>O tons större deplacement än do Engelska kanonbåtarne·
Skrofvet, som är byggd t af trä (de Engelska ii ro tillverkade af jern), har följande dimensioneT: längd emellan perpendiklarna 97 fot, bredd efter ytterkant af bordläggningen 28 fot, djupgående på rät köl G fot 8 tum,
deplacement 305,45 tons.
Fartyget började byggas å nya arsenalen i St. Pe·
tersburg den 20 Oktober 1873 och afl.öpningen egde
Tum den 17 Augusti 1874. Köl, stäfvar och spant äro
af ek, de inre förbindningarne af jern. Däcksbalkarne
äro af jern, i/ 8 tum tjocka. Däcket är af 3-tums tjocka
furuplankor, berghulten af ek, 4 1/l tum tjocka.
Brunnen för 11-tums kanonen befinner sig helt förut
och är så bred, att den medgifver en liten baxning af
lavetten. Kanonens sänkning och höjning beverkas genom en särskild ångmaskin af 1O nomiuela hästkrafter,
hvilken sätter de fyra skrufinrättningarne i rörelse. Ritningen till lavetten är uppgjord af den tekniska kornitens
artil! eri -afdelni ng.
Tvillings-skruf·maskinen af 240 effektiva hästkrafter är förfärdigad i England af firman Penn and Sons.
Kanonen vägande 70080 ryska pund (67 4,87 svenska
centner) är tillverkad vid Obuchoff'ska gjutstålsfabriken;
den insattes, jemte sin 10520 ryska pund (101,31 sv.
cent:r) tunga lavett, ombord i fartyget i början af
Oktober. Den 20 Oktober verkställdes ombord försök
med kanonen och lavetten. Vinden var frisk och sjön
så hög, att en annan gammalmodig kanonångbåt med
svårighet kunde framgå mot deusamma. Det första skottet
afsköts med en lös exercisladdning af 45 'iii prismatiskt
krut, det andra med en laddning af 45 'fl! och en projektil af 550 11, det tredje med en laddning af 70 'ft
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prismatiskt krut och en projektil af GGO 1t. Efter dessa
trenne profskutt afskötos de derpå följande trenne skarpa
skotten alla med full stridsladdning af 91 1/2 n prisma
tiskt krut. Alla dessa skott förorsakade icke den rin- .
gastc skada å lavetten eller dess mekanism; skakningen
och återverkan på fartyget var icke kännbarare än hvad
uffyrandet af en GO-pundig slätborrad kanon skulle kunnat å!:itadkomma. Lavetten rörde sig utmärkt väl, kanonen
arbetade trots sjögången lätt och den största rekylen
uppgick till icke mer än öG tum.
Följande dag den 30 Oktober, gick Yorsch med styft
blåsande N.V. vind och en för denna fartygsklass särdeles svrtr sjögfmg åter till sjös. Man företog sig denna
gång att hufvudsakligen pröfva båtens sjögående egenskaper. När man hade lemnat redden och befann sig
utomskärs uppgingo stampningarna till 10°, skrufven
lyftes dervid ofta ur vattnet och man var tvungen att
reglera maskinens hastighet, så att bliten nu endast gjorde från l till 3 knops fart, men det oaktadt lydde den
roret, och vakade temligen väl. Med vind och sjö tvärs
in uppgingo rullningsrörelsema till 20°. Med vinden
akter in intog båten ingen sjö. Det blåste så hårdt att
under dagen ingen handels-ångare lemnade hamnen och
segelfartygen endast kunde föra refvade märssegel och fock.
Scdan gynnsammare väder inträdt, företogs den 7
November proftur med kanonbaten. Den uppmätta distansen af 680 klafter ö iverfors fyra glin ger, och blef vid
28 'fb ångtryck och 144 slag, farten 9,4 knop. Under
profturen herrskada nästan fullständig vindstilla och sjön
y:u lugn.
:J\littheilungen ans dem
Ge biet e des Seewesens.
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Föreslaget tillligg till "Förordningen om undvikande af ombordläggning". Redan vid början af
sistlidne år utfärdades af Ångfartygsbefälhafyare sällskapets styrelse i Stockholm nedanstående cirkulär, hvilket, såsom innehållande dels åtskilliga i England genom
lag fastställda bestämmelser, dels och ett förslag till mistsignalers gifvande med ånghvissla, som mNl fiirdel blifvit
praktiseradt å amerikanska ångfartyg, vi ansett oss här
böra återgifva. Detta cirkulär är af följande lydelse:

