
1882.
45:e årgången.

Häfte N:r 6



Kongl. Örlogsn1annasällskapets 
högtidsdag den 15 N o v. 1882. 

Förhandlingar. 
l: o) V erkstul des protokollsjustering. 
2:o) Företogs val af ordförande för nästa presidii-år, 

hvartill valdes hederslecl::tmoten, kommendören m. m. 
fr ih . F . vV, von Otter. 

3:o) U p p lästes : 
a) af ordningsmannen , berättelse om sällskapets 

verksamh0t under det förflutna å ret; 
b) af ledarnoten Y. Christierson, föredragandens 

i 2:a vetenskapsklassen, komm.-kapten J. Christer
son, berättelse om det märkligaste inom artilleriets 
område som förekommit inom året; 

c) af ledamoten C. Hjelm, föredragandens i 4:de 
vetenskapsklassen, löjtnant R. Nissen, förändringar 
och förbättringar af hvad till denna vetenskaps
klass hörer; 

d) af föredragande i 6:te vetenskapsklassen, kap
ten L. Palander, historik öfver ft rets arktiska resor; 

e) af ordningsmannen, komm.-kapten A. Lind af 
Hageby, om pansarfrågan och en jemförelse mellan 
dc engelska och fmnska pansarflottorna. 

4:o) Derefter höll afgåem1e ordföranden, hedersledamo
ten , kommenuören m. m. grefve A. R. Cronstedt, 
ett t al vid presidii neulägganue; scuan detta tal, 
i enlighet meJ sällskapets stadgar, blifvit af sekre
teraren besvaradt, och sedan nyvalde ordföranden 
öfvertagit sällskapets klubba och helsat sällskapet, 
upplöstes sammanträdet. 
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Yal vid presidii nedläggande 
J{ongl. Öl'logsmannasiillsknpet på högtidsdagen <len 

15 November 1882. *) 

JJ1ine He·rrar l 

Då jag nu nedlägger min befattning inom Kongl. 
Örlogsmannasällskapet, står lika bjert för mig, som vid 
dess emottaganue, med vetandet om de pligter denna 
plats meuför, och de egenskaper so m fordras för att 
uppfylla dem; och jag känner v1il hurn litet min för
måga svarat emot Eder väntan och Edra rättmätiga 
fordringar. 

Stora och viutomfattande iir·o i sanning pligterna, 
inom denna stiftelse, som merl riitta b~ir namnet Kong l. 
Ödogsmannasällskapet. Ett samfund, som har att med 
intl'esse följa och taga vård om och söka att full
komna alla delar af sjökrigsvetenskapen samt de med 
sjövä;;emlet. sammanhängande frågor, och so m sträfvar 
åt ett vigtigt mål, såv~U för flottan som för· vål't land. 

Det gläder mig derför att denna min plats öfver
går till yngre och friskare krafter, som med större 
förmåga iin min, kan hålla detta sällskaps baner äro
rikt svajande öfver· dess städse lefvande intressen. 

Visserligen är ingen omöjlighet, att tidens hand 
sminingom skall undergräfva en inrättning, som delar 
fjro·ärwlio·heteus öde med alla andra, men det är äfven ö o ~ 

en möjlighet, att de grundbegrepp och förhoppningar, 
som gifvit tillvaro åt detta sällskap, skola komma att, 
närda och underhållna af ihärdiga str[ifvanden, segrande 

·*) Af kommendören m. m. grefve A. R Cronstedt. 
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bana s1g v~ig fram, och denna föl'hoppning kan vara 
berättigad om hvarj e ledamot täflar uti uppriktigt nit 
och med varm kärlek omfattr.r ändamålet med siillska
pets syfte, hvilket gemensamma sträfvande utan tvifvel 
äfven skall bidraga t ill att hos nationen tända och un
derhålla öfve1:tygelsen om: "att den icke ä1· öfvervunnen, 
som våga1· försva ·ra sig;" ty stark är den moraliska 
kraften, som gifver förmåga, g rundad i vilja och tänke
sätt, och som mäktigare än blotta antalet eller den fy
siska st,Yrkan, tillräckligt ofta har ådagalagt, att icke 
mäno-den eller rikedomarne ensamne kunna förvissa sig 

b 

om segern, och att skicklighet och mod förenade och 
upplifvade för ett ädelt mål ingifva åt det mindre an
talet konsten att mångdubbla dess förmåga. 

Min första militäriska daning börjades under en 
tid dil. ännu hos oss häfdvunna minnen satte den prak-

' 
tiska till ämpningen af sjömilitäryrket högt, för att der-
igenom uppamma klar och snabb uppfattning då ögon
bli ckliga beslut böra fattas, och skarp omdömesförmåga 
att ändamålsenligt begagna tillämpningen af theariernas 
frukter -- egenskaper, hvilka äro alldeles oskiljaktiga 
från dugliga befälhafvare, och som omöjligen genom 
studier kunna tillegnas. Och som örlogsmannens yrke, 
i hvad form och beskaffenhet det än utföres på sjön, 
är och förblifver ett praktiskt yrke, så synes deraf 
framgå, att uppfostringsarbetet med dess personal för
delaktigast bedrifves, när de praktiska och theoretiska 
öfnino-arne ändamålsenligt följas åt, och att synnerligen 

b 

de sednare icke i allmänhet gifvas öfverhanden. Kun-
skap och bildning är visserligen den största rikedom 
som kan t illdelas menniskan, men äfven af det bästa 
här i verlden kunna vi taga skada. Största delen af 
elen uppväxande personalen har sannolikt mindre nytta 
af det under kort tid tillägnade öfvermåttet af olik
artade lärdomar, än om dessa intogos i smärre portio-
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ner; störtfloden af läsämnen tyckes bortspola förmågan 
att sjelf tänka, förvandla flertalet af unga ämnen till 
maskiner och hämmar karalrtär och handlin o·skmft · 

"' ' utvecklingen af egen eftertanke och anstr~ingning synes 
vara att föredraga uti ett praktiskt yrke, äfven om 
det ytliga öfverdraget derigenom skulle synas lid a. 

I fordna tider finna vi att Sveriges och Norges 
söner lika med sjöfoglame ansågo sjön för det elem ent 
der de skulle röras och verka, och landet blott för ett 
hviloställe, som förvarade deras bon, också hafva dessa 
folk af ålder varit vid roder och seo·el vand t och sö kt "' ' af sjön sin bergning och säkerhet. Äfven under tiden 
dereffer och fortfarand e i våra dagar kan man säga 
att nordbon är född att blifva god sjöman, och under 
olika perioder har bland Europas flaggor den sve nska 
intagit ett utmärkt rum, och äfven nyligen uti fred
liga värf spridt glans öfv8r hela nationen. 

Väl är att de tider äro förbi, då Sverige anstrting
de och uttömde sina krafter för en ära och makt som 
genom erOfringar vinnes och eftertrtidts af andra tider 
med olika uppgifter och förhåll anden; nu 1ir för de 
svenska vapnens ära nog att genom sin egen ordning 
och styrka försäkra riket om dess sjelfständighet. 

Måtte den källa, . som upprinner genom industriens 
och handelns många vägar, allt mer och mer i'>ka sig 
och gifva oss medel i händerna att upprätthålla denna 
förmåga , och vi under fredlig flagga få plöja hafven! 
men skulle egen fred och rätt kränkas, må då svensken 
åter visa, hvad han fordom var, och göra bölja n till 
ett vittne af sin tapperhet och ära. 

Ordningsmannens*) årsberättelse. 
Uppläst i Kgl . Örlogsmannasälskapet de11 15 Nov. 1882. 

Kong;l. Örlogsmannasällskapets stac'lgar § 28 före
skrifv8r, att or·llningsmannen på denna dag skall upp
Iiisa beriit tel sen öfver sällskapets arbeten under förflut
Ha året, hvilket jag efter protokol1en och i samman
dra g, går att utföra : 

SiLllskapet har under t\ret sammantrtidt till 6 ordi
narie och 2 extra sammanträden, hvarvid följande före
drag hållits, nemligen: 

af ordföranden, hedersledamoten grefve A. R. Cronstedt: 
"Om vigten af försvarskomiMernas uppgift"; 

af föredraganden i 1:a ve tenskap sklassen, ledarnoten 
A. B ceckström: 

"Om sjöhigskonste ns historiska utveckling 11
; 

af (öredrayanden i 2:a ·vetenskapslclassen, ledamoten 
J. Christerson: 

'' Om det märkligaste, som förekommit inom artil
lel·iet, såväl inom som utom landet"; 

af (öredra[-Jandcn i G:e ve tcn slW]JSk lasscn , leelamaten 
L. af Palander: 

·'Om vedelens handelsflottor och deras tillviixt"; 

a f 7 edamoten Gyllens köld: · 
"O m bristfiLlligh eten, såväl i lagstiftningen, som i 

kon trollen iiher· de för·sigtighetsmått, som äro nödvän
eliga till förekommande af olyckshiindelse ombord i far. 
tyg". 

*) Komrn cu<l,irlmp lenen m. m. A. Lind af Hageby. 
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Då under året den 6 J u ni intr[i:fl'at DD. l\Ii\I. Ko
nungens och Drottningens silfverbröllop, har siillskapet 
genom en deputation, bestående af dess embetsmän, 
vid niimnde tillfälle uppvaktat DD. Ml\1. med en un
derdånig adress från sällskapet, med frambärande af 
s~illshapets välönskningar. 

Komiteer inom sällskapet hafva blifvit nedsatta för 
följande frågors utredning, nemligen: 

"Om af ledamoten Gyllensl,öld inlernnadt förslag 
till bestämmelser vid rodd- och segelexercisen mecl slu

par, barkasser, giggar och jollar"; 
'· Om brisWilligheten i lagstiftningen till forelwm

mande af olychshändelser ombord i fartyg ". 
Krigsspelet har åter upptagits och öfvats under 

året inom s1illska pet. 
Tidskriften har ntgifvits efter samma plan och har 

siillskapet under året beslutat, att arvodet till redak
tören, skall till samma belopp oeh tillsvidare årligen 
utgå och ej, som fornt beslutats öfver för hvarje år. 

Under året har sällskapet låtit trycka matrikel 
öfver sällskapets ledamöter och embetsmän från säll
skapets stiftelseår 1771 till och med 1881, h vara f synes 
att siillskapet under sin tillvaro , eller 110 år, egt 290 
ledamöter. 

Till sällskapets bibliotek har under året, utom tid
skrifter, bulletiner och årsberättelser m. m. följande 
gåfvor blifvit öfvel'lemnade, nemligen: 

Från ledamoten A. Ekelöf': 

L1irobok i skeppsmanöver, föl'fattad af gifval'en. 
F1·ån · Up sala meteorologiska observa tot·inm: 

a) Bulletin meteorologique du Nord för sednare 
delen af år 1881; 

b) Cirkutir· n:o 12 till de af Hinens kong l. hus
hållningssällskap utsedde meteorologiska observatörer; 

c) Observations Meteorologique faites par expedi-

r 
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tion de la Vega du Cape Nord å Yokohama par le 
detroit Je Behring m. m. 

Från löjtnanten i tw1·ska 111a1·inen N. A. Larsen: 

1) Fra krigens tid (1807-1814). Bidrag till den 
norske marinens historia; 

2) Fra aaret 1814. 
Från ledamoten A. Lind af Hageby : 

Matrikel öfver sällskapets leJamöter och embets
män från dess stiftelse 1771-1881. 

Från kong l. sjö{örs1•arsde partementet: 

Till intemationella coden hörande skeppslista öfver 
belgiska örlogs- och handelsfartyg. 

Fn'ln. ledamoten Hildebrand H ildebrandsson: 

Histol'ik öfver de meteorologiska arbetena mom 
Sverige, författad af C. G. Fineman. 

Från hedersledamoten C. H. Kreiiger: 

Årsbel'ättelse för Stockholms örlogsvarf, omfattan
de åren 1868-1882. 

Från hecle1·sleclamoten, grefve Ad. Rosen: 

Installation des Vaiesseaux, af E. B. Missiessy. 
P.rån professor Mohn : 

Geodätischen arbeiten. 
Bland sällskap ets ledamöter hafva foljande fårän

. dringar egt rum, nemligen: 
l 'illlcomne : 

Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Arbetande ledamot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Korresponderande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Antalet ledamöter: 

Förste hedersledamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hedersledamöter . . . . . . - .... .. .................. 40. 
Arbetanile ledamöter ........................... .49. 
Korresponderande ledamöter ..................... 36. 
Utländske leJamöter . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 8. 



Årsberättelse arti lleri.*) 

I. 

.. Under det år, so m förflutit sellan inför Kongl. 
OrlogsmannasiLil::lkapet i korta drag redogjordes för de 
in om Europas ::;törre marin er dt'l begagnade slagen af 
gröfre kanoner oe lt dessas numera oeftorgifliga följe
slagare, revolverkanoner eller kulsprutor, hvarvid iifven 
omn~Lmndes den pågående genomgripande förii ndringen 
i engelska flottans bestyclming, eller de traditioneJa 
mynningsladdningskanonernas ersiLttande af bakladd
ningspjeser, samtidigt med smiLlesjernets undanträn 
gande af stålet, synes uppmärksamh eten inom sjöartil
lfn·iets område företriLrlesvis hafva varit fiistad på fnll
komnandet af pansarprojektilerna, anskaffande af tids
enliga lavettager, hvilka med liLtthandterlighet förena 
förmåga att. emotstå de ofantliga påfrestningar, som 
äro en följd e.i blott af de num era så betyclliga krut
laddningarne , utan iifven och i synnerhet af den på 
grund af det begränsade utrymmet ombord nödviin<ligt 
h: orta rekylen , hvarförutom man på t1era håll sysselsatt 
sig dels med försök för finnand e af liLmpligt krut för 
de större kanonerna (England, Spanien), dels verkstält 
skjutningar mot pansar, såv~Ll fö r att j emfora sådana 
af olika slag (Franhike, England och R yssland), som 
föt· att pröfva olika proj ektilmaterial och nya projek
tilkonstrul{tioner, af h vilka elen af sit· -William Palliser . ' kort mnan han dog, föreslagna är af en alldeles ny 

'') Anfiitaude p:'1 1\ougl. ÖrlogHmannasiillskapt~ts h<"•gticl sdag den 
l ii Novcmhcr 1882, af koonu. -kapl. m. 111. J. C. Chri sle rso u. 
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kon s trn ktio n och ganska egendomlig i den ogi vala delen 
prl. den bakom ogiven betydligt afsmalnande härdade 
jernkärnan ~Lr försedel mecl 6 från spetsen gående stål
ryggar och proj ektilens bakre del är omgifven af 2:ne 
stålhy lsor , den inre e y lin drisk , den yttre konisk. Med 
en ) 3-{f. g kanon har man vid Shoebnryness skjutit 
med dylika projektiler mot 4'' "compound plate" och 
ledigt skjut it genom densamma. 

