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Bilaga. 

l) Sidan 339. Se Gynthers författningssamling för Kong!. Maj:ts flottn. 

2) Sidan 340. Vid lward era af de öfriga stationemu i Stockholm och Göteborg 
innehades styrelsen af stationsbefi.illmfvaren, inför h vilken sekreteraren 
föredrog alla till kansliet inkomna mål, sedan kamereraren i de eko
miska sig yttrat. Denna skiljaktighet i styrelsen vid de si.irskilda 
stationerua torde hafva sin grnnd dm·i, att förvaltningen vid hufvud
stationen varit af vida betydligare omfattning, iiu vid de andra sta
tionerna. Under senaste tiden har Stockholms station, sercleles hvad 
angår varfsafdelningen, i icke ringa mi\n utvidgats. Men förvaltnin
gen der Hr dock fortJamnde ringare lin i Carlskrona. Bland inriitt.
uingar, hvilka tillhöra sistnämnda station, men icke hafva n!'tgon mot
svarighet vid elen andra stat ionen, må här nilnmas ett storartaut, 
flottan tillhörigt, dock icke till hela den ur~pmngliga planen · fnllbor
daclt sjukhus; ångbageri jemte qvarn sa mt ett icke obetyd ligt spann
måls- och proviantförråd. Vid are anteckna vi, att flottans skepps
gossekår iifvensom 4 af matroskårens () kompanier iiro furlagda i 
Carlskrona. År 1854 fu6indmdes Guteborgs stat ion till clepot., hvil
keu, sedan den unel er någon tid lydt uneler stationsbeflilhafvaren i 
Stockholm, indrogs år 1870. 

3) Siclan 341. Se lwngl. brefvet den 10 Juli 1866, kontrasignt>ra.dt af statsrådet 
grefve B. von Plnten . 

4) Siclan 342. Se kong!. brefvet den 30 OJ.tober 1866. I\omiteu var sulunda 
sammansatt: 

Orclfnraude: Förre land:<hbfdingeu i Vester-Nonhuds liin S. W. 
Gyuther (~om tillhtört sjtöfurs,·n ret såso nt öfverkotnmissarie i Carlskroua 
och expedilionschefi sjöförsvarsclepal"tementct) Lecl"mi,t er : ÖfYersten· 
vid kong l. skii rgihdsartill erict 111. m. Aug. G. R. von Feilitzen (o;eder
mem kornmendör vid kong!. flottau, chef i furvallningen af sj ;\. 
iireudena) ; öfverkommissarien i Carlskrona m. m. C. J. Hnbendick; 
kaptenlnjtnantcn vid flatlans konstruktionskår m. m G. C. Witt; 
sekreteraren vid varfschefsexpeditionen i Carlskrona A. A. Th. Öster
gren; kamereraren vid kong!. armeförvaltningen m. m. J. H. Dumrath; 
och bruksegaren Henning Schale. Af denna komite liro Gynt.her, 
Rubendick och Ö~lergren nu mera afiidna. 
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Inledningen till denna regeriogehandling, som iir kontrasignernd 
af statsrlidet B. von Plateu, har foljande lydelse: »Såsom erfaren h e· 
»ten ådagalagt, had fl åtskilliga af de större an!Uggningar flir maskiu
»tillverkning och skeppsbyggeri i deras tilliimpning på l'mgfartygsbygg
»nad, hvilka tid efter annan hiir i landet uppstått, redan liinge för
»m/ttt för rikets sjöförsvar åstadkomma fullgod krigsfartygsmateriel 
, jemviil af de cert er, som motsvarade sjlikrigsvetenskapens fordringar, 
»och fiir hvilkas utförande vid kronans skeppsvarf, afsedela och iu
»rättade, som de voro för fartygsbyggnader af helt annan beskafl'en
»het, högst kostsamma anstalter skulle behöfva vidtagas: h vadan 
, Kong!. Maj·t vid ,·.fverviigande hiiraf funnit med statens fördel bäst 
»öfverensstii rnma, att för sjöförsvaret framdeles, vid anskaffning af 
.dess krigsfartyg och annan materiel, hufvdsakligeu anlitades de inom 
»landet befintliga enskilda verksHideroas biträde, hvarigenom, under 
.dessas inbördes tiiflan, an~kafl'ningarne kunde antagas, /ttminstone i 
>~allmiinhet blifva minrh-e kostsamma samt att med hänseende härtill 
»vapnets etablissementer så ordnades, att vid dem anstalterne fM 
»materiels tillverkning utau att vapnet sattes i allt för stort bero
»ende af de enskilda verkstäderna dock egentligen liimpades efter be
»bofvet att der kunna verkstiilla nridiga reparationer, samt att följ. 
>~aktligen lifven arbets- och furvaltningspersoualen i förhi\llande der
»till inskrlinktes jemte det att, vid utarbetandet af de förenklade 
,fiire~krifter för denna personals verksamhet och slittet för medlens 
»bokföring och redovisning, den i dessa hi1nseenden vid de enskilda 
»verkstäderna vunna och godkända erfarenhet behörigen tillgodogjor
»des; och berättigades komiten att för sitt uppdrag antaga, att vid 
»sjövapnets statiouer och depoter skulle af kronans manskap nte
»slutande verkställas nybyggnader af endast träfartyg samt reparatio
»ner af sil viii jern· som träfartyg med dem tillhörande ångmaskiner 
»samt endast af de inom varfven befiutliga hus, kajer, dockor, bäd
»dar m. m , meu att deremot alla reparationer af hvad art, som 
»helst, utom varfven, lifvensom tillverkning af ångmaskiner om mer 
»lin 30 effektiva hä~tkrafter samt all nybyggnad af jemfartyg, hus, 
»kajer, stängsel, vägar och dylikt säv!il inom som utom varfveu kom
»me att verksUlllas af private arbetare.» 

Det sålunda framstäida ändamålet med vapnets etablissementet· 
synes icke hafva blifvit fullstlindigt till!impadt; snarare torde de derå 
vidtagna arbeten angifva en något motsatt riktning. Si\lunda må 
här uiimnas, att vid Carlsicrona station, sedan 1\r 1871, iir anlagd 
en storartad byggnad för sammanforande af åtskilliga verkstlider och 
inrlittningar. Vid Stockholms station hafva sedan 1872 några af 
galerskjulen blifvit föriinclrade till fnllstiindiga verkstäder för jernarbe
ten, och äro der vidare under arbete en slip och en skeppsdocka. 
En jernb/lt har vid sistnämnda verkstilder redan blifvit färdigbyggd och 
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skall en minbåt, likaledes af jcrn, enligt gifna ordres dl'l' nyhyggns. 

Ett jernfartyg af Bienclas cert med ångmaskin om 90 effektiva hiis t

krafter har de tre sista åren (lwad åugmasl,incn augår dock endast 

delvis) vruit under byggnad iuom det nya verkstadshuset i Carlskrona 
och till två andra fnrtyg af enahQllda cert skoln, kölarue inom kort 
derstrid es striiclms. Bland nya inr:ittningar der arbeten nn utförns, 

hvillm flirnt i allmHnhet Yflrit föremål för passev·olans->lf'lal eller fr 

tiillan, torde vidare bUra niimuas de vicl hvanlcra stat.ioneu, sedau ftt' 

1875, uppsatte YerkstHder f,•r Siimuad rtf bemanningens klUder och 

skodon. 

5) Siclan 342. Se komitemdes den 15 Juni 18G8 afgi ~ na och år 1870 tryckta 

underdåniga behinkande, n.ng,\enrle fö6indmd organisat i on af sj<•fiir

svarets ekonomisim fijrvaltning m. m. jernte rleri-fver inkomna under

dåniga ntl>ttanden af stationsbcfi.illwi\~rnc i Carlsin-ona och Stock

lJOlm, nu mera ·vice amiralPn C. A. f::lundin och konter-amiralen Jac. 
Lagercrantz samt kong! förYnltningen af sjöärendena under ordfö

randeskap af kommendören A. Acllersparre. Vi bem;irka hiirvid att 

benlimningen iifverkommissarie icke hlifvit, n.f komiterade bibehållen. 

Flertalet förordade titeln knmman!\rl ; reservauterne Gynther, Ruben

dick och \Vitt n>:rnnet Mvcrintend en t., lwmjemte de se nare föreslogo 

att en embctsman med lika l<•neiUrmåner och åligganden, men fore
nande dermed en annan tjenstebefattning, borde vid Stockholms sta

tion anstiillas. BreLilhafvaren derBUid es bilrliddc detta förslag. Hml 
likasom stationsbefälhafvaren i Carlskrona. och kong!. förvaltningen 

af sj<•iirenclena, hvad angick sistnlimnda station, bibeh,;llo dock den 

gamla b enRn1ni11gen öfverhon1missarie. 
Såsom vi nfimnt voro komile-medlernmarne eniga d erom, att, 

s tationsbefiilhafvare-befattningarne borde bibehållas. I afseende å vm-f.-o

chefsplatserue voro meningarne deremot delade. Alla, utom kommen 
dören von Feilitzen, ansågo aU ntlmnda platser kunde indragas . Så

lunda antogo Östergren, Dnmrath och Schale »a!t till vinnande af 

»ord uing och redighet onndgHngligen fordrades , att bef1ilet vid statio

»nen och varfvet fördes af samme man samt att silledes varfschefs
•bestiillningen iudroges» . I detta hiinsee nde gingo Gynt.her, Ruben

dick och Witt iinrlå längre. Af deras yttrande inbemtas bland annat 
?.tt de ans{\go varfschefsembetet öfverflijdigt Hlels i följd af varfs

»ltt·betenas inshiinkning, dels sedan i Nåder förol'(]nats att marin

»ingeniur-d cpartementsch efen, so m had e de fl esta arbetena, i allt 

»tekniskt om delbart skulle lyda under Lifverdirekt< ren och för honom 

»ansvara clels ock derföre att en systematisk Wrenkling i förYaltnings

»och rcdogUrelsesiiltet fordrade borttagandet af allamel!n.nlllnkar, som 

»kunde und varas» I denna fråga anförde kommenelUren von Fei

litzen, att de egenskaper, som erfordrades för att sammanhålla samt 

med drift och ekonomi leda de flerfaldiga arbetena på ett Urlogsyarf 
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yoro så v:isc ndtligt olika de miliUira ege nskaper , som i första rum
met borde tilll;omnJa sl;~ ti o nsb ef;ilhafvaru e, s[tsorn milit!irLeHilhafvare 

och ktll·chef, att det endast silsom undanta g kunde fiirulsiitt.as alt en 
(]nglig s+atiousbefiilhafvare p[t samm;t g'1ng kundu vara eu duglig 

v::rfschrf, hvarflirutont gt\romålcn, synner1igast hvad Car1skrona statiotl 

belrilfl'ad e, voro af den onlf'att.ning, ait han icke skulle hin na fulja 

dem med tillr:ickhg uppmiirbamhe t. På dcsse jemte an dra skUl an

s,1 ge lwmrn cndörcn ,·on l<'eilitzeu, att statens f<q·del vida bUttre till

godogjordes om slation sl.>cl';ilhafvaren finge uteslutande egna sig åt 
de militiir:t angc liigc obeterna och de~'ernoL ledningen af varfvets arbe

te n anförtroddes eu t<:kni sht bildad chef Enligt slationsbefiilhafvaren s 

i C:trlskrona utiil lande afslyrkte han f<<rslaget r<•mndc varfschef.~
eml.>etets indmgning vid Carlskrona station, clft en dylik åt.g:ird, på 

grnnd af flere i ut!,] landet utveckbd e sldil , ansilgcs icke allenast blifv ~t 
fur Hollan hc;g t skadlig utan ock komma atL f,.r inuchafvaren af 
slation öbefiilhafvare-e mbetet lll c cl!öm eu tåchn tilliilming af t.jeJJ sle

pligter, alt haLl de m iel<c I'Coder!Jc;r]igen knnde fullgöra. Komitemdes 

ibigL i frftga om vadschef\;embetenas indragning delades af slations
bcfulhafvaJ-en i Htocklw!Jn 1<\:rvaltniugeu af sjn;irenclena n.fstyrkte 

att stalionsbefiilhat'vare- och varfsch etsembetena furenades hos en och 

samma man o<:h al:s;[g fi>naltningen Limpligast vara, att. marindirek

tliren vid hvardem stationeo alltid tillika vore varfschef. Vi tillligga 

hiir att varfsehefspl:Jtscma, enligt dc senaste reglementerna af 1872 
och 187 5, likasom fnrnt H ro militclm befattningar. 

6) Siclan 340. Dc 1871 års riksdagstryck. 

7) Sidan 3'!:5. Se embetsskrifvetw den ·; .fuui 1811 af chelen för öjiifursvars

cleparte>n~utet fi-ihcrre Leijn uhuf'vud till förvallningen af sjii;irende

na och sis tn il mnda mynrligbets nndcrdäniga skri t\·else den ::lO Janu 
ttri 187 2. 

8) Sidan 344. Se komilens af tryeket ulgif'ua uuderdåniga betlinkande den 27 
.Janu a ri 187 2 Enlig! detsamma Jttfiirda.d cs Kong! Maj:ts b efall uing 

om komile ns inblbnde cl .. n 18 Augusti 187 1. I komilen insattes 
fri\n ko ng!. flottan vice amiralen S undin och nu me ra kornmend•1r

lmptcuem <t af l:sta klass K Oclclstjerua och John Ameeu samt 

frfm kong!. sk:irgårcl smtillc ri et nn mera konter-amitalen och chefen 
f,;r flot tans miLitiirpersonal P h . Virgin och kommendörkaptenen af 

l :slit klass O. Hktckelberg. Kornitens arbete börjades den l No

vember 1871 och do komiten furchlgd:t spö;jsmillen ii ro n t f;irdade på 

Nåcligste befallning af statsrftd et, frihene Leijonhufntd. I fråga om 

oflicerspersonaleus phteering få vi hiir full sUinrligt Cttergifva b etänkan
dets innehåll: 



362 

»En följd af den yttrade åsigten, att koqgl. flottans och kong!. 

•skiirgårdsartilleriets nuvarand e båda kårer böra sammanslås till en 

.. kår, iir ifrågasättandet., huruvida någon rubbning bör cga rum i afse

» ende å officerspersonalens placerande å sjiiförsvarets båda stationer, 

»lydande såsom nu är f<irhlUlandet, under hvardera stationens befäl

»hafvare. En förUndrad organisation skulle man kunna Wnka sig på 

»så sätt utförd, att hela offlcerspersonalen förlades till hufvudstaden, 

»antingen direhe under chef€n för sjöförsvarsdepartementet såsom 

•ensam chef eller ock under en, inför chefen för sjöförsvarsdeparte

»mentet ansvarig, särskild chef med rättighet för befiilhafvaren å 

»hvardera stationen att hos chefen för personalen anmiila behofvet 

»af officerare vid vissa tider och fvr siirslölta behof, till tjenstgöring 

»på sta.tionerna. En sådan organisation skulle ega åtskilliga förde

»lar, såsom: att hela personalen blefve lydande direkt e under en 

»chef; lätthe ten att utan rubbning i beståndande förhållall(l eu kunna, 

»derest det befunnes nyttigt, att vid något tillfälle inriitla någon ny 

>sjöförsvarets station eller depot, dit komm endera officerare; den 

»större möjligheten för vapnet att i afseende å tidsforhiUlandena gö

»ra sin åsigt hörd, och väcka nationens intresse för denna del afför

•svaret., rn. m. .Men vid densamma funnes iifven betänkligheter för

»enade. stationerna skull~ komma att förvandlas till något under

»Ordnadt mot hvad de nu iiro, och betraktas mera uteslutande såsom 

»varfsanHiggningar. Carlskrona station är dock en miliiiirisk post, 

»som fordrar en öfverkommendant, hvilken bör ega tillgång på ett 

, fullt tillräckligt antal officerare, derest han skall kunna hållas amva

.»rig får sin post. En annan direkt chef, iiu stationsbefiilhafvarne, 

»skulle icke kunna lika fullstiindigt bedcima behöfligheten af befäl 

»vid stationstjenstgöringen, och icke heller biira ansvaret fvr perso

»nalens duglighet, såsom de. Äfven, med afseende å krigstnkten, är 

»officerspersonalens stlillande under stationsbef"älhafvarne att föredra

»ga; de ega mera fillfiille at.t se underlydande officerare än en sär

» skild t personalchef, som kom att bo i Stockholm, och det :wsvar 

»de iiro ikHidda, hvilket icke kiinner några andra hand lin lagens, är 

»en borgen för disciplinens upprätthållande. 

»Då således komiterade äro af den mening, att stationsbefiilhaf

»Varne böra bibehållas silsom chefer h vardem för den offierspersonal, 

»so m kommer att tjenstgöm pi\ den station, för hvilkiln han eger 

•ansvaret, linnes svårligen något annat sätt att vinna de ftirdelar, 

•som i andra afseenelen vore förenade med hela personalens fiirlilg

»gande till Stockholm under en serskild chef, lin att hela den till 

»stationstjenstgöringen i Carslkrona icke behöfliga delen af officers

»personalen får tillhöra Stockholms station, hvilken organisation 

»komiten desto heldre bitriider, som O.en icke bör påkalla am:an för-
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,; li ndring i reclan gHihmde fiireskrift.e l", lin miijligen med afseende å 

»traktamcntseL"siittning ,-id kommendering uto m sta ti onen » 

Herrar Sta ckei !Jcrg o~h O•lelsljema Hfgi"cfvo hvnL" feir sig siirskiltb 

yttL"ancleu, iunefattancle reservationer mot de öfL"i ga~ i\s igt. om sam

manslagningen af dc bi"tda v~pnen. 

9) Sid~u 34~. Se _1\ongl J\Ia!:ts br~f den 22 :rars 1872, kontra si~neracltafstat s 
rad ct., fnhcrre LelJonhulvud. - Carl Jacob Hu bendrek, unvamncle 

ufverkomn tissarieus niirma~tc furetriidare, inn ehade embetct. på för

ordnande fri\n den :26 Juni 1840 till elen U Okt.obeL" 18,19 och erhöll 

cl enl fullmagt. sis tn iimmla dag. Han ']vmstod i tjcn:;t till sin clccl 
den 26 FcbL"uari 1872. -· Stalionsbefiilhnfvaren i C:trlskrona ingick 

till förvaltni nge n af sjö:i,·cndeua , enligt sk,·ifvelse den 27 Mars 1872, 

mNl fij rslag till j>l:tt scns i'ttcrbesiit.lancl e medelst fiirorrlu:wde. sl\som 

186() års kong!. bref innebiiller, hvilket för:;l:tg tick förfall~ sedan 

nyssnii rnncla kougl bref af den 22 :i\Ian; 1872 kornmit vederbörande 

tillhauda. Frir den nyntn:irnnde i.ifverkommi ssn.rieu A IC Gassland er 
iir fnlimakt utfHrclaLI deu :21 Ju11i 18i2. 

10) Sidnn 346. Se kong!. brefvet de n 2! DecemiJCI" 1871 och instruktionen för 

förvaltningen af ~jöiircnd ena den 24 Maj 1872, Sve nsk författnings
samling N:o 30. 