"I anledning af en under förlidet år i England utfärdad lag i fråga dels om hvad vid fartygs sammanstötning bör iakttagas, dels om de signaler, som böra begagnas för angifvande af sjönöd och för påkallande af
lots, får sällskapet Å. B. härmedelst inbjuda samtlige
befälhafvare å Svenska Ångfartyg, att iakttaga följande
bestämmelser, nemligen:
l. Stöter fartyg med annat samman, åligge befälhafvaren, sä vidt utan fara för eget fartyg samt besättningen och passagerare derå ske kan, att ej mindre
lemna det andra fartyget, dess besättning och passagerare all hjelp, som är möjlig och behöflig för
afvärjande af den genom sammanstötningen uppkomna faran, än äfven för detsammas befälhafvare uppgifva namnet på sitt egot fartyg, dess hemort samt
namnen å de orter eller hamnar, hvarifrån det kommer och hvart det skall afgå.
2.

För angifvande af sjönöd skola följande signaler
antingen hvar för sig eller flere. tillsammans begagnas.
Om dagr.n.

a) Kanonskott med korta och lika långa mellantider;
b) Den i internationela signalboken med bokstäfverna
N. C. angifna signal för sjönöd;
12
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c) IJen i tabellen för signalering mod ånghvissla för
Svenska Ångare angifna lotssignalen .M. 10.

c) Afståndssignal, bestående af en fyrkantig flagga, med
Pn kula eller något som liknar en kula öfver eller
under samma flagga;
d) Den i tabellen för signalering med ånghvissla för
Svenska Ångare angifna Nödsignalen ovl:f. 11 med
korta och lika långa mellantider.

4.

Om natten.

a) KanonRkott med korta och lika Htnga mellantider;
b) Eldslågor, såsom från en brinnande tjärtunna eller
ett brinnande oljefat eller dylikt, ombord å fartyget.
c) Raketer eller andra lysande kroppar af hvad färg
ell€Jr slag som helst, kastade en i sender med korta
och lika långa mellantider;
d) Den i tabellen för signalering med ånghvissla för
Svenska Ångare angifna Nödsignale.n ovlf. 11 med
korta och lika långa mellantider.
3.

För påkallande af lots äro följande signaler föreskrifna att användas antingen hvar för sig eller flera
tillsammans:
Om tlagcn.
a) Gösen eller nationalflaggan med hvit kant omkring
hissad på främsta masttoppen;
b) Den i internationoJa signalboken med bokstäfverna
P. T. angifna signal för plikallande af lots;
c) Den i tabellen för signalering med ånghvissla för
Svenska Ångare angifna lotssignalen .M. 10.
Om natten.
a) Ett pyrotekniskt sken, eller hvad som vanligen är
kändt under benämning af blänkfyr (blue light) hvar
15 minut;
b) Ett klart hvitt sken, visadt straxt ofvan brädgången
med korta mellanstunder samt under ungefär on
minuts tid h varje gång;

• "

Då det under tjocka kan bidraga till säkerhet och
förekommando af sammanstötning att medelst vissa
ljud från ånghvisslan tillkännagifva sin manöver,
har följande Signaltabell blifvit utarbetad och antagen af Sällskapet Ä. B., och får Sällskapets styrelse ytterligare inbjuda Svenska Ångfartygsbefälhafvare att, då ångfartyg mötas under tjocka, begagna
detta sätt att tillkännagifva fartygens manöve1·.
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'l'abell M. 1.

Mist-Signaler
l<
'iit•slag till Intrruatiouel Signai-Tahell.

med Ånghvissla.
Att användas å alla -farvatten.

Signal.

1.-

Betydelse.