H vacl kanoner betri~ffar, torde såsom ett tiWigg till 
få na urets redogörel se ftt niLmnas, att i Frankrike 
skola 2:ne l:sta !dassens, iinnn ej fnllt fiLrdiga pansar
fartyg Amiral Bandin och Formidable bestyckas lwar
dera med 4 st. 75-tous stålkanoner, att i England f. n. 
.,W-tons bakladdningskanoner af stål ~Lro bestämda att 
utgöra hnfvndlJestyclmingen på de största pansarfartyg, 
som cl erst~Ldes nu ~iro dels under byggnad, dels under 
fullbordande, såsom Colossus, Collingwood, Conqueror 
m. fl.; det förstnämnda, af 2800 tons · mindre deplace
ment ~in Inflexible (11980 tons), men lika djupgående 
oeh 5 fot hngre, har s[tlumla 4 st. kanoner, hvillm i 
vigt föga öfverstiga htnften af Inflexibl es, n~Lst italien
ska flottans lOO-tous pj eser de kraftigaste på hafvet. 
Det beh\ifves väl knappast nc'tgot tydligare vittnesbö nl 
om ln·ilka ofantliga framsteg man gjort inom kanon
till verkningen i England, och om h vilka stora fördel ar, 
so m erlH'lllas genom a nviLmlam1o af ett utmiixkt kanon
material samt om den utveck ling, som inom artilleri
tekniken försiggått på just de senaste årtiondena, isyn
nerhet nät' man betiLnker att bakladdningsideen r;L!mar 
anor iinda från 14:de seklet. Colossus bestyckas der
j emte, i likhet med nästan alla nyare engelska krigs
fartyg, med Armstrongska 6"-kanoner ( 4 st.) samt får 
10 st. Nordenfelts 25 mm. och 2 st. mindre Garclners 
kulsprutor. Maskinl;:anoner ingå numera till ej obe
tydligt antal i bestyckningen å de större marinernas 
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fartyg; så t. ex. hafva de franska pansarfartygen 6 
till 8 Hotchkiss revolverkanoner, i tyska flottan ~iro 6 
dylika tilldelade alla. pansarfartyg och täckta korvetter, 
4 st. till mindre korvetter och 3 till kanonbåtarne. 

Engelska flottans 2:dra klass kryssare, Leanderklassen, 
hafva 6 st. stora och 2 mindre kulsprutor. 

II. 

1\Ian haL' äfven hos oss hört talas om afskaffande 
af krig, målsmän för denna åsigt hafva uppträdt och, 
att döma af existerande förhållanden, torde inget annat 
land hysa så många tysta anhängare af densamma som 
just vårt eget. Men skulle sannolikheten af den eviga 
fredens inträffande bedömas efter den mängd krigsvapen 
och förstörelsemedel, som alltjemt tillverkas, så är den 

i sanning ringa. Må man, för att nu blott tala om ka
noner, endast tänka på det antal pjeser, so m hvarj e år 
från de 3:ne egentliga kanonfabriker, som finnas, Creu
sot, Essen oeh Elswick, spridas öfver hela verlclen! 

I slutet af sistlidne Mars månad försiggick en skjut
uppvisning vid Meppen, Krupps skjutplats i norra Han
nover, inför officerare från en mängd länder, till h vilka 

inbjudning utgått från essenfabrikens egare, Fredrik 

Krupp. 
Afsigten var dels att visa några nyheter i afse

ende på rekylhämning samt nya slags projektiler, dels 
att praktiskt visa riktigheten af några af firman Krupp 
på grund af resultaten vid föregående skjutningar fram
hållna åsigter, rörande de betydliga fördelat i artilleri
stiskt hänseende, som stor kanallängel jemte ökad tyngd 
och längd hos projektilen skulle medföra; dessa åsigter 
blefvo till fullo bekräftade. 
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Skjntn ingen, vid hvilken 4 svenska officerare, 2 af 
artilleriet och 2 af flottan, voro närvarande, omfattade 
försök med: 

2:ne st. 35 kaliber långa mantellkanoner, den ene 
af 30,5 cm. och den andre af 15 cm. kaliber, 

en 21 cm. bakladdningsmörsare, 
en 15 cm. pivotkanon, 
den väl bekanta 15 cm. pansarkanonen, samt 
en 8 cm. pivot-~j ed erkanon . 

rrill 30,5 cm. kanonen, hvars längd var 10,7 meter 
(3G fot) användes en laddning af 147 kg. (346 rft.) pris
matiskt hut i 3:ne karduser; projektilerna nf 455 kg. 

(1070 rtl.) vigt, eller mer ~~n dubbla vigten af vår 27 
cm. kula, hade en deraf beroende längd, så. att t. ex. 

spränggranaterna voro 4 a 4'/2 kaliber långa, beroende 
af om de voro af jern eller af stål ; - för jemförelses 
skull må nämnas, att våra projektiler, med unelantag 
af de 3,2 kaliber långa 12 cm. granaterna, endast hafva 
2,3 a 2,s kalibers längd. - Om denna kanons välskjut
ning kan man döma, då vid skjutning mot tafla på 
2070 meters afstånd ( 4870') medelafvikningen i sida var 
24 cm. och på 9440 meter (31800') d. v. s. % svenska 
mil samma afvikning i 5 skott var blott 5,7 meter (19,2·) 
med pansargranat, och 1,8 m. (6') med vanlig granat. 

15 cm. pjesen visade äfven utmärkta resultat i af
seende på välskjutning. Denna kanon, hvars projektil 
viigde 51 kg. (120 rlt.) eller 5,2 (t, mera än kulan till 
vår 17 cm. kan on, användes ~ifven till skjutning med 
3,5 kaliber långa pansargranater mot 2:ne pansartaflor, 
af hvilka den ena, vinkelrät mot skottlinien, bestod af 
2 st. 18 cm. (6,5'') smidda jernplåtar och en emellan 
dem varande 25 cm. (8,4'') tjock träbackning, den an
dra, som bildade mot skottlinien en vinkel af enelast 
55°, bestod af en 20 cm. (6,7") plåt, 25 cm. trä och en 

2,5 cm. (l verktum) yttre plåt. Med en laddning af 
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17 kg. ( lj 3 kulevigt) prismatiskt krut, eg. vigt = 1,75, 
erhöll projektilen en utgångshastighet af 537 m., så att 
dess lefvande kraft vid mynningen var 4,3 meter-ton 
pr cm. af t vitrytan. Som bekant är, begagnar Krupp, 
vid beri:ikningeu af projektilens genomtr~i.ngningsför
m:'\ga, tvärytan och ej omkretsen, samt har på grund 
af sina skjutningar uppst1ilt såsom uttryck för projek
tilens genomtrii.ngningskraft 

t i'/ -t 
K=ll)v 27 

då K = den vid normalt anslag erfo rderliga lefvamle 
kraften pr cm. af tvtirytan, 

t = plåtens tjocldek i cm., 
2 r = kanonens lmliber i cm., 

hvilken formel angifver, att när plåttjockleken ät· lika 
eller nära lika stor med kalibern fordras att K utgör 
lika många meterton~, som plåten ä r decimeter tjock. 

Taflan var på 150 m. afståncl från mynningen och 
den enlirrt ofvann~tmnde formel beriiimade kraften var 
3,\l nL-t .,"' så att öfverskott af kraft borde finnas , hvil
ket också visade sig vara fallet, ty den normalt träf
fande ~5 cm . stålproj eldilen gick genom 36 cm. jern 
och fortsatte ytterligare 300 m.; vid uppmätning be
fa nns projektilen ej hafva unelergått någon annan för
~indrinrr än att den blifvit l mm. kortare. 

V~l skjutningen sneclt emot den 20 cm. tjocka plå
ten som föt· normal genomtr~ingning fordrar en kraft 
K ~f 2,5 m.-t. pr cm., men vid sned skjutning en kraft 

= K X . \ , (v = anslagsvinkeln), således här sm.· v 
= 3,75, genom bröts visserligen taflan, men projektilen 
gick, som naturligt var i många bitar, af hvilka några 
nedföllo bakom taflan. 

De stora framsteg, hvarom dessa resultat bära 
vittne, blifva iinnu åskådligare om man närmare följer 
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Kruppska 15 cm. kanonens, så att säga, utveckling 
från det de reffiade bak l a eldningskanonerna inf6rdes. 
1864 var det ej möjligt att med 15 cm. kanonen ge
nomskjuta 10 cm. pl åt. Vid preussiska artilleriets 
skjutn5rsök vid Berlin 1868 genomsköt man nätt och 
jemnt med elensamma 15 cm. plåt, och man antog då, 

. att de r etllade kanonerna på niira håll genomsköta 
pansarplåt af l kalibers tjocklek - nu skjuter 15 cm. 
kanonen genom 2 pansarplåtar, hvanlera ej obetydligt 
mera iin l kaliber tjocka, och uppnår med en elevation 
af 28° en skottvidd af 11000 m. (37000') eller 1000 fot 
utöfver en svensk mil. 

l\fecl 21 cm. mörsaren gjordes fl era, i synnerhet för 
landtartilleristerna intressanta försök. Denna endast 
6 kaliber långa och, i förh ållande till kalibern, lättas te 
mörsare som finnes, väger blott 1165 kg. eller mindre 
itn 1

/ 3 af den svens ka 22 cm. haubitzen; elen låg i en 
kort lavett, som var vridbar omkring en fast pivot och 
hade således ej någon rekyl. Med små laddningar sköt 
den 3 slags granater, vanliga spränggranater om 91 kg. 
af jern och af stål samt en ny sort projektiler, s. k. 
torpedogranater af stål om 95 kg. :Man hade försökt 
3 olika krntsorter, 8 mm., 11 mm. och prismatiskt mecl 
7 kanaler; det sistnämnda, som var bäst vicl de större 
laddningarne (de största = 4 kg.) visade sig under
Higset vid de mimlre. S priingladdningarne i torpeclo
granaterna, h vilkas godstjocklek endast var 7 mm., 
uppgingo till 36 kg. (eller 1 1

/ 2 gång exercisladdningen 
i vår 27 cm. kanon M;7G); man kan föreställa sig hvil
ken effekt explosionen, t. ex. i ett bröstvärn, af en så 
stor qvantitet krut skulle åstadkomma. 2 torpedogra
nater, som på 1093 m. ( = 3676') slogo ned på samma 
ställe, gjorde en grop af l ,s m. (t>') djup, 5 m. (16,8') 
bredd och 8 m. (:d7') längd. Granaterna voro 6 kali
ber långa o?h räckte således långt utanför mörsarens 
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mynning. Äfven sköts med en mot bakom betäckning 
stående manskap särdeles farlig projektil, nemligen 
granatkartescher (shrapnels) af stål, hYilka iunehöllo 
1700 mindre (om 26 gram) eller 730 större (om 60 gram) 
kulor, och när man såg dessa med utm~irkta tidrör för
sedda projektiler på förut b est~imd t afsti\nd och be
stämd höjd (50 a 100 m.) öfver marken springa sönder 
och vida omkring strö ut ett regn af småprojeHiler, 
kunde man föreställa sig deras effekt mot besättningen 
i en öppen förskansning. 

En s. k. pivot-kanon försöktes redan 1879 vid 
Meppen, den var då en 50 kaliber lång 8 cm. pjes; på. 
det då begagnade, djupt nedgåeilde murverket hade 
man nu satt en 15 cm. kanon , hvars tappar hvilade i 
ett slags liten lavett, som var vridbar omkring pivoten 
på det med svåra bultar vid murverket mstade cirkel
formade underlaget, som utgjordes af ett system af 
gjutjernsblock. Någon rekyl var således ej möjlig. 
Alla manövrer med kanonen gingo särdeles lätt. Detta 
egentligen för kustbatterier afseelda system medför för
delarne af 1ätthandterlighet, hastig eldgifning, vid
sträckt bestrykningsfiilt och ringa träffyta. 

S:'lsom bevis på, att Krupps ide att upphäfva re
kylen ej daterar sig från gårdagen, och att sällan nå
got nytt finnes under solen, må i förbigående nämnas, 
att man i år vid Santander i sjön funnit en 2 tums 
kanon, antagligen från 14:de århundradet, hvilken i flera 
afseenelen pilminner om våra moderna kanoner; den var 
en pivot-kanon, ty tapparue hvilade i klyka, hvars pivot 
troligen varit fast i fartygssidan, så att rekyl ej fanns. 
Den var en bakladdningspjes af 36 kalibers längd och 
var gjord af smidt jern. 

Den bekanta 15 cm. pansarkanonen rörlig omkring 
den i pansartornets vägg fästad e mynningen, visade 
samma tillfredsställande resultat, som vid de föregå-

l 
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ende tillfällena. Kanonen hade i våras skjutit 450 !>kott 
med fnll laddning. 

Pivot-fjederkanonen var en 8 cm. kanon, hvars 
rekyl inskränktes till 8 cm., medelst 6 par framför 
tapphylsan sittande Belville~jedrar (s. k. tallriksfj eclrar), 
hvilka efter skottlossningen återförde kanonen till sitt 
förra läge, och, för att detta eJ· skulle ske för häftio·t . o' 
satt bakom tapphylsan ett par starka elylika fjeclrar. 
När kanonen skall begagnas som pivot-kanon utan re
kyl, borttagas de främre fjedrarne och en tub påträdes 
kanonen emellan tapphylsan och en på mynningen skruf
vad mutter. 

Dessa ganska kostsamma fö1'3ök voro anordnade 
med särdeles stor omtanke och fortgingo utan minsta 
rubbning enligt det utgifna programmet. :Med de flesta 
af de begagnade pjeserna skötos under båda försöks
dagarne, så att hvar och en hade tillfälle att kunna 
n~irvara såväl vid pjesen som vid målet. Till sist torde 
rörande Krupps kanoner få nämnas, att skjutning med 
den 25 kaliber långa 40 cm. 72 tons kanonen åter för
siggått i slutet af förliden sommar, för att pröf\'a nya 
krutsorter, hvarvid 1acldningen uppgått till 210 kg. 
(= 494: l!.) i 4 karduser, projektilvigten till 802 kg. 
(= 1887 !fJ.) och utgångshastigheten till 516 m. vid ett 
gastryck af 2700 atmosferer. 

III. 

I konstruktionen af Krupps kanoner hafva på de 
senaste tiderna visserligen ändringar skett, men materia
let är fortfarande degelståL Armstrong, som måst både 
modifiera sina konstruktionsprinciper och öfvergifva smi
desjernet för stålet, har med 43 tons kanonen åstad
kommit en särdeles kraftig och välskjutande pjes. Den 
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bebådade 43 tons jemförelsekanonen från 'vVoolwich har 
ännu ej låti t höra af sig och af det stora antal 6" ka
noner af Armstrongs modell, som för engelska flot tan 
genast skulle ansli:·affas och hvaraf \Voolwichs arsenal 
skulle tillverka en del, iiro de, som nu finnas ombonl 
å fartygen, tilh·erh:ade hos Armstrong. Om tillverk
ningen af stålkanoner (och andra vill man jn nu ej 
hafva) bereder svårigheter föt· verkstiicler med så ofant
liga resurser som Wo o l wichs, må man fi nna det natur
ligt om snart en och l1Var, som vill hafva kraftiga tids
enliga kanoner , utan tvekan tillsvidare vänder sig: till 
någon af de 3 stora ka11 onfabrikerna, och då blifver 
endast frågan, hvilkem1era ? men denna frågas afgö 
rande är af ej ringa betydenhet . 