11) Siclan 349. Sc fiimyadt reglemente fiil" s!yL"elsen och förvaltningen af sjöför

svarets stationer den 24 lllaj 1872 samt kong!. brefve u den 24 

:'IIa.j 1872 och den 3 November 1873. -- BetrHlfande Stockholms 

stalien gjordes icke u:lgon 1inclring i ~ekre terarens :'\liggande att in

för stat iorsbefiilhafvarcn clerst.:ides föredraga de till kansliet inkomna 

mål, som auginga hushållningen och redogörelse verket., sedan kontors

chefen rörande dem afgifvit utli\t,;nde . 

E nligt 1836 års reglemente skulle Ko ng!. Maj:t tillsiitta Mver

komrnissarie, kontorschefer, scheterare samt nmlitör, vice advokat 

fi skal, kassör och proviantmUstare i Carlskrona., men alla öfriga tjen

stemiiu (knmmarföL"vanclter, fcirvaltare m. il) skulle förvaltningen af 

sjöärendena antaga och befullm iiktiga., uppbörd smlinn en dock eudast 

medelst konst itutorial. HHrutinnan inn ebåller 1872 års reglememte, 

att öfverkom1n issarie, scluetf'rare, kamrerare , audjtUr och l\a.mmar

f<irva.ndtcr skulle tillsi.illHS af J(ongl. l\laj:t medelst fullmakter, samt 

proviantmiista.re, förrådsfcit valtare och kass;jrer mecleh;t konstiluloria

· ler or h att befiilhafvaren vid hvardera. stationen egclc ftir öfrige t,jcnste-

n'lflu derstUeles ntfiircla fullmakter; h varefter, enligt kong!. brefvet elen 

21 Augnsti 187 4, bl if vit i detttt hlinsende stadgaclt., att sekreterare, 

ka.mererare, auditör, intend enter och advokatfiskalen vid Carlskroua 

statio11, drn sistniimnde jemte aud itören vid :::ltockholms station dock 

endast medelst förordnanden, skulle a.f Kong! ninj:t nlnlimnas och 

ilfriga civiht tjenster vid flottan af förvaltningen af sjöärendena, pro-
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viantmästare, förrådsförvaltare och kassör med konstitutorial samt 
kammarförvandt, revisor, regementsskrifvare, bokhållare och kammar
skrifvare med fullmakt; och har hiirvid fått förblifva i nu gällande 
reglemente för flottan. 

12) Sidan 349. Se 1873 itrs riksdagstryck och konr:l. brefvet den 2 Septem
ber 187 3. 

Kong!. flottans befäl och underbeflll skulle utgöras af: 
2 .Flaggmän, konter-amiraler, 
6 Kommendörer, 

20 Kommendörkaptener, 
43 Kaptener, 
43 Löjtnanter och 
26 Underlöjtnanter, 
20 Flaggunderofficerare (!:sta kl.), 
7 5 U uderofficerare af 2:a kl., 
95 d:o af 3:e kl och fördelades underbeflilet på fyra 

stater, styrmans-, artilleri-, skeppare· och ekonomistaten. 
Kommendörkaptens-graden till ades majors rang och förordnades 

om indragning af flottans öfverstelöjtnants-grad, hvilken å denna tid 
beuiimndes kommendörkapten af 1:sta !dass. Återgång häri vidtogs 
dock, enligt kougl brefvet den 27 Augusti 1875 och den af 1876 
års riksdag godkiinda stat för flottans officerskorps, h vilken stat upp
tager 10 kommendörkaptener af l:sta och 10 af 2:dra klass. Äfven 
underbefälets indelning föriindrades genom nämnda stat i så måtto, 
a.tt deri upptages, jemte 20 flaggunderoficerare, 170 underofficerare 
af 2:dra grad. 

Permanenta reservstatens tillvaro synes icke blifva lång I ett 
inför Kong!. Maj:t den 10 Januari 1876 föredraget underdånigt me
mori~d har nuvarande chefen for sjöförsvarsdepartementet, herr stats
rådet friherre von Otter fäst uppmärksamheten clerå, att flottans 
permanenta reservstat kunde utan oHigenhet ställas på indragning un
der det vilkor, att pensionsvilsendet så ordnades, att bestämmelsen 
om sl{yldighet ~1Lt från tj\'nsten vid viss ålder afgå kunde med följd
riktighet tilllimpas och dymedelst full tjenstbarhet hos flottans offi
ce~·skår nppriitthållas. Och har Kong!. Maj:t under den 3 Oktober 
1876 fasställt nya af riksdagen i denna afsigt. godkända grunder for 
officerspersonalens m. fl:s pensionering. 

13) Sidan 350. Se åberopade skrifvelsen af den 14 Juni 1873 från chefen för 
sjöförsvarsdepartementet, friherre Leijonhufvucl till förvaltningen af 
sj1\iirendena. 

14) Siclan 353. Se 1874 års riksdagstryck. De bestlimmelser, hvilka enligt 
Kong! Maj:ts beslut den 14 November 1873 borde lända förvaltllin
gen af sjöä1·endena till efterrättelse vid reglementets omarbetning och 
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uppgörande af förslag till de militära och civih1ljenslebefaUningaro e 
,,id stationerna, äro af fdjancle lydelse: 

»Militii.rpersonalen. 

»l. .Föt· sjöförsvarets hela miliUirpersonal förordnas af Kongl 
, Maj:t en gemensam chef, hvilken under benlimning »Chef för flottan s 
»miliUlrpersonal» och med station i Stockholm, j emvlil iir inspektör 
, för flottans undervisniagsverk, med undantag af sjökrigsskolan, iifven
»Som för persoualens öfuingar Han anmiiler hos Kong!. ~faj:t alla 
»Cle frugor om befordringar och förordnanden för unclcrlyclande mi
»litära tjenstemlin, hvilka ej Hro af beskaffenhet att böra utan vidare 
»hemsUillan af honom sjelf afgiiras, samt har i öfrigt de åligganden, 
»SOm kunna i sU rskild af Kong! Maj:t utfiirdad instruktion varda honom 
»tmbefalda ; 

»2. Chefen för flottans milit:irpersona.l har till sitt Litriide en 
»milit.:lrexpedition, bestående af en stabschef, en adjutant samt nö
»digt antal skrifvare af flottans ekonom istat; 

»3. Den till tjenstgiiring i Stockholm ell er Carlskrona. fc>rd elad e 
»militfirpersonal, tillhörande sjöförsvaret, lyder niirmast m1der en vid 
»hvarcl er:t stationen af Kong!. Mnj:t fr,r viss tid tillfiirordnarl mililiir
»Chef, den ene tillika kon1memlant å skeppshoJm en och den andre i 
»Carlskrona stad, hvilken sednare clerjemte under vanliga fiirhl\llan
»den torde kunna flirordnas att tills vidare vara öfverkommendant 
»för befiistniugarne i Carlskrona skUrgård; 

»4. Militiircheferne å statiouerna erhålla h vardera till sitt bitrHdc 
»en militurexpediti on, en civilexpedition samt en bekliidnads- och 
»ekonomiförvalluing.;d irektion, med den personal och sammansiittniug, 
»som i s!irskild stat best>i mmes; 

»5. Ducler st<tlionernas militiirehefer lyda: rnilitiirkårerna , medi
»cinalstaten, kleresistnten, bcldiicluadsförrf•det, sjukvård en, krigsrlitlen, 
"besigtningar för personalens behof, salutlntltcrier och s:irskildt i Carls 
»kroua proviant,!örrftden och maga.zin samt bageri. 

»Kronovmfven. 

»1. Krouans varf i Sto1:kholm och CarlsJuona stii lhts hvartdera 
»under en si ir~.kild för viss tid af Kong] ~Iaj:t fc:ronlnad varfschef, 
»SOm lir personligen ansvarig för aclmini~trationen af varfvct. Honom 
»åligger tillse, att detsamum så skötes, att högsta m<ijliga arbets
»pwclukt erhålles för så billig kostn:t<l, som ske kan, utan att onnd
»gäugliga kontroller åsidosättas ; och eger han att omedelbart hos 
»vederbörande göra sådana frams :;:llningar, som !tir vinnande af 
»nämnda syftemål kunna erfordras. I allt, som rörer varfvets ekono
»miska fiirvalt.ning och redovisning lyda varfscheferne under förvalt
»ningen af sjöiirendeua, hvars chef eger att, så ofta han anser nö-
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•d igt, sjelf eller genom någon af förvaltningens ledamiilel· inspektera 
»varfven. 

»2. Varfscheferne hafva, hvar for Hig, till bitriidcu: vnrfsdepnr
•tementscheferne, et t kansli och ett rilkenskapHkontor, med den per
»sonal, som uti srirskildta stater nlinnare hestiimmes. 

»3. Under varfscheferne lyda för iifrigt: varfspersonHien, s:\ viii 
»den fasta som den tillfiilliztvis kommenderade, varrsförråclen och 
»materielen, besigtningarne för varfvets behof, ved och lyshållning, 
»hus och byggnaders und erhåll, vattenledningar, icke mililiira uncl er
.visuingsanstalter, kassan, h vartill i Carbkrom1 komma: polislievak 
»ningen, kronostallet, lomter och gatuanclelar samt styrmanskontor 
»och forråd. » 

Emot statsutskottels tillstyrkande utlåtande, angående aHönings
slaten för de civila tjenstebefattningarne, hade två utskottets rnecl
lemmai· från andra lmmmarcn sig reserverat. I fGrsta kammaren 
bifölls utlåtand et den 18 hlt1rs ut.an ullgot meningsutbyte. ArendeL 
föredrogs den 21 ~hrs inom andra kammmcn. Der uppstod en 
kort iilverliiggning, som öppnades genom en af nlimude reserva nler 
och hnfvndsakligen hvitlfde sig omkring hans yrkande, att förböjning 
i tjenstemiiunens löner skulle beviljas till liigre belopp, iin Kong!. 
Maj:t föreslagit, och allenast för ett ftr genom anvi~ancle af extra 
anslag Fiir bifall till Kong!. Maj:ts förslag talade, jemte utskottet s 
ordflirande och en annan medlem af kammaren, herr statsrådet och 
chefen för sjöf<irsvarsdeparlemontet, som framhöll , att., i enlighet med 
en vid statsverks-proposi tionen fogad tablå, 16 af de civila tj enste
befattningarne vid flottan genom den föreslagna staten skulle komma 
att indragas. 

Med anledning häraf l01·cle vi få anföra, att uppgifna antalet 
inclragmt tjen8tebefattningar lwmrno på Carlskrona station ensaJTlL 
(nemligen: 14 embets- och tjcnstcmlln samt 2 vakthctjente), att den 
godkiinda stalen upptager för nämnda station 30 embets- och tjenste
mtin, en viibel och 4 val<tbeljcute; alt gamla och nya bestullningar 
vid Stockholms station forblif'vi t lika många, eller 17 e m bet.s- och 
tj ens t.emiin , 1 vilbel och 2 val<tbet.jente, at t alla de irdragua befalt
uingarne vid CarlsJuona station, allenast med ett undantag (nemligen 
registrators- och kanslisttjensten hos varfschefen), funnits till innan 1872 
års reglemente triiclt i kmft och at,t niigon stat öfver den tj ensle
personal, som fur tillämpning af niimnde reglemente ansetts erforder · 
lig, icke blifvit uppgjord i följd af Kong!. Maj:ts under tiden, silsom 
vi redan meddelat, utfärdade beslut angående grur.derua för den 
senost genomförda förlindringen i stationernas styi:else. I foljd af 
det jemförelsevis ringa antal befattningar vid Carlskrnna station, som 
den nya staten upptager, synes mycket tl'figet arbete vam förelagdt 
desammas innehafvare. Men erkännas b<'ir, att de beviljade lönerna, 
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i förhällande till hvad fömt beståtts, hitrutinnan i eJ rmga mån för
huttrat personalens stiillning. Och må hliltill ritknas att 1874 års 
riksdag, jemviil , enligt Kong!. i\Iaj:ts förslag, mcdgifvit flottans civila 
tjenstemlin enahanda riitt till pension på allmänn a indragningsstaten , 
som seelan iliel er tillkommit rikets öfriga civila t.jenstemHn, dock att 
å peusionen för de förra afriiknas hvad de egtt alt i detta hiinseen
de åtnjuta fråu amiralitetslnigsrnanskassan. 

JÖ) Siclan :J54. Se komit,\ns af trycket utgifmt undenlåniga beLiinbnde, augilen 
de orclnanclet af ett på nllmiin viirnepligt grundad t sjiil'lirsvar. J(omi
tens tillsliltning beslöts elen 19 December 1873. Dess fijrsla Ram

mantriide hölls elen 17 Januari 187<1 och var betlinkaodet flirdigt den 
16 nl1stpåföljancle April. Komiten bestod af vice amirnl Suuclin, sh
som ordförande, samt fyra ledamöter, nemligeu kommendörkaptener
na af l:st~1 klass Stackelberg och C. G. Lindmark och af 2:dra klass 
K. Peyron jernte nuv:uancle statsr:lclet och chefen f'iir sföf<irsvars
deparlementet, friherre l!'. W. von Ot.ter. BeWukauclet Hr åtföljd t af 
en utaf den sistniimnde afgifven reservation, deri han skiljer sig från 
ko mitens flertal, bland annat, i fråga om chefskapet f<ir flottans per· 
sona!. Efter en fullsUiuclig utveckling af sina åsigter om dc iindamfil, 
som tillhöra stationema, om nöclvliudigheten att inrlitta styrelsen der
stlicles uneler fredstid så som den borde vara ordnad vid ett krig:, om 

olikheten emellan å ena sidan fordna förhf1lhmclen d:'t flottan så att 
säga bestod af två vapen för strid pf1 öppna sjön och för strid i våra 
skUrgårdar samt å andra sidan elen blirutinnan intrlidda föriindriugen, 
hvarigenom båda vapnen förenats till ett, um ohigenheterna af per
sonalen s fördelning mellan tvi'l ehefer samt vm fördelarue a.f en end:t 
chef för personalen, som icke tillika vore chef f<ir Rjöf<•rsvarsdepar
t.cmen tet, an!urcle herr statsrådet von Otter, att han f'iir sin del an
såge, aLL Hottans heb persom1l borde lyda uneler eu inför chefen 
för sjMörsvarsdepartemenlet ansvarig chef oeh följaktligen icke kun
de bitriirla komitens beslut att i sin beri.ilming icke upptaga en silr
skild chef för personl\len, men deremot bibehålla stalionsbefi.ilh:lfvare

befatt,ningaru a. 

16) Sidan 355. Se kongl. brefven den 2 Oktober och den 18 December 1874 
samt den 2() Januari 187 5, i h vad de irmef:01tta J'<ircsluifter ri\rande 
st.ationcmas civila tjenstebcfnttningar, iifvens·om kong!. brelvet den Il 
DecembBr 1874 angående stationsty;·c!sern:ts omgestaltniug. Af dessa 
regeringshandlingar itr kong!. brefvet den 2() Jarmari 187 5 koutrasig
neraclt af statsrådet, friherre von Otter och dc öfriga af sl~ttsråclet, 
friherre Leijonhnfvud. Vidare hänvisas till förvtlltningens af sj1Hiren
dena i iimnct aflfltna skrif'velse till ~t:~tio nsbcfälha lvarue den 29 De
cember 1874. Vi hemlirka att lindring i den faststiilcl~1 nya siaten 
redan blifvit föreslagen. Sålunda inhemtas af kong!. brefvet elen 15 
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Juni 1875, att Kongl .Maj:t, med afseende clcrå att frftga 11ppståt t 
om tifverHyttniog från stationerna t ill förvaltnin gen af sjöiirenclena af 
bestyre t med revisionen af stationernas riik enskap~r, föreshifvit att 
revisorsbefattningarne vid statio nema, sednn de efter innehafvames 
afgång blifvit lediga, skulle intilld ess annorlunda stadgades, endast 
medelst förordnande ti lls vidare uppehållas, med rättighet fi ir elen 
tillf<irorduade att sås0m ~uvode åtnjuta de å stat f; ;,. befattni nge n 
nppforcl:1 lön efi!rmllner 

Efter militlirpcrsonalcns sammanslagning år 1870 furordn>cde Kong!· 
.Maj:t den 31 December sn mmn [t t' statinnsbe1lilhat'varen i Carlskroua 
vice amiralen Snudin alt flir år 1874 vara inspekt<ir flir sjiif rsvnrets 
samtliga praldiska öfning:n samt de theoretiska nndcrvisninsanst.al
terna vid dess stationer med undantag af kong!. sjtihigsskolau. I 
nyssnUmade kong!. bref elen 11 December 1874 förklarade Kong! 
~Iaj:t , alt, intilldess sUrskild chef för !lottans militärpersonal kunde 
varda af Kong!. Maj:t förordnad , ifrågavarande lwfallning skulle fi·lln 
och med :'\r 1875 nlöfvas a.f chefen för sjtifi;rsvarcleparlrmenlet. 
Enligt n:"Hliga generalordres den 17 September 187 5 upp d rngs 
denna befattning åt nu' aran de chefen flir flottans militiirporso nal 
konter-amiralen Virgin. 

17) Siclan 356. Se 1876 års riksdagstryck och kong!. brcfvet den 22 Juni sam
ma år . 

Hos riksdagen had e Kong! l\Iaj:t fiiresla git att, jemte öfverkom
mis~arien Gasslancler, fem andra vid regleringen af flottans civ ilsta,t 
öfvertaliga civii:J. tjcnstemlin , bland hvillm siirski!dt 111ft nl<mnns regi
stratorn vid C~t. rl skrona station, måtte uppföras ft allrniinna indrng
uingsstaten. Till cleuna framslitilning tillstyrkte sta!sn tskot.tet bifall. 
Dock hade fyra af utskottels medlemmar fri'l!l 2:;\ kammaren reser
verat sig mot ut skottets nt][ttande, si\ vid t dc! afsfog lifyerkomrniss;ll·ien 
Gasslanders (ifverflytt ni ng t iii allmcinml indra.gningsstaten, under åbe
ropande a.f kong! brefvet don 22 Mars 1872, hvars innehåll vi mecl
dela.dt vid vih redoglirelse Lr senaste omuytc af Mverkornmissm·ie. 
Ärendet flirekom i båda k;mnarne elen 25 April. Inom fli rsta !mm 
maren talade en medlem för elen å.sigt, att tl<'t skulle vam mycket 
lindamålsenligt om fiireskrift g!'tfvef' , att ofvanbemälcle tjenstemiin vore 
sliyldige att vid m jligen intriiff:\Dcle beho f :''ttcr intriirb i flottans 
tjenst. Men kamm aren biföll utan omröstning Kong! Maj:ts fram
st.ii llning. Två af reservanterna inom utskottet, nelll l i ge" herrar E. 
Key och O. B. Olsson, yrkade vid ärendets föredragning i andra kam
maren afslag på Kong!. Maj:ts framstullning i lwad den auginge rd'ver
kommiss:1rien Gassl:1Hcler. Hiiremot talade förre chefen flir sjCifor
svarsclepartementet friherre Leijouhn fvud. 