En hvissling.

s

l

s

a 15

10

'')

~--

----------------- --------- --Två hvisslingar.
8

10

a

s

8

15

3

-~

a5

~~

2.

8

10

a

-

Uppmärksamhet.
Gå varligt.
Jag är ~tndet· gång.
Jag håller styrbord hän eller är beredd att hålla
styt·bord hän.
(Då denna signal förnyas iakttages att minst 30 sekunder
Jemnas mellall en fur egåend e och en efterföljand e hvissling
så att i nlirheten varande fartyg ej må anse att någon a f
signalerna N :o 2 eller · N:o 3 blifvit gifven)

s

15

iilrBi
Jag hållet· babonl hän.

....

Tre hvisslingm·.
s

s

lO a 15

3.

s

8

a5
..--..

3

8

10

a

s

8

15

3

s

8

a 5 ..-10 a

....-~

s

15
~

Jag har stoppat maskin och backat.

SiffTOrne angif'va tiden i sekunder såväl för ljudens varal~tighet
Denna tabell bör finn as målad, h vitt p å svart, i niirheten af ånghvJsslan.

som upp ehållet mellan hvmje h vissling i signalerue N:o 2 och N:o 3.

Förutom då bcfälhafvare till förekommande af samMi st-Signaler, gifves det äfven andra tillfällen då ~et
under mörker o0h äfven vid full dager, att genom sigmed anledning deraf efterstående Signal-Tabell .M. 2
lertid flertalet af dc signaler sistnämnde tabell innebåller
vid inomskärs- och kanal-fart, så har styrelsen ej annel användbarhet, utan inskränker sig till att inbjuda
densamma vid fart i Svenska farleder.

manstötning under tjocka begagnar s1 g af föreståend e
skulle bidraga till sllkcrhet, beqvämlighet och fortkomst
naler med åno·hvissla
tillkännag·ifva sin manöver,
och har
h
o
blifvit uppgjord och gillad af Sällskapet A. B. D å emel tlro af beskaffenhet att i allmänhet ondast äga tillämpning
sett lämpligt söka bereda donna tabell någon iutornati o·
bofälhafvarnc å Svenska Augfartyg att begfl gua sig ar

*) Motsvrtrrtndc ungefii r d e n t id so m erfordras för att I'iikna till

25 mi'tttligl for t.

17l

170
Tabell .M. 2.

Signaler med
Särskild Signal-Tnbell för Svenska

.M.

-

l

Signal.

l

rl

-- ---110. .
1~1
l.

-2.

-3.

-4.

--

•

o

•

5.

-6.

o

--

• •

7.

-8.

-9.

l

• •
•

• •

•

J
'

ll

Ånghvissla.
Ångfartyg

Svenska fat•letl~!',
Reglor för signalering

Betydelse.

Lystrings-ochSvar-Signal
Uppmärksamhet.
Gå varligt.
J ag är under gång.
J ag hRller styrbord hän
eller är beredd att hålla
styrbord hän.
J ag håller babord hän.
J ag har stoppat maskin
och backat.
Ovisshets-signal. Stoppa .
J ag ligger still .

Jag går.

a) Vid signaleringen användas 2:ne ljud, nemEgen:
Långt af 10 a 15 sekunders varaktighet och
Kort •
af 2 a 3 sekunders varaktighet.
b) De i tabellen upptagne hufvudsignaler kunna åter·
gifvas med ofvannärnndo ljud, använda med 3 a ö
sekunders pauser (uppehåll) i den ordning som af
signal-tabellen synes.
c) Signalerna N:ris 1, .2, 3 och 4 gifvas utan för·egåencle lystrings-signal.
el) Da signalen .M. l förnyas, iakttages att minst 30
sekunder lemnus mellan en föregående och en efterföljande hvissling, så att i närheten varande fartyg
ej må anse att någon af signalerna .li 2 och 3 blifvito gifven:
.
.
.
.
_ l
e) Da man 1 iifngt vill stgnalera hll annat far tyg gtf.l
ves först signalen .M. l (Lystring), dorpå skall från
det andra fat·tyget svaras med samma signal (Svar);
hvarefter elen egentliga signaleringen först må be-l
gynn~

J ag häller min kurs .
J ag villlägga till ombord .
Oklara lanternor .