Hvad de mindre pjeserna betr;iffar , t . ex. för S v:e 
rige, gestaltar sig saken annorlunda, t ack vare möjlig
heten att inom landet nu tillverka ett för dem himpligt 
material. P å denna dag fö r ett år sedan lemnades in
för Kongl. Örlogsmannasällskapet en kort redogörelse 
öfver hvad som från flottans sida blifvit gjordt för er
h/illande af kanoner af inhemsk tillverkning, af s. k. 
Martin-gjutstril , samt hufvuddragen af den för dylikt 
ståls framställande följ da metoden.;') 

De åtgftl'tler , som sedan dess blifvit vidtagna, skola 
nu i korthet omnämnas. Den för artilleriet till verkalle 
12 cm. kanon en, en s. k. mantelkanon, d. v. s. en sådan, 
i hvilken kiirnröret ej om gifves af pu c1 rlelståls-ringar , 
såsom fallet är meL1 flottans sam tlige viLl Finspong 
gjorda reffiade kanon er , utan med ett y ttre, påkry mpt 
rör, manteln, äfven den af martinstål, som, baktill gå
ende utanför kärnröret och der 'utgörande skrufmo1lern 
fcir kammarskrufven , framtill har tapparne, hvillm äro 
gjutna i ett med densamma. Med denna kanon börja-

'*) Sidan 55 i Tidskrift i Sjöviise ndet 1882. 
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des skjutningen den 14 Juni förlidet år; den 1 derpa 
följande Oktober voro 700 skott skjutne. Efter 1000 
skott, nästan alla med 3,5 kg. laddning, 5 mm. krut 
och en projektil af 16,7 kg. , hvarvid erhölls en utgångs
hastighet af 480 m. och ett gastryck af oinkring 2200 
atmosferer, had e pjesen ej undergått någon annan nämn
värd förändring, än att kanonens diameter ökats 18/ 10u 

af en millimeter. Då bestämdes, i öfverensstiimmelse 
med ett af 3 artill eriofficerare, på uppdrag af general
fält-tygmästaren, uppgjordt förslag, följande program 
för de pfl ett lofvande sätt började försökens fortsät
tand e : 

1) Sprängskjutning af ofvannämnde 12 cm. kanon. 
2) Tillverkning af en andra 12 cm. kanon och dess 

sprängskjutning, efter 1000 skott med normal laddning. 
3) 'l'ill verkning af 3 st. 8 cm. mantelkanoner och 

profskjutning med 2000 skott hvarclera, samt derefter 
slutligen 

4) Sprängskjutning af 2:ne af dessa 8 cm. pjeser. 
Af detta program är följande redan utfördt: den 

första 12 cm. kanonen är sprängskjuten och den andras 
2:ne hufvuddelar äro nyligen gjutne, en af 8 cm. pje
serna har redan pröfvats med 2000 skott och de 2:ne 
andra iiro nu färdiga till skjutning. 

Artilleriet har dessutom vid Bofors bestält ämne 
till en 15 cm. haubitz. 

Sprängskjutningen af den förstnämnde 12 cm. ka
nonen erbjöd åtskilligt, äfven af allmänt intresse. Efter 
cle nyss omnämnde 1000 skotten skötos 20 skott med 
ökade laddningar, hvarvid gastrycket uppgick till öfver 
3800 atmosferer, utan att kammaren visade någon för
ändring, och ytterligare 20 skott med normalladdning 
för att pröfva några förändringar i mekanismen, hvar
efter kanonen, den 19 sistl. September, sköt med ökad 
laddning och 2:ne cylindrar af tillsammans dubbla pr@· 

22 
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jektilvigten (33,4 kg.) Dervid sprang kanonen och det 
på samma sätt som bandade tackjernskanoner bruka 
springa, llfll' de frestas utöfver deras hållfa sthet, d. v. s. 
i sektionen genom fr~imsta giingan i skrufmodern, och 
underligt var det i sanning icke, då man tänker på det 
enorma tryck, som vid detta skott uppstod i kanonen. 
Den bakre jerncylinclern , den gördlade, blef nemligen 
så hopstukad på längden och så utvidgad öfver lifvet , 
att sjelfva tackjernet hade inpressats i r effiorna. Den 
seelan återfunna tryckmätaren angaf också ej mindre 
än 5500 atmosferer. 

Tager man dervid i betraktande att godset i såväl 
mantelns som härurörets bakre iinda ej var så starkt, 
som det, med den erfarenhet om · dessa delars förd el· 
aktigaste gjutningssätt man r edan nu vunnit, kunde 
hafva varit, måste man i ännu högre grad erkänna att 
det nya kanonmaterialet vid detta tillfälle visat sig 
särdeles lofvande, och artilleriet torde nog med fog 
kunna hoppas att af svenskt material tillverka posi
tionskanoner, som i afseende på effekt och Hitth et (pje
sen vägde blott 1200 kg.) åt·o jemngoda med de blista 
utländska af samma kaliber, i synnerhet so m man ge· 
nom lämplig glödgning och härdning af stålgötena kan 
ej obetydligt höja dessas fysiska egenskaper. 

Äfven 8 cm. fältkanon en, hvars såväl kärnrör som 
mantel äro härdade i olja, har med afseende på mate
rialet motsvarat alla förhoppningar. Den har, som 
ofvan är nämndt, skjutit 2000 skott med reglementerad 
laddning utan att derunder hafva undergått någon för
ändring. 

Flottan har ej hunnit så långt på den nyi~1 slagna 
vägen. Efter det artilleriets försök med' dess 12 cm. 
kanon blifvit utförda, bestäldes, på grund af de vid 
dessa försök vunna resultaten, förliden höst vid Bofors
Gullspong kärnrör och kammarskrufvar till 5 st. 12 

' ·' 
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rm. kanoner, lwilka ej blifva mantel kanoner, utan skola 
förses med stålband i likhet med våra tildre kai10ner. 
Den första af dessa är nu färdig till pröfning, och 
kärnröret till den andre borradt ; innan de andra vid
o·öras vill man afvakta huru försö ken mecl elen förste b ' 

pj esen ut.falla ; - denna har vidgad kamm are och sam-
ma konstruktion pil bakladdningsmekanism en, som den 
Armshon o· nn använd er och som finnes uå Eddas 27 cm. b ' 

kanon. Artilleri et , som äh-en antagit franska kammar-
skrufven, har deremot i de fl esta konstruktionsdetaljer 
Krupp till mönster. 

mirvid ledes tanken ofrivilligt på huru olika för· 
hållandena simile gestalta sig, om de krafter och de 
kostnader, som inom Sverige fortfarande på skiljda håll 
an vändes för konstruktion, pröfning och till verkning af 
kanoner och des. as lavettager, förenades till samarbete 
och gemensamma ansträngningar. Huru det kom sig 
att en for några få år sedan (1878) genom dåvarande 
chefens för sjöförsvarsuepartementet initiativ hos riks
dagen gjord framställning om artilleri-byrå, ej vann 
framgång, iil' här ej lämpligt att vidröra, men det torde 
väl med allt skiil kunna sii.gas, att hvar och en som 
närmare besinnar, hvilken omfattande utveckling artil
leritelmiken på sista tiderna erhållit och som, ej mä
tande vår förmåga med önskningarnes måttstock och 
sålunda öfverskattande densamma, utan oberörd af in
billade föreställningar om syskonvapnets förtryckande 
inflytande, söker att noggrannt göra sig redo för huru 
det kanske inom kort, skall komma att gå meu kon-' . struktionen, experimenten och tillsynen vid tillverk-
ningen af flottans artillerimateriel, han kan väl ej an
nat än Jifligt beklaga, att ett dylikt samarbete emellari 
artilleriet och flottan ej kom till stånd. För dem, som 
känna det så svårt att möjligen höra, det flottan der
igenom skulle gjort största vinsten, bör det väl kännas 
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tröstande, att vinsten ju egentligen ej är någon annans 
än fäderneslandets, och för denna böra alla personliga 
tycken böja sig. Det har nu blifvit så, att man af 
sjöofficeren fordrar mycket, men att begära det han, 
med skicklighet i sitt egentliga yrke, sjömannens och 
den praktiske artilleristens, skall förena de svårför
värfvade egenskaperna af en modern infanterist och 
minör, är mera än mycket; detta veta vi af erfarenhet 
och svårligen kan man vänta, att vid behof bland sjö
officerskåren, ej större än den svenska nu är, personer 
skulle finnas, som förmå konstruera kanoner och lavet
tager. Man bör ej glömma att dertill fordras vidlyf
tiga speciela studier i metallurgi och ej blott omfat
tande artilleristisk kunskap utan äfven utbildad inge
niörskunskap och denna af specielt slag. Med full
komlig visshet är den sistnämnda ensamt ingalunda 
tillräcklig. Vid de 3 stora kanonfabrfkerna finnas nyss
nämnde 3 särskilda faktorer, af hvilka nutidens artilleri
konstruktör nu, så att säga, består, på ett framstående 
sätt representerade, och derigenom kunna de tillsam
mans skapa dessa produkter, hvilka pli ett slående sätt 
visat, att artillerimaterielens åstadkommande numera 
ej är utöfvandet af ett handtverk. 

Huru skall sjöofficeren kunna sätta sig i besittning 
af och finna användning för en eller annan af dessa 
faktorer, till den omfattning, som i hä1· ifrågavarande 
fall är nödvändig, utan att på samma gång upphöra 
att vara sjöofficer annorlunda än till namnet? 

I Frankrike, Ryssland, Österrike och Spanien äro 
konstruktionen af flottans artillerimateriel och försöken 
med kanoner, lavettager och olika krutsorter öfverlem
nade åt en serskild kår, marinartilleriet, i England åt 
artilleriets konstrnktionsdepartement. I Sverige finnes 
intet annat i detta hänseende bestämdt, än att, enligt 
§ 6 mom. l c af gällande instruktion för kongl. marin-
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förvaltningen, det tillkommer denna myndighet att be
sörja, bland annat, anskaffningen af de för sjöförsvaret 
erforderliga skjutvapen, ammunition, ankare, kettingar 
m. m., äfvensom sådana förnödenheter, som med större 
fördel för kronan kunna anskaffas af marinf'örvaltnin
gen än af vederbörande stations-myndigheter eller be
fålhafvare för afdelning af flottan och om hvilkas till
handahållande dessa i följd häraf ega till kongl. marin
förvaltningen göra framställning. 

Ginge deremot artilleriets och flottans arbeten för 
åstadkommande af artillerimateriel hand i hand, för
enades de båda vapnenas för ändamålet tillgängliga me
del hvarigenom dessutom särskilclt utbildade artilleri-' . 
ingeniörer skulle kunna permanent engageras, skulle 
arbetet kunna erhålla en mera sjelfständig natur, den 
tvungna efterapningen af utländska typer, med en eller 
annan mer eller mindre lyckad ändring, möjligen und
vikas, de kostsamma experimenten kanske förenklas, 
med ett ord, ändamålet på en rakare och enklare väg 
vinnas samt en högst vigtig, hittills och fortfarande 
opåaktad förd~l uppnås, nemligen enhet i materielen. 

Betydenheten af den sistnämnda torde ej nog kunna 
framhållas. Utom det att den ekonomiska fördelen af 
samarbetet sålunda ej tillvaratages, hafva derjemte olä
genheter uppstått, hvilka vid krigstillfålle kunna blifva 
ganska menliga, i det vi, för att ej nämna den omstän
digheten, att för pjeser af lika kaliber begagnas till 
sjös och till lands olika krutsorter, ej hafva på något 
af våra fartyg en enda reffiad kanon, som kan skjuta 
med artilleriets projektiler till motsvarande kaliber. 

Till slut några uppgifter rörande flottans artilleri
materiel under detta år. 

Kanonbåten Eddas 27 cm. kanon, gjord hos Arm
strong, har blifvit levererad och å härvarande varf har 
skjutits med densamma dels med 35 mm. krut för att 
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bestämma laddningarne till granater, dels med en ladd
ning af 93,6 kg. (220 if/.) prismatiskt krut för att, samti
digt med skjutning mot tafla, utröna den utgång-shastig
het, som med nämnde laddning erhålles och hvilken upp
gfir till 546 meter. Ritningarne till denna kanons hy
drauliska lavettage blefvo faststäida den 18 sistlidne 
Augusti. 

Seclan det vid Torsebra krutbruk tillverkade 35 
mm. krntet, som göres af flottan tillhörigt styåekrnt, 
visat sig liimpligt för 27 cm. kanonen M,i76, hafva ladd
ningarne till nämnde l\anon blifvit bestämnda. Kulans 
utgångshastighAt är omkring 424 m. och granatens 
460 m.; behofvet af sistniimnda ln-ntslag iir i det när
maste ~fyldt. Några nyanskaffningar af kanoner eller 
lavettager hafva ej egt rum. 

Arsberättelse 
af föredraganden*) i 4:e vetenslmpsldassen inom 

J{ongl. Örlogsmannasällskapet år 1882. 

Från urminnes ticler rälmar sjöfarten sina anor. 
De äro iilch·e tin historien. Hva1je folkstam, som hade 
sin hemvist vid vatten, begagnade sig tvifvelsutan af 
konstgjorda medel, får att, om än i ringa grad, med 
dess hjelp nnclerliitta Ramfårdseln. Sjöfarten utveckla
des dock långsamt, och det var endast Hings stränder 
och öfver smalare vattendrag, som man framträngde på 
den våta vägen. Men ju bättre farkoster man lyckades 
förskaffa sig, desto djerfvare blef seglingen. Kunskaps
begäret och iifventyrarelustan förde menniskan på allt 
vidsträcktare utflygter till sjös, och vinningslystnaden 
clref mången öfver vidsträckta hat. 

Väl höll man sig ännu helst längs kusterna, men 
vi se redan fenicierna oförväget plöjande Medelhafvets 
vågor ja, t. o. m. vågande sig utanför Gibraltat. 

Nordiske vikino·ar fruktade icke heller de okända ,., 
hafven. Det iir förunderligt, hurusom den tidens sjö
män fmmo sin väg till aflägsna länder utan annan väg
visare lin stjernorna, som dock alltjemt förblefvo de
samma, medan allt på jordens yta var främmande och 
nytt för den cljerfve seglaren. 

Emellertid nådde fartygens byggnad en långt tidi
o-are fulländnino- än kännedomen om vägarne till sjös. 
b "' 

Upptäckten af kompassen gaf anledning till ett storar-
tadt omslag inom sjöfarten. 

*) Löjtnant R. Nissen. 
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Viss om att råka vägen tillbaka till hemmets strand, 
kunde man nu utan fruktan våga sig ut på det vida 
hafvet. Kunskapen om jordens form föranledde begag
nandet af stjernvinkel-mätare. Uppfinningar och upp
t~ickter följde hastigt på hvarandra, och samf~irdseln öf
ver hafven blef en allt vigtigare länk i folkens kultur. 
Alltjemt gjordes förbättringar genom otaliga nya, ofta 
dyrt köpta erfarenhetsrön. Att finna sin väg öfver haf
ven blef ett studium, en vetenskap. .Denna fick ny nä
ring i [mgans och elektricitetens tidehvarf. 

Tack vare den storartade tillgodogörelse af dessa 
miiktiga krafter, som det menskliga snillet i detta år
hundrade åvägabragt, hafva nya v~igar mellan haJven 
blitvit funna och framstälda. 

Med berättigad stolthet skall Sveriges folk alltid 
minnas, [att :N.O.-passagen blifvit utförd af dess söner. 
Suez-kanalens villsignelsebringande följder iiro lifiigt upp
skattade, . och genomgriifvandet af Panama- och Korin
thiska näsen gifver anledning att hoppas på icke mindre 
vackra resultat.*) 

På sista ticlen hafva i utlandet en mting cl nya me
toder och instrument sett dagen, hvillms praktiska an
vändbarhet alltmer och mer vunnit förtro ende. Engels
männen försöka, i sin sträfvan att göra beräkningama 
så korta och enkla som möjligt, att medelst hjelptabel
ler förenkla den astronomiska navigationens pro b lem, 
hvarför en mängd broschyrer i denna genre finnas in
om den engelska literaturen, ja, säkert mer än nåO'ot 

"' annat land kan uppvisa. 