Vi återgifva hvarderas yttrande i de delar, wm synas oss angå 
saken. Sålunda anfördes af: 
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» T!rrr J\ p y: Såsom hcna.rne måhUnda uppmHrksammat, finnes 
»betiinkandet viclfognclt en r<?scrvation rliranue drnna punkt, i hvacl 
,den angår lifverkomrnissari0,n A K. Gasslanders öfvPrflytt:1nde på 
" a;lmiinn~ indragningsstaten, a.fgifven af' åtskillige utskottels leuamli
»ter fn"tn and ra kammaren, bland h vi lka ilf1·rn jag b r finn er mig. Vi 
»lulfva hemlat stlid f;;,. denna vår mening af det kong!. bref, som 
»iir r cservatir•I!<'n bifogad! . Dera.f inhrmta s, att t!cn fiiredmgande cle
»partcmentschefeu vid tiden för brefvets ntf~rchnd o, eller så nyligen 
, 80 m den 22 Mars 1872, ansiig GfverkommissarctJensten vid flottans 
.station i Carlskrona nliclviinrlig, »lwilken omorganisation af flottans 
»Civilstat iin kunde blifva bcslutath, och pit gnmrl cleraf medgaf 
,Kong!. Maj:t, att. befattningen ofiirclr<•jligen simlie Jå besiitlns med 
»ordinarie innchafvare. 

»Deu nya organisationen mnn sin fulla tilliimpning vid 1875 års 
,ingång. Si'tledes hade uppfattningen om nö dviillCl i ~heten af denna 
»tjcnst lJlifvit alld eles motsatt umler loppet :1f :!} i\r - -- I öfrigt 
»tnlar saken för sig sj elf. Man har i'lr 1872 f,,rk!.tmt en viss tj enst 
, 11 ;;dni'n d ,:q, i hvilken h~ndt-l se so m helst, tl·i't år derefter eller 1874 
»fiirklarat snmmrt tjenst -iclce ni•dviindig. och nu J87G frireslur man 
»riksdagen alt till allmiinna iudragningsstatr•n öfverflytta tjenstens 
»nnvaramlc innehafvRre, som t ill.sattes f<; r endast fyra år se dan, eller 
»1872. -- - -

, /,'ri!J.Nre L rfjonlw/wd: Hmd den nu af'handlade frl\gan betriif
»fur, s[, fi.irhl\ll er df't sig hiinned pli. fuljm1flc s>itt: NHr den föne 
»tifverkommissarien [,r 1871 ( t 87 2 ?) dog, förel i'tgo l venne af en kom i te 
»nta..-betacle altemativa f't\rslag till ornoo·gauisation af flottan s civi lstat 
»och redoglirelseverk Då begge forslagen npp~agn. en öfverkommis
»Sarie oeh antaga att i nlla hiinclelser en sådan såsom chef for den 
»Civila f<.irvaltningen vid Carlshona station var nödvUndig, hade jag 
»all a nledning att till styrka Lillsi.ittande af befattningen. - - - Vid 
»samma tid hade emecl lertid rikselagen hos Kong!. .Maj:t begiirt sa.m
»manslagning af skiirgårdsartilleriet IPecl flottan. Deunn. begiiran bi
»fölls år 1873. Året derefter gcnomflircles sammanslagningen, och 
,deraf fliljd e natmligtvis en miingd ny:1 anordningar och förändringar 
»betriiffaude flottan s civilstat och redogiirelseverk , bland annat åtskil
»liga tjenste rs indragningar och bland dem öfverkommissariebcfatt
»ningen vid Carlokroua station, lwilket iifven af riksdagen godkiin.
»des. __ - Då riksdagPn bPgiil'l, och Kong!. Maj:t beviljat en 
»organisation , bu jag n at nrligtvis icke hj elpa, om i följd häraf en 
•och annan Ijonsteman blir lif1•erflitcl ig. -- - -

,;Frågan gäller sii.ledcs - huruvida herr Gasslander skall q varslå 
»pil den gt1mb staten, hvartill han >ir berättigad, eller om han, så
>dlsom varaucle öfvertalig och tj enstfri, skall öfverflytlas på indrag·· 
»niugsstateu. - - -
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»Herr O. B. Olsson: J ag ror mi u del gillar fullkomligt herr Keys 
»ilsigt, att det vore mindre liimpligt att sätta den person, frågan giil
»ler, på indragningsstat. - - -

»Men jag bar ett annat sklil, hvarföre jag icke kan gä in på, att 
»Filtta herr Gasslander pä indragningsstat. Jag har här i min hand 
»en bestyrkt afskrift af en fr:unstiillning, daterad i Maj sistlidet år, 
»från varfschefen i Carlskrona till förvaltningen af sjöiirendena med 
•begäran om tillsiittande, i följd af de ökade göromälen å varfsche
»fens kansli, af ytterligare en registmtor derstädes. J ag anhåller att 
»fil uppliisa den slutliga hem~tiillan i skrifvelsen så lydande: »Då, 
»snsom ofvan nämndt iir, göromnen inom kansliet i hög grad stigit, 
»utan att anledning förefinnes, att någon minskning härutinnan kom
•mer att ega rum, samt det är af yttersta vigt for tjenstens jemna 
»och oafbrntna gång, att n~gon med de civila göromålen inom kans
,.Ji et fullt förtrogen person alltid lir att tillgå, i hitndelse sekreteraren 
• i följd af sjukdom eller annan orsak blifver förhindrad att fullglira 
»sina åligganden, så fl\r jag vördsamt föresl:l, det J viilen utverka 
»J els att utom sekreteraren en tj ensteman på ordinare stat m:l till
»:liittas med tjenstgöriugsskyldighet i detta kansli och dels att denne 
»tjensteman, med afseende å hans blifmnde göromål, mil. under be 
"uiimning af registrator hiinföms till andra klassens tjeustemHn med 
»årlig lön af 2,500 kronor samt ålderstillligg m. m.» - - -

Vid omrUstniug inom andra kammaren afgåfvos för bifall till ut
skottets utliltande, så vidt derigenom tillstyrkts att innehafvareu af 
öfverkommissarietjensten skulle öf1·erflyttas till allmänna indragnings
staten 44, men för utslag 96 röster. Sedan denna utgång af omröst
ningen tillknnuagifvits anmäldes reservation af en utaf kamn>arens 
medlemmar herr t. f. presidenteu i Svea hofriitt m. m. K. J. Berg, 
hvilken utom annan tid åren 1872, 1873 och 1874 tillhört konun
gens råd. 

Vid hitrefler den 5 Maj ansttild gemensam omröstning, angående 
ofvannumnde fråga, befunnas i i'<~rsta kammaren 70 röster för och 45 
emot samt i andra kammaren 53 för och 131 emot eller samman 
lagdt 12:l f,>r och 176 emot öfverkommissarien Gas~landers öfverflyt
tande p:l allmHnna indragningsstaten . 

18) Siclan 357. Se ko mitens af trycket utgifna betiinkandc och förslag. Komi -
ten bestod af kommendören von F eilitzen såsom ordfiirande samt 
tre ledamöter, departementschefeu i tullstyreisens kausli, riddaren af 
Nordstjerneorden Erik Ljungstedt, landskamreraren, riddaren af sam
ma orden O. R Hamtr.ar samt ledamoten af riksdagens andra kam
mare Liss Olof Larsson. 

I en vid leomitens betänkande fogad reservation har kommen
dören von Feilitzen anfi\rt, bland annat, att han uppå flere i reser
vatiollen utvecklade skiil ansåge det af korniten föreslagna samman-
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föraneJet unel er en gemensam ehef af de militiira personalfrågorna 
med dem, som l"iirde mnterielens und erhåll , vara lika obehöfligt som 
menligt flör bild a delrtrn<l; hvatj emte reservan ten anmärkte, att den 
lwllegiala formen for b~handlingen af lirendena i den ekonomiska 
öfverstyrelsen, enligt bans öfvertygelse, medförde flere fördelar iin 
oliigenheter. 
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Utdrag af kaptenen i kongl. norska mari
nen Petersens och löjtnanten i samma 

marin Bloms reserapport. 

Till 

Kungliga norska regeringens-, marin- och postdepartement. 

I enli(7het med derom gifvet uppdrag tillåta sig undertecknade 
" l . 

a lt viirdsamt afgifva ftdjande rapport angi\cnde .len nyare sji\ mgs-

m<~tPriden i Frankrike, gnglanrl, Holland och Danmark. 

I. Pansm•j'a.1•tyg, bestiin~da. tUl knstj'ö1·sva1·. 

II. Sji)yående pa1,sarjal'tYfl· 

IIT. OpansNtdc ja?·tyy, bestt'hJula Ull kust

fi)1'WtXt1'. 

IV. Opams'Nule sjögående fwrtyg. 

r. 
Panswrfai•tyg, bestamda till kttstjö'f•svar. 

Föratom fartyg af iildre konstruktion såsom t. ex. l'An·oga·nte, 

( Em& .. sea d P , /f' Beft ~'r, l~ Taurea!! , l f' Cerf11fre m. fl ., har man ny

ligen i Fmnkrike antagit tvenne modeller till pansrade kustförsvars. 

tartyg (garde.cotes cuirasses). 
Båda dessa fartygsklasser iiro bragta i förslag af M:r de Bussy, 

ingenieur de la marine, som efter ett längre uppehåll vid de engelska 

iklogsvarfven utarbetade ritningarne till desamma: fartygena hafv11 

också derföre i sina hnfvnddrag mycket gemensamt med de engelska 

fartygen af ltnpert- och Glatton-klassen, - lågtliggande däck, ·

svårt pansar, - pansrad kasematt (n\dnit) midskepps, p~hvars främ

sta del är aubragdt ett pansradt vridbart kanontorn efter kapt en 

Coles system, bestyckadt med 2 st. räfflade kanoner af svåraste ka-
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liber, - samt förstäfven och bogen sålunda byggda och förstärkta 

att fartygena kunna brukas som ramfartyg. 

B!\da klassens fartyg hafva, som medfuljande tabell bil. N:o l 

visar, samma liingd, bredd, pansartjocklek och bestyckning; men den 

största eller l:sta klassen har något öfver 1,000 tonneaux större de. 

placement och ungefUr 4} fots större djupgående. Det har derige

nom b !if vit möjligt att gifva denna klass mer ii n dubbelt si. stor ma

skin kraft som den minsta (3,500 indikerade lliistkrafter mot l ,500 

indikerade hiistkrafter fiir 2:dra klassen) och största fart för 1:sta 

klassen iir derf<i:·e beriiimad att blifva minst 13 knop, medan man 

för den minsta eller 2:dra klassen har låtit sig ni'>ja med 10 till 10.5 

knops fart. 
Af 1:sta klassen skulle ett fartyg - La Fulminante - sättas 

på stapeln i Cherbourg, och af 2:dra klassen stod ett fartyg - La 

T empete - på stapeln i Brest. 

Enär de båda klasserna, sicsom förut är anförd t, endast åtskilja sig 

från h varandra genom skilnaden i drägtighet, maskinkraft och hastig· 

het, skall man i det f,;ljande inskränka sig till att niirmare redogii

ra för 

La Fulminante. 
Gardr:-cutes euira.<se de l:re Classe. (Se tabellen bil. N:o l 

samt ritningarne bil. N:o 4). 
Skrofvet bygges af bessemerstål och jern , sålunda nernligen, att 

alla spanten, balkar m. m. göras af förstnämnda metall, och endast 

den yttre kliidseln bildas af vanliga jernplåtar. 

Byggnaclssiittet iir för öfrigt viisendtligen detsamma som det, 

hvilket i allmUnhet n n användes i England för pansarfartyg, och som 

för första gången anvlindes af M:r Reed vid byggandet afBellerophon; 

(det så kallade bracket-systemet). 

Vid en genomgående användning af bessemerstål har man sil 

mycket som mi\jligt sökt att reducera vigten; och utan pausar iir der

före skrofvet beriiknadt att endast viiga 2,000 tonneanx. 

Som af ritningen synes, finnes inge•: framspringande pansarhylla , 

och skrofvets form erbjuder intet anmärkniugsviirdt, när man undan · 

t ager att de aktersta spanten innanför pansaret hafva en inböjning 

uppåt, hvarigenom öfver skrnfven bildr.s ett beskyddande hvalf, nn

gefår som på vitra monitorer. Akterlindan iir i planet afrundad un

gefär so m på mouitoren Thor, och bogen lir som förut är anfördt, 

byggd med specie! hänsyn till, att fartyget skall kunna brukas som 

ram, hvarföre också pansarbältet der går längre ned, såsom rit

ningen utvisar, 
Då man i Frankrike anser 2 skrufvar, anbragta en under hvar

dera. låringen, vara lätt utsatta för att skadas t. ex. vid ramning, 

24 
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gifvas de här omnämnd!!. fartyg endast en skruf, hvilken på van1i~ 
siitt anbringas framför roret; - detta sistnämnda lir dubbelt i det 
nemligen två vanliga ror llro anbringn.de vid sidan af hvarandra med 
ungefUr 2 Il. 3 fots mellanrum och forbuudnr; med diagoual-strHfvor 
sålunda, att de båda i sina rörelser kuuna följas åt-

Pansaret (30 c.m. jeruplåtar i en tjocklek) är som pi\ Je flesta 
franska fartyg- anbragdt på en mycket svår backning, h vilken på skrof
vet består af 2 horizontala lag af teakbalkar 30 c m. i (yrkan t, h vilka 
Ater igen stöda sig till en 30 m.m. tjock inre jcrnhud. 

På kassematten, hvarest pansarpli\tarne likalecltls hafva 30 c.m. 
tjocklek består emellertid backningen endast af ett lag vertikala 40 
c.m. tjocka teakbalkar utanpå elen vanliga inre jernhnden . 

Kanontornet, hvars inviindiga diameter tir 8.8 m., hvilar på rul
lar och vrider sig på en bana, hvilken är anbrir.gnd på fartygets 
hufvuddHck. 

På detta diick Hr filstad en stark cylinder af jernplåtar, hvilken 
tjenar till pivot for tornet. In uti denna cylinder är anbringad en 
mindre cylinder af 1.2 m . diameter, som futtlöper upp igenom tor 
net intill hHn emot torn taket, och ofvanpå h vilken med vinkeljern lir 
fastad en cirkelrund plattform af 2.60 rn. diameter, som tjenar till 
kommandobrygga för chefen, och h varest tillika drillen och rorgängaren 
har plats . 

Igenom den inre cylindern f •rsiggår ej allenast transporten af 
all amunition till kanonerna i tomet, men i detsamma tir tillika, som 
ritningen visar, anbringad en stege, hvilken förer upp till komman 
dobryggan In nti cylindern iir efter dess midt anbragdt en mindre 
ihiUig cylinder, lwarigenoru drilltåget li!per, och hvari tillika är an
bringadt språkrör och telegmfledning till tornet och maskinen. 

Omkring den förut nämnda plattformen, h vilken tjenar som kom
mandobrygga, iir anbringad en 1.78 m. hög skiirm af tunna jernplå
tar, och fUr att beskydda mot skott ;ir den runda Uppniogen i tom
taket, hvarigenom denna jernsbrm går upp, f~rsecld med en pansrad 
ring af samma höjd som skiinnen. Öfver denna pansarring, hviL 
ken således bildar en del af torntaket, och altså vrid er sig rundt 
med tornet, lir anbragdt ett t:dc at eu 30 m.tn. tj0ek jempli\t så hi>gt 
i)f,·er ringeus iifverkaut, att rorg;ingaren och den kommenderande 
fråu plat.tformen kunna hafva den behiifliga utkiken genom öpp
ningen. 

Den hiir· beskrifua ru1ordningen ur synbadrgen solidare och be
sitta sannolikt sWrre motstånclsformiiga lin de på vitra monitorer an
viinda Erickssonska styrtorneua, under det utt den kommenderande 
på samm:t gång har futt en plats, hvarifrån han icke allenast med 
lätthet kan gifva nödiga befallningar till kanonbetjeuingen i tornet 
och till maskinisterna, men hvarifrlln han också har så vidt möjligt 

fri utsigt horizonten rund. De eng!Jlska s. k. c·onning-towers lemna 
i sistnämnda hänseende särdeles mycket öfrigt att önska, och det 
hiir beskrifna franska systemet torde möjligen derfore också vara att 
föredraga fmmför det engelska. 

Tornet lir för öfrigt bygd t på !Uljande siit.t: utanpå en inre hnd 
af 2 lag 18m. m. tjocka jernpliitar är anbragdt vertikala l -jern, mellan 
hvilka vertikala 30 c.m. tjocka teakbalkar bultas, utanpit dessa liig
gas åter igen ett lag 25 c.m. tjocka krumtimmer af teak horizoutalt, 
och ytterst anbringas pansarplåtarue i en tjocklek (30 c.m ). 

T orntaket, åt hvilket man gifvit någon lutning, bildas af 2 lag 
svära jernhalkar och täckas med ett l~ g 50 rn. m. tjocka jernpliitar. 

Pansarrin_gen eller den öfversta delen af tornet, som beskyddar 
kommandoplattformen, består (förutom en dubbel inre jeruhud) af l 
lag vertikala 40 c.m. tjocka hackningsträ af teak, anbragta mel-
lan vertikala !-jern, och utanpli samma 25 c.m. tjocka pan;oarplåtar 

en tjocklek. 

Bestyckningen i tornet består af 2 st refflade bakladdningskano 
uer af 27 c.m. kaliber, 4.66 m. längd och 20,940 kil. vigt. Den pan
sarbrytande projektilen viiger i medeltal 216 kil., och utskjutes med 
en laddning af 36 kil. wetternkrut. Spetsgranaten, hvilken rymmer 
6.2 kil. sprängladdning, viiger fyld 144 kil., och utskjutes med en 
laddning af 24 kil. wetternkrut. 

På duket af den öfverbyggnad, som är anbragdt rundt skorste
nen och öfver kassematten (det s. k. stormdiicket), finnes dessutom i 
hvartdera hörnet placerad en 12 c.m. räfflad metallkanon af 610 kil. 
vigt. Ändamålet med dessa 4 lätta kanoner är nemligeu att kunna 
afsll\. äntringsförsök, enär kanonerna i tornet icke kunna plongeras 
tillriickligt för att anviiudas mot biltar eller fartyg pii gamka nä
ra håll. 

Maskinens t•i,gt iir berliknad att blifya 190 kil. pr. indikerad 
hästkraft. 

J(olfurbmkning en ansl!ls till 1.1 kil. pr. indikerad hiistkraft pr. 
timma, . och hela kol(örnlJet blifver 290 tonneaux eller stort nog för 
att fartyget skall kunna t illryggaliigga en sträcka af l ,500 geogr. mil 
med 10 knops fart. 

Det år 1872 antagna program för fmnska marinmaterielens stor · 
lek, upptager ett antal af 20 garde-cates cuirasses. 

På le chantie1· Gmville, ett privat skeppsvarf i Havre, !tod fllr 
utländsk räkning en större monitor under byggnad. 

Detta fartyg, hvars deplacement var ungefär 3,600 tonneaux, 
skulle hafva två vridbara torn efter coles system, hvilka likasom på 
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de holländska monitorerna gick genom fartygets hufvuddäck och icke 
Toro aubragta på någon siirskild rednit eller kassematt. 

Pansartjockleken på sla·ofvet uppgafs skola blifva 12 inches, på 
torn ena 13 inches och p:J. däcket 3 inchcs på midten och 2 inches 
ut mot iindarne. Fartyget har en mycket stor bredd, ringa djupgå
ende och skulle hafva 2 skrufvar. På dticket fanns liten eller ingen 
öfverbyggnad. Det bygdes med dubbel botten ungefär som engelska 
pansarfartyg, endast med den skilnad, att tviirskeppsspantena hiir 
syntes bli f va sammanhllngande; långskeppsspantena skulle sedermera 
inpassas mellan dessa. 