• • •

Lots-signal.

.,

Nöd-signal.

<

l
l

Dessa besHimmelser frikalla icke från skyldigheten att noga
Denna tabell bör finnas mftlad, hvitt på svart, i närheten af
Observeras, att signalerna N:ris l, 2 och 3 äro lika

f) PR h varje signal förutom N:ris ] , 2, 3, 4 svaras,
då elen blifvit förstådd, med .A1. L men om den ej 1
blifvit förstådel med .;W. 4. i hvilket fall den, som l
gifvit elen icke förstilelda signalen, bör repetei'a den-l
sammll.
l
,q) Vid alla tillfällen dit gällande allmänna Föro rdnin-1
gar förcskri±'va ljud signaler med ånghvisslan, bör till
förekommande af missförstånd iakttagas, att signall
.;11. l gifves.

1

båda

iakttag:1 hvad lag och allmiinna fi>rfattningar stadga.
ånghvisslan.
signal-tabellcnm
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Under förhoppning att förestående signalerings-system
komrr,cr att pil, större delen af Svenska Ångfartyg tillämpas redan under innevar ande års seglation, samt då det
är af vigt att vinna upplysn ingar om systemets praktisk a
användbarhet, anhrtller Styrelsen, att Herrar Ångfartygsbefälhafvare behagade efter seglationens slut, eller då
särskilt fall dertill föranleder, meddela Styrelse n resul tatet af deras under tiden vunna erfarenh et, på det systemets utveckling och förbättring må kunna beredas .

tet.

Försök till utrönan de af färgade skens intensi -

I ändamål att erhålla resultate r, som kunna vara
af gagn vid den allt mera tilltagan de belysningen af kuster och farleder, anställdes i Triest under ledning af
styrelsen för Österrikiska fyrväsendet experim enter öfver
intensit eten hos färgade och hvita sken, med användande
af olika lysämnen. Fastän det genom erfarenh et och
speciella försök blifvit till fullo ådagalagt, att en ändamålsenlig belysning p& större afständ företrädesvis kan
åstadkommas genom använda ndet afhvita , än genom röda
sken, och genom kombination af dessa b§.da, så ville
man dock genom dessa försök förvissa sig om brukbar heten och det relativa värdet för hamnbe lysning af sken
med andra färger. Till dessa försök användes i alla afseenden lika handlan ternor med minsta vekar. Af lanternorna voro 3:ne försedda med cylindrar af hvitt glas,
en med rödt (från Satttter d!: Lemoni er's fabrik för sjöbelysnings-apparater i Paris), en med grönt (Bömisk t fabrikat), en med grönt (Sautter & Lemonie t·), en med
mörkblå tt ( Barbier & F enestre i Paris) och en med
dunkelb lått (Sautter db Lem01iiet-). Som lysämne mwändes till de hvita amerika nsk petroleu m, paraffin- och olivolja till de öfriga olivolja. Red an på en half sjömils
distans var det dunkelb lå skenet alldeles icke och det
mörblå knappa st sy nligt, så att deras olämpligbet för sjö-
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belysning i följd häraf är satt utom allt tvifvel. Försöke n
hvilka företegos ända till ett afständ af tvenne sjömil
angåfvo: l) att det h vita skenet är intensiv are med petroleum än med paraffin som lysämne ; hvarjem te det med
paraffin underhå llna hvita skenet ofta utslocknade, så att
den nödvändiga oafbrute nheten hos skenet äfven saknades;
2) att bland skenen med olivolja såsom lysämne var näst
det hvita det röda, och näst detta det gröna (bömisk
cylinder) synbarast. På grund af dessa försökansligs att
hädanefter, utom det hvita och röda skenet, blott det
gröna kunde komma i fr&ga att använda s, dock i möjligaste
närhet af de 2:ne förstnämnde, enär det gröna skenet redan
på små distanser lätt kan förvexlas med det hvita.
Mittheil ungen aus dem
Gebiete des Seewesens.