V år egen nautiska literat ur, så torftig den annars 
är på I'lyheter, kommer dock äfven att inom kort riktas 

iii) Pauama-kanalens ungeflirliga riglning går i N.N.O. och S.S.V, 
längden blir 73 kiL -meter, bredd en i allmänhet 22 meter och djupet 
8,). a 9 meter. K orintisl;a kanalen siwile ·få en bredd a f 44-48 
meter och 5 - 6 meters dj up. 
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med ett arbete af en svensk navigatör*), hvilket antagli
gen skall skänka all heder åt dess författare. De me
toder till ortbestämning, han anför, lära oss att finna 
longituder genom höjder af himmelskroppar i närheten 
af meridianen och latituden, då himmelskroppen är nära 
första vertikalen, således just vid de tider, då man i 
allmänhet ansett dylika höjder minst andvändbara ja, 
snart sagdt, vilseledande för nämnde ändamål. De ifrå
gavaramle metoderna hafva dessutom den stora fårdelen 
fmmför många andra, att de under en följd af år varit 
af författaren sjelf försökta på bans långa resor och 
lenmat goda resultat, någonti11g som icke alltid är får
hållandet med nya metoder, hvilka, tillföljd af en del 
praktiska svårigheter, som på sjön kunna uppstå, stun
dom blifva minclre användbara. 

Af de personer, som under senare år mest gagnat 
navigat.ionen, intager emellertid sir William Thomson 
o betingad t främ sta rummet. Hans uppfinning af lod
n-ingsappa?·ate·r der djupet utrönes genom vattentrycket, 
kontpass med roterande kompensatorer i nakterhus af 
deflelctor m. fl. instrument, hans nautiskt-astronomiska 
metoder, bhmcl hvilka "latitudens bestämmande genom 
höjder nära första ve,rtikalen" torde vara den fömäm
sta, hans snillrika föredrag i en mängel frågor inom sjö
väsendet, allt vittnar om hans stora intresse och out
trötliga nit för navigationens fullkomnande. Detta är 
så mycket mera beaktansvärclt, som han till yrket ej är 
s1oman. Sir William Thomson är nemligen professor i 
naturvetenskap vid universitetet i Glasgow. 

I frågor rörande kompassens deviation och kompen
sering togo engelsmännen initiativet, och torde Flin
clers, Ac1·y, Evans och Smiths mest hafva arbetat i detta 
~imne; dock måste er kännas, att fransmännen på sista 

ii<) Sjökapten J. \1. Wretman 
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tiden bö1jat täfla med de förra och ti-ambragt vackra 
arbeten och instrument. Kaptenen i franska marinen 
Fournier har härvid mycket gagnat med sin insigtsfnlla 
verksamhet. Tack vare dessa mäns nit och sträfvan kan 
man numera i flesta fall, när som helst på sjön beräkna 
deviationen får sina kompasser, utan att svänga farty
get, fårutsatt dock att kompassernas deviationskoefficien
ter äro kiinda genom,en fåregående deviations undersök
ning. Att deviationen genom dylikt beräkningssiitt ej 
alltid för alla kurser blir fullt korrekt på graden ma ej 
förringa metodens användbarhet. På sådana trakter 
af oceanen, der tjocka och mulen himmel ofta fårekom
mer, så att en himmelskropp ej tillräckligt Iäno·e är syn
lig , får att man skall hinna utföra en krinO"s;änO"nino· 

b b 0 ) 
der är nyssnämnda kalkyl af ovärderlig nytta. 

Många förtjenstfulla arbeten hafva äfven blifvit nt
gifna af personer, tillhörande österrikiska marinen, ja, 
man kan tvifvelsutan våga påstå, att arbetsamheten i 
den rigtningen står högre der än inom andra mariner. 
Särskildt fårtjenar att omnämnas professor E. Gelcich, 
f. d. sjöofficer, hvars outtröttliga verksamhet i många 
skilda grenar riktat navigationsvetenskapen. Linieskepps
löjtnanten J. Peichl intager iifven en framstående plats. 
Hans universal-kom pensm·ingsmetocl och kon trollkom _ 
pass äro snillrika och betydelsefulla i1ppfinningar. De 
vackra metoderna att genom logaritm-proportionalparter 
bestämma felen i longitud och latitud hafva sitt ursprung 
från detta land. Dessa metoder, närbeslägtade med 
Sumnerska metoden, emotse antagligen en vacker fram
tid och komma nog inom kort att blifva navigatörens 
mest använda beräkningar. Snmnerska metoden är elen 
bas, hvarpå de flesta nyare metoder grunda sig, och 
lenmar ett rikt fält till variationer, såväl för heriilmin
gar som konstruktion i sjökortet, hvarfåre kapten Swm-
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ner med skäl har förvärfvat sig navigatörens evärdliga 
tacksamhet. 

K1·onomcter-stttclienw hafva äfven egnats mycken 
uppmärksamhet inom utlandet . Sjelfva tillverkningssät
t et at kron ometrar har betydligt gått framåt på sista 
tiden. Det är tillfredsställande för oss att en vår lanels
man i London har löst flere svåra pro b lem h~irvidlag, 
och torde han för närvarande vara en af de främsta 
kronometerfabrilmnter. Men ännu äro icke alla de svå
righeter och menliga inverkningar, som uppst å till fåljcl 
af temperaturföriinchingar, stötar m. m. till alla delar 
häfda. Dock har man lyckats utfinna fo rmler, genom 
hvilka kronometrarnes tillförlitlighet ganska noga kun
na utrönas. För detta ändamål kräfvas sorgfälliga jem
förelser kronametrarue emellan (då fl era sådana finnes) 
samt ett noga aktgifvande på temperaturens vexlingar. 
Till och med en mindre god kronometer kan på detta 
sätt lemna nöjaktiga resultat, äfven uneler en ganska 
lång resa. 

Deremot gifves inom navigationen en annan afdel
ning, som rönt alltför ringa uppmärksamhet, synnerli
gast från sjömannens sida, och detta är tidvattnets och 
st1·ömmarnes egendomliga natur och inflytelserika fö'ij
der. Ehuru engelsmäunen ~iro de enda, som lemnat 
navigatören medel i hand att, åtminstone på Storbritta
niens kuster, lära känna lagarna för tidvattnets rörelse, 
torde man kunna s~iga, att ännu finnas många luckor, 
ännu är mycket okiindt. Länge har nog äfven elen sven
ske sjömannen känt behofvet at kunskap i detta ämne, 
men fårst på sista tiden har en och annan kommit till 
medvetande om, att man utan någon svår kalkyl, kan 
med tillräcklig noggrannhet bestämma, huru strömmen, 
verkar på tartygets väg genom vattnet. Det vilseledan
de antagandet, att strömkantringen alltid sker samtidigt 
som högt och lågt vatten på stället inträffar, kan väl 
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näppeligen numera göras at någon bildad navigatör. 
Man torde dock ej säga för mycket, om man påstår, 
att ännu många navigatörer äfven bland de yngre, ega 
alltför ringa insigt i denna gren af navigations-veten
skapen. Det vore derför önskligt att navigatören mera 
än nu är fallet gjorde sig förtrogen med lagarna för 
tidvattnet. Bristande kunskap uti detta ämne, äf
vensom uti det iinnu vigtigare, kompassens deviation, 
torde säkerligen hafva föranledt många af de 2440 
skepps brott, som i medeltal årlig 1m tima. 

Den lifliga verksamhet inom navigationens område, 
som under de senaste åren egt rum, tillåter endast en 
öfversigtlig redogörelse af nya metoder, uppfinningar, 
förbättringar och förändringar inom dess olika grenar. 

Hvad serskildt beträffar astronomiska navigationen 
riktas den samma i andra land tidt och o±ta med nya 
och forbättrade räknemetoder. Att tillfredställande re
dogöra för någon större del af dessa kan naturligtvis 
här icke komma i fr:1ga, så mycket mer som jag hyser 
en vann önskan att framdeles kunna samla dem till ett 
sammanhängande helt. Det torde äfvenledes blifva bå
de alltför vidlyftigt och ensidigt att här utförligare be
handla ett ringa antal, hvarfor jag inskränker mig till 
den flygtiga beröringen af detta ämne, som redan är 
gjord. 

Den tert·esta navigationens nyare instrttment anser 
Jag mig deremot böra något närmare omnämna, sedan 
jag dock lenmat en fullständigare öfversigt om Lots
och Fyrväsendets verksamhet inom vårt land under de 
tvenne sista åren samt afgifvit en berättelse om det vig
tigaste, som inom k. svenska Sjölcarteverkets och Nautisk
meteorologiska byråns område på sista tiden förekom
mit. 

Till slut vill jag ock anfora något om de väsentli
gaste nyheterna inom den nautiska literaturen. 
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Lots- och .Fyrväsenflet. 

Beträffande de förändringar och nya anordningar, 
som under senare åren vidtagits inom lotsverket, vore 
mycket att i detalj omnämna, men tillåter jag mig att 
blott i hufvudsak antyda förhållanden, såväl hvad per
sonalens ordnande vidkommer, som ock de väsentliga 
förbättringar och tillgodogöranden af nya uppfinningar 
inom fyrväsendet, hvilka dels redan införts eller ock 
äro afseelda att inom kort träda i verksamhet, samt 
slutligen några uppgifter rörande lifräddningsanstal
terna vid rikets kuster. 

Personalen. 

Enligt den reglering af lotsverket, som, i öfver
ensstämmelse med Kongl. Maj:ts den 15 Februari 1881 
meddelalle beslut och de i sammanhang dermed utfär
dade nya lotsförordningar, under nämnda år egt rum, 
uppgick den vid lotsstyrelsen och lotsverket den 31 
sistlidne December i aktiv tjenst anstälda personal till 
följande antal: 
'l'ill styrelsen, dess kansli samt kammar- och fyr

ingeniörkontor hörande embets- och tjenstemän, 
förutom extra biträden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 

Lotskaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
Öfverlotsar af l:a grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 

D:o af 2:a grad, fyrmästare, ännu i tjenst 
q varstående lotsåldermän samt uppsyningsmän 
vid lifräddningsanstalterna . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 

Betjening vid lotsinrättningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 
D:o , fyrinrättningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 
D:o , lifräddningsinrättningen, förutom dem, 
som jemväl tillhöra lotsinrättningen . . . . . . . . . 115, 

hvartill komma uels å lotsverkets tvenne ångfar.tyg: 
Befälhafvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Styrmän, maskinister m. fl ........... , . . . . . . . . . 16, 
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dels på öfvergångs- eller indragningsstat uppförde : 
Lotsåldermän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 
Lotsbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 
dels ock: 

Kockar och extra biträtlen å fyrskeppen, extra fyr
vaktare, besättningen å lotsfartyget vid lVIalm ö 
samt lärare och lärarinnor vid lotsbarnskolorna 32. 

Summa 1282. 
Bland embets- och tjenstebefattningar inom styrel

sen har ingen annan förändring egt rum, än att, sedan 
K . . M:t beslutat att i sammanhang med indragning af 
förut varande 3:ne distriktchefsbefattningar, en inspek
tör skulle å styrelsens stat uppföras, sådan tjenstebe
fattning blifvit tillsatt. 

Genom nådiga brefvet af den 15 Februari 1881 
och tjenstgöringsreglementet för lotsverket af samma 
dag bestämdes, att rikets kuster och n;irliggandc far
vatten skulle, i afseende å uer belägna lots- och fyr
platser samt lifräddningsanstalter för skeppsbrutne, 
från och med den l April indelas i 8 områden, be
nämnda lotsfördelningar, en h var under chefskap af en 
lotskapten och en öfverlots af l:a graden si\so~1 när
maste man och ställföreträdare, hvaremot den förra 
indelningen i tre lotsdistrikt och femton lotsfördelnin
gar skulle upphöra. 

Namnen på och gränserna för de nya fördeinin
game bestämdes sålunda: 

Luleå fördelning: kusten från Torneå elf till grän
sen mellan landskapen W esterbotten och Ångermanland; 

Sundsvalls fördelning: kusten från nyssnämnda 
gräns till gränsen emellan Gefleborgs- och Upsala län; 

Stockholrns fördelning: kusterna af Stockholms samt 
Upsala län och sjön Mälaren; 

Norrköpings fördP.lning: kusten från gränsen emel
lan- Stockholms och Södermanlands län till gränsen 
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eru.ellan Tnnaläns och Stranda härader af Kalmar län 
jemte sjön Wettem; 

Kalmat· fördelning: kusten från Stranda härads 
norra gräns till gränsen emellan Blekinge och Skåne 
samt ku~ten af Öland; 

Jlialmö fördelning: kusterna af provinsen Skåne; 
Götebot·gs fördelning: kusterna af Halland och 

Bohus län samt sjön vV enern; 
Gotlands fördelning: kustema af Gotland med till

hörancle öar. 
Samtidigt med de nya lotsförfattningarnas tillämp

ning upph(irde ock det för särskild person inom lots
verket utfärdade förordnande att vara "Inspektör öfver 
lifräddningsanstalterna å rikets knster", och skulle 
denne tjenstemans förre åligganden skötas af lotskap
tenerna inom deras respektive distrikt. 

Fyt·inrättning oeh sjömiit'ken. 

Uti Tidskrift i Sjöväsendet år 1877 finnes intaget 
en beskrifning å den s. k. von Ottet·ska klippfyrappa
raten, sådan den då var afsedel att användas å fyrar, 
för att medelst tecken efter :Morse's telegraf-alfabet 
särskilja dessa och dessutom vid behof kunna signa
lera nattetid. Nämnde tidskrift för 1879 innehåller 
jemväl åtskilligt om denna apparat samt utdrag af de 
särskilda komiteernas i Tyskland, England och Sverige 
lofordande omdömen i de rapporter öfver försök dermed, 
som de haft att till sina respektive styrelser afgifva. 
J ag inskränker mig derföre till att bemärka, vidkom
mande nämnda sinnrika konstruktion, att densamma, i 
väsentlig mån förbättrad, numera kommit till ganska 
stor användning, enär på icke mindre än 17 st. af fy
rarna vid våra kuster densamma blifvit applicerad för 
att nattetid kunna vägleda fartyg i svåra farvatten 
och passager. 
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. Med tillhjelp af denna apparat har det blifvit möj-
hgt att nattetid angöra ankarsättningar och ingå i 
hamnar, der förut, sedan mörkret inträdt eJ· ens de 
d' ' • Jerfvaste lotsar kunnat införa fartvo· · och på flel"' .. o' (t. 

platser, der utrymmet det medgifver, kan num era en 
ti.lltagsen manövrist , tack vare denn a vackra uppfin
nmg, utan fara kryssa med segelfartyg in på ankar
platsen. 

De icke obetydliga kostnader, som genom uppfö
rande och underhåll af fyrbyggnader, bostäder samt 
aflöning åt fyrbetjening förorsakas vid fyranl:icro·nino·ar . . • "oo o ' 
hafva l sm mån hindeat nppföeandet af fyrar vid de 
svenska kusterna i den omfattning, som varit önskvärd, 
helst i vårt fyrsystem, till följd af kusternas beskaffen
het och de vidsteäckta skärgåedarne, bör ingå ett stort 
antal smärre ledfyrar. Dessa kostnader hafva hittills 
i blott ringa grad kunna inskr;inkas genom användande 
af minsta möjliga antal fyrbetj ening ; men äfven .vid 
den minsta fyr har dock alltid erfordrats en fyrvak
tare, enär hvarje hittills använd fyrlampa, till följd af 
vekens småningom skeende förbrännin cr och kolnincr 

o O O ' 

lagans deraf föranledda minskning samt föränclerlio·-
heten i lufttillgång m. m., nödvändigt kräft tillsyn o~h 
skötsel, icke blott unuer sjelfva fyrningen, utan ock 
under loppet af dagen. Det har derföre länge varit 
ett önskningsmål att erhålla en fyrlo.mpa af den be
skaffen~et, att tillsyn å densamma endast med längre 
mellant1cler vore af nöden, utan att lysämnet bliiver 
alltför dyrt och svårt att anskaffa. 