Arbetet utfördes med stor omsorg och duglighet och syntes full· 
komligt kunna sättas vid sidan af det engelska . 

B. England. 

Man har icke under de sednaste åren i England byggt pansar· 
fartyg uteslutande bestämda till kustförsvar. De fartyg till detta bruk, 
som England besitter t. ex. Rupe,·t, (ifatton, Cyclops, Hotspur, Hecat,• 

m. fl. äro viii kända, och det kan derföre anses onödigt att här in
taga någon detaljerad beskrifning öfver dem. 

FM att emellertid kunna företaga en jemf..relse mellan de på 
stapeln stående franska garde-cCtes culrasses och de engelska pau· 
sarfartygen till coast-defence Ur i tabellen bil. N:o l angifvit hufvud
dimensionerna af pansarfartygen C'yclops, Olatton och Hupert. 

H vad det förstniimnda fartyget, C,yclops, beträffar, så anses emel
lertid dess pausring icke längre tillräckligt stark Fartyget, h vilket 
specielt lir bygdt till hamnf'örsvar, (protect.ion of homeports) är ett 
slags monitor, utan de på engelska fartyg brukliga opansrade öfver
byggningat·; det har 2 torn efter Coles system, anbringade ofvanpå 
en pansrad kassematt (breast·w01·k) som på de öfriga nyare engelska 
tornfartygen, Dlicket, som lir kllidt med l inch jernplåtar, ligger 
3 feet öfver vattnet, och pansarbiiltet går 4 feet under vattenlinien. 

Den engelska marinen <'ger flera likn:wde fartyg t . ex Cerberus . 

Jlfagdala, A6yssinia m. fl., hvilka ilro bestiimda till hamnförsvar i 
kollonierna., der man vii\ i alla hiindelser icke såsom regel kan viinta 
angrepp af fartyg bestyckade med de svåraste nu brukliga artilleri
pjeser. 

O aktad t C'yclops icke liingre kan anses tillräckligt starkt pansrad t 
betraktas dock i England fartyg af denna klass såsom väl lämpad~ 
för att, i förening med landtbatterier, kanonbåtar af Staunchklassen 
samt torpeder, öfvertaga försvaret af brittiska handelshamnar och 
till att utföra angrepp emot fiendtliga kuster hvarest grundt vatten 
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förhindrar anvHnclandet af ·mera djupgliende fariyg. Den förut va
rande Controlla 4 the Nary viceamiralen Sir l{obet't Spencer Ro
J:Jinson h:H derföre också yttrat att England bord e ega flera eådane 
fartyg, och har nemligen såsom en icke oviisendtlig Wrclel i jernf6-
relse merl fartyg af Glatton-klassen auflirt, all q~cluf•S har 2 torn 
med 4 st. 18 tons kanon er, h vilket amiralen tror, bör obetingadt fö

redragas framfor ett torn med 2 st. sdlrare pjeser. 
Glattun, som endast har ett torn, har, som tabellen bil. n;o l 

visar, ett mycket kraftigare pansar, men iir också ett mycket stcirre 
fartyg. Mot detta fartygs torn blef i Jnli 1872 fiiretagit det belmula 
skjutförsöket, hvarvid visade sig, att den 25 tons tunga 12 inch ka
nonen på 200 yards afstånd knappast var i ~Lånd att genomtriinga 
tornet, och hvarigenom man iln vidare erhöll visshet, om förtriifflig

heten af t.oruvridningsmelmnismcn . 
Gf,tft on tir föröfrigt det enda fartyg 1 engelska m:trinen, hvari 

man vidtaget den sllrski\d;t anordningen, alt man genom alt insltipp>t 
vatten i botlen uneler << klart skepp,» kan siinkl1 fartyget djupare i 
vattnet; pansarbältet rlicker under vanliga omständ igheter 3 fot öfver 
och 3 fot under valtenlinieu, men und er <<klart skepp» kan fartyget 
slinkas 1 fot djupare i vattnet, så att pausarbliltet kommer att räcka 

2 fot öfver och 4 fot under vattenlinien. 
J<Jmot denna och dylika anordningar, hvilka hafva varit anvllnda 

bland annat ombord på flem amerikanska pansarfartyg och på de 
holländska monitorerna, har i\Ir Barnaby, den engelska marinens Chi<f 

r•onstructor, invänt, alt nllr det under en affair på grund af hafverier 
eller skador just nr af stor vigt, att fartyget gifves den st•irsta möj
liga bärningsförm åga kan delttt enelast ske genom en långsam ni
pumpning af det insltippta vattnet; dessutom förlorar far tyget i ha
stighet genom det forökade djupgåendet, och det just uneler omstiin 

digheter, då stor fart är som mest behöflig. 
H,,pert, hvaraf i bil. n:o 4 Hr lernnad en ritning, har likaledes 

endast ett torn, och är bygel t med det ultrycldiga föremål i sigte att 
brukas som ram, hvarföre förstäfven och bogen för detta ändamålltro 

betydligt förstärkta och gifvna en särskild konstruktion. 
Fartyget anses ej allenast i England för att vara slirdeles väl 

lyckadt, men har sannolikt också tjenat till förebild för de ~'ranska 
garde-evles de J:re e/ass e. När man undantager, att ll.upnt hka som 
de öfriga engelska fartyg af detta slag har 2 skrufvar, är der på torn
konstruktionen nlir liten skilnad mellan detta fartyg och det förut 

beskrifna franska fartyget Det Fulminante. 

Oaktadt man i England n n der senaste åren icke har bygd t pau

sarfartyg uteslutande bestämda för kustförsvar, har dock den engelska 
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flo t ta n P~ alldra sena~t: ticlen blifvit tillökad med flera fartyg, h vilka 

ha.fva manga af kustförsvaJ'sfartygens utmärkande kiinnetecken _ 

liten eller ingen resning, lågt liggande däck, pansrad kassewatt ~~id
skepps, ofvanpå hvilken är anbragdt vridbara kanontorn bestyckade 
med svåmste pjeser o. s. v. 

Dessa fartyg /Jn·astalion, Tlwndwer, och PU1"!J äro emellertid 

alla af betydligt sturre drägtighet lin de förut nämnda fart.yzen. !Je

va.slatiol/8 och Thund~,·ers deplacement äro sålunda innemot 9 200 

tons, Fur!IS linda till 10,950 tons, medan deras maskiners indike1:ade 

hästkrafter iiro anföringsvis 5,600 för Demstation och Tlwnderer och 

8,000 fl , r Fw:~· En stor del af deplacementet (l ,600 tons) uppta

ges ensamt af kol, då det är meningen, att fartygen, om behofvet så 

:ordrar, skola kunna gå öfver Atlantiska oceanen. De kunna derföre 

mgalunda betraktas såsom byggda till kustförsvar, utan äro närmast 

hestämda till att t.jena som l:sta klassens slagfartyg i de europeiska 

farvattnen, och de betecknas ofta i Eno-Jand med namnet · 
monitors. " sea-,qow.q-

. Endast med det ena af fartygen, Devastation, har under förliden 

vmtcr och vår företagits mycket utförliga prof, nemligen för att un 

dersi\ka_ fartygets sjöduglighet, och det är nu utrustad t och stöld tun

der öfnmgses~ader_n i kanalen. 'f'lumrlerer, som underteckna(! e besägo 

umler uppehallet 1 Portsmouth, har aldrig varit utrustadt och Pun 
är iinnu icke fullt färdigt ' !J 

A:.la ~re fart~~en haf~a opansrade öfverbyggningar, hvari en del 

af ~e.sattnmgen g1fves nöchga beqvlimligheter; på Pury intager emel

lerti~ den pansrade kassematten (breast-work) hela fartygets bredd 

hVImgeu.~m man utan särdel:s till;;Jmiug i pansarets vigt hoppas att 

kunna furskaffa hela besi\ttmngen tillr~klig plats inom den pansrade 
d elen af fartygsskrofvet. 

I ett af Tlunulners torn skola kanoner af 38 tons vigt och 3 

feet större längd iin ursprungligen bestlimdt anbringas som försök å 

armst~·ong~lm hydrauliska lavetter;'~) för öfrigt är f~u·tyget i allt .&. 
aendt.hgt hkt Devastatiun. 

D~ liknande fartyg, äfveu byggas i andra länder, lir det . icke 

osannohkt anta~a, att. denna fartygsklass under ett fram tida krig 

komma att anvnndas till angrepp på fiendtliga knster och befästr.de 

hamnar, för så vid t deras stora djupgående det tillåta och man har 

derföre i tabellen bil. n:o l upptagit D evastations hufv~ddimensioner 
samt i bil. n:o 5 lemnat ritningar öfver fartyget. 

•) Se Tidskrift i Sjöväsendet sid. 8 häftena 1-2 för 1876. 

Red. anm. 
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C. Hollcmd. 

HoJlijndslm marinministern har nyligen för att villfara generul

~taternas begiiran framlagt en plan fijr hölllindska marinens utveck

ling under l O år. 
I följd af denna plan simile den till knstförgvaret bestämda de

len af de u holländska flottan bestå af: 
5 ramfartyg (rrtmsch<'pen) och 14. monitorer furutom opansrade 

fartyg. 
Planen upplyser lin vidare att mau f,1r ti llfället af ofvanuiimnde 

styrka eger: 
5 ramfartyg och 10 monitorer. 
Ramfartygen liro bygda mellan åren 1866 och 1870 samt de tio 

monitorerna mellan årena 1868 och 1871. 
Om de flesta af deSSlt fartyg har löjtnant L0veusl•inld i eu rap

port efter en ut!Uudsk resa hösten 186!J gifvet nödiga n pplysningar, 

hvilka finnas intagne i marinens verksamhetsberättelse för tidsförlop

pet från 1 April 186!l till 31 Mars 1870. För jemförelses skull iir 

emellertid i tttbellen bil. n:o l angifvet hufvuddimensionerna på ram

fartyget de St ."er och på monitoren Hed(qr-rlee. 

Af uppgifterna synes, att de omulimnda fartygen, silviii på grund 

af den jemförelsevis sv.,ga bepansringen som på grund af mindre 

kraftigt artilleri, knappast kunna siigas fullt motsvara de fordringar, hvil

ka nu för tiden n iidviiudigtvis bör ställas på ett fullt effekt ivt kust

flirsvarsfartyg. Å andm sidan iir det högst sannolikt, att de lokala 

förhållandemt på holländska kusten lägga stora hinder i vägen för att 

gifva nya fartyg af detta slag det nödvändiga deplacementet och 

djupgåendet, för att kunna blira siirdeles svårare pansar och bestyck

ning, så frarot en någorlunda hastighet skall kunna bibehållas. Sär

skildt kan hvad ramfartygen beträffar antagas, att dessa hinder blifva 

surfleJes svåra att öfvervinna, niir man tager i betraktande att ett. 

ramfartyg för alt motsvara iindamålet, knappast bör gifvas mindre 

fart än 12 it 13 knop. 
Bland den till tjenst på floder och kanaler bestämda flytande 

materielen upptager förenämnda hollundska marinplan pansrade far

tyg, hvilka tunkas byggda ungefär som de tyska Rhen-momtorerna. 

Det blifver derföre fartyg af ungefur 4 fots djupgående med mycket 

svag (högst 3 inches) bepansring endast beräknad på att motstå landt

artilleriets mindre pjeser, samt bestyckade med 2 st. 12 cm. kano

ner. Forutom i Prenssen har man också i Österrike byggd t liknande 

flod-monitorer bestiimda till tjenst på Donau; men då denna fartygs

klass flirmodligen knappast kan finna anTändning hos oss, har man 

~nf.ett (\et öfverflödigt att närmare afhandla dem här. 
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D. Danma1•Tc. 

Den nyaste tillökningen i danska marinens pansarflotta kassematt
fartyget Odin sattes i vattnet i December 1872. 

Detta fartyg, på hvars fullbordan arbetades under vårt besök 
på örlogsvarfvet i Köpenhamn, har följande hufvuddimensioner: 

Liiugd mellan l l i vattenlinien 230 danska fot. 
Största bredd . . 4 7 

" )) 

Dito djupgående . 15 , , 
I den pansrade kassematten , h vilken intager hela fartygets bredd 

och är 70 fot lång, skulle 4 st. 37,000 'il tunga armstrongkanoner af 10 
inch kaliber anbringas på viindskifvor, sålunda, att hva1je kanon kan 
sk ju ta såviil tviir- som långskepps. 
. Såväl kassematten som det öfriga skrofvet är pansradt med 8 
~nch _pansarplåtar på en backning af lO inch teak förutom den vanliga 
mre Jernhnden. 
. Fartyget har så godt som inga opansrade öfverbyggningar, och 

hgger temligen lågt på vattnet, Det pansrade styrhuset, bvartill åt
gången iir från det inre af kassematten, uppskjuter endast omkring'2 
Iot öfver densamma. 

Fartyget har 2 skrufvar, och beräknas skola göra 12 11 13 
knops fart. 

Stäfven iir forsedd med en sporre af stål, på det att fartyget 
ekall kunna brukas som ram. 

PrfJjekteraclt tornfartyg re! Ula/lon-klassen . 
På grund af den jemförelsevis svaga bepansringen kan Odin 

knappast betraktas såsom fullt svarande till de fordringar, hvilk~ nu 
för tiden böra ställas på ett effektivt kustförsvarsfartyg. Danska 
skeppskonstruktören kommendijr Scbjenheyder, bar derföre också ut 
Rrbetat. en plan till ett. tornfartyg af Glatton-klassen, hvars dimen
sioner finnas intagna i tabellen bil. N:o l och hvaraf i bil. N:o 5 är 
gifvet en ritning. 

Fartyget, hvars däck endast ligger l fot öfver vattnet, har från 
för till akter en lätt opansrad öfverbyggnad för att afgifva de for 
besättnint;en nödiga beqvämligheter. Midskepps är emellertid den 
pansrade delen af fartygssidan förhöjd med den opansrade öfver
~yggnaden och der iir således bilclaclt en pansrad kasematt, hvilken 
mtager hela fartygets bredd, och på hvilken iir nnbragclt ett Coles 
vridbart torn, som skall bestyckas med 2 st. 38 tons 12 iuch Arm
etrongkanoner. Kassematten som har brutm. höm, är vid iin
darne afstängd med pansrade tvärskeppsskott. 

Såväl skrof som kassematt och torn skall gifvas pansar af 12 
inch jern på 12 inch teak. Hvacl skrofvet och kassematten särskildt 
betriiffar skall pansaret på vanligt siitt bildas af ett lag 12 in ch tjocka 
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låtar anbringade utan pli. backningen; tornets pansar kommer deremot 
ptt bestå af en 7 inch plåt ytterst, clerniist en 7 inch teakbackuing, 
~er å en 5 iuch plåt utanpå en 5 inch teakbackning, det hela bul
taclf till en inre jernhud och invändigt. försttirlit med vertikala jern-
ribber. 

Den opansrade tifverbyggningeu si ntar akterut i en halfcirkel-
formig pansarvligg bestående af en 5 inch plåt anbragdt på en 12 
inch teakbackning; bakom uenna viigg anbringas en 12j tons 9 inch 
Armstrongkanon, hvilken således k:m skjut a rlitt akterut. 

Fartyget skall gifvas 2 skrufv:u och tillriicklig maskinkraft för att 
göra minst 12 knops fart. 

II. 

Sjöyaenclc pctnsa/11'wrtyy. 

N avires cuira~ses d' escadre P. t de station. 
Af fartyg hänhUrande under denna benämning stod ett far

tyg, pansarfregatten Le Colbert, på stapeln i Brest., hvnrest oc~så ~-n 
pausarkorvett La Galissonicre lftg under f~llbord~n och. utr~1stmng for 
att efter företagna nöclvtindiga prof afgå till statJonen 1 St1lla hafvet , 
bvarest den skulle tjentl som a.miralsfartyg. 

Le Golb ert har följande hnfvucldimensioner: 
Längd mellan l l. i vattenlinien 95.72 m. (314 feet). 

Dito största 101.12 m. (331.75 feet). 
Största bredd utanpå pansaret 17.44 m. (57 .2 feet). 

Dito djupgående (alcte r) 8.5 m. (27 .9 feet). 
Deplacement 8,21)7 tonneaux. 
Arealen af midtelspantet 117 .O m. 2 (1259.4 square feet). 
Nominel hästkraft 1,200 (4,800 indikerade). 
segelarea 2,130 m.~ (22,928 square feet). 
Bestyckning: , . 
På batteriet 6 st. 27 c.m. reRbde kanoner a 20,940 lnlogr. VIgt. 
I öppna torn på elilek (tourelles en barbette) 2 st. 27 c.m. refl'-

lade kanoner a 20,940 kilogr. vigt. 
På backen 1 st. 24 c.m. refl]ad kanon a 14,400 kilogr. vigt. 
Dessutom ~kall på elilok anbrin gas någm 12 c m. refflade metall-

kanoner a 610 kilogr. vigt. 
Batteriets höjd öfver vattenlinien är 4.06 (13.3 feet). · 
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PansarpliHarnes tjocklek i vattenglingen 24 c.m. (9.5 inches). 
Dito dito på batteriet 20 c.m. (7.9 inches). 

Triibaclmingens tjocklek i vattengången O 88 m. (34.6 iucheH) . 
Dito dito på batteriet 0.62 m. (2!.4 inches). 

Pansarbältet går helt rundt intill en höjd af uugefiir l m. öfver 
vattenlinien. Pit midten af fartyget, der l.mtteriet är anbragdt , går 
emellertid pansaret npp till öfversta däck, och bildar en pansrad 
kassematt., hvilken vid ändame sfsHinges med pansrade tvärskepps . 
skott. Ungefär midt pft denna kassemaLt iir på hvatje sida på (ifver
sta diick borelvarts anbragdt ett cippet pansradt torn .(tour c/le en 
bar/;ette), som utspringer något från fartygssidan, och hvari Ur pla
ceradt en 27 c.m. kanon hvilken kan skjuta långskepps säviii förut 
som akterut. 

Förstiifven och bogen iiro förstlirkta för att fartyget ~koll kunna 
brukas som ram. 

Fartyget får endast en skruf anbragdt på vanligt siitt fmmf<1r 
roret. 

Pansarkorvetten La Uatlisoniere har följande hufvuddimen
~wner. 

Längd i vatt.enliuien 7 4.5 m. (244.4 feel). 
Dito största 78 O m. (255.9 feet). 

Största bredd utanpå pansaret 14.7 m. (48.~5 fee1). 
Deplacement 3,445 tonneanx. 
Segelareal 1,450 m., (15,608 square feet.). 
Största djupgående 7 .l m. (23.3 feet). 
Maskinernas indikerade hästkraft är 2,500, och farten antages 

blifva 13.0 knop. De 4 ångpannorna, hvilka arbeta med 3+ atmos
ferers !.ryck, voro placer:tdc med eldstädern a vända midskep~s, ~ på 
hvar sida. Fartyget hade trenne 2-bladiga skrufvar. 

Bestyckning: 
På batteriet 4 st. 24 c.m. rUfflade kanou cr a 14,400 kilogr. vigt. 
I öppna torn på däck (tourelles en burhette) 2 st. 24 c.m. 1·äff-

lade kanoner a 14,400 kilogr. vigt. 
På däcket skulle dessutom anbringas några stycken 12 c.m. räff

lade metallkanoner af 610 kilogrammm·s vigt. Pansarplåtames tjock_ 
lek var såväl i vattenlinien som på batteriet 14 c. m. (5~ in cl1). 

