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Försök till historisk öfverblick 
af stl'itlerna om Sveriges sjöförsvar, det·as uppkomst 

och utvecldiug under innevarande århmHlmde 
jemte deraf föranledtia betraldelser. 

(Forts.) 

År 1849 e1·h.iiicls iin<ltligen ett tillfiille att praktiskt 
pröfva., lmrnYirla elen ny::t s.iökrigsmat<>r ielen linnu lmntle 
r ealisera cle uneler flem år g.iorLla teoretiska Lerälmin
garna orh sp i\,lom:Hlla, hnrnvitla :'lngfartyget och homb
J.:aJlonen ännu voro i stänc1 att bevisa deras absoluta 
<ifverl:igsenhet iifver Tinieskeppet och fnlllmlekanonen. 
Hum sparsamma och litet afgiiramle sjökrigshändel
serna :.in voro mltl cr tlet dansk-ty,;ka 1-:riget, torde de 
tlock förtjena att stucleras. Danska flottan rälmade 4 
linieskepp, 8 fregatter, 4 korvetter, G beväratie ång
fartyg, 86 rotldfartyg utom några minclre segelfartyg. 
Vi fi.irbigå elen obetydliga affären vid Eckensnnd mellan 
en dansk feegatt s:unt 2:ne kanonslupar och ett fiendt
ligt batteri af G st. 124t.:ga kanoner. 

Af stötTe intresse föe bedömande af linieskeppens 
f()rmåga att nthiinla bombskjutning ~il' den för dan
skarna olyckliga affären vid E:ckenförde mellan ett 
linieskepp, en fregatt och två armeeacle ångfartyg med 
tillsammans l 42 lmnoner samt å andra siclan tvenne 
strandbatterier med 4 st. 84-{t.:ga bombkanoner, 2 st. 
24-{/.:ga och 4 st. 18-{t.:ga kanoner, h vartill sedan kom· 
mo 12 st. 12-{t.ga fiiltkanoner. Linieskeppet, som ma
növrerades förträffligt, intog genast en gocl position och 
tystarle på ett 11ar timmar det ena batteriet, nthär
danrle under 7 a 8 timmar en häftig elrl af bomber. 

22 

Sj(ikrigs
;,;indfiser 

!84.'1. 
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granater och glödgade kulor, af hvilka senare det om

sider sattes i bran d, ocb då det t illika kom på grund, 

var ingen räddning möjlig. Fregatten hade va rit olyck

lig i valet af position och bl ef utsatt för en svår 

långskeppseld utan att lyckas få bredsidan mot fiendt

liga batteriet. Efter niira en hel dags stridmåste han 

slutligen s try k a. 
Nära Helgoland angreps korvetten Valkyrian (28 

st. 18-il.:ga kanoner) af 3 tyska ångfartyg, bestyckade 

med bombkanoner, hvilka umler 2 timmar besköto kor

vetten utan att träffa den mccl ett enda skott. 

Ett liknande fall inträffade någon tid derefter , då 

en dansk brigg (12 st. 18-!\t.:ga kanoner) under 5 tim

mar förföljdes och besköts af ett preussiskt ån~fartyg 

(2 bombkanoner och 4 st. 30-tl.:ga kanouer). Angfar

tyget, som höll sig på 3 till 4000 fots afstånd, sköt 63 

bomber och 5 kulor, utan att ett cncla skott träffade. 

Af briggens 192 afskjutna kulor triiffacle 3 ångfarty

gets skrof. 
Utanför Bii.lks fyrtorn attackerades en natt ett 

danskt linieskepp till ankars af ett fiendtligt ångfartyg, 

som lade sig rätt förom skeppet och afsköt, under de 

19 minuter som förfiöto, innan linieskeppet kommit till 

se()'els 16 bomber af hvilka ingen t6iffade, hvarefter 
b ' 

ångfartyget retirerade. 
Samma linieskepp anfölls i Kielerfjorden under 

stillt viider af 2 ångfartyg och 4 bombkanonslupar. 