I detta hänseende ligger naturligtvis närmast till 
hands att använda vanlig lysgas; men dess begagnande 
måste, åtminstone tillsvidare och intill dess åtskilliga< 
tekniska svårigheter, med hvilkas bekämpande man utom
lands alltjemt arbetar, blifvit öfvervunna, begränsas till 
sådana platser, der lysgas tillverkas för allmännare 
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bruk och gasledning ntnn alltför stor kostnad kan åstad
lwmmas. 

Äf,:en om tillsynen af en s<'l.llan fyrlåga blir jem
förob cvls btt, liirer <l ock ej betjen ing föt· daglig sköt
sel af den sam ma lz nnn a und varas . 

Den i T_ysklaHd för nttgm Ctr seelan gjorda upp
finning af boj ar, innebiUlande komprimerad gas, som 
knm1e brinna oafbru tet utan ny j)åfvllnino· umler länoTe • v :""? n 
tid - 30 till GO daga r eller längre -och hvilken upp
finning pröfvats i fl era land och äfven i Sverio·e inne-o' 
bar ett stort steg framå t i så måtto, att fyrbetjen in o· 
i ,·anlig ordning derigenom kunde helt och hållet um~ 
varas; men lle icke obetydande kostnader och svårig
heter, som voro förenade med den komprimerade ga
sens transport till ort och ställe, samt påfyllning af 
bojen, hafva visat, att detta system mindre lämpade 
sig för sådani:t smjrre ledfyrar, so m hos oss äro så be
höfliga, än fö r vissa större fyrplatser, der gasbehiillarne 
kunna göras så stora eller anbringas i sådant antal, att 
gaspåfyllningen kan inskränkas till en gång om året. 

Efter att en längre tid hafva experimenterat med 
den s. k. TYilanclerska lampan, hvars olämplighet för 
ifritgavarande ändamål konstaterats, fästes uppmärk
samheten 1880 vid, att i handeln utbjöds en s. k. "tam
burlam:pa" för gasol ja, konstruerad för öfvertryck och 
brinnande utan veke. Fyringeniörkontoret, so m upp
märksammat uppfinningen, l ~it t illverka en försöksappa
rat efter denna ide. Ehuru apparaten var temligen illa 
gjord, visade den sig dock så tillfredsst ällande, att be
ställning af en omsorgsfullare "' sammansatt fyrapparat 
efter samma system ansågs böra göras hos en skicklig 
fabrikant, *) för anställande af mera omfattande försök. 

*) Instrumentmakaren G. W. Lyth i Stockholm har förfärdigat 
dessa fyrlyktor med roterande bl;inkapparater och dervid lyckats att 
på ett sinnrikt och praktiskt siitt lösa den svåra uppgiften om brän
narens konstruktion . 

23 
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Sedan man vid dessa lyckats utröna sättet att mo· 
difi.@ra tillströmningen af gas under olika t ryck, samt 
huru sotbildningen lättast kunde undvikas, blef den 
sålunda förbättrade gasolje-fyrapparaten profbränd un
der längre tid, utsatt i fria luften för regn och blåst 
och visade sig under flera veckors oafbruten bränning, 
natt och dag, i alla hänseenden tillfredsställande. 

Slutligen blef fyrapparaten, för att praktiskt pröf
vas, den 23 September sistlidet år uppsatt å skäret 
V exlet i Furusundsleden och befann s under höstmåna
derna fullständigt upp fy Ila fordringarn e på en gud 
mindre ledfyr. 

Ehuru denna fyr var törsedd med mörkröda rutor, 
befanns elen lysa klart och skarpt på 4,5 a 6 minuters 
afståncl samt clerutöfver under särdeles gynnsamma för
hållanden. 

Åtskilliga försök hafva ock utförts med använ
dande af samma belysningsmetod å flytande bojar, och 
ehuruväl under någon tid en mindre sådan hölls lysande 
på prof och rätt väl syntes fylla sitt ändamål, när den ej 
var utsatt för starkare sjögång, kan ännu icke i detta 
hänseende något nöjaktigt resultat anses vara ernått. 

H vad angår kostnaden för ifrågavarande fasta fyr
apparaters anskaffning, lyshållning samt tillsyn, har 
hittills vunnen erfarenhet gifvit vid handen, att en 
gasolje-fyrapparat, afseeld att uppsättas på land och 
hvars låga hålles brinnande oafbrutet under 8 a 15 
dygn, i anskaffning i allmänhet icke bör kosta mera 
än 200 kronor, och att gasoljeförbrukningen under denna 
tid ej kostar mera än 1,62 öre i timmen. Fullständig 
sådan fyrstation med alla behöfliga inventarier samt 
särskild förvaringsbod för gasolja m. m. kostar i an
skaffning omkring 1100 kronor; och årliga omkostnaden 
för dess underhåll och tillsyn - fyrningen inbegripen 
- bör ej öfverstiga 200 kronor. 
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Genom · applicerande å dessa fyrar af s. k. "Sjelf
t·ote1·ande blänkappa1·atct·" af' extm fyt·ingeniö1·en L. F. 

L indbergs uppfinning hafva de redan i och för sig viir
defulla små ledfyrarne ernått en betydelse, somnäppe
ligen kan för högt skattas. 

Uti denna s-innrika apparat åstadkommes ett om
vexlande tindrande rödt och hvitt sken af omkring l 
selrunds varaktighet, derigenom att 2:ne röda glas di
rekte kringvridas af fyrlampans egen värme. Det bör 
således ej ifrågakomma någon förvexling af dessa, ofta 
på helt låga skär i farleden uppförda fyrljus och ankar
lanternor eller andra sken. 

Prisbillighet spelar naturligtvis en stor rol, och då 
till hvad jag förut anfört - beträffande anskaffnings
och underhållskostnaden, - kan läggas följande jem· 
förelser, torde med visshet kunna antagas, att fyrar af 
omnämnda slag komma att gå en verkligen lysande 
framtid till mötes. 

Enligt en i kongl. lotsstyrelsens underdåniga be
rättelse för år 1881 införd tablå öfver värdet af en del 
äldre fyranläggningar (med bostäder för fyrbetjeningen) 
visar sig anläggningskostnaden vara följande för nedan· 
nämnde fyrar med lysvidd närmast jemförlig med den 
omnämnda "gasoljefyren med blänk", nemligen: 
2 vid Ratan med 5' lysvidd klar luft 6227 kr. 
l , Simpnäs klubb , 8' , , 11760 , 
l , Näskubben , 5' , , 6303 , 
l , Bokö , 5' , , 5315 , 
l , Ledskär , 5' , , 7797 , 
l , Faludden , 8' , , 46406 , 
1 , Marstrands hamn 8' , , 16505 , 
l , Furön 51 å 8' , , 22331 , 

etc. etc. 
Af dessa i år anlagda s. k. gasolje-fyrar finnas 

redan i verksamhet: 
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11 st. i Stockholms skärgård (Röko , Söderhiill , Rot
holmen, Långholmen , Yxbammars-lmbben. Giilnö
port, Brödstycket, Kodjnpet , Oranieholm e1;, Vexlet 
och Kapel skär), alla fö rse(lda med Lin d!Jr rgs sjclf-
1'0fe1·andc blänkapp and sa m t 

2 st. derstädes utan denna inriittnin o·. 
b 

6 st. i sjön Mälaren (Långhällsutlcl, Ridö Pilskär. Kol-
sundet, Fagerö, Eclebygnmd och rl'orpagn~ mlet) 
med niimnde blänkapparat. 

l st. vid Öregrund (Tolföregrnndet med cl:o). 
Efter all sannolikhet komma inom ];ort flere så

dana att uppföras på vestra kusten, ti ll tj enst för kust 
farten och fisket dershides. 
. Denna sorts gasoljefyr, förs edd metl Lindbergs 

SJelfroterande apparat, ];:ostar med all t t illbelJö r 400 
kronor. I-Hiruti dock ej inberiilmadt behuflio· stilll-o 

ning eller byggnad och s:l dant rnel'rt. 

(Forts.) 

Jemförelse mellan de engelska och franska 
pansarflottorna. *) 

E nligt Kongl. Örlogsmannasällskapets stadgar har 
jag att nedliigga det mi g, anförtrodda ordningsmanna
embetet, med företh·ag i någo t till sällskapets omfatt
ning höran de ~imne, hvilket jag nu går att fullgöra. 

D,l j ag h ~ir på denna dag, fö r 3:ne år sedan, netl
lade (ld mig anförtrodda ordningsmanna-embetet, hade 
jag till flill e att yttra mig öfver en viss fartygstyp 
inom engelska marinen eller den af ucomus'' klass, 
med anh~(luing af frågan för dagen, i/pansar eller icke 
pansar "; denna fråga är visserligen ännu ej löst , men 
man fit r stöd för den åsigten att tiden för afläggande 
af pansarsky eld synes än mera aflägsen än då, dels af 
de stora förbät.tringar pansaret fått, som skydd, sedan 
den tid en, dels af det stora antal pansarfartyg, som 
nu byggas inom nästan alla mariner. 

Inom alla maritima nationer har franska nationens 
h aftutveckling och offervillighet på sista åren, att 
siitta sin flotta i ett för landet betryggande tillstånd, 
vii.ckt en viss uppmärksam het, ej minst afhandlad i den 
engeLska pressen, och kan det ej vara utan intresse att 
sammanstilila och jemföra Englands och Frankrikes 
pansarflottor, hvilket jag beder få göra, med framläg
gancle af bifogade uppgifter, upptagande fartygens 
namn, ('art, pansarets tjocklek och bestyckningen; dessa 
uppgifte r böra vara fullt tillförlitliga, då de blifvit afgifna 
af engelska amiralitetet i April detta år. F rån dessa 
uppgifte r , äro, som synas, uteslutna alla de äldre pan
sar- och pansarklädda fartygen. 

J ag beder ä f ven få framställa en del af de resul
tater, som jemförelsen emellan dessa nationers pansar
flottor kan gifva anledning till. 

*) Anförande på Kongl. Örlogsmann asiillsl<apets högtidsdag den 

15 November 1882, af komm .-kapt. m. m. A. Lind af Hageby. 
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England. 

- ""J l' ansar 
Bestyckning. ~ i c m. ;::;. 

Fartygens namn. ~· :::-: ~I "S'.. ;;-:: 
ä =~ l"'"' Slag. >-'•(""'" ,...... d 

<t>~ m o :.1 et) <b o 
>o . c;' ? t;' 

Intlexil!Je 13,8 61 t43 s u tons. 
Majestic 13,8 61 [43 38 lons 4· (j tum 2. , 

·~Colossus 14 46 t41 43 (( 4· 6 (( 2. 
*Aj ax l 

13 46 t41 3i (( 4· 6 (( 2. 
*Coll ingwood 15 J-46 t36 ' 43 « 4· 6 (, 2. 
* Ag:un e mnou l 

13 46 t33 34 « 4; l) (( 2. 
Dreadnought 14,5 36 36 38 lo u s. 
Thund Prer 13 ,4 !36 3() 38 (( 

D evasta t i on 13,8 36 36 35 « 
*Couqneror 13 no t30 43 ton s 2, 6 tum 2. 
Neptune 14 3() 33 38 « 4, 12 tons 2. 
Superb 13,5 31) 26 18 tous. 
Belleisle 12 30 26 25 (( 

Alexandra 15 30 2U 25 tons 2, 18 tons 10. 
Rupert 13,5 28 36 18 ~ 2 6 tum 2. l Temeraire 14,0 28 20 25 (( 4. 18 tons 4. l Orion 13,5 26 30 25 tons. l Hot spur 1215 26 t28 25 (( 

*Imperieuse 16 t26 t20 18 tons 4, 6 tum 6. 
*W arspit e 16 r26 t20 18 (( 4, 6 (( 6. 
Northampton 13 23 20 18 (( 4, 12 lous 8. 
Nelson 14 23 20 18 (( . 4, 12 (( 8. 
Herenies 14,7 23 20 18 tons 8, 12 tons 2, 6~ tons 4 
Sharmon 12,3 n 20 18 tons 2, 12 to ns 7. 
Sultan 14 23 15 18 (( 8, 12 « 4. 
Triumph 14 20 15 12 tons . 
Swiftnre 13,4 20 15 12 (( 

Iuvinc:ible 14 20 15 12 (( 

Iron D~:~ke 13,5 20 15 12 « 
Audacious 13 20 15 12 « 
Monarch 14,9 18 26 25 tons 4, 12 tons 2, 6} tons J 
Polypliemus - - - - -

Kustförsvars-
fartyg. 

Glatton 12,1 30 26 25- tons. 
Gordon 11 20 26 18 (( 

Hydra 11 20 26 18 (( 

Cyclops 11 20 26 18 (( 

Hecate 10,9 20 26 18 (( 

Sutnma, 

Ett skepp för 1881 och 1882 beviljadt. 

* Under byggnad. t Compoundpansm· 

l > 
::l 

l ~ 
4 
6 
fL 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
6 

16 
4 

12 
4 
8 
41 

~~ l 
lO 
12 
12 
14 
9 

12 
lO 
10 
lO 
lO 
10 
7 

-

2 
4 
4 
4 
4 

260 
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Ft·nukrike. 

':r] l'ansar Bestyckning. "' i ~ cm. 
---

Fartygens namn. ~· ~ ~'"O~ =-: <: ............ ,...-,; 
:>;'" :U'. l ~~ Slag. 
" o ~ g- ro g 

>o . c;' ;:l ' 

·::: Amiral Eaudin 15 55 42 75 tons. 
.,,,Formidable 15 55 42 75 " 
'1'Uaiman 14,5 t5l t46 72 « 

*'lndomplable 14,5 1'51 t46 72 « 
·:::Requin 14,5 j-51 r4G 72 (( 

'''Terrible 14,5 t5l t46 72 (( 

'''Amiral Dupe rl'() 14,5 55 40 4& (( 

''' Foudroyant 14,5 :l8 31) 48 tons 4, 20} tons 4. 
;::.OCvastat io n 14.6 38 30 48 (( 4, 20J « 2. 

lteclouln.ble u;? 36 30 20~ tons. 
'''Dugnescliu 14 t 26 t20 14 tons 4, 7{ tons l. 
''' Hanban 14 [26 t20 14 (( 4l 7" • (( l. 
'*Bayarcl 14,5 t26 t20 14 (( 4l 7i « l. 
'''Turen n e 14,5 t26 [2U 14 (( 4, 7• 

' " l. 
'*lliage nta 15 48 « 2l 20~ (( 2. 
'"Hoche 1415 48 tons. 
* Marceau 14,5 48 « 
·:!: N eptune 15 48 tons 2, 20~ tons 2. 

Golbert 14 ,5 23 16 20~ " 8,14 (( l. 
Trident 14 ,5 23 16 20; (( 6, 14 (( 4. 
Hichelien 14 23 16 20l (( 6, 14 (( 5 
Frieeliand 18,3 :!3 16 20~ tons . 
Mare n go 1:ll3 23 16 20} tons 4, 14 lons 4. 
Suffren 13 a 23 16 20i (( 4, 14 " 4. 
Oc{;an 13,8 "23 16 20j (( 4, 14 « 4. 
L 11 Galissoniere 12,5 15 12 14 •. 6l 7• " l. 

' Victm·iense 12,8 15 12 14 (( 6, 7" • (( l. 
Triorophan te 12,5 15 12 14 « 6, 7~ (( l. 

l{ ustförsvars-
fartyg. 