Trlibaclmingens tjocklek 0.88 c.m. (34.6 inch). 
I likhet med Le Cuioert var fartyget endast pansradt i vatten

gången undantagandes midskepps, der pansaret gick upp till däcket 
och bildade en afstiingd pansrad kasse.matt, hvari batteri-kanon erna 
voro anbragta. l<'ör att besl<ydda mot långskeppseld var kassematten 
i blida ändar stängd med pansarskott af samma tjocklek som side
pansaret. Enär pansarbältet utanför kassematten endast nådde upp 
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i böjd med trossdiicket, voro lllla lucltorm\ utanfi.ir kasematten be
sk delade med 3 till 4 fot höga pansarskiirmar. 

y Från krut- och projektilmagasinerna, hvaraf de alttersta !ägo 
temligen långt fråu kassematten, voro under däck jerubanor anbrin-

ade till projektiltransport ungefär som på våra monitorer. 
g Mellan skorstenen och stormasten var på h vardera sidan af d>ic
ket borelvarts anbringadt ett öppet pansartorn (tourelle en barbette), 
hvilket utskjöt något från fartygssidan , och var bestyckadt med l st. 
24 c.n1 retflad kanon. Man kunde med dessa kanoner skjuta lång· 
skepps, för och akteröfver, och den stående tacklitigen bf>ode derföre 
sina fastgöringsställen inombords innanför skottlinien. För att icke 
vara i viigen, vore än vidare jollbommarne roorda till att slå ned 
långs sidan utombords, sedan sidefartygen vore insatta på diicket. 

Oaktadt således alla försigtighetsreglor voro vidtagna för att 
förekomma hafverier under längskeppsskjutning från de ofvannämnda 

tornena skall det dock vid föregående försbk hafva visat sig icke 
) . 

rådligt att skjuta fråu dessa under en vinkel af mindre iin 15" I an-
seende till kölen. Mellan båda tornena var anbragdt en bred kom
mandobrygga, der fredsratten var placerad; sti·idsralten stod deremot 
nere i den pansrade kassematten. 

Fartyget var hygdt af trä med mycket starka f<lrbindningar af 
jern, och bogen var konstruerall med speciel hiinsyn till att fartyget 
skulle brukas som ram. 

B. England. 

På varfvet i C ha tam stod under byggnad pausarfregatterna S apnb 

och Temeraire. 
Supe,.b iir ett fartyg af sultanklassen och har följande hufvud-

dimensioner: 

Längd mellan J.. J .. i vattenlinien 325 feet. 
Bredd 53 feet 8 inches. 
Djup i rummet 18 feet 8 inches. 
Bepansringen är starkare än på Sultctn; S uperb tir sflledes i vat

tengången pansrad med 12 inch tjocka plåtar. På midten af farty
get är anbragdt en kassematt, hvilken skall gifvas kanoner i tvenne 
våningar. 

SfiViil i understa, som i öfversta våningen anbringas kanoner, 
hvilka kunna skjuta föröfver igenom hörnportar, placerade som på 
He1·eules, med indragning af skeppssidan föröfver. I öfversta vånin
gen var der tillika hörnportar i kassemattens akterkant. I begge vit
ningarne funnos der dessutom bredsideportar. Understa våningen 
var längre och hade flera platser för kanoner än den öfversta, ' och 
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var de8sutom afdelad med ett pans1·adt tvä1·skeppsskott. På grund 
af kanonerna, hvilka skjuta aktcri'lfver 1 öfversta våningen af ka sse
matten, iir diicket akterom denna bygdt såluuda., att det furenar sig 
med faotygssidan med en rundning ~om pil en vanlig ruff eller hytt
däck. Skansklädseln iir nemligeu indragen för att medgifva skjutning 
akteröfver. 

Fartyget får två skrufvar. Maskiner och pannor äro fu llkomligt 
åtskiljda genom ett vatteutlitt långskeppsskott. Pannorna hvaraf j~. 
alles skulle vara 12, äro af cylindrisk form och placeras med sin l:ingd 
axel tvärskepps med eltl stiiderna bordvarts ; liingst borelvarts komma 
kollårarne. Pannrummet var afdeladt efter liingden i 2 rum genom 
vattentäta skott, så att der inalle~ voro 4 pannrum med 3 pannor i 

hvarj e rum. Hvar och en af maskiuerm1 skulle ha.fva 3 cylindrar, 2 
lågtrycks- och l högtryckseylimler, denna fistniimnda a nbringad nwl
lan de 2 andra. 

'f'cnuiJ· ,,irc har foljande hufvuddimensioner: 

Läugd mellan .L l i vattenlinien 285 feet. 
Bredd 62 feet. 
Djup i rummet 18 feet 10 inch. 

Förutom en sluten pansrad kassematt midskepps bestyekacl med 
6 st. lO inch 18 tons kanoner, skall fartyget på diicket gifvas 2 öpp-
1111 pansartorn, hvari sknlle anbringas 2 st. 25 tons 12 inch kanoner, 
en i hvardera tornet. Dessa kanoner skulle anbringas på Arm
strongska hydrauliska lavetter, hvaraf i bil. N:o 6 är lemuad en 
ritning. <!>) 

Fartygets byggnad var för 1ifrigt så litet fra.mskrdeu , att det 
icke erbjöd något af intresse att se. 

Det största fartyg, som engelska marinen nftgousin har egt, pansar
fartyget l 11jlexibte, lir nu under byggnad i Portomonth. Det har föl
jande hufvuddimensioner : 

Längd mellan .l! i vattenlinien 320 feeL. 
Största bredd 75 feet. 
Dito djupgående 25 feet. 

Deplacement 11 ,165 tons. 
Maskinernas indikerade hästkraft 8,000. 
Beräknad fart 14 knop. 

Beetyckningen är förslagsvis bestämd att bestå "f 4 st. 80 tons 
kanoner, hvilka utskjuta projektiler af 1,450 lbs. vigt.. Kanonerna 
skola anbringas på Armstrongska hydrauliska lavetter i 2 vridbara 

. . *) Angående de i bil. 6 åberopade ritningar hänvisas till Tidskrift 
t_ SJöväsendels 1-2 hiifte för år 1876, der samma figurer hörande 
tJ!I kapten G. af Trolle 's nppsais rörande »Nybyggnader inom en-
gelska örlogsilottan 1875-76, . . . » finnas intagne. Hed. anm. 

pausartorn efter coles system. På bil. N:o 6 iir framstillden genom
skUrningsritning a.f ett af tornena med kanon en, lavettaget oeh ladd

inriittningen. 
Till skiln ad frl\n de flesta andra nyare pansarfartyg lir b!flexible 

icke pansrad helt rund t i vattengången; bilda ii n dar af fartyget h af
va på sidorna intet skydd mot skott. På . midten af fartyget iir der 
emot bildad en 110 feet lång pansrad kassematt (breas t-wor!.) , hvil
ken intager fartygets hela bredd, och hvarpå tornena äro placerade. 
Pansaret, hvilket består af 24 inch jern på en motsvarande triiback
ning, riicker ungefiir 6 a 7 feet undPr vattenlinien, och stöter med 
sin noderkant till ett diick, som löper genom hela fartygets liingd 
och iir pansradt med 3 inch jernplåtar. 

Torne~a, hvilka hafva 20 inch pansar på vanlig triibackning, äro 
sålunda konstruerade, att de med några mindre förlindringar kunna 
upptaga kanoner af dubbelt så stor vigt som de 80 tons, med hvilka 
de for niirvarande iiro ämnade att bestyckas. 

I stlillet för alt vara placerade midskepps som på andra fartyg 
äro tornena anbringade ett om styrbord och ett om babord af diame
tralplanet. Man har derigenom ernått att kunna skjuta såviil rätt 
f.-,rut som riitt akterut samt på hegge sidor med alla fyra kanonerna. 

Fartyget. skall haiYll 2 skrufvar, !war~ pannor och maskiner blif
va fullstiindigt åtskiljda genom va t tentiita skott. För att så mycket 
so1r. möjligt beskydda mot angrepp af torpeder och mot ramning är 
fartyget genom vattentuta långskepps- och tYiirskeppsskott deladt i 
127 vattenliita rum. 

Byggnaden var endast f'iga framskriden vid Yårt. besök i Ports
mouth. l!;udast en del af spantsystemet var rest. 

På varfvet i P embroke står under byggnad en delvis pansrad 
fregatt Slwnnon, hvilken har ett deplacement af ungefär 5,000 tons 
och en maskinhaft af 3,500 indikerade hästar, hvarigenom viintas 
nppnoidd en fart af 18 knop. 

Fartyget iir i vattengången beskyddaclt, genom ett 9 feet bredt 
pansarbtilte, hvilket besti\r af 9 inch jern på vanlig backning, och 
ofvanpå h vilket iir lagd t ett däck, som iir kliidt med l t in ch jern
plåtar under dlicksplankorna. Detta pansarb~lte löper icke helt och 
hilllet. rnndt fartygrt., utan stannar 60 fot från forstlifven, h varest det 
stUt er till ett 9 i u ch pansrad t tviirskott, h vilket från 5 feet under 
vattenlinien ui\r upp till 20 feet öfyer densamma, och som på sin 

0f,·m·sta del har 8 in ch pausar. Förom detta prmsarskott är som på 
lnfl"xible anbringadt ert sid1ft liggande pansardiick, hvilket från 5 
till 10 feet under valteulinien går direkte till stilfven. Det pansrade 
tvlirskeppsskot te t lir bordvm·ts gifvet en afrundad form, och fortsatt 
akteröfver på begge sidor af förskeppet till en liingd af 26 feet . Det 
bildar sålnnda en pausarkassematt, som tir öppen akteröfver, hvari 2 
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st. 18 to.ns bogkanoner skulle placeras, och hvarest tillika i1r anbriu. 
gadt telegrafledningar och talrör till maskinrummet, batteriet och ror
gängaren. 

Fartyget h>1r föröfrigt ingen bepansring, och batterikauonerns
iiro således med undantag af de 2 bogkanonerna likaså obeskydda
de som i ett opansradt fartyg. 

Såväl M:r Baruaby, som the chief constructor of the navy, som 
amiml Stewart, the controller of the uavy, hysa icke ringa förhopp
ning om 8/wnnons brukbarhet. M:r Barnaby har nemligen offentligen 
uttalat, att S/w,non under en stri:l med kraftiga snabbgående men 
opansrade fartyg slisom t. ex. Sl.alt skulle hafva samma fördelar som 
ett första klassens pansarfartyg. Man är också betänkt på att sätta 
ett liknande fartyg pi\. stapeln; pi\. detta nya fartyg lir det emellertid 
meningen att beskydda såvHl akter- som fi'rskeppet med tvärskepps
pansarskott. 

Som fördel med Slw nnon har slutligen M:r Barnaby framhål:it, 
att fartyget kostar nägot mindre Hn den litora nya opansrade fregat
ten Slwh. 

På M:r Dudgeons varf vid 'I'hamsen i niirheten af London stod 
und er vi\.rt nppehflll i England en stor pans!llfrr·gatt tih· brasilianska 
marinr·n på stapeln. 

Delta fartyg, som byggdes efter ritning af .M:r Reed, hade ett 
deplacement af 9,250 tons och skulle hafm ungmaskiner af Penns 
konstruktion af 8,500 indik. hiistkrafter. 

Skrofvets pansarbiilte, som gär helt och hållet rundt fartyget, 
har på det tjockaste 12 in ch jernplåtar på vanlig backning. Farty. 
get har 2 torn, anbringade som pu Monarch, så att man kan skjuta 
hHn öfver öfversta dUcket Dessutom var fiirut tifver detta däck an
bragdt ett iviirskepps pansarskot t för att bt>skydda 2 st. 150-punds 
withworthska bogkanoner. Pansardäcket iir pausradt med 3 inch 
plutar pi\. midten och 2 inch plilt.nr ut mot. ilndal'lle. 

'I'orn<'na, hvarest pansartjockleken omkring pot·tarue var 13 inch 
och for öfrigt 12 inch, skulle bestyckas med 4 st. 36 tons tunga 
vithworthkanouer, hvilka utskjuta projektiler af 1,200 'fl:s vigt. La
vetterna till dessn. kanoner vore Armstrongs hydrauliska, och liknade 
de i bil. N:o 6 framstiilda, hvilka, såsom förut blifvit anfördt 
iikulle .anbringas ombord i 'l'hunderet'. Den ena af de här omnämn· 
da kanonerna var redan färdig, och antogs att kunna genombryta 
18 inch pansarpll•tar. Det syn <'H si\.ledes, att fartyget var bestiimdt 
till att blifva ett af de kraftiga:;te sjögående pansarfartyg, som fin· 
nas, både hvad pansar och hvad bestyckning angt\r. 
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Konstrnkt1iren för brasilianska marinen Mr Revel, som kontrol
lera de byggandet af fartyget, uttalade sig för i\frigt lofordande om 
de Withwortska kanoner, som af den brasilianska marinen under det 
sista kriget hade Yatit mycket auviinda. 

Vid Mr Earles s/,ipbuilding yard i Hull var under byggnad och 
utrustning två pansarkorvetter för chilianska regeringen . 

Hvart och ett af dessa fartyg. hvilka bygguti efter ritning af Mr 
Reed, bur följande hnfvuddimensioner: 

L1ingd mellan l! 210 feet; 
Bredd . . . . . • . . . 45 feet 9 inche11; 
Deplacement ..... 3,500 tons. 
Fartyget har rundt omkring ett 8 feel bredt pansarbälte med 6 

inch pansar (aftagande i tjocklek mot iindarne) och med l rand 9 
inch tjocka plutar i vattengången. 

Midt på fartyget lir anbringad en pansrad kassematt af egen
domlig form, i det den, som ritningen i biL n:o 7 visar, till 
en del af sin liingd skjuter utanfur fartygssidan, medan den friimsta 
delen Hr ui\got t.illbakudntgen, så att det gifve~ tillfiille för 4 st. ka. 
noner att skjuta i förlig riktning, 2 st. i aktn·lig riktning och 3 st. 

· tvärskepps på hmrje sida. Öfver pivotbultarue var pansaret R inch 
tjockt, flir öfrigt var pansartjockleken på kassematten endast 6 inch. 
Bestyckningen bestod af 6 st. 12 tons kanoner. 

Maskinerna voro af Penns konstruktion; det vanliga trnubyste
met var här auviindt för hög- och lågtryck . Fm·tyget har 2 skrufvar, 
och maskinerna till dessa voro .anbringade den ena Wrom den andra, 
enär bredden icke var tillräcklig att placem dem tviirs fnr h varandra. 

Öfversta diicket var fritt, endast afsedt för manöver och till pla
cering at bi\. tur pli. b egga sidor af skorstenen. Fartygssidan hade ge
nom detta dt\ck jemn dragning från för till akter, i det att det löpte 
innanför utsprånget af kassemattens aktersta del och åter utanför 
intaget för de 2:ne friimsta kanonerna. Fartygets resning var jem
förelsevis liten. 

Pnset för hvartdera fartyget var 150,000 L . för skt·of och ma
skiner; alltså 43 L. pr. ton deplacement eller 6 spd. pr. kubikfot (norsk) 
af deplacementet. (Forts.) 
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Maritima uppfinningar och rön. 

Rathometern. Namnet hathorneter har af d:r C. 
William Siemens gifvits åt ett af honom uppfunnit 
instrument, hvarmed man kan mäta hafvets djup, utan 
att dervid behöfva begagna lodlina; och har detta in
strument blifvit försökt under tvenne transatlantiska 
resor. Principen hvarpå detta instruments verkan be
ror, är förminskningen af gravitationens inflytande på 
en tung kropp, uppkommen genom ett aftagande i de 
omedelbart under kroppen varande lagrens täthet. Som 
nu hafsvattnets täthet är omkring 1.026 och tätheten 
af de solida beståndsdelar som bilda jordskorpan är 
omkring 2.75, så måste följaktligen ett mellanliggande 
djup af hafsvatten utöfva ett märkbart inflytande på 
den totala gravitationen, om den uppmätes på haf
vets yta. 

storleken af denna kan matematiskt beräknas, i 
det man tager i betraktande det attraktiva värdet hos 
något, uti ett, mot jordradien vinkelrätt, tunnt lager 
af något visst ämne, ocl1 'lervicl antr,ger jorden vara 
fullkomligt sferisk, opåverkad af centrifugalkraften och 
af likformig täthet. Om h föreställer den vertikala 
distansen från attraktionspunkten af ett sådant lager, 
så kan differentialen af attraktionen hos hvarje kon
centrisk ring hvaraf ett sådant lager är sammansatt 
framställas genom expressionen: 

de A,=2nclh. sin a. da ...... (1) 
uti hvilken a är vinkeln mellan någon hvilken som 
helst ring och vertikalen h, och hvilken expression när 
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den integreras mellan gränserna h och a samt a och O 
gifver 

h varuti, för små. vä.rclen af h, faktorn V 21~ kan för

summas, clå formeln antager formen 
A,=2 11 h .................... (3) 

deruti A
1 

föreställer elen emot cljupet h svarande totala 
attraktionen. 

Den totala attraktionen af hela jorden erhålles, 
genom att substituera R för h uti (2), då följande pro
portion erhålles: 

A
1
:A=2 ,h:' /pR eller =h:'/3R. 

Häraf följer, att om hafsvattnet vore utan tyngd, 
skulle den totala attraktionen af jorden, uppmätt på 
hafvets yta, förminskas i proportion af djupet till 2

/ 1 

R; men om vi taga hafsvattnets tyngd i beräkning, 
befinnes att gravitationen minskas på hafsytan i pro-

portion af djupet till !~R, eller som 8 R. Denna pro
portion skulle vara fullt riktig om jordens inre vore 
af samma täthet som jordskorpan, men elen här erhåll
na koefficienten bör minskas i proportion af jordskor
pans täthet till jordens medeltäthet, ellei· i proportion 

2.75 
ungefärligen som 

Det är emellertid bäst att, vid konstruerandet af 
en afl.äsnings:!lkala för ifrågavarande instrument, icke 
uteslutande förlita sig på dessa matematiska deduktio
ner, utan hellre basera skalans indelning på en jemfö
relse med lodlinan. 

Man torde påminna sig att d:r Siemens, redan år 
1859, föreslog en med clenna likartad metod för att 
erhålla loclningar, och försökte att konstruera ett in
strument, hvilket skulle angifva sådane små. variatio· 

~ö 
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ner i den totala gravitationen, som kunde komma ifråga 
att uppmätas, men svårigheterna, som voro förbundna 
med neutraliseranuet af verkingarue i temperaturens 
variationer och fartygets rörelser, befunnos vara gan
ska stora. Under sistlidne år hafva emellertid fordrin
garne på konstruktionen af djupsjötelegrafer visat vär
det och nästan nödvändigheten af att hafva en djupindi
kator alltid till hands, och härifrån daterar sig det 
instrument bvaraf vi här (Pl. I fig. l) gifva våra lä
sare ett utkast, som icke utvisar detaljerna af instru
mentet utan blott principen för dess verkan. 