Skeppet manövrerades med tillhj elp af en liten ångare, 

surrad till ena sidan, och jagade, efter 1/ 2 timmas artil

leristrid på omkring 4000 fots af;:;tåml, fienden på fly k

ten. Umler affären hade det ej råkats af ett emla skott, 

men såväl kanonslupar so m ångfartyg hade mer eller 

mindre lidit af skeppets eld. 
Ehuru ofvannämncle sjökrigshändelser visserligen 

kunna förefalla temligen obetydliga, så R_y nas de oss 
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innebära en ganska befogad påminnelse att i allmänhet 

ej förhastallt utdöma en bepröfva<l krigsmateriel som 

man f'ih-·ståT aJI 'Uln da , förr iin man är viss om, att den 

nya materiel , som skall ers~itt.a den gamla, icke blott är 

afgjonlt öfverl1igsen den senare, utan ock blifvit till

räckligt pröfvad , så att personalen eger nöjaktig kän

neclom om dess 1·iktiga handterande. Att danskarna 

med sina träfartyg och sitt såsom föråldradt ansedda 

artilleri ej dukade uneler i hvarje triiffning med tyska 

ångfartyg och ],anonslupar hvilka förde bombkanoner, 

fttr ej ntan vi<b.re tillsh·ifvas <l e <1anska besättningar

nos absolnta () fverliigsenhct såsom sjömän och artilleri

ste r, ty de tysl'a fartygen Yoro ej bemannade med 

oclngligt iirlogssjöfolk, men de voro ej lika förtrogna 

med sin a mallerna vapen som danskarne med sina äl

ch-e, ln·illw yana och erfarenhet hade lärt dem att för

t6iffiigt l1 ancltera. Vissedigen fick man, utaf elen i ögo

nen fall anLie bristen på rö relse förml\ga hos de danska 

fartygen vid Eckcnfrinle och af elen direk ta eldens 

maktlöshet emot de af jordvallar sh:yclclacl e landbatte· 

rierna, en tydlig fingervisning om behofvet af med ånga 

och bombka11oner fö rsedela ],rigsfartyg, men den erfa

renhet, som vanns genom denna såväl som andra affä

rer under detta krig, bekräftade blott deras åsigter, 

hvilka uti dessa moclerna vapen sågo ett både lcra{'tigt 

och oumbäi'ligt tillägg till hvarje marin, men derföre 

eJ· voro beniiO"na att utdöma eller ringakta den gamla 
• n 

materielen, s!t 11inge cle nya vapnen voro obepröfvacle 

och ofullständigt kända. Och likväl hade dessa vapen 

öfver ett fj erdeclels sekel gamla anor, och under nästan 

lika många år hade man på teoreti ska grunder ganska 

allmänt fält förkastelsedomen öfver linieskeppen, segel

fartygen och det äldre artilleriet och yrkat på deras 

omedelbara försvinnande. Uneler de följaude 30 åren 

hafva näppeligen klokare och mera sansade åsigter fått 
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göra s1g gällande vid vårt sjöförsvars ordnande. Lik
som ångan och bomb];:anonen framkallade ropen: "inga 
segelfartyg, inga fullkalekanoner mer ", så Jj(id det snart 
efter de fo rsta pansarbatteriernas upptr~illaml e viLl Kin
burn: "inga opansrade fartyg mer"; strax eft er de pan
sarbrytande kanonerna::; införande: "intet hitt artilleri 
mer", och knappt hacle fackm~innen börjat på allvar 
sysselsätta sig med umlerva ttensminor, förrän det pro
feterades, synnerligast af en del oansvariga dilettanter, 
"inga pansarfartyg, inga rammar, inga dyrbara lmno
ner mer", och dessa rop hafva upprepats me(l stigande 
otålighet, hvarje gång en Harvey, en vVhitehead, en 
John Ericson m. fL låtit en ny undergörande helvetes
maskin gå af sta1)eln. utan att man o·ifvit sio· ti(l att ' b o 

afvakta kompetente domares utlåtamle om clessa upp-
finningars praktiska anvämlbarhet. Under hetsjagten 
efter en fullkomlig, enkel och billig materiel har vårt 
sjövapen visserligen gått framåt, men med sEipan<le, 
vacklande steg, och vi hafva dervid försummat att för
värfva den öfvedägsenhet som varit möjlig att uppn å, 
nemligen uti allmän praktisk yd\esduglighet. Merl 
denna öfverlägsenh et, med det sjelffö rtroende och elen 
r åclighet elen alstrar hos personalen , behöfde vi ej ~ing
slas, om våra fartyg ej voro kliichla i elen tjockaste 
pansarn eller våra kanoner ej voro af gröfsta kaliber; 
utan denna yrkesduglighet torde ringa utsigter finnas , 
hvarken att erhålla den för våra förhållanden Limpli
gaste materielen, eller att af hvaLl vi ega eller lmnna 
få, förmå draga den stö rsta mijj liga fördelen. 