·:!: v en ge ur 11 -{ 33 35 48 tons. 
Tonnant 11+ 45 35 48 " 

"'Fulminant 12 33 36 34 (( 

*Furieux 12 36 48 34 « 

Tonnerre 13 ' 33 36 20! " 
T empete 111i 33 30 20-} " 

Summa 

4 kustfvrsvarsfartyg för 1881-1882 beviljadt. 

* U n der byggnad. t Compound-pansar. 

-
l > :;. 
l ~ 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
8 
6 
8 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
4 
9 

10 
11 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

171 
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Dels byggcht, dels nrHler byggnad, eger , enligt of
vanstående, hvardera af dessa båda ltiml FJ r 38 pa11Sar
fartyg. Af oceanskepp af detta slag har England 23 
utrustade och i reserv , samt 9 uneler byggnad och ut
rustning, under det att Frankrike ha1· 11 af de först
niimmla och 17 af de senare. 

Af lmstförsvarsshepp ha l' England iJ och Fra n],
rike 6; England sittte r på stapeln under detta år l 
oeeanpansarskepp. FraJtb·ike 2:nc pan,;arskepp af l: a 
och ::l: n e af 2:a Idas,; en. 

I engelska mariucn iiro 10 f'artyy ,; kyLldaLle med 
eornpouudpansar vill kanonplat,;en oelt :l fartyg med 
likadan pansar i vatteulinien, hva r emot Frankrike har 
12 f cwtyg, som på båda nämde ställena l1ar skydd af 
compounclpansar. 

11Iedel-pan2arstyrkan i vattenlinien för den engel
ska pansarflottan f:ir 40 cm., inräknade 4 compoundpan
sarskepp, med en medelstyrka af 32 cm. I (len fransbt 
~ir samma meclel-p&nsarstyrka 33 cm., inr~iknadt 12 
compoumlpansarsl,epp med en medelstyrka af 38 cm. 

Skycldet vid kanonplatsen ~i r i mecleHal 27 cm. 
för de engelska pansarskeppen, inberäknaett 10 fartyg, 
hvilka hafva i medeltal 34 cm . com pounll pansar. 

D e fransyslm derem ot hafva 2.') cm. inbertiknade 
12 fartyg med eompounclpansar, i medeltal 33 cm. 

Af kustförsvarsfartygen, hafva de 5 engelska, i 
medeltal :32 cm. i vattenlinien och 15 cm. vicl kanon
platsen. De fransyska återigen ha f va 3ö e m. i vatten
linien och 37 cm. vid kanonplatsen. 

De 7 största fransyska pansarfartygen, nnder bygg
nad, bepansras med c om p o und pansar li lm m ed dem, 
som användes i engelska marinen eller af firman "Cam
mell's" i Sheffield eft er \Vilsons patent, med tjocklek 
af 40-50 cm. 

:ll'Iedelfarten för fartygen i engelska pansarflottan 
visar sig vara 13,4, i den franska 14 knop; det sista 
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talet beror på de 22 franska shepp, iinnu under bygg
nad och såletles på dessas hastighet, som de skola göra. 
England har 2:ne pansarfartyg, som upptages till 16 
knop, clå Frankrikes mest snabbgående pansarfartyg 
upp tages t ill enelast 15 b10p. 

Om man nndantager G" lwnonema för England 
och 7 3/~ tom; för Frankrike från cl ess ~-L tablåer, så har 
Englaucl :2:29 kanoner; dt'S::m repr1~sentera en vigt af 
47,29 tons diL~r !0, '1 tons pr fa r tyg, nnd er det att de 
J()j fmn sht bwonerna viiga 46'13 ton,; eller :JB,'J tons 
för ltvarj e fartyg. 

f~nglanll lutr ett af lle,;sa fad .. yg med 4 st. BO tons 
/;cuwne·r. De 11iinn a~t ,; t(·n·,;ta kanonerna i:iro .J;; tons, 
under det att Fnwkrike ltar :3:ue fartyg med hwnlcn~ 
4 stycken '?'5 tons kanoitc r, och 4 f'arty.r; med 2:ne 
7 2 tons hvanlent, och de n~irmast största äro 40 tons, 
men alla dessa t'ransl\a fartyg äro uneler byggnad. 

Hiirvicl iir iifven att bemärka, att den engelska 
pansarflottan iimm ic.l;:e ~ir armerad med bakladdnings· 
ktn oner, under Llct att den fransyska har u tesintande 
sina kanoner af detta system. 

Unelersöker och j emför man vidare de båda Jlan
sarflottomas e:ffeHi va styrka, så ii r tydligt, att i när
varartele stund, o m de bCtcla flottorna sku11e rustas, är 
E ngland öf\erhigsen, iifven om man tager i ber~ikning 
det jemfö r elsevis största antal pan sarfartyg, som Eng
land måste haf\·a rnstacle på aftlgsnare farvatten, men 
äte1·igen, kastar man en blick på de, som nu iiro umler 
byggnad på de olika hindernas varf, då finner man att 
såväl till antal, som till anfalls- och försvarsändamål, 
cle i F rankrike öfvergå dem i England; så att, om några 
år, kan förhållandena vara annorlunda, om ej England 
anskaffar flere pansarfartyg ~in det gjort på de sista åren. 

Den tid som lUgår för bygganJe af ett pansarfar
tyg är mycket olik den, som fordom var behöflig för 
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byggande af ett krigsfartyg. Numera är behöfligt om
kring 3:ne år och ändå anses arbetet då gått raskt 
till sin fullbordan, som fallet var t. ex. med engelska 
pansarskeppet "Colossus 11

, hvars köl sträcktes den 26 
Juli 1879 och gick af stapeln den 21 Mars 1882, såle· 
des färdigt att löpa af stapeln efter att hafva stått 
på densamma i 2 år och 8 månader. 

För 23 år sedan förde Englands kraftigaste far
tyg, på hvilket jag då tjenstgjorde, 131 lcanonet·, med 
en maskinkraft af 800 hästkrafter, nu förer Englands 
kraftigaste fartyg 4 kanoner med en maskinkraft af 
8000 hästkrafter. Reflektionerna göra sig sjelfva. 

För att Pj blifva beskyld med att endast hafva 
sysselsatt mig med våra största länders mariner, hvilka 
med svårighet kunna jemföras med vår och våra för
hi\llanden, beder jag i förbigående få nämna några ord, 
om ett lands marin med oss mera jemförligt, nemligen 
den danska, hvars flottprogram, sitdant det af marin
ministern inför riksdagen blifvit uppgifvet, skall bestå 
af: 8 pansarfartyg, 4 stora opansrade fartyg, 10 kor
vetter och skonare, 12 kanonbåtar med svåra kanoner 
och 30 torpedobåtar, inalles 64 fartyg, hvilka skola 
vara fullständigt färdiga på 10 år. Nybyggnadssum
man, som för fullbordandet häraf behöfves, är bestämd 
till 1700000 kronor om året, då årliga utgiftssumman 
för flottan blir 6 1/ 2 mill. kronor, utom den för under
hållet behöfliga summan. 

Då jag nu går att nedlägga mitt embete såsom 
ordningsman för förfluten 3-års-period, beder jag få 
göra det med liflig önskan och hopp, att Kongl. Ör
logsmannasällskapet måtte fortfarande få ostördt verka 
för sällskapets ändamål, för ett älskad t fosterlands sjelf
ständighet och ära. 

Alexandrias bombardement 
slcildracl i rapport till lcongl. sjö(örsvars-depat·tementet 
af löjtnanten i flottan Gustaf" Dyt·ssen, tjenstgörande 
ombord å engelska pansar{1 egalten "Superb". 

Tillföljd af nådig permission att tjenstgöra i en
gelskct marinen, har ja~, som blifv·it placerad ombord 
på Hennes Brittiska Maj:ts pansarfartyg ''Superb", varit 
i tillfälle att deltaga i bombardementet af Alexandria. 

Dit detta var första gitngen en modern pansarflotta 
uppträdt i strid, torde jag härmed få aflemna under
dånig rapport om densammas gitng och resultaten deraf. 

Med förbigående af de politiska orsakerna till bom
bardementet, må endast anföras det närmaste skäl, som 
engelslm befälhafvaren sökte som orsak till det militära 
inskridandet. Ett sådant erbjöd sig i den omständighet; 
att Arabi pascha, den egyptiska diktatorn, kastade up-p 
befästningar och bestyckade dem i ett för de inuti ham
nen liggande fartygen hotande och obehagligt grann
skap, samt gjorde förberedelser att stänga hamnen me
delst sänkande af stenfylda barkasser. Sir Beauchamps 
Seymour, engelska flottans befälhafvare, protesterade 
häremot. Protesten hade endast till följd en liflig för
säkran från Arabi, att inga befästningsarbeten försig
gingo. Arbetena fortsattes dock. En anhållan från 
amiralen att för egen siikerhet, få besätta Ras-el-Fin, 
hvartill underrättelse vidfogades, att, om denna an
hållan ej bifölles, eld skulle öppnas från flottan, afslogs. 
På måndagsmorgonen den 10 Juli tillkännagafs att inom 
24 timmar fortena kommo att bombarderas. 
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Maximum 

l l 
1 l l l loch minimum 8 1 tons 25 tons 25 t ons

1

18 tons 12 tons 9 tons fi.~ lon s af pausar. 
16 inch 12 in ch 11 inch 10 inch 9 inch 8 inch 7 inc/1 

Djupgåend e. 

Inflexib le, tornfartyg, bar 2 torn 
i pansradt citauell ... . .. . . .. . 4 !

feet o. inches 

- ·24-16 inch 2o,5 f . 

JJ[onarch, tornfartyg, 2 torn .. ... 
Temerair-e, bredsidefartyg med 2 

barbette-torn å diick . . .. ... . . 
Alexanclm, bredsiliefartyg med ett 

öfre och ett nedre batteri .. . . . '1 

Super-b , bre~sidefartyg med grofva l 
kanoner a back och skans . . ... 

su.ltan, bredsidefartyg, ett öfre ocll 
ett nedre batteri. . . . . . . ... . . . 

Invincible, bredsidefartyg, ett iifre 
och ett nedre batteri .... . .. . . . 

Penelope, äldre bredside . . ...... . 

4 

_J =r 
4 l 4 l 

4 

2 

-1 
ö l 

4 

10 

16 

8 

10 l 
- l 
4tl 

Snm rna l 89 grofva kanoner , 

2 l 110-4 
" 

26 f. 

- 111-4 
l " 

27 f. 

- 12-G 26 f. 6 l. 

- ·12-7 
" 

26 f. 

4 12 9-6 
" 

27 f. 6 l. 

-1 8 

8-6 

6-5 17 f. 6 l. 

" 
22 f. 9 l. 

" ö l 20 ! l 

Condor, större 
Beaton d:o 
Bittern', d:o 
Cynet, mimlre 
Decoy, d:o 

kanonbåt ... . ... il 
d:o . . . . . . . . . Bestyckade med 3- 6 1

/ 2 tons samt för resten 64 Lp. d:o 40 
stycken. d:o ... .. . . .. I' .och ,o20 pounders k~noner, inalles 17 

d.o . . . . . . . . . Djupgaende me11 an 12-10 fot . 
d:o .. .. .. . . . , 

j 
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Den bifogade kartan torde göra en närmare be
skrifning öfver Alexandrias läge, hamn med ditledande 
inlopp etc. öfverfl.ödig. 

De attakerade forten (se kartan) utgjordes af: 
Fort Jllcwabout, beläget på ön af samma namn i N.O. 
från det på en långsträckt udde liggande fort Adjenii 
eller Fadjem. Dess betydelse och uppgift var att för
svara "lVIarabout pass", det v estligas te, bredaste och 
djupaste af de tre inlopp, som leda från redden till 
hamnen samt att flankera fort .Mex. Fortet var uneler 
byggnad och ej halffärdigt. Bestyckningen: 2:ne styc
ken 9 eller 10 inches reffiade samt ett större antal 
grofva slätborrade kanoner, skjutande öfver bank. Bröst
värnet var af sand och förseclt med talrika traverser. 

Följande kusten ostvart påträffas Marsa·el-Kanat, 
ett temligen obetydligt verk med ett bakom liggande 
krutmagasin, samt så Fort JJiex, den starkast bestyc
kade af de inre befästningarne. .Mex består af en i rät 
vinkel bruten lin i e, bildande· en landfront, sträckande 
sig rätt öfver näset mellan sjön :Mareotis och hamnen, 
samt en sjöfront, som löper tätt utmed stranden ostvart. 
Landfronten är bestyckad med ett större antal slät
borrade kanoner och 4 stycken 20 pounder reffiade 
Armstrong bakladdnings. Sjöfronten hade l st. 10 
inches, l st. 9 inches och 3 st. 8 inches reffiade Arm
strong mynningsladdnings, 6 st. (10 tums och 36 pound) 
slätborrade kanoner och 6 mörsare. Kanonerna sköto 
dels genom embrasure dels öfver bank och beströk med 
sin eld såväl "Marabou t pass" som äfven "Corvett pass" 
och "Boghaz pass", tvenne smalare och betydligt grun
dare inlopp. Bröstvärnet var lågt och illa konstruerad t. 
Inuti fortet låg en större kasern samt förråds- och 
kruthus, innehållande en ofantlig myckenhet projekti
ler och krut samt ej mindre än 300 st. 500 rlt. elektro
kontakt torpedos; allt synbarligen väl vårdadt. 8 st. 
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9 inches och l st. 10 inr.bes r efflacle Armstrongs my n
ningsladdningskanoner med t illbörande knt·si:n·er oclt 
lavetter lågo i beredskap att monteras. 'l' illen hade ej 
medgif1' it detta. En anmiil'kning wiinl l:'a k iiT att hnll' 
k en ];:mt- eller fö rr!iclslms nJ I'O s l'. ,,lrln rl c f\'n· bc::<kjn t
niug. Detta förldarnr att Hilller st ri tlens lopp rej min
dre än 4 spriingeles i luften. 

Utmed k ns ten från fol't :!\Iex ostvart liggn, en hel 
del smärre verk eller skansar , någ 1·a fö rsedda med 
bakomliggande .lliartello- tom , bestyckade med sliLtl.Jor
r a de kanoner ; ett, l.Jel:iget nitgot inna nt'öt· vcstra py n 
t en af vågbryta ren, hade dock 2 stycken H inches roif
lade Armstrongs mynni ngslathlning3. DJ slätbo tTa<l e 
kanonerna vor o i allm~inhet icke montenul e ocl-t alla 
använtles ej den 11 e. Bland dem f n n nos G :'L 7 styeken 
15,"2 som synbarligen nyttj ats. Största delen sköto 
öfver bank. 

Det ostligast e af verken ligger strax utanföt· den 
kaj , som bildar den inre hamnen. Stranden, som fl'i\n 
denna bugtar i nordlig r ik tning, nppbges af kaj , 
varf, arsenal m. m. ocl1 någm beftistningar vidtaga ej 
få rrän på den utskjutande halfön Ras-el-Fin (Fikon
udden), hvaraf "Eunostas poin t" och hela norra sidan är 
tätt förseeld med olika verk. P å "E unostas point" 
rundt omkring det der befintliga fyrtornet ligger ett 
batteri, af oss ka1l adt "Fyt·torns-batte1·iet", bygd t af 
sten och sand med eementbekbrlnad, bestyckadt med 
1 st . 8 inches, 4 st. 9 in ches och ett stycke 10 inches 
re:ff'lade Armstrong mynningsladdnings kanoner, af hvilka 
2 v oro riktade inåt hamnen. Alla sk ö to genom e m
brasure. Utom ofva nnämde kanoner funnos dessutom 
5 stycken 10 tums och 2 stycken 15 1

/ 2 tums slätbor
rade samt 3 svåra mörsare. På en åt hamnen vettan
de linie befunnos äfven ett antal lättare slätborrade, 
som antagligen ej använclts . 