Det består förnämligast af en qvicksilfverkolonn 
innesluten i ett vertikalt stålrör med i ändarne skål
formiga utvidgningar. Den undre ändan är tillsluten 
medelst en ringformig vågig stålplåts-diafragma, till 
sin konstruktion dylik med dem som användas i aneorid
barometrar; oc~1 qvicksilfvrets tyngd balanceras i dia
fragmans midt, genom elasticiteten hos noggrannt här
dade stål~jädrar af samma längd som qvicksilfverkolon
nen. Kolonnens båda• ändar äro öppna för atmosferen, 
s1 att variationerna i dess tryck icke inverka på in
strumentets afl.äsningar. 

Som man genom försök funnit, att elasticiteten hos 
omsorgsfullt härdade stålfjädrar minskas i ett aritmetiskt 
förhållande med temperaturens stigning, men i ett olika 
förhållande till utvidgningen och följaktligen förminsk
ningen i qvicksilfvrets täthet, så måste härpå göras 
afseemle vid instrumentets mekaniska anordning. Det 
är tydligt, att om qvicksilfvret vore inneslutet i ett 
c y lindris !<t kärl som icke varierade i diameter, skulle 
dess bunclna kraft alltid vara märkbart konstant. Om 
deremot tvenne skålar vore förenade genom ett rör af 
en oändligt liten diameter, skulle dess bundna kraft 
förminskas med temperaturens stigning i förhållande 
till qvicl.:silfvrets utvidgning. Den i instrumentet an-
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vända formen är ett medium mellan dessa båda ytter-
. li ·heter, i det att förhållandet mellan skålarnes areor o~h rörets area bestämmes genom förhållam1et af för

minskningen i qvicksilfvrets täthet och fj eclrarnes bundna 
kraft. 

Röret är inknipet nära dess öfra ända, får att 
minska qvicksilfverpelarens vertikala oscillationer ge
nom fartygets rörelser. Instrumentet upphänges uti 
en balansinrättning, dylik med llen som användes för 
sjöbarometern, så att det, oakt~dt fartyge~s rörelse_r, 
må hänga vertikalt. Det är mneslutet 1 ett lutt
tätt fodral för att icke påverkas af atmosferiska infly
tanclen. Instrumentets afläsning beverkas medelst elek
trisk kontakt mellan diafragmans center och ändan af 
en mikrometerskruf. Skalans delningar och skruf
vens stigning äro så proportionerade, att hvarje clel
ningsstreck föreställer en famns lljup. Ett annat 
sätt för instrumentets afl.äsning, me(lelst ett spiralfor
migt glasrör fästad t på instrumentets öfverkant och för
enallt med qvicksilfvret i den öfre skålen mellelst en 
vätska af mindre täthet, användes nu med framgång. 

Detta instruments angifvelser hafva blifvit jemför
da med lodningar tagna medelst Sir William Thom
son's jerntrådsapparat och utvisa en ganska noggra1:n 
öfverensstämmelse. Följancle visar hvad slags anglf
velser som erhållits. Den 31 Oktober 1875, enligt lod
ningar befann sig skeppet "Faraday" vid middagen 

' 
o på 82, vicl l t.8 e. m. på 204 och vid 2t.20 e. m. pa 

69 famnars vatten, under det att afl.äsningarne på ba
thometern voro 82, 218 och 78, som således utvisade 
att instrumentet med stor noggrmmhet angaf det far
tyget umler 2 timmar passerat från grundt till djupt 
vatten och tillbaka på grunJt vatten. 

Instrumentet är äfven användbart för höjders mä
tande öfver jordytan, såsom vid uppstigning med 



392 

luftballon ; men dess angifvelser för bergshöjder eller 
upphöjda platåer äro påverkade genom det upphöjda 
landets attraktion varierande med dess yta, och är in
strumentet derföre icke ansett som tillförlitligt för 
sistnämnde ändamål. Det förnämsta störande inflytan
Jet vid bruket af J etta instrument är Yerkan af för
ändringen i latituden på jordens attraktion varieram1e 
som qvadraten på sinus för latituden, i det att skil
naden mellan eqvatorial- och polarattraktionen, såsom 
utrönt genom pendelobservationer är 1

/ 180 :del af den 
förra. storleken af denna korrektion bör beräknas så
som djup i famnar och tabuleras för att tillämpas vicl 
instrumentets användande. 

Instrumentet bör förnämligast kunna blifva af nyt
ta för att sätta sjömannen i tillfälle aU bestämma sitt 
ställe, när, till följd af dimmig och mulen väderlek, 
astronomiska obse.::vationer icke kunna erhållas. Vore 
oceanbottens konturer n aggrannare utlagda i sj ökorten än 
hvad nu är fallet, och sådana ]{Ort voro för sjömannen 
tillgängliga, skulle han genom obeserverandet af sin ba
thometer kunna bestämma det approximativa hafsdjupet 
på h vilket han befann sig, äfvensom åt h vad håll och mecl 
hvilken hastighet detta djup till- eller af'tog, under det 
att han, genom att rådfråga sitt kort, skulle vara i 
stånd att, med t emlig säkerhet, kunna bestämma sitt 
verkliga ställe.*) (Engineering.) 

'l'venne metoder för att vid pejling af ett enda 
f'iirenaål finna afståndct 1m detsamma. För att ge
nom en kel pejling, eller pejling af enelast ett ställe, 
finna shepj)ets p<lvarande plats, måste man tillika ega 

*) For en fu ll sUindigare redogörelse Vfvet· de principer ll\'arpå d<otta sinnrika instrum ents inriittning grundar sig, äfvensom sj elfva in~trumentets mekaniska anordning, hiinvisas till östenikiska tidskrift en «Mittheilungen ans dem Gebie te des Seewesens». Vol IV, N:o 8 för år 1876, sidan 428 . Red. anm. 
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tva;·g att bestämma afståndet emellan skeppet någon u · .. .. . . h stället. J e m te t1e allman t kanda och anhtade me-
ocl _ fo··r afstån<1ets finnande vicl n ~Lmnde tillfälle, toc el'na ' 
nemligen: 

a) genom gissning (när elistansen är kort); 
b) genom att, när föremålets höjcl öfver vattnet 

är bekant, me<1 et t reflexions-instrument upp
mäta hö:j •lvinkeln öfver ~'jöhorizonten; 

e) genom s. l\. utsr>ylacl distans, det är: genom a~t 
pejla ett ställe, segla en gifven kurs och Jl
stans s<tmt åter pejla samm<t stäile; kan man 

äfven för cletta ~Lmlamål anlita endera af följande 2:ne 
metoder hvaraf elen sista isynnerhet, på gmnd af 
· . l "tt1' t to1·de vara fört ]. en t af att blifva <Lllmänna-Slll a "le , , 

re käiHl. 
1:sta motodcn. Denna metod grumlar sig på den 

O'rafiska, lösningen af problemet om medelproportiona
len. Om man nemligen på r Lita, linien AC (Pl. I fig. 
2) som diameter uppritar en ha.lfcirkel , och Jrager BD 
vinkelrät mot AC, då blir BD meJelproportionalen 
mellan AB och BC samt vinklame vid A och C hvar
anclras komplementer. 

Är Jå AC kursen från A till C och man vill veta 
pK hvad afstånd fartyget pa~serar en punkt .D -på ku
sten, så pejlas till en börJan. punkten D mnan ~:n 
kommer tvärs och tillen vid peJhngen antecknas. Har
igenom erhålles vinkeln DAC, eller elen vinkel. so~ 

'l' gör med knrslinien Då fartyget komm1t bli peJ mgen . · . - . . B J. v. s. tvärs för elen peJlade punkten, antecknas 
på, nytt tiden. Slutligen vid C, d. v. s. då pejling~n 
gör mecl fartygets kurs vinkeln D?A, k~mplem.ent till 
l f .. ta DAC antecknar man tiden for tredJe gån-c en ors , , < 
gen. När man nu känner fartygets loggade fart 
och tiden som åtgått för att öfverfara AB och 
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BC, så härledes !leraf af'stånden AB och BC, hvaraf 

BD=V ABXBC. 

Exempel. - :Ett fartygs magn. (el. rättv.) kurs är 
Ost, farten 10 lmop, en fyr pejlas nattetid: 

kl. 9t Om i NO. 1 O. lm agn. el. rättv.), 
, 9t 27m i Nord , 
,, 9t 29m i NO.:N. 

Frågas arståndet då fartyget är tvärs för fyren? 
Afståndct meJlan de tvenne första pejlingarne är 

öfverfaret på ~'?m, meJ en lwstighet af 10 knop; 
detta afstånd blir sftledes = 4· .5. På samma sätt fin
nes andra at'ståndet BC = 2'.0; det sökta afståndet 

BD= v 4.5\::2=3·.0. 

Man kan oclisU. härleda af'stånden AD och DC ur 
analogierna AC:AD=AD:AB och AC:CD=CD:BC, 
då man finner AD=5 .4, CD=3'.6 . 

.2:cl·ra metoden. Om D (Pl. I fig. 3) är en punkt 
på kusten och AC fartygets i kortet uppdmgna magn. 
eller rättv. kurs, och man vill veta fartygets afstånd 
från denna punkt, när det är tvärs för densamma, så 
behöfver man blott, innan den kommer tvärs pejla den 
i 45° från fartygets meclellinie, d. ä. inställa pejlskif
vans (då sådan begagnas) yttre cirkel på O-punkten 
och dess visare på 45° samt passa på då föremålet in
kommer i dioptrarnes syftlinie, då ticlen antecknas. 
Härefter ställes pejlskifvans visare på 90° och man 
afvaktar på nytt då föremålet synes öfverens med 
clioptrarne, eller befinner sig tvärs, hvarvid ticlen äf
ven antecknas. Medelst skilnaclen mellan de båda an
tecknade tidsmomenterna och elen loggade farten er
hålles afståndet AC h vilket tydligen är =CD eller 
fa1'tygets afstånd från den ifrågavarande punkten. 
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k "fven före och efter passerandet, inställa :Man an a ' . . . t . · på 60° i anseende· till fartyge s 'lskifvans visare . o peJ . . h assa på då föremålet v1d dessa bada medelhme oc p . . rr· d ' 'Uf"llen inträffar uti dioptrarnes syfthme. l erna ti'cl ab o da peJ'lingarne antecknas, äfvensom fartygets v1 a · .. d · J AB (Pl I d f t hvaraf sedan harle es SICLan . logga e ar . " t o l 
4) , s9.lec1es äfven direkte anglfver als .anc en fiO' som , . , _1. "f ÅD eller DB, emellan tJ. ADB såsom likvmli Ig a ven 

är liksidig. 
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strödda underrättelser. 
Italienska panscwja1•tyg. Tidningen »Times» korrespon

dent i «Spezia» lemnar följande meddeland en rörande de Italienska 
pansarfartygen «Duilio» och « Dandolo» hvilka skola förses med de 
nya 100-tons lmnonerna. 

« Dnilio» och <Dandolo» äro tornfartyg bygda enligt samma rit
ning och afsedda att framföras uteslutande med ånga. 

«Dandolo», såsom det nu står halffiirdigt på stapeln, ter sig i 
en märkvärdigt dverglik gestalt, tillfölje nf de viken omgifvande höga 
bergen, men iir icke desto mindre 103 meter (347 sv. fot) lång emel
lan perpendicklarne, ll:l meter (60 sv. fot) bred och 11 meter (87 sv. 
fot) djup i rummet. 

Dess djupgående blifver under vanliga omständigheter 8 meter 
(26.9 sv. fot) men i striden med en motståndare kan dess for- och 
akterligaste afdelniugar fyllas med vatten, hvarigenom det sänkes 
mera än 1 meter och får det df1 ett djupgående af 8.37 meter (28.2 
sv. fot.) 

Dess däck lir täckt med 2 tums jernplåt; och rundt fartygets sår
bara delar skall det få ett 22 tums pansar på en backning, som, i 
ett föregående nummer af tidningen, iLr beskt·ifven vid omtalandet af 
den tafla hvarpå målsköts med 100 tons kanonen. 

De två tornen äro placerade diagonaliter, för att icke utgöra 
hinder för d.et enas eller andras eld for eller akter öfver. De äro 
inneslutna i en låda, skyddad med 22 tums pansar i vattenlinien till 
en bredel af 18 tum öfver och 14 tum under denna linie. Pansaret 
i vattenlinien tunnas af mot stäfvarne, men ett skotthål i närheten 
af dessa skulle icke öka vattenqvantiteteu i fartyget, enär de der be
lägna afdelningarne redan äro fylda och den bHriga delen af farty
get lir innesluten inom den låda som iir täckt med pansar. Natur
ligtvis har fartyget äfven en dubbel botten med vattentäta afdelningar. 
Hos « Duilio• och «Dandolo» är afståndet emellan 8idorua i detta 
cellsystem omkring l meter, eller något mera än 3! fot; men me
ningen är framdeles att möta torpedona förstörande verkan, genom 
ett större afstånd än som ännu blifvit försökt, emellan den punkt 
som trälfas af torperlon och den inre botten, hvarpå fartygets vara 
eller icke vara beror. Sjelfva rummet är äfven försedt med talrika 
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t t ··tn skott Så långt om inrlittningame till försvar hos de två vat en 11 •• • .• • 
t r ·tygen· nu något om deras anfallsform aga. sys ena1 · 

Först finnas de fyra 100-tons kanonerna, som knmm affyre:; snm-
"d" t och ehuru man erfarit något om förstörelsekraften hos en af tt Jg ) ' dessa, återstår dock att liim känna h vad verkan en salva fran 4 sådana 

kanoner skulle hafva pä ett fartyg, då skotten träffa helt nära hvaran
dra. Sedan hafva « Duilio• och «Dandolo» speronger eller ramm ar 
som väga 17 tons hvurdera. Vidare, för att öka anfallet från bogen, 
finnas långskepps liggande tuber för Whit.ehrads torped os, som kunna 
alfyras j \inie med fartygels kurs. Vi siiga icke i linie med kölen, 
ty någon sådan finnes icke midt tmder fartyg~n, utan t_vennn sådan~ 
enligt Mr Froude's pbu, för att hmdra och mmska ru\lmng .. Harve! ~ 
torpedos skola iifven begagnas, och eniir de~sa of~a iiro hlm farhga 
f

1
·,r viin som fiende, då dc antiinclas mekamskt, sa skola de affyras 

medelst elektricitet. Doek! linnn återtår att omtala ett aufa\lsrnedel, 
och detta helt nytt. Å fartygets akter finn es en jerndörr t1ll en del 
öfver och till en del un<ler vatteulinien. Innanför denna diJrr finnes 
en stor jerntub innel·,;\lhwcle en ångslup. I l\llrnHnhet lir i\ngslup11n 
upplagd i denna ~in ton·,loeka, ly jerndörren iir vatt.entiit; men an
tag att «Duilio» är nlim en motstundare mot hvilkcn hela anfalls
kraften må~ te användas. J erndörren i aktern öppnas, vattnet l"llSIU" 
in just nog för att låta ångslupen flyta, och genast. derp~ drifver .e.n, 
från fartygets inre kommande, pistonstång den hlla baten ut tran 
dess gömstillie af je m, med e n betydlig h~sti~het, som öka~. gen on: 
ångbåtens maskin. Denn>~ boet kan n[lturhgtv1s ~lyra och vu~da -~a 
m eket mindre plats än ett skepp. Irman iinnu fienden hnnmt rnar-y h l" . • ka alt ett afgiiranc1e slag Ur riktadt mot ouom; augt ,nnan nagra 
medel deremot kunnat vidtagas, är ängslupen under låringen pft sin 
s;om motstånd,1re, pansarl"regatten, och spriinger sin mina mot dess 
botten. 

Sålunda h>~fva «Duilio >> och «Dandolo" det tyngsta pansH.r med 
undantag af «<ntlexible». Deras maskiner af 7.'500 indikerade blist
krafter (1,200 nominela) aulages kunna framdnfva dem med en ha.
stighet af 113 knop; de hafvt\ speronger att ramma med, k~noner 
att krossa pansarsidor; mindre kanoner fiir fi)refallande bchof; _tor
pedos som kunna ulsiindas från bogen o~h gå u~de~· vattnet; rumor 
som skola bogseras och kunna triiffa en fiende pa s1dan af de.~, ?ch 
slutligen en torpedobi'it, som, med sia beslittning af l• eller 2. fnv~lhga, 
kan siindas ut mit.lt under st.riden for att uppsöka nagon VJ~s fiende 
eller deltagu i den a\lmiinna t.riLffningen. 

(Engineering.) D. B. 
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Tm•z)elloj'a1•tyyet "Zieten". Uti praktiskt hiinseencle har 

torp~doviisendet tagit ett steg ytterligare framftt, dl\ för en tio:! sedan 

«Zieten» löpte af stapeln vid The Thames Iron works and Sh ipbuil
ding Campanies wharf. 

Kejserliga lyska regeringen har i och för torpedotjensten låtit 

bygga detta fartyg, som är afseclt att utflira en serie experimenter 

till sjös med Whiteheads eller fisk-torpedan till hvilken ofvannämnde 
regering förvärfvade patenträtt förlidet år. ' 

«Zieten » 1ir ett obepansradt jemfartyg, 226 fot liingt, 28 fot 

bred t och 18 fot 6 tum djupgående ; samt af 872 , \ tons clrtigtighet. 

~art.yget lir för~edt med tvenne propellrar som ch·ifvas ,.{ maskiner, 

tillverkade af Hrr J. Penn & Sons, om 2,500 indikerande hästkraf

ter.: 0ch antager man , att det skall uppnå en hastighet af 16 knop. 

«Zieten, är försedd med 2 tuber stälclft i lin ie med klilen; den ena 

för- och den andra ftkterut. De äro beltigna 6 fot under va ttenlinien 

o?h från dessa utch·ifves torped on medelst sammanpressad luft. Myn

mngen af den friimsta tuben lir on:.kring 16 fot tillbakadragin i fUr

skeppet, och en triangu!Hr del af skrofvet iir gjord att halm uti sll:if

ven och lyfta, uti en vattentät brunn, så att ingen utskjutande del 

förhindrar farten. Whiteheads torpeclo iir ciganformacl, 16 fot 6 tum 

lång och . l fot 3 tum i diameter på midten. Den samml1npressa

de (kompnmerade) luft som drifver propellern frirvaras i en karmnare 

inuti sjelfva torped on. Hastigheten h varmed torped on utch·ifves fi·l\n 

tl:ben uppg.år till 20 knop i timman, och efter utdrifningen under

~alles en fart af l~ knop medelst den egna kraft. torpedon uti sig 

mnesluter. Det förvänta~ att denna hastighet kan bibehällas under 
en distans af 600 yards under vattnet. 

Dess röreloe uti samma horizootalplan åstad kornmes genom en 

reglerande mekanism hvarrn ecl torpedan iir fö•·sedd. Det återstår 

naturligtvis, att genom mycket noggrar:na experimenter bestämma om 

detta vapen visar några gyusamma resnitater och riittfärcligar, att så 

mycket tid och penningar blifvit derpä anvlinda, i såvlil värt land 
som i andra länder. 

Om alla de förhoppningar man i dessa afseenelen hyser, kunna 

förverkligas af el t fartyg med större eller mindre rörelser under sjö

gång, och om något kan u trältas emot el t a.unat ft1rtyg under sa.mma 

omstiiudigheter, som kanhända rör sig med största fart och lossande 

aina batterier emot torpeclofartyget, om, under dessa omstiindigheter 

Whitehea.ds torpedo visar sig duga till något, så kan ma.n 11nse de~ 
för en af vår tids märkvärdigaste uppfinningar. 