l\fan fonhar alle.:;tiides af ett sjövapen, och detta 
mc(l rätta, att det shidse skall vara rerlo att intaga 
sin post i första försvarslinien, niir helst en fara hotar 
landet. Detta ~ir naturligtvis ej möjligt, ifall flottan 
befinner sig uti ett permanen t tillstrmd af omorganisa
tion eller af overksamhet i afvaktan på en fullst~ndiO' 

"'' 
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detalj erad sjöförsYarsplan , allmänt gillad och stadfästad 
af både facloniin och icke fach:miin. Enligt vår tanke 
finn es in gen s:ik rare eller naturligare vitg till detta mål 
än att hålla personalen i ständig akt i v tje nst , att efter 
hand, så långt medlen tillåta, ersätta den föråldrade 
materielen med hvad som fö1· tillfället befinnes b~ist och 
tidsenligast, och (le föråldrade institutioner , som hämma 
vapnets utv eckling, med andra, b vilka pröfvats äncla
mftlsen liga, n ta n att på ett eller annat siitt skapa upp
sl\Of, oreda och villervalla . Föt· de flesta läsare af 
denna öfverblic];: torde det ej vara obekant , att svenska 
flottan untlet· de senaste 30 åren, lika v~i.l som förut, 
fått arbeta sig fram på helt amlra viigar, felet cler till 
må nu ligga hos styrelser , representationer, fackm~n 
eller nationen. 

Det dröjd e ej särdeles många <h, innan ett nytt Skrifte,· 

k 
. J • l . l l! 1851- 1855 ng, m .m mget, s w e ge ett nytt uppslag åt frågan · 

om sjökrigsmaterielen och viisentligt modifiera de åsig-
ter man efter det dansk-tyska kriget trodcle sig böra 
vidhålla. För att ej alltför mycket frångå elen krono-
logislm orclningen i denna öfvm·blich:, torde det dock 
vara liimpligt, innan v i sysselsiitta oss mec1 nämnda krig, 
att redogöra flir hvad som under mellantiden i s1n·ift 
föreko111 uti iimn en rörande sjöförsvaret. Först finna 
vi då nti rriLlshift i Sjöväsendet ') en serie af uppsat-
ser framkallade af en artikel "T ankar om gntnclerna 
f ör O!rganisationcn af' skärgårdsflottans clebarlcerings-
truppc·r. :' Dessa meningsutbyten angåemle en af slrär
gi\nlsvapnets detaljfrågor äro egentligen miirkliga cler-
före , att clemr började bana sig fram anclra i\sigter om 
dessa vapens natur och stridssätt, hvilka, konsegvent 
tilliim pade, uonle rnbba den ställning rlet hittills inta-
git, ej bl ott t ill sjö- utan Lifven till landtfö rsvaret. 

") 1851-62. 
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Förf. till nyssnänmde nppsats delade skärgårdsvapnets 
stridskraft ut i dess artilleristyrka och dess tnrppst:lf'rka , 
och af dessa var man i allmänhet ense om att ti ller
känna den förstn limnda en öfverv ~igandc betydelse. Ar
gumenterna för "att föt· en enda kanons betj enan<le be
gagna 60 man, sammanpackade på ett litet ru m, ut
satte för fi endens eld och sjuktlomar m. m. " voro, som 
bekant är, att detta betydliga öfverslw tt erford rades 
dels till dri fkraft och dels t ill lamlstigningstntpp. 
Emellertid hade de fl os ta kommi t till den öfver t)' "·el-. o 
sen, att denna drifkraft ' 'ar alldeles otillräcklig för att 
kunna upp träda emot krigsångfartyg, och att r oLlcHar 
tygen måste öfverge alla anspråk på att betraktas 
såso m rörligt vapen, då det ej var möj ligt att förse 
h varje sådaut fartyg med ångmask in , och i stiillet &t er 
taga sin naturliga rol af positionsvapen. De som än
doc k voro oben~igna för en r eduktion af rodd fa l'tygens 
besättningar å beropade erfarenheten från 1808 och den 
stora nyttan man der hltft utaf .i ~igare på strämlema, 
men ginge i sin ifve r ända de l'l1 ~in att framhålla sitsom 
en nödvändighet den talrika manskapsstyrkans