Engelsk prisfrå ga i !'jömilitlirt ämne.

Det torde
vara förtjent att anmärka s, att man inom England s förnämsta militära samfund "The Royal United Service Institution", som står under beskydd af H. Br. Majestä t
och de Engelsk a prinsarn e, och bland sina medlem mar
räknar England s förnämsta amirale r och generaler, har till
täflingsämne under innevar ande år utsatt följande prisfråga
till besvarande före den l Nov. d. å., nemligen:
"On the best types of war vessels for the British Navy:
l :o. For com bi ned Action;
2:o. For ~ingle Cruizer s of great Speed;
3:1). For Coast-Defonce."
Utsättan det af denna prisfriiga, hvilken är af enahanda beskaffenhet med den af Kong!. ÖrlogsmannaSällskap et nu sednast framställda, eller, "H vilka fartygstyper anses vara de lämpligaste fur vårt lands försvar?",
visar således att man i England lika litet som hos oss
är ense om de för sjöförsvarets utveckling lämpligaste
fartygstyperna .
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Samma1Hlrag af J{ougl. Href, 1<-.örorduingar, Generalorder m. m., utgångna från Kongl . SjöförsvarsDepartementet.
(Kongl. Bref.)
1874.
Okt. d. 2. Föreskr ifter utfärdas angåend e ordnand e af civilstatern3.
vid fl ottans stationer.
« d. 9. Föreskr ifter fastslUllas angåend e viikoren
för antagan det
af extra ingeniörer och und eringen iörer vid mariningeniö rstaten.
S. d. De svenska ledamö terna af den, i och iör granskn
ing af
uppgj ordt f<irslag till sjötakti k och Pignalbok för de förenade rikenas fl ottor, under den 15 sistliclne Septem ber
tillsatta komite, ega att, under den tid ifrågava rande
uppdrag varar, tillgodo njuta en erslittni ng af fyra kronor
hvardrr a om dagen.
" d. 16. Faststiilles förändr ade tider för uppford ringen
af de flottans statione r tillhörande båtsman skompa nier.
Nov. d. 24. Det Carlskrona station tillhöran de mudder
verket som,
genom Nådigt Bref den 21 Novernher 1873, blifvit upplåtet till begagna nde vid Stockho lms station under år
1874 må vid sednast bemlilda station bibehållas intill
våren 1876.
Dec. d. 11. Intill dess sUrskild chef för fl ottans miliUirpersonal blifvit f<irordnad, skall det fur innehaf varen af denna chef~
befattni ng i stat uppfurd a arvode af 2u00 kronor anvHndas så att deraf utgår till stabschefen hos chefen flir
flottans militlirpersonal, komme ndören m. m. C. P. Virgin,
som fortfara nde uppblir endast komme ndörkap tens lön,
shillnaden emellan den och kommendörslönen och af
återstod en utgå ersiittni ng för sin-ifmateria Ii er och expenser i och för chefens för flottans milit:ir-personal stabschefs-expedition.
S. d. Chefen i Kong! Förvaltn ingen af Sjö-lircnden:t eger
att,
nfir honom för godt synes, inspekt era vu.rfve n eller derest
hinder f\Jr honom mö Ler at t såda u inPpt:ktion sj cif förrlitta, cfler anmUlan hos ~hcfen för sjöfö r~vars-depa rt e-
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mcntet uppdragn. ftt nugon nf F<irvnltningens ledamö ter
ntt densnm ma utföra.
Chefen i Förvaltn ingen af Sjö-äre ndena shall, om han
innehar !Hgre grad iin kontera mirals, så lliuge som han
innehar ifrågava rande förordn ande Pga vllrclighet af
kontera miral.