(Engineering.) C. F. K. 

.. 
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Snab1' fm•perlobrU. Den 11 September sistlidne år gjordes 

p>i Thamesfloden nedfLnfUr Lonnon Bridge, fUrsök med en torpedo

lingbåt, byggd af Hrr John I. Thornyerott & C:ni, Church Wharf, 

Chiswick, för Österrikes riilming. 
Båtens dimensioner iiro: llingd 67 fot, bredd 8 fot och 6 tum 

Enligt kontrakt skulle den uppnå och under en timma noderhälla 

en fart af 15 knop. 
Förrutom båtens byggmlistare voro vid försöket nHrvarand e b a

ron Spann, österrikisk sjöofficer, grefve de la Tour dn Pin, fra.nsk 

sjöofficer, och Mr Schncicler öfveringenii:ir i österrikiska flottan. 

Försöken bö1:jades något ofvanfiir Timmes Iron W orks, och de

taljerna dervid utvisas af följande: 

Fö,rsök med den österrikiska torpedohåten. 

Tid. l Siag af l 
maskin. 

12t.llm. Os, 

12. 13. o. 
12. 17. 68. 
12. 19. 35. 
12. 23. 10. 
12. 24. 41. 
12. 29. 12. 

12. 32. 7. 
12. 36. 45 
12. 40. 59. 
12. 44. q. 
]~. 47. 6}. 

12. 52. 15. 
12. 57. 15. 
12. ö!<J. o. 
l. o. 50. 

l. 11. o. l 
1 timme 24,700 

l 

l 

s.! v. 

108 26 

107 25} 

105 25t 

100 25} 

100 25t 

1001 26 

Ställe, 

l Började med full fart !ilet olvan-
för Thames Iron Works. 

Micltemot Timmes Iron W orks. 
Woolwich warfs-skjul. 
North Woolwich träclglmlai·. 
Pier, Bukton Gasverk. 
Krutmagasinen. 
Utloppet af stadens cloak, Cross-

n ess. 
Krutma.gasinen. 
Erith Pier. 
Long reach ta.vern. 
Slut på f<irst.a knopen. 

« « andra « 

Sjömärket vid Broadness. 
Grays Pier. 
Roskerville Pier. 
Gravesend jernvägs-pier, 

Stoppade i Lower hope reach. 

Uneler försöket anteclmades maskinens sl<tg af Mr Schneider och 

Mr Walker, den sistnl\mnde iifverrilnre hos Mr Thornycroft. 

Båten styrdes sedan ti ll Longreach och lopte derefter sex gånger 

en förut uppmHtt distans 
Maskinens antal slag befans då vara 1,357, under det båten gjor

de l knop. Antal slag som gjordes i timman (24,700) divideradt 

Bokstäivern a :::>. och V., som rubriker i ~!lbellen betyda: «Steam« 
och « Vacum», uttryckt i Lbs. Ofversättarens anm. 
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n;-ed det antrtl slag som erfordrades för att gurn. en knop (1,357), 
g1fver det antal knop som gjordes under e u tirmnas gåug, nemligen: 
18.202; ett det mest tillfredsställande resultat. 

Följande iiro berälmingarne för löpningen utefter den uppmiittta 
knopen eller distansen. 

- -Upp. Il Ner. 

N:o J Tid. jSlag af\ 
maskin s. J 

v. Il N:o l Tid. ISlag :tf\ 
maskin s l v. 

l 3m. 21 s. 1,453 105 25 2 2m . 58 s l ,239 99 251 

3m. 23 s 1,465 102 24,j. 4 3m. 5 s 1,294 105 25,Z 

3m. 38 s. 1,466 100 25 6 3 ITI. 7 s. 1,261 105 25 

För att finna antalet slag maskinen måste göra fcr alt båten 
ekulle löpa öfver en knop i stillt valten: 

Sl'l antag x = antal sh1g per knop i still-vatten. 
" n = sir15mmens hastighet. 

R = slag af maskin med tidvattnet <<med»; t =tiden m,•d iidvntlnet. 
R,= << << « «emnt»; t= tiden emot tio vattnet. 
Då blir distansen gjord af båten merl tidvattnet i knop = 1 _ nt. 

« « « t•mot « « 1 + nt, 

Antal slag gjorda härunder: 
R=x (1-nt) . . . (l) R,=x (l+nt) 

R 1-nt 
R = l+nt , eller It+Rnt, = R,· - R,nt. 

l l 

men från (1) 

:.x= 
1-t 

R, 
1,453 
1,465 
1,466 

R 

1,239 
1,294 
1,261 

t, 
201 
203 
218 

t 

178 
185 
187 

. (2J; 

x 
1,33() 
1,376 
1,356 

3j4,07 l 
1,357 

hastighet af båten}_ slag af maskin under en timm~ 
i knop per timma -slag af maskin per knop -= 18.202 knop. 
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På viigen upp till London passerade båten en liten skonare med 
en fart af 10 lmop , och en oskadlig torpedo försöktes emot dennes 
sid a . 'J.'orpedon träffade skonaren midskepps omkring 6 a 7 fot un
der vattenytan, och had e den varit laddad med dynamit (25 'fl) så 
skulle skonaren utan tvifvel ha gått till botten. Torpedans tillrust
ninO' i detta slags båt består af tvenne stilnger 38 fot långa, en på 
hva~ sida och så tillstiilda att ett anfall kan göras rätt «förifrån, 
med båten , i h vilket fall man måste stoppa och backa från ~in fiende, 
omedelbart efter explosionen; eller från bredsidan, då båten mil hål
lr~s under gång framåt hela tiden, och sålunda bespara den tid som 
annars skulle förloras genom stoppning och backning. 

Betydelsen af hastighet, i en så farlig opexation som att sänka 
ett pansarfartyg, kan knappt nog uppskattas. Svårigheten att träffa 
ett r iirligt fi5rernål är nog bekant för dem, som hafva försökt att träffa 
den springande hjorten v1d Wimbledon, och den hastighet en torpe· 
do båt har, som löper med 18 knops fart, Ur öfver 30 fot per sekund. 

Stor hastighet ingirver flirtroende åt beslittningen och bereder 
mi;iliyen tillfälle, att oskadad återviinda från en expedition, so m verk
ligen synes vara ett «förloradt hopp,» och minska svårigh~terna att 
finna folk, som vilja å taga sig ett ·sådant uppdr11g. 

}<}n annan vi ktig sak vid en dylik opemtion iir tystnad. Detta åstad
kommes i hvad som röt· maskinen, derigenom att Mr Thornyeraft 
anvlinder s. k. kondenscringsmaskin, så att det stötande ljud i skor
stenen, hvilket niistan alftid ilr utm;lrkande för de vanliga små ång
båtarne, finnes icke här. 

Ofvan omtalta torpedubåt impekterades sistlidne Thorsdag af . 
Captain Singer och medlcuunarne ai Amiralitetets Torpedo-kommitte, 
!tvarvid man hade tillfiille a.tt se båten gå med sin största hastighet. 

Vi förestlilla oss, att "V anguards» olyclm har visat en svag h et 
hos våra pansarklädda fartyg och hoppas, at t vår styrelse måtte giira 
något fnr att fi' rsHtta oss i jenmbredd med andra nationer med af
seende på begugnandet af anfallstorpedon. 

De flesta !Under på Contineuteu iiro försedda med dessa nyttiga 
små fartyg och vi tro, att n>tgou af de Transatlantiska staterna iim· 
na best.:<lla sådana till st.nTe antal. C. F. K. 
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Litteratur. 

Svensk. 
K. I(t··ig.~vetenskap.<J-Akadem.ien.~ handlinga'l· och tidskt•ijt, 15 April 1876. Årsberiittelse af föredraganden i krigsko~st.. Ryska fiilttAget mot Khiva 1'\r 1873. Uppgifter om lefnadsoch tjensteiildern inom svenska armeens officerskårer. Krigsveteilska psAkademiens sammantriide den 18 Januari. 
D:o, 30 April. Åtsberilttelse af föredraganden i A.rtilleriveten-akap. Några ord om march i allmänhet och språngmarch isyn-nerhet. 
D:o, 15 bhj. Om stridsöfningar. F<ireskrifter af den 2 SeptembP.r 187 5, giillande inom tyska hiiren fnr skiljedommars verksamhet vid truppens utbildning i f>iltt.jenst och vid större truppöfningar. 
D:o, 31 Maj. Årsheriittelse i hefastningskonst. Om stridsMningar. 
D:o, 15 Juni. Om faltartilleriets anvitndande under fredsöfningar. Ett ord i värfv11de armene rekryteringsfråga. Militiirlitteratur. Underriittelser frän fi·ämmande land. 
D:o, 30 Juni. Ryska arraens öfuingnr under sommarn 1875. Militiirli Ilerat ur. 
D:o, 15 Juli. Svenskar och tyskar om slaget vid Fehrbellin. Serbiens och Montenegros stridskraftP.r. 
D:o, 31 Juli . Rysslands hiiniisen år 1875. Allmiin ofve1·blick af sjnln·årdens organisation iuo r11 de i'örnämsta utländska hilmr. Smiirre uppgifter angående miliUirförpliigning och utrustning. Underrättelser fr!m friimmande land. 
D:o, 15 Augusti. Årsberättelse i Topografi. Statistiska meddelanden r örande beväringsmanskapet under åren 1841-75 (med bila· ga). Kriget mellan Serbien-Montenegro och Tnrkiet . Underrättelser fn\n friimmande land. 
D:o, 31 Augusti. Hollands militiir& förhållanden och dess nu varande r.nno:l-orgallisation. 
D:o, 15 September. Om disciplin. Kavaleristiska bref. Sarnmundrag afJ målskjutningsprotokollen under inf:.wteriets Fkarpskyttemöten ii.r 1875, Militiir-litteratu.-. 
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D:o, 30 September. Underdänigt utlätande af korniten för ut-
. d f fråga": »H vilken plats i landets frH·svar blir Karlsborgs redan e a . . . . . . ·nt·•g" ·1,, Nugra ord om 2 46 m om. 229 1 mlanten -exerc1s· fHsto1ng 1 ' " · ' 

reglementet . , 
D:o, 15 Oktober. Fijrslag till ordnande af befordran och af. 

d · l !·a h'1'ren Riksdagsftirhandlingar rörande skedstagan e mo m en ge s-.. > • 
försYanwerket.. MiliUirlitteratnr. . . A'l•tillM"i-Tidsk'l•ift, 3:dje hitftet 187G. Om mtroglysenn och 
nitroglyserinpreparater af L. H vilken Ur afdelniugschefen~ lämpligaste 
plats inom batteriet? af A-a. Amu~i:ion~vagnarnes anviindning v~d det tyska fältartilleriet af D-r. SkJntforsok mot pansartorn v1d 
Tegel. Uppgifter från friimmande llinder. Utdrag ur embetsskrif-
velser. 

D:o, 4:e hliftet. Förslaget till exercisreglemete för fältartilleriet 
Det ryska fiistningsartillc•riets omorganisatio n. Uppgifter från främnwnde Hinder. U t.drag ur redogiirelser fijr artill eri försök, komil\\
betiinbmden m. m. Utdra.g nr emhetsskrifvelser. 

UnflMTiittelse1· j'ö'l• sjiij'a'l··mHle, h iift. 23. Jannari-
Juni 1876. 

Sve·nslrt Hanrlelsa'l·kil'. Denna från o~h med inuevarande 
år genom kommerskollegii fursorg utgifna tidning har till ilndamål 
r.tt återgifn< hvad som om handel, sjufart och andra niiringar samt 
om på dem inverkande furh!tllanden n f SYenske konsniaragenter utom· 
lands iuberiitlas, samt att samla och bevara allt som för nämnde .. · 'dl ·~ rc Hr af mera varaktigt intresse. De hittills utkomna n;mngars 1 w 

nummema ar tidningen, lwilken utgifves i fria nummer af olika om-
fång f.,1. h>arje mllnad omfattande sammanhgdt. omkring 4 nrk inne
håller: konsulsrapporter, statistiska uppgifter, flirfaHningar och kun
görelser hvi\ka mera dirrkt. hafva afse ende pft handel och nilringar :. 
hamn· och kanaltaxor, generaltnll ~ tyrelsrns mimadsuppgifter om in-
f<irsel och utfiirsel 

Dansk. 

1:'-illsl.'J"ift fm· s!t1 vwse·n, 11 :e Bind, 4:e og ö:e H e f. e. De 
riilrJde kanoners U(h ild ing i vo r Flnade. B.nssiske udtalelser om 

-' Skal man under Scil have Skruen paa Plads Vaug~~>nd's unuergaug. 
eller ikke? Om l{ednings- Drekshuse. Efterretninger for sofarende. 
Of1icielle meddelelser. 

D:o, ll:e Bind, ij:e H elle. De riflede kanoners Udvikling i vor 
FJaa(lc. Fm fremmede Mariner. Det italienske Pandserskib »Duilio 's» 
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Afl0bning. Nikolaiefs Flyde- och Flytte-Dok. Efterretningar for 

Sefarende. Officielle meddelelser. 

Engelsk. 

Nantica.l 1nagazine, Maj 1876. Den kungliga flottan och 

koff'nrditjensten. International och municipal lag. Handelsjömiius 

pensionsfond. Hamnarna vid La Rochelle och NanLes. Lagstiftning 

i skeppsviisendet. Statens hjelp till de irländska fiskerierna. lteglor 

fur undvikande :!f ombordliiggning. Korniten angående koffardifar

tyg~ lastlinie. Propellern. Lagstiftning i handelssjöväsendet och följ

derna deraf. Nautiskt problem. Lifbl\tsbrygga och lifbåt på H . M. 

furtyg »Orontes». Uppfinningar i sjr,väsendet. 

D:o d:o , J on i. Om engelska skeppsförares straffmyndighet öfver 

sina besiittningar. Brittiska sjömUn nu för tiden. Väderleken inom 

tropikerna. Sjömätningar i indiska farvattnen. Institution af naval 

architects. Vår handelsmarin. Atlantiska ångfärjor. Handelssjömän 

och deras skyldigheter. Om orkanernas periodicitet. Li'm-utstiillnin 

gen i South Kensington af vetenskapliga apparater. Korrespondens 

Raper's navigation. Emottagna bi\cker. Fartygsbyggnad. Nautiska 

und erriitteber. Vår officiela loggbok. 

D:n d:o, Juli. Christoffer Columbus och Sebastian Cabot. Sjö

protester. Om disciplinen i handelsmarinen. Norska djupsjö-under

söknings- expeditioueu. Veuedigs hamn. Greenwich kungliga observa

torium. Skörbjugg. Lysningsoljor fur bruk ombord i fartyg. Raper's 

navigation. Institution af Naval architects. Brittiska skeppsförares 

fiirening. Emottagna böcker. Korrespoudans. Fartygsbyggnad. Nau

tiska notiser. Sjömans-i ustitutet i O dessa. 

D:o d:o, Augusti. Vårt sjöförsvar betraktad t i förbindelse med 

bernannandet af våm handelsfarty g. Christopher Columbus och Se

bastian Cabot. llaper's navigMion. Crozet-öarne. Genuas hamn. 

Lit'båtsbrygga. l<>tp Takli. Om dist·iplin i haudelsrnllrinen. Direkt 

verkande siikerhetsveutil med fjiid er. Handelsfartyg; beslittuingar döm

da till fiingelse. Åugpaune-explosioneu i »Thunderer». Expositionen 

i Br[isell. Reglor f<ir sjökapteners viigledning i händelse af haveri. 

Nautiska notiser. Vår officie!a loggbok. 

D:o d:o, September. Handels-sjöfartsakten 1876. Antwerpens 

hamn. Sjömiins hiilsotillståud. Raper's navigation. Norska upptiickts

expeditiouen. Till sj,,s och i lan '\. Eu sjömans hågkomster. Kor

respondans, Emottagna böcker. Fartygsbyggund 187 6. Nautiikll 

notiser. Vår officiela loggbok. 
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D:o d:o, Oktober. H. M. S. ,/l'hnnd crcr». Den nya band el'

ej iifartR-akte n och friimmand e fn.r l.yg. Om "våra ~j i\m ii n » af en nf 

dem. Norska f-iskeri erna f1ir 1875. Norska atlant isb . expPCliti onen. 

Raper's navigation. Diickslastcr. Till sjiis och i hnrl. En sjömans 

hågkomster. 

Engineering, 3 Mars 187 6. Vimt indi ska trupptrnnsport 

fartyg. K enyon 's alannapparat för att tillkii nnagifl'ft för l:'tgt vatt en 

i !wgpannor. The ;; Germanic». Fiirjc-ftngbåt pit Tham sen. Brown'B 

fyra-cylind er-maskin. W ets cl:o. Pistonstiingc r fe; r harizontala ma

skiner. Att viiga en ljusstråle. Sannolika fel vid nivilcring. 

D:o, 10 Mars. Anteckningar om torpeder. 

s. ,Rover". Flottans styrka. 81-ton kanonen. 

uer under i.\r 1875. 

Maskinerna i H. l\L 

Å ngpanne -explosio-

D:o, 17 Mars. 

»Zieten ». Flottans 

»Propontis"· 

En experimental ångtnaskin. Torpedafartyget 

anslag Explosionem u ombord i skrufångaren 

D:o, 24 Mars. Aueorirlbarometern, <l ess konstruktion, principer 

och bruk. Anteckningar om torpeder. Broadwell; v. Krupp. Experi

menter aug?teude linpannors styrka. 

D:o, 31 Mars. Bogserbåt med en skruf i hvardera stiifven. Sjö-

haudels-la.gstiftuing. Pansarflottan. En bathometer. Emottagna 

böcker. 
D:o, 7 April. Litteratur. Bogser-skruf-ångbåtar . Maskiuema i 

popoffkan »Novgorod". Om cirkelrunda pausarfartyg. En ny slags 

bogserhakc. Cirkelrundn pansarfartyg. Kombinerade ångmaskin er. 

D:o, 21 April. Den ekonomiska och mekaniska effekten hos 

maskiner. P ansarfartyg och torpeder. J ern och stål för fartyg~ 

byggnad. 
D:o, 28 April. Om knngliga flottans maskinister. H . M. S. 

»Infiexibl e» . 
D:o, 5 Maj . Litteratur. - Om stål till farLygsbyggnad. Ameri

kanska prof på j ern och stål. Fyrtornet på. Dhu H eartach. 

D:o, 12 Maj . Expositionen i Philadelphia. Styrkan hos äng· 

pannor. MUtningsmaskin vid utstiillningen i Philadelphia. 

D:o, 19 Maj. Anteckningar öfv er torpeder. H . M. S. »Teme 

raire». 
D: o, 26 Maj. Litteratur. Maskin far ängbarkass vid utställningen 

Philadelphia. 

D:o, 2 Juni. 

D:o, 9 Juni. 

Om styrkan hos ångpannor. 

Anteckningar om torpeder. Kanaltunueln . 
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D:o, 16 Jnni. Ppihdelphia-exposition en. Pa·nna ·ocl1 mask'it, 

till ängkuttrar vid ntstli lln inge n i Philadelphia. 