- S"/ 5 -

Ilarcmsbn tteric t, rdi rma::::t os tsart fr ån nyss nämll P, 
111 e1l ma r telloto m . \·ar be3tyc1m dt med 2 st. 8 inches 
r e:ffhl1e Arm3trongs m,ynningsladdnings, skju tande ge
nom embrasnre sam t 4 st. 15 1

/ 2 tums, G st. 10 tums 
och 3 st. 3L) pouml sliltborr alle ];;anoner sl\jn tamle öf\·er 
bank. Slntligen l.;:om Mo nerie/f lJ atte rict, så beniimmlt 
efter en i l\ion c: ri eff-lawtt monterad väl synlig 9 inches 
re ffia d Armst rong my nningsladdnin?;skan on. Arbet e 
var börj adt att omge den na med e 1~ sky ddande vall ; 
n ågot som ej medlmnnits. Utom ofvann~imnde f.unnos 
ller fi.:J jamle b-mon er : 2 st . 9 in ches och l st. lO mch es 
r effiade A r mstrong my nningsladdnings skjutande genom 
embrasnre samt 10 st. 10 tums och 6 st. 36 pound 
slätborracle. Nyssnämde två verk voro konstruerade af 
lmfvull sakli gen samma materiel som "Fyrtornsbatteriet" 
samt i r eo·el ej försedda med traverser. Kruthusen 
voro ej väl sh·ydclade. P å norra pynt~n af Ras- el-F~~1 
befinn er sig et t väl uppfördt och merl traverser val 
skydda clt verk, efter det närliggande sjukhuset kallaclt 
"Hospitalsbatte1·iet" med 2 st. 7 inches r effiade Arm
strong my nningsladLlningskanoner skjutan~e" öf~er bank. 

Från nämnde pynt böjer sig landet m at 1 en bugt, 
ej försedd mecl några verk, för att seelan bilda cle bftda 
utskjutande udclarne, å hvilka fort Ada ~ch Phar?s 
ligga . Fort Ada, det vestligaste af de tva, och tvtf
velsutan det starkaste af alla forten, är bygllt af sten 
och bestyck allt mell l st. 8 incb es, 3 st. 9 inches . och 
1 st. 10 inches r effiade Armstrong my nningslacldmngs, 
8 st. 10 tums slätborra lle kanoner samt 2 st. 13 tums 
mörsare. V er k et tra verserad t. D en till fastlandet gå
ende bryggan eller vi adukten är öppen. 

For t Pharos förenarit med fastlanJet medelst en 
viadukt, skyLldad' genom en långs elensammas yttersida 
löpande mur, är ett kassematterad t ganska starkt verk. 
Bestyckning : 1 st. 10 tums, 3 st. 9 tums och 2 st. 8 

24 
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tums r e:fflade Armstrong mynningsladdnings, 2 st . 40 

pound reffiade Armstrong lml,laddnings, 27 st . sHitbor· 
rade kanoner samt 3 st. 13 tum s mi.1rsare. 

L ängre ostvar t ligga fo r t Silsili m. fl . fäs ten, som 

dock ej engagerades. A lexantlria ~i r :lt landsiclan om

gifvet af nntr mecl g raf, nt:mför hvilken åter spridda 

torn och sk1nsar befinna sig. NCtgo t artilleri fanns 

dock ej l t ~ir. Innti sta el en ligga p il, dominerande kullar 

tvenne fort: f(offarelli och Kund- el- Di k, be;:; tyckaLle 

ltled slätborrade kan oner . Endast det förra af dessa 

deltog i strid en. 
Af ofvanståemle framgår, att A t·abi hade n1onte

raJe 3~ grofva reffia(le kanoner·, 3 li.itta re:fflarle, 10 st. 

13 1/ 2 tums slätborralle, mellan c10 ::L GO st. 10 tums samt 

en m~ingd tit tare shtbol'l'ade; cl essntom mörsare. lVIetl 

umlantag a f' en i 1\Ioncri eff;:; lavett monterad, voro alla 

rle reffiacle kanonema försetllla metl lave tter och knr

s \) rer af El swieb tillverkning. Kan onerna l\fverens

st~imma i afseende p:'\. ammunition och ballistiska egen

skaper med obetyllliga ski lj aktighet er rn ecl de af engel

ska flottan begngnade n f samma ],alil>cr. Tabellen Mvet· 

vårt artill eri visar, att fienuen i sina 10 in eh es kano

ner hade medel att genomtränga hvarj e fartyg.s pansat· 

mecl unrl antag af Iuflexibles. Dock, som vi ofvan sett, 

eg de fortena ej många a f denna cert och fartygen en

gaget·ade pil. långt bål!. Rätvinkligt anslag hör dess

utom till tmdcmtagsfallen, så sannolikileten af genom

triingning var ej sy nnerligen stor. 

9 och 8 inche.,; ka nonema lamlie niipp sligen ge

nomtränga annat lin Sultan;:; , Invincibles och P enelo

pes sidor, och eluen fdm de slätborrade och lättare 

r effiade t orJe knappt va ra föt· ;:; törelsebringande för· an 

nat än kanonblitame och pausarfaetygens opansrade 

Je la r. 

H ära f slwll e man måhf.inrla vilja rlrR ga den slut

satsen , att st.ri<l en v;tr mycket o,iemn, enär forten ·ej 

lmmle med ntsigt af fra m gång göra siinkall(let a f far

ty gen . till föremål för sin elcl . Frii ga är dock, om det 

ej iir nästRn lika svårt att, ähen med groft artilleri , 

förs töra fort sådana som dessa med tjoeka bröstvärn, 

h nt'Yud s~.ldigen bygda af saiJd. Vår eld riktades ute

slnbmde mot sj elfva kanon ern a och det var genom 

deras successiva demontering, so m fästenas eld slutli

gen tystades. Om Arabi;:; artilleri ;:; ter minclre tänkt 

p å, att med bärcl ade massiva projektiler söka sänka 

flottan, ntan i stlLll et beskjutit våra kanoner (de upp

slagna portarne, hvitmålacle pi\ inombordssidan, erbjö· 

do u tmärkt mål) med granater, hade fartygen troligen 

lidit mycket inera, än bvad som nu va r fall et . 

FörbereJelserna till striden gjonles redan på mån

dagen och bestodo, utom Idargörandet af batterierna, 

uti nedtagande af de öfre rårna på för och stor och 

alla rårna på kryssen, frånslående af segel, intagande, 

af bogspröt och klyfverbom, nedfirande af gafflar, or

n ande af stag, barduner etc. Kring styrhus, ratt och 

de på bryggor och back placerade Nordenfelts kul

sprutor bygdes vallar af kojer· och märsame förseddes 

äfven med liknande skydd för Gat lingskulsprutorna. 

Dävertsbåtarne insvängdes. Bakom dessa bereddes 

plats för muskötteri. På en del fartyg användes tor

pedonät, upphängda långs skeppssidan i batteriet samt 

emellan kanonerna, för att hindra kringslungandet af 

splint. Tillföljd af den svårighet, hvarmed langningen 

under skarpskjutning [ir förenad, upplangades ett an

tal fyllda granater till hvarje kanon; detta är ett gan

ska vågsamt företag. lYian betänke deras sprängladd

ning samt den skada, som måste uppstå genom explo

sion af blott en kanons förråd. 



Spring·, · va r pank:we o0h knbBl :'lamt kollisionsuut

t er klargjordes och vattentiih sko t ten stiingdes. Eld
stickningsreL1skrrpen hiill.s i Leret1sbql. H ramst:ingernn, 

behöllos npp e i och för signaler ing. Kanonbåtarne na

,iade kettingar, som setlerm era iif\·enlrogos med nd.lad 

smerting, upp och ned i vattcng,omgen utanför maskin· 

och pannrum. 
Den uppgjorda planen Yar, att anfallet skulle sam· 

tidigt ske på tvenn e punkter. 'rillföljd hiieaf Llelades 

flottan i tv~\ d ivi:; ioner, den inre och den yttre ; den 

förra, bestående af Invincible, Nionarch och Penelope 

leddes af amiral Seymom s jelf merl sin fiagg Hygamle 

från Iuvincible; den se llnare, som ntg.ionles af Sultan, 

Alexandra, Superb samt seLlermera Inflexible och Te
meraire, stod uneler niinn::tste bef;Ll ar' kapten Knut 

Grubbe, chef på Snltan. 
Den inre divisionen, nnderstlidtl af 'rem eraire i 

''Baghaz passu och Inflexible i ''Co rvett pass" skulle 

utifrån börja med Mexfort och sedermera avancera in

åt, under det att den yttre elivisionen hade att förs t 

tysta verken på Ras-el-Fin och så fortgå ostvart. In· 

vincible, Penolope och 1\Ionarch, eimru svagast pans

rade, valdes till attacken pil lYiex tillföljd af sitt ringa 

djupgående. 
JVIonarch hade på förhand blifvit liittad några fot 

för att kunna passera in. Kanonb<Uarne hacle order 

att hålla utanför till lägligt tillflille för deras ingri

pande erbjötle sig. 
På mlndags förmicltlag lemnade inre divisionen 

sina ankarplatser i ime hamnr.n, der den lr.gat en län

gre tid, och ankrade i den yttre, ' hvarifdm den senare 

på qvällen förflyttalle s ig Hingre ut mot lVIex. Kl. 

4 påföljan tle morgon hade flottan ånga uppe och Hitta· 

de kl. 1 /~ 5. Något senare kom Amiralens yacht med 

ft11l fart ångande ned mot Hagg:-ikeppet mJcle L:~t s ignal 
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tillldin na g if\'arH1e, att llen mel1fiirde htd;:i ska oi-ficera· 
re och vigtiga mecltlelamlen. En viss oro spred s1g 

vid (lenna nmlerriittelse genom tlottnn af fruktan, att 

alla förberetlelsema simlie gjorts förgiifves och ett 
nytt nppslwf nu Her ega rum . Kommen till flagg · 

skeppet aHemmHle en oi-ficer till amiralen ett bref från 

egyptiska mini,;teriet, innehå1lan1le ett erbjuclan(le att, 

för att tillm(itesgtL de engelska fol'llringame , clemon· 

tera 3 btnOllel'. 

Amiralens svar var emellertid, att tiden för nn

clet·hantllingar utlupit, och att lmn hinkte fullfölj:1 h vall 

han blirjat. 
I IYvineible oeh Punelupe ankrade på circrt 1500 

yal'lls afstc"l!ltl i N.V. riktning fl'{m Mex; ::Uonarch skulle 

engagera nntler gång. InHexible och 'l\\meraire togo 

upp sina platser respective 3700 och 3500 yards från 

J\Iex. 
De grofva kanonerna laddades med stridsiaeldning 

o~h spr~inggranat (perknssionsrör) - m'\gra med gra· 

natkarteseh . De hitta kanvnema laddades, tl. els med 

"segment s hell ·', (le b me el spr~inggrana t . 
Kl. 7 gafs signal till Alexant1ra att affyra ett 

skott mot Ras-el-Fin. D etb besva rades och nn giek 

signal npp: '·Anfall fiendens batterier", hnrefter elden 

börjades allmiint. En laber kultje blåste mot land; 
vädret var fuktigt och förorsak ::tele röken a t t "hänga" 

betydligt. Flaggskeppet och Penelope togo genast i 

verk med l\lex, }Iunarchs eld riktades äfven mot Mars

el-Kanat, som snart tystat1es, sedan det lyckats att vid 

H-tiden der spräng::t ett kruthus i lnften. Nu kunde 

han odelaclt egna sig åt :\lex. T emerai re hade oturen 

att vid 6-tiden komma på gmnd i "Boghaz·pass". 

I denna bslägenhet be3kj n ter han l inien öster om lYiex. 

Comlor s~imles nelt att bisU h enne och vill 8-tiden 

vae hon flott. Inflexiule delar s in ynnest mellan "Fyr-
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tonsbatteri et:' å R as-el-Fin samt .:\lex, sysselsiittunde 

ett tom åt hvar<l era hållet. De i!ll'e fartygen nyttja

de med förd el ~ordenfelts och Gatlings. l början slo

go fartygens projektiler lågt; ett fel so m snart riittades . 

Skjntningen var sedermera oklanderlig. Röken var af 

mycket hinder. E lden måste afbrytas und er l åJJga 

mellantider i afval,tan på lless skingrande. 

E gy ptierna ::Jogos med mycket mod. Deras eld 

va r god i sidoriktni11g, men de synas haft mycken svå

,righet att ftt a fstånd et. S:l små ningorn J y ck a des detta 

dem dock, med afseende på de ankrade fartygen, so m 

nu triiffalles upprepade g:'lngcr. E mellertid Lörjade el

den fr:ln fort lHex att gradvis aftaga och kl. 8 und er

hölls den af endast 4 kanoner. D essa rr )· onle ett serrt 
~~ o 

motstånd. l\Ied T ern eraires bistånd lyckades det dock 

att vid 11-tiden bringa dem t ill tystnad. Ett kruthus 

sprang i luften något senare och Fort JHex var nu ur 

stt·idbart skick Monarch sä ndes in att på nära håll 

fullborda för störel severket och Id. 2 skickades en liten 

a fdelning af frivi lliga från lnvincible att fömao-la ka-
"' 

nonerna och fårstöra la vettema. Det ujerfva företa-

ge t (verket var Yisserlig-en iystadt, men huruvida det 

var utt'y mdt var ltögst osäkert) lyckades fullk omligt 

med hj elp af föm<~glingsdornar och bomullskrut. 

Fort Marnbo nt hade Yid 10-tiuen öppnat en besvä

r ande eld å de med l\iex sysselsatta fartygen. ]{anon

bHai'lle siimles ned mot fortet, toga upp enenfilerande 

position på circa 1200 ya rds afsttmd sa mt lyckades 

att snart bringa det till tys tnau. J{l. 11 beo rdrades 

de a t t upphöra med sin eld. 

u n der tiden hade u en yttre di visionen und erhållit 

eu liflig strid mot Ras-el-F'in oeh A da-forten. I ko

lonn med 3 kabellängders afoMtnd, Alexandra l edande 

så Snltan och Superb slutande, styrde divisionen metl 

5 knops fart ned mot "Fyrtomsbatteriet", girade ba-
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bord h ~i n i ltvaramh-as l;(ilvatten och fö ljde lan det i 

N.O.-lig riktnin g på ett afst:'\ml af 1600 ya rds. Tviit·s 

för fort Ada g irarl es l G streck babonl l, iin med for

meringens bibehå llm1l1e och fiistena återpasserades nn 

på 2000 yards afståml. Fortenas lm non betjeningar 

höllo sig sit väl i skydtl , att lhlt troddes de ej Yoro 

bemannade. Doc!;:, då A lexandra tviirs fö r fyrto rn et 

afsl\öt sitt första sl\Ott, besvarades tlet genast och un 

börjades eld rnetl LaLonlsLatteriel'lla (eldg ifningssii t t 

·'e ld oLeroende") mot ''Fyl'to l'IIS- oeh HaremsLatterier

Jta'' på 2000- 2200 yarck) . Giratle iu lt oeh fi.ilj Ll e 

landet på samma af:J Vll1d som f(ir ;;; ta gången. Som el

den fdn Labonl s siclan ej var tillfrellsstiillanue, fö riin

drades cldgifningssiittet från "eld oberoende" till "elel,:

tri:sh. bredsida efter pejlinstrument". 5 brechidor af 

5- 3 kanoner affy racles s uccessivt mot Fyrtorns-, H a

r ems- oc h Hosp italsllatterierna samt Arla fort. Blott 

en af dessa hade doch: någon syn b a r go el effekt. Rö

k en gjorde det nemligen synnerli gen svårt att se från 

den plats, der elirekto rn befanns. Som nn fo rt en eam

titl igt nnd erhöll o eld, och det ena ell e1· andra tilWil

Jigtv is kunde genom röken ses från Latte riet, men ej 

från Llirekto m , å tertogs första eldgifningssiittet. Kl. 

f! t lOm , då divisionen på ang ifvet siitt ångat upp och 

ned 3:e gånger , men fie ndens eld ej gaf några tecken 

ti ll aftagande, gaf;;; order att ankra oberoende. Till

följd häraf ankrades utanför fyrtornet. Alexandra 

f~illcle sitt ankare läng·st nordvart, så Sultan, så Su

perb. 
J\Ied spring på kettingen bringalies styrbords-bat 

t erierna. att Liira i't Fyrtorns- och Haremsbatterierna. 