(Gene ralord er).
1875.
Jan. d. 2. Seclan komme ndörkap tenen af l:a klassen och riddare n
m. m. friherre B. O. Stackel berg med den 31 sistlidne
Decemb er upphört att vara chef för Sjöförsv ars-dep artemente ts Komma ndo-exp edition, så har Kong!. Maj:t
fu~·ldarat sitt nådiga välbeha g öf,·er det nit och
den
skicklighet, hvarme d bemälde komme ndörkap ten fullgjort
denna befattni ngs ansvarsfulla åligganden.
d. 11. Underlö jtnanten vid flottan J. W. L Sidner placeras på
Stockho lms station af kong!. flottan från och med den
15 Januari 187 5.
« d. 13. Nytt Reglem ente för sjötjens tgöringe
u, Första afdelnin "en fastställes för att från den l nästkom mande Maj och
~ills~idare lända till efterrättelse vid kongl. flottan.
S. d. Faststäl les distinkt ions-tecken för uppmuntrings-klasserna
.
« d. 16. Extra ingeuiö rer vid marin-i ngenior
staten må anlägga
den, enligt General ordern den 5 Februar i 1868, för ingeniörer vid samma stat anbefal lda uniform .
« d. 19. Till befattni ngen såsom iildste
instruktions-officer vid
exercis!kolorna må, oberoen de deraf att denna befattning iir afsedel att bestrida s af kompan ichef vid matroskåren, då så finnes l;tmpligt utses, i stället for deDne,
chefen för till militäröfning uppford rade båtsmän .
., d. 26. Kapten en vid flottan P. E. Arrheni us beordra
s att vara
chef för l:a Söderm anlands båtsman s-komp ani, efter till
chef fur 5:te och 6:te matros- kompan ierna förordn ade
kaptene n m. m. R. von H edenb erg.
Febr. d. 6. Extra Ingeniö ren vid mariniu geniörs taten Johan
Pihlgre n
tillåtes att emottag a och biira riddaret ecknet af Kejserliga
Österrikiska Frans Josefs orden
« d. 11. Nedann ämnde fartyg skola vid Stockho
lms station rustas
for att vara klara att den l nästkom mande Maj kunna
utgå på sjömätn ings-ex pedition er nemlige n:
Ångfart yget «Gustaf af Klint», åogsluparne «Fa:J,en»,
«Lärkan » och «Tiirnan» samt f. d. mörsare fartyget «Eolus» .
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Febr. d. 11. Kaptenlöjtnanten 1'1 Kong!. Maj:ts Flottas Nya Reservstat friherre C. A. Wachtmeister beviljas 3 månaders inrikes tjenstledighet från och med den 18 dennes.
"

d. 18. Jemte de vid Fjökarteverket tjenstgörande kaptenlöjtnanten vid Kong!. Maj:ts Flottas Nya Reservstat m. m. A.
Lindbäck, löjtnanterna vid Flottan m. m. L. Södermark,
E. Oldberg och J. Hiigg skola till tjenstgöring vid innevarande års sjömiitningar kommendems, löjtnanten vid
Flottan J. C. Grischotti och C. O. Olsen samt underlöjtnanterna C. G. von Diederichs och C A. O. Molin.
Besiittningslistorna för de till rustning anbefallda sjömlttningsfartygena upptaga:
å mörsarefartyget «Eolus»: officerare 5, underbefiil6, öt~
rig besilttning 35, summa 45;
å ångfartyget «Gustaf af Klint»: officerare 2, underbefäl
2, tifrig besiittning 17, summa 21;
samt å jakten «Dow»: officer l, öfrig besättning 5, ~nm
ma 6.

»

d. 19. Vid Karlskrona station skola nedannämnda fartyg rustas,
nemligen:
kanonbåten «<ngegerd» för att omkring den l April
kunna utsändas till Gottlandskusten;
korvetten «Norrköping» för att omkring den 15 Maj
kunna utgå pil öfningsexpedition med sjökrigsskolans kadetter och elever;
korvetten «af Chapman» för exercisskolans manskaps
öfningar;
ångfartyget «Valkyrian» för att verkställa båtsmans- med
flera transporter;
kanonbåten «Hogland» för att verl.-ställa båtsmans- med
flera transporter; samt dessutom
tre skeppsgossebriggar, korvetten «Thor», monitorn
«Loke», kanonbåtarna «Blenda» och «Gunhild», fregatten
«Vanadis» samt korvetten «Raider».