D:o, 23 Juni 81-ton kanooen. UtY iclgning af Vietona-dockan 

(London) . Ingeniö t·-npp fostran i Japan. 

D:o, 30 Jun i. Anteckningar om torpeder. Fiirste am iral it.ets-

lord ou och the »Devasta ti01n. Inte rn ationela exposi tion en i BrUsell. 

D :o, 7 Jn li . Bettickning p:\ ångriir. Litteratur. 

D:o, 14 Juli . Om ångans expansio n, Riders varmluftsmaskin. 

D:o, 21 Juli. Om ångpann ors sty t·ka. Explosionen o mbord i 

<'l'hunderer.» Amerikansl;a ångfa rtygs-linien. 

D:o, 28 Juli. Auteckningar om torpeder. Ångpannor vid Phila

delphia-utställningen 81-tous kanonen. H . Majestät~ tjenst. Ett 

kapitel om olyckshHndelser. Explosionen ombord i »Thunderer• . 

McCarter 's kondensor. 

D:o, 4 Aug. Ångstyrnings-inritt!ning. Om explosionen i »Thun 

derel'> .. 

D:o, 11 Aug. Litteratur. Expositionen i Paris 1878. Om såg 

spå n RO m briinnxtune. 

D:o, 18 Aug. Explosio nerun. ombo rd i •'l' hundet·<·r•, "VesnviuB » 
och »Hydra», Kombinerade sjo.'tngma;;kioer vid ntstiillningen i Phi 

ladelphia. 

D:o, ~5 Aug. 

delfia-expositionen. 

D:o , l Sept. 

derer». 

D:o, 8 Sept. 

D:o, 15 Sept. 

Om konstrnktiouen af siikcl'llCtsvenlilcr. Phila-

Om tryckmiitare . l~xp losionen ombord i »'l'hun -

Litteratur. Konstruktione n a f säkerhetsventiler. 

Om styrningen af f,trtyg. Om bruket af stål vid 

fartygsbyggu:.d . Skl'Llfstagen i sjöångpannor 

D:o, 22 Sept. KorrigPri ng a f kompasserna i jernfartyg. Om 

fartygs bCttdiif'vertar. 

D:o, 29 Sept. 1\..ornbiu er~dc sjiiftngma;.;kiner. 
D:o, (> Okiol.er. Anleckniugar om torpeder. Signalering t ill sjns 

D:o, l :; Okt;;IJI'r . Brolit erhood ·~ styrinriittniug f. .r H .. M. S. 

» l'cn:er.tirr». 81-to u,; k,lnO>II'tt. Brli; ell-kongresseu. 38-tons ka-

lJOW ' tl. 

D:o , 20 OktobPr. 

D :o, 27 Okto!Jcr 

Ulstiillning af' vetenskapliga. apparater. 

Fyrtornet p:\ the »little Basses Rock» (Ceylon). 

Ante ckningar om torpeder . Om bevarande af timmer. 

D:o, 3 Nov. Ångmnskinens historia i Amerika. 100-tons ka-

nonen. 

; 

l 
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D:o, 10 Nov. Litteratur. Ryska flottan. 100-tons kanonen. 

Den nyn. p,111sarkorvel.ten »Nelson ». 

Jonrnal of the R. U. S . ln8tilnlion, Vol. 20, N:o 3.'5, 

1876 . En a nnan vam ande röst från 1805. l<H.II vår hand elsmarin 

vidare flirse Kungliga Hotlan med mausbp? Om cirkelrunda pan-

f -t " Hurn mRn pit b;ista sntt. skall förb iitlra och vidmakthålla sar ar y.,. -
landets sjö folie 

I-Ii8tm·y of JJf'erdw:nt ShipjYing wtcl Ancient Com
uw1·ce. By W. S. Lindsay. ln fonr ,- o lurn e ~. With un;xcerous 

Illustrations. London: Sampson Low, ~hll·ston Low, aud Searle . 

De unrler ofvanslående titel af .i\h· Liudsay ulgil'n:t volymerna korn

ma att iut.uga en fra.mstfteude pbls blam! Enghmds litlerlim alster, 

och att bli l'v<t e tt v~trak t.igt momtment i>l'ver flirfai tarc11s ofvrlrötlade 

forskningar och djupa kunskaper i merkanti l hand el och iijöfart - -

vi kuntm genast siiga alt arbetet ii r ett af dern som borde finnas i 

h varje intell igent skeppsreda ces, skeppskon o! ru kWrs, köpmans, assu

mdUrs, miikbres och ,,frige i marititml och komm erciela furetag in 

tresse!·ade personers bibliotek, och hvad mera lir, att det ekn.ll be

fi nnas hi'>gligen hisbart och till fullo ersiitt a dess omsorgsfulla stude-
rand e. _ - - - - (Engi uecriug) 

.ltinynetism ctntl clel.:tricity. By Frederi ck Guthrie. Col

lins' Advanced Scieuce Series. London and Glasgow: W. Collins a nd 

Son . (Price ~ s. 6 d ) Fysikens' studium h ~tr nnmem tilld ragit sig 

en större andel af nppm>irksamhet i\n fordom . Vi hafva nu lycldigt

vis börjat viinja oss ifrån den föreställui ngcn - eller liro pi\ god vftg 

att göra det -- att den studerande ungdomen borde lem na gymna_ 

sium m ed ett der inhemtadt t'<irvånand e stort förråd af grcl<iska och 

latin samt med cu icke mindre fcirvi'tu<mdc sto t· okunnighet om de 

lAgat:, som styra den dem omgifvnude verld en. Bland fysi_keus åtsk illiga 

grenm· finnas f:1, som Hro m era tilldrap:nnde iiu magneltsm och elek

tricitet. Undet· en skicklig lämres ledning kunua dc blifva ett för

triiffligt medel för förstfmdets oclliug, genom alt uppviieka forsknings

begäret och lifva observationsförmågan. Fur en sådan hirare bör pro

fessor Gntbrie 's arbete blifm en viirderik hj elprcdn. Det ifrttgava

rande Hmnets grundprinciper liro der afsliijade på ett !dart och kon

cist språk. Man finner der den lycka i uttrycksform och tankens 

klarhet som med ens augifver ett full sllincligt mnsterskap. lntet af 

vigt lir' utlemnadt och endast f•'ga af det som kan silgas öfverflödigt, 

införd t. Innernot trehundra figurer furekomma i boken och äro, hvad 

de göra anspråk på att vara, verkliga illustmlioner. Det är •meller-



408 

tid niL bckb ga, aU uågra af dc vigtigare icke iiro ritade efter skala. 
Int et 11tom en lång erfarenhet med de i allrniinhet af begynnare er
farna svftrigheterna kunde hafva föranledt till en sl\dan serie af clia
grammer. 

Amerikansk. 

The SC'ience Recor<l fö1· 1875. A compendium ofSicen
tific Pragres and Discovery cluriog the past year. With illustr . Edi
ted by A !fred E. Beach. l :l:o p p. 597. Mun o. Doll. 2.50 

Pr(~jecMles ancl R'ijlecl Cannon. Sy~tems of Projectiles 
and Rifling, wi th practi cal Suggcst.ions for thcir improvm ent, as em
braced in a R eport to the Chief of Orclnance, U. S. A. Willl Appen
d ix coutaining the Heport of lhe Board on experim ental on the 
Proof of n.n Eigth iu ~h - converted -- R ifl e. By Captain John 
G. Bntler. 4:o pp. 164 Van Nostrand. Doll. 7.50. 

A_ ~re.rt-Book of Netval Onlnc~nce ancl GunnM·y. 
Prcpared for the Usc of the Cacl et J\lidshipman at the United Sta
tes Naval Academy. By A. P. Cooke Commander U. S. N. 8:o pp. 
XIV, 8'JO. Wiley. Doll 12,50. 

Fmnsk. 

Revue )):f(w'iti·me et Colonictle, F ebr. 1876. Studier öfver 
sext>1nten anviincl till di stanser~ uppmlilniug . Anteckningar öfver lm
sterna af lw nakn och nord sjön. Om segel- och ångfartygs lastlinie, 
Ryska örl ogsm ariuen . .Temföraude sammandrag af handels- ocli landt
bruksstatistiken för -'\fartinique åren 1872 och 1873. Eu HY planis
phi:re . B udgetsfnrslag fo r tyska rnarin e n för 1876. J\rönik a : främ
mande mariner; hl'arund er innefaLla s: Fartygskonstruktion; Ångma
skiner; Artill eri och explosiva >1mnen; Kustförs var; E ldslriclmingsap
parater ombord i fartyg; Vetcnsliaplig<> exr cclitioner; Kolonnierna; 
Bibliografi. 

Annltles I-Iyrll'OrJ1'(lpf/ii,ques, 4:o Trimestre 1875 . Nau
ti ska instrukti oner; R esobcr:itl elser; Uppsal ser riirande hydrografi och 
navigation . 'l' ransportfftrtyget «le Calvaclos » resa ruud jorden. För
s"k med rni slsignaler i England, Challcnger 's hydrogmliska expedi
t ion i Atlantiska oceanen år 187 3. D :o d:o i Söderhafvet och Asi
a t iska a:-ehipeb gen åren 18i •1 och 187 5 . An teckningar rörande kom
paPsens di via ti a n. 

D:o, l :o Trimestre 1876. «La Garonue 's» verldsomsegliugsexpe-
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tion. Jnra's cl:o cl:o. Tyska krig~fn.rtyget Gnzell's resa från Kie l till 
r'n I<crguelen. Anteckningar öfver eyelott en den 21 - 22 September 

lS7 5 vid ön Reunion. 
D:o, 2:e Trimestre 1876. «Gazelle's, resn fr[m J{erguelen till 

Amboina. "Var's» och «l 'Orne's• jorclomseglingsexpeclitioner. Om 
.Chollenger 's• ledningar i Söderhafvet. « Valorons» lodningar i At
lanten och Davis sund. «Gazell ' s» observationer och loclningnr. 

Revue tl' A1·tillet·ie, Maj 1876 . Hydraulisk kustlavett kon
struerad i Woolwich för 35 tons kanonen. Tyska artilleriets opera
tioner under belligringeu af Neuf-Brisacb år 1870. Diverse uncler

rH t te l s Pr. 

D:o, ,Juni 1876. Om shrllpnelgranateu, dess konstruktion, ~gen-

sliaper och auviindande undPr lo-ig. Bu empirisk formel fl'•r fram
st~ Jl anclet af projektilers banor i luften. Ströclcla uncl erri.itte lser. 

D:o, Juli 1876. Studier öfver belrigringskrig~l s taktik. Österri
kiskt artilleri, Ströcldtt unclerrilttelscr. 

D:o, Aug. Artilleriet vid kusters anftdl och f<irsvar. Om ett afryska 
nrtillerilmptemn Pascbkiewitsrb föreslaget mynningsladduing8sy~lcm fijr 

svl\m pjeser. 

Stw un ct1JJ1a1'e'il clest·ine i.'i /igwrer le monvenwnt 
des JYrojectiles oblongs dans l'ai1·. par l\I. J. Pen·odon, Ca
pitaine d'artillerie , in 8:o avec 4 gravures. Prix l fr. Librairie Ber

ger-Levrault & C:ni. 
Le Jl.lettCP·iel cle l'a1·tillerie en France et (t l; Et1·nn

uer--Comparaitwn des prindpan;x; types d'nffuts et do 
voUtwes actu.ellement en sm·vice, par A. Alcau, cap itttine 
d 'a;tillerie; in 8:o. Prix l fr. Berger-Levranit & C:ni. 

Un ~Nol~vewtt Plwrt'isphe1·e, par }<,;, Dcl;~croix, lieutenant. 
de vaisseau. llrochnre in 8:0. l fr. Berg•·r-LevranlL & C:ni . 

Le Pole JW1'li et les eo~ped'iUons pola4,res, par Mm·
cel; in 8:o Paris, itJ1 p . . T u les de C l e re & C:ni. 

Tysk. 

Mittheilungen aus clmn Gebiete des 8eewesens. Vol. 
IV N:o 3 och 4 1876. Teori Jfver de mest kilnda spriinglimnnts 
explosionslönnåga och deras anviinclniug- Om Obuchoffska gjutståls
verken- Om jordens storlek och skapnad. Ha!'Yey-torpedons infly
tande på nntidens sjötaktik. Tysklands största kanoner. Bugelska 
pansarlnmonbåten 'Vaterwicb. Fmuska pansarkorvett en Victorieuse 
afl.,pning från ~tapeln. Interuational kongress öfver riidclningsvlisen-
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det för skeppsbrutne. Thornycroft '~ okrufpropel ler. An vU ndandet af 
w lviirmeu för inclnstriela iimlamål. E leht risk slagtiiljnre fur :'lngma
skiner. Torpcdo.officermfdelning och skola i Krou stadl. Nytt di
öta.nsur. Litteratur. 

D:o d:o. Vol IV. N:o 5 och 6 1876. Pmktisk metod [(;r ct
eläende af stabilitetskurfvan. Moderna sprliugämnen betraktade frän 
synpunkten af säkerhet vid deras baudternnde och auviindaude. l\Ia
rinsekreterarens i Förenta staternas ursrappor t till presidenten. B. 
J. Reed öfver cirkelmnda pansarfartyg. Om auvlindand et af nuti
dens artilleri i sjustrider. West's mmokin. Hollllndslm marinskolan i 
Nieuwe-Diep. Downtons pump med fyra kolt\-ar. TutkisJ,a pansar
fregatten Massudieh. Xt~rinförandet af dc gamla distilll<tionsflaggm·
na i Nord -Amerilmuska örlogsmnrinen. J talicnslm 90-lons lmuouen 
(projekt). Galvanoplastiken i sitt användande för maritimt-tekniska 
ändamål. Korkfyllning i Agam enmons dubbelbotten. Prof med 
Whitehead 's lorpedos. Thornycroft 's båtar för Whitehead 's torpedos. 
Groft artilleri för ryslut marinen. Budgetsförslag fl;r kong!. engelska 
krigsmarinen för administrativåren 187 6-77. Depressiou~-laYett för 
cHicksbestyckuiug. En snabb 1\ugbftt. Pnnsarplåtar och monstemr
t.illeripjeser I11Stallering af nyare apparater ombord i bröstviimsmo
nitorn Thunderer. Bessemerfartygeus slutliga öde. Vanguard 's upp
tagande. Bibliografi. 

D:o d:o. Vol. IV. N:o 7. 1876. Historik iifver utredniugcn rtf 
de magnetiska karakterm·na i kej~erliga usterril,iska marinens jernfar
tyg, jemt.e ett derur hiirledt fnrfaringssätt fiir depolarisering. .Mon
crieff's hydro-pneuroatislm lavett. Tyska marinens krigsbtll'lget. Om 
skjutuina: med refflade mlirsare mot fartyg. Tyska oiTeusiv-torpedo
åugaren Ulan. Litteratur. 

D:o d:o. Vol. IV. N:o 8 1876. Grafi:;k bestl:imninr, af pansar
plåtars motstånd. Om bestlimmandel af hafsvattnets djup utan bruk 
af lodlina. • Duilio •· •Shannon ». «Tourmaline». Stor refraktor 
för observatoriet i Wien. Försök med 81-tous kanonen i Portsmouth 
S:t Petersbergs flod-yacktklubb. Litteratur. 

D:o d:o . Vol. IV. N:o 9 och 10 187G. Grafisk bestämning af 
pansarplåtars motstånd. Bestlimmande af styrningsförmågful hos kej
serliga österrikiska flottans krigsfartyg. Om värden och underhållan
det af ångmaskinerna i krigsfartyg. Automr>tisk styrapparat af Mi
chelangelo Siciliano. Experimentcr med maskinen i Förenta sta
ternas ångare Gallatin. Heyl 's ant.i -fonling-komposi tion. Kanonbil
tar för Argeutiska republiken. Nybyggnader för engelska flottan . 
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-Förs:iljo-ing !lf italienska fiottr>ns nt.ral1gemde fartyg. Popoffkan vice 
r>miral Popoff. Fiskerilampa. Experimenter merllHckstoppare. Tyska 
pansarkanonbåt en Wcspe. Torpedoförsök i Hyssland. F elaktiga ma
nometrar. \\'arren 's liickstoppsnings-appara.t. Olyckshiindelser i en
gelska örlogsmurinen. Bibliografi. Hydrografiska underriittetser. 

JI-I·itthe'ilunge-n 'itbeJ• Geyenstände lles A1·tille'rie und 
Genie- 11"esens, 5:e huftet 1876. Kruppska 35.5 c.m. kanonen 
efter autenti lm källor, meddeladt af Ed. Fischer, artilleristabB-chef. 
Om nyare tyska militiir- och hnmanitHts-byggnads anlliggningar. 

Notiser. 
D:o d·o d:o, 6e häftet. Om infanterieldens viirrle pä stora di

stanser . Varaktighets rurslik med sex 7.5 c. m. bakladdnings fältka
noner. Italienska artilleriets organisation. F. Krupps utstiillning i 
Philadelphia i artilleristiskt af~eend e . Notiser. 

D:o d:o cl:o, 7 :e hiiftet. Teorien för elasticitet och hållbarhet 
hos rörformade kroppar. Passagera f'iiltbefiist.ningar. Grafisk fram
stiill uing; af pansarplåt~rs motstånd. 

D:o d:o d:o, S:e hiiftet. Passagera fiiltbefiistningar. Om bruket 
af skjnttaflor f<ir den indirekta skjnlniugen . Tyska krigsmarineug 
natt sig;nalcr_ l\[. Baner 's kopier-appamt. Bokanmiilan. 

I-Ian.<;a, 15 Oktober 187G. Om ångpauue-explosioner. Vind 
och molnbildningen på nordliga kusterna af China och Japan. Strand 
arh etena Yid W angerooge. Om navigationssko levfisendet i Ryssland. 

D:o, 29 Oktober. Bidrag; till internationaJa sjöhandelsrlitten. 
Ur tyska F;jiikapteners bref. Om skrufåugares styrning. Nautisk lit
teratur. Diverse. 

D:o, 12 November. Den engelska nordpolsexpeditionen. Offi
(:iela rilttsliga undersr,Jmiugar öfver sjöolyckor i Storbrittanieu. Nau
tisk litteratm. Dtverse. 

D:o. 26 November. Från riksdagen: l. Stadgar rörande un
dersiHming af sjriolyckor. Friln Hansas korrespondaus. Tredje ge
llP-ralförsrrmlingeu af tyska skeppsbyggm>lstares flirening. Diver11e. 

Rang- ttnil Qncwtei1·-, sowie AnciennUäts-Liste 
tler I(ctj.rw?·tichen ltia1"ine j'ii1· das Jah1• 1876. Abge
~chlossP.n am l. OctolJer. Mit Genehmigung Seiner Majestät des 
Kajsers und Königs. Hedaction: die Kajserliche Admiralitiit. Ber
lin, E. S. Mittler & Sohn. 

Almanach fii-1' 81·. JIIaj. K1"iegs- J.lia1•ine 1877. He
ransgegebeu von der Red. der «Mittheilungen ans dem Gebiete des 
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Seewesens•. II Jahrgang. Pola. Verlag der Bnchhandlnng von W. 
Sehmidt. Denna publikation furtjenar att på det hugsta rekommen
dem~, såso m ntm'irbnde ~ i g fiir ett särd eles sakrikt och i åtskilliga 
maritima vetcusknpsgrenar upplysande innehåll. 
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