Elden so m hittills t ill fö ljd af rök (de båda efter

sta fartygen hindrades ej blott af sin egen utan äfven 

'') Då s ;i r~k ildt "elclgifuiugssiill • hHr nämnes, [,syftas dermed 

>Superbs , , 
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af de förornvar:tn<les), en vit>,; gr:Hl af "cxcitement" ii 
kanonbetj en ingarnes sida samt svårigh eten att ol.Jser
vera necl slagen, ej varit så siit·deles effektiv , blef nn 
bättre. Lngnt, säkert och systematisl't affyrades, se
dan afståndet noga l.Jest~imts, kanonerna emlast, cltl fö
remålet tydligt syntes och necblagen observerades. 
Verblll h~ira f b le f s nar t syn l i g, och La tteriem:t brag
tes innan kort till tystnad. Olyckligtvis fatta <le vid 
'h. 11-ti<len ena Bygeln af kh ud inms palats, so m Llg 
r~itt i skuttlinilm, eld och brann ned under Ll agens 
lupp. 

Divisionen förflyttades nn i N. O.-lig riktning. ·'Sn· 
verb'' nek unler att taga u p p pus i tio n 2 '/ , kabel bng
clel' i N. O. fr:'u1 AlexclJtcha ; :27UO yards fdtll fort Ada . 
L~ittning och a11hing tog Lotydlig tid t illföljd af svå
righ eten att arbeta med det tunga springet af j em
tross. En väl riktad el d börjacles mot Hospitalsbatte 
riet och Ada. D en besvarad es j ern nt samt från Alla 
med g a n ska sto r precision. '' Sn perbs" al' t ra k a no ner 
be::;kjöto batteriet och styrbord s bredsida fortet. Brist 
på spränggranate r började att a llmiint uppstå, så att 
"pa lli sersllell ' m:iste tillgripas. 

Genom anv~imlanJe af "eld nnnunervis akt.erifn1n" 
(ett eldgifningssiitt, som nte sh1 tes af reglementet, men 
som visade sig vara af mych en nytta) drogs största 
möjliga förd e l af el e å terstående granaterna. Effekten 
var sto r. Ett lyckligt skott s~inJe kl. ~'· 30 11 1. en o-r·t-... .J b t_ 

nat från '' Superb·' .ins t öfver hönet å, fort Ada in i 
ett hrut- och granatförnhl, som nu med of;1ntligt brak 
siindes mot skyn. D etta had e till n iinna::>te följd ett 
bråLlstörtadt utrymmamle af fo rtet och garnisonens 
vilda flykt öfver den till fastlandet ledande bryggan . 

FlyHen påskymlaties genom några granater och 
granatkartesclier, som landaLle och sprungo på bryg
gans kant. 
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Inftexible och d erefter Temcraire hade emellertid 
umler tiLlen lenmat sina föna plat3er efter derst~ides 
fullg,jonlt a rbete och intaga, passerande utanför divi 
sionen, po, iti oner N .O. om Superb, derifrån öppnande 
eld, den förra mot Acla och Pharos, elen senare enelast 
mot Pharos. 

Sedan Ada, som tillfogat oss största afbriick, ty
stats, riktade::; ~it'ven "S uperbs" eld mot Pharos. Gra
nab~rua voro nn s1nt. Oaldallt af,;tåndet, 3600 ya rds, 
gjunle dock ·'palliser-shelb" gocl verkan. Pharos kun
Lle e.i bnge nth~irda den konce ntrerade elden från de 
tre fartygen. Sedan en sto r del af Lless kanoner s~inclts 
m· ::;i na lavetter , ett torn in stö rtat och betydlig skada 
tillfogats verl \et i a1lm~inh et, upphörde elden derif'rån. 

Hospitalsbatteriet fortsatte ännu att oroa oss. S e
Llan tvenne 1700-<t/. granater från Inflexible sprungit 
inom detsamma, utrymdes det dock och intet skott 
föll sedermera från de fiedtliga linierna. 

Alexa ndra och Superb sökte nu demontera de i 
"Haremsbatter iet" befintliga kanonerna. Detta Jycka
c1es med n:lgra väl riktade skott, af hvilka det s ista 
sprängtie ett mindre kruthus i luften . Härmed sluta
des cbgens strid. Kl. 5 var allt öfver. 

Döde och så rad e signalerades . Antalet var re
spekti\'e o och 27, en si.i rdeles liten siffra, om man ta
ger stridens längd i hetraktnmle. El. '/" 7 ankrade 
yttre divisionen å yttre redden och eldarnebankades upp. 

J\Ieningen var att påfö lj ande dag attackera de fort, 
som ej merllumnit::; elen 11. Som emellertid den 12 på 
morgonen hög sjt1 började r esa för en fr iskt blåsande 
pålandsvind, Leslöts att tillsvidare in st~Llla fiendtlighe 
terna och flottan kompletterade i st~illct sitt arnmnni
tion sfön;'tll fritn ett fdm Malta ankommet fördtdsfar
tyg. Temeraire och Infiex ible detacherades att hälla 
ett vaksamt öga på Ras-el-Fin. 
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På grund af rapport fril.n Te nH~raire, att repara
tionsarbeten pågingo å Hospitalsbatteriet beordrades 
de att rt detta öppna eld. Några granater och granat
kartescher afbröt arbetet genast. Parlamentiirflagg 
hissarles nu å "Fyrtornsbatteriet". 

En kanonbåt med flagglöjtnanten ombord in siindes 
att underhandla. Som emellertid ingen öfverenskom
melse kunde åviigabringas, tillkännagafs att fiendtlig
beterna simile åter börja. Invincible s~iude ett skott 
i land. Aterigen hissades hvita flaggan och återigen 
sändes en officer från iiottan. Vid framkomsten fann 
denne dock ingen på platsen och staden och fiistena 
silgo ytterligt öfvergifna nt. 

Under skydd af parlamenttirflaggan hade Arabi 
ut1·ymt fästena och med sina trupper lenmat staden 
på t åg sydvart. Pöbeln och hans eftertrupper satte 
eld på den europeiska delen af staden, som nu bl ef 
skåcleplatsen för grymheter och våldsbragder af alla 
slag. Branden spred sig under natten och erbjöd ett 
hemskt skådespel. 

Påföljande dag landsattes mariner, so m toga besitt
ning af Ras-el-Fin. Förstädming af sjömiin sändes se
dermera i land. och staden med omgifvande befästnin
gar besattes. Ordning och lugn återinträdde derefter 
så småningom. 

Den skada fartygen under striden lidit var ej be
tydlig. Intet hade sitt pansar genomskjutet, ehuru 
många upprepade gånger tr~iffades, såväl i som strax 
ofvan vattenlinien. Det vinkelräta anslaget synes vara 
en högst väsentlig faktor för genomträngning. En pau
sarsida å ett fartyg synes kifven besitta en viss grad 
af elasticitet, som ökar dess motståndsförmåga. Ett 
afdrag af kanoners genomträngningsförmåga, beräknad 
från försök mot pansrad tafla, torde derföre kunna gö
ras, då de anvKnclas mot fartyg. 
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De opansrade clelame och riggen voro på flera 
stiillen genomshjntna. Ett skott tog bort borgen och 
racken å Inflexibles ston·å , som nu enelast h~ingde i 
toppliintorna. Hade dessa sprungit, lir det allt för an
tagligt, att ett af tornen blifvit satt ur brukbart skick. 
En sådan händelse skulle försett motståndame till ma
ster och rår i moderna pansarfartyg med ett välkom
met argum ent mot dessa hinderliga ting. Fartygen 
manövrerades och styrdes i allmänlwt från bryggan. 
Ingen chef dödades dock, och intet styrhus splittrades. 
Fiendens brist på kulsprutor flirklarar detta till en del. 
Om emellertid en olyckshändelse af angifvet slag in
triiffat, torJe måhända den vigtiga frågan: "Hnrn be
reda chefen och ratten skyddade platser, Inrarifrån 
fartyget under strid kan med säkerhet manövreras och 
styras'?" tagas i närmare öfvervägande. 

Det enda fartyg, som ej erhöll någon skada, var 
l\Ionarch, som n1istan hela tiden var under gång. Detta 
förhållande synes tala till förmån för den åsigten, att 
angrepp mot fort böra ske under gång. Dock om, ge
nom att ständigt förflytta sig, man lättare undgår fien
den s lmlor, så förminskas äfvei1 betydligt ens egen 
träffsäkerhet samt sannolikhet att träffa - och detta 
i större proportion lin fiendens. Den yttre di visionens 
eld hade t. ex. ej någon synbar verkan, förrän divisio
nen ankrade. I sjelfva verket uträttade Monarch äfven 
ganska litet. Det visade sig, att verksammaste sättet 
att tysta f~rtena var att demontera kanonerna genom 
att rigta elden direkte på dem. Egyptierna hade lyck
ligtvis hållit dem skinande svarta. Detta gjorde dem 
väl synliga mot de gulhvita forten. Hade de varit af 
samma färg, skulle det varit svårt att på clet afstånd 
vi sköto urskilj a kanonerna från grunden, hvarpå de 
voro monterade. 
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Som ofvan niimnts, ut.gj onles den ammunition, som 

fartygen anviinde, af spriinggranater (i allmiinhet för

sedda med perknssionsrör '''), g ranatkartescher, ''Palliser

sh eW' och "Palli3er· s hot". P erlmssionsrören visade si"' 
"' 

ej tillräldigt Linsliga. l\långa spränggranater, isynner-

het af dem , som triiffat de af lösare materiel bygda 

verken, på träffades nemligen efterå t utan att bafva 

sprungit. "Palliser-shell" befnnnos hafva sprungit vid 

an slag mot sten , mnrbrnk o. d. efter att hatva intrii1wt 
b 

5- ö fot. 

Fienden anviind e lmfvn<.lsaldigen massiva såv1Ll 

rund- som s pe tsprojeHil er. D etta förklarar vå r ringa 

man t;pillan. I deras fönåd er funnos dock He dennem 

rikliga upplag af så väl granater som röe af olil;a slag . 

D eeas med el för a fs t åmlets finnand e torde varit temli

gen primitiva. 

Den vertikala elden synes ej varit mycket anviincl. 

Några mörsare hade tyclligen afskjntits, men bädrlnin

game hade gifvit s ig. Intet fartyg triiffades a f mör

sarepro,iektil er. Det föga dominerande Higet affortena 

sky eldade äfven våra däck fr å n kanon ehleu. 

Under den tid fl ottan före bombanlementet legat 

på redden hade, sedan fartygens läge noga bcshimts, 

tli s tanserna till de olika verken uttagits samt bö,id

vinklarne m~itts af deras fla ggstänger , hvarigenom des

sas höjd från stranden beriiknadcs. l\fed stöd hiiraf 

uppgjordes eli stanstabeller för hvart fort. 

Vi\ra lavetter höllo viil. 

Fänghålen på ett stort <~ntal af de gröfee kano

nerna hade erhållit svåra nrLdinningat· och mås te för

ses med ny a terningar. Ombord i Inflexible omterna

des umler bombarelementet en af hennes svåra kanoner. 

'l'vl\. af Alexandras kanoner (18 tons lO inch es) blefvo 

*) Engfo !smHnnen begagna Hfveu tidrör till sina sprHnggrann tcr. 
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under s t riden fö t's at ta nr bmkbart skick. Den ena 

hade erhi\lli t en remn a i inre t uben och å den andra 

Yar yttre tnben s kadat!. 1\I::t n antage t' att skad orna 

uppst ått g enom en g ranat,, föt·ticligct sprängnin g inuti 

lopp et. Omborcl å P enelope t6ilfade en fientltlig pro

jektil my nningen a f en 12 tons kan on och försa t t e den 

ur stridbart skick. 

V erkan af flottans elcl i fort ena var förvånan sviinl . 

En stor cl el af kanonerna voro tiem onteralle; många, 

äfven bland de svårast e, Yoro formligen kastade ur sin a 

lavetter eller dessa kantrade p:1 sina kursörer. I de 

inre forten syntes talrika märken af kul sprutornas kulor. 

Kulsprutorna hafva hä r gjort mycken effekt. D e y ttre 

fortena tyckes ej hafva liclit af deras eld - imtagligen 

tillföljd .af det långa afstånd b varpå. elen afgafs. Ej 

mindre än 4 kruthus hade speiingts i luften. Fort Acla, 

der elen betydligaste explosion en egt rum var beströclt 

mecl granatsk ärfvor och spillror af alla slag. 

Sjelfva verken, med undan tag af Pharos, som huf

vudsakligen var bygdt af sten, synas dock ej hafva 

tagit så mycken skada. I Pharos had e Inflexibl es gra

nater åstadkommit stor for,:;törelse. En kanon Lefanns 

shmgacl 33 fot feån sin lavett rätt öfv er en parapet 

genom taket på en byggnad, på h vars golf Jen nu stod 

med mynningen nedå t. En af d e s vårare projektilerna 

hade träffat drufvan, som var af::>lrjuten. En annan 

kanon hade, sedan vallen, hvarpå clen stod, blifvit un

danskjuten, r a mlat ned i den framför varande grafven. 

En felaktighet, som tycktes g enomgå monteringen 

af alla fortens svårare kanoner, var, a tt svängbultarne 

eller pivoterna ej voro tillräckligt st arkt försäkrade . 

Tillföljd häraf hade fl era af dessa ka noner satts ur 

stridbart skick, derigenom att svängbulten vid kanonens 

rekyl gifvit sig, svängbults-skenan bräcktes o ch kanon, 

lavett och kursör intagit en vinkel af 45° mot hori-
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s0ntalp1anet. Klämjernen och rekylstopparne synas ej 
skötts med tillbörlig omsorg, hvilket äfven lade en 
otillbörlig frestning på pi Yoterna. Den synbarligen 
hliftiga rekylen tyder på anY~indandet af sn'ira lad tl
mngar. 

stridens närmaste ändamc'il , förstöt·andet af fortena 
kring Alexandria , hade vunnits. Hmnyida nu ej sam" 
ma ändamål kunde ernåtts med mindre kostnad är en 
annan fråga. Sannerligen var Inflexibles dyra skott 
härvidlag förslösande af kraft och pengar. 

Att egyptierna slogo::; med utmärkt tapperhet och 
stodo vill sina kanoner i det längsta mR.s te erbtnnas. -
Det•as manspillan måste haf1·a varit Lögst betycll ig. 
Hade derås skicklighet varit lika stor som deras moll , 
torde vår seger blifvit dyrköpt. 

H. l\1. S. SnperL den 15 Angnsti 1882. 