«

d. 19. Vid Stockholms station skola nedannämnda. fartyg rustas
nemligen:
korvette11 «Lagerbjelke» for exercisskolans manskaps öfningar;
kanonbåten «Carlsund» för att verkstulla ifrågakommande båtsmans- med flera transporter, samt
pansarbiltama «Hildur», Björn» och «Berserb• samt kanonbåtarna «Svcnsksund», «Motala », «As!ög», «Astrid»,
.,Sigrid» och «Alfhild» .
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Febr. d. 24. Frfm och med den l niistkommande Maj och till slutet
af innevarande ilrs vapenöfningar med Blekinge liins bevilriugsmanskap skall, i likhet med f1iregående år, gm·nisonstjensten å Kungsholms f:istning, bestridas af underbeflil och manskap af Kong!. Flottan.
« d. 26. Till chefer och sekonder il de, genom Generalorder den 19
dennes, till rustning anbefalda fartygen beordras:
å korvetten «af Chapman»: Chef, kommendören och
riddaren m . m. grefve A. R. Cronst edt; second, kaptenen
G. N. af Klercker;
å fregatten « Vanadis•: Chef, kommendörkaptenen af
l:a kl. och riddaren m. m. L. G. S. Pantzerhjclm;
sekond, kaptenen och riddaren m. m. grefve A. T. P .
Cronhjelm;
å korvetten «Balder»: Chef, kommendörkaptenen och
riddaren C. R. T. Ullner; sekond, kaptenen J. C. Osterman;
å korvetten «Lagerbjelke»: Chef, kommendörkaptenen
och riddaren m. m. C. G. Lindmark; sekond, kaptenen
och riddaren B. C. S. E . Mun ck;
å korvetten «Norrköping»: Chef, kommendörkaptenen
och riddaren m. m. J . H. Ankarcrona; second, kapten
J. A. C. Meister;
å monitorn «Loke»: Chef, kommendörkaptenen och riddm·en m. m. A. F. Rahmn; sekond, kaptenen m. m.
A. F. H. Klintberg;
å korvetten «Thor»: Chef,
sekond, kaptenen och riddaren m. m. J. C. E. Christerson;
för de «tre skeppsgossebriggarna»: Chef, kommendörkaptenen och riddaren O. Lagerberg;
å kanonbåten «Blenda»: Chef, kaptenen och riddaren
m. m. M. P . von Krusenstierna;
å parsarbll.ten «Hildur~>: Chef, kaptenen G. E. C. Lagercrantz;
å pansarbåten «Björn»: Chef, kaptenen C. B. Frölen;
å
d:o
«Berserk»: Chef, kaptenen m. m friherre
F. W. Bennet;
å kanonbåten «Alfhild»: Chef, kaptenen m. m. A. C.
Schönmeyr;
å kanonbilten «Gunhild»: Chef, kaptenen m m. C. E .
af Troile;
å kanonbåten «Motala»: Chef, kaptenen och riddaren
fri h. C. G. Oxenstierna;
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å kanonbåten «Carlsund »: Chef, kaptenen m. m. P. E.
Arrhcnius.
å kanonbåten «<ngegerd»: Chef, kaptenen F. T. Thörn.
«Hoglan d » : Chef, kaptenen och riddaren
d:o
å
O. R. Nordenskjöld.
å kanonbåten •Sven~k~uncl»: Chef, kaptenen m. m. G.
B. Lilliehöök.
å kanonbåten «Astrid»: Chef, kaptenen och riddaren G.
af Trolle.
å kanonbåten «Aslög»: Chef, kaptenen O. W. Nordenskjöld ;
å ångfartyget «Valkyrian »: Chef, kaptenen O. Öhrström .
Febr. d. 27. Utfiirdas besättniutlslistor för de under den 19 denn es
till rustning anbefallda fartygen, med undantag af de
tre skeppsgossebriggarne, utgörande slutsumman af, å
samtliga b<>sHttningslistorna, upptaget bef;tl, underbefäl
och öfi·ig besUttning 2123.

PlT

E:xplod ometer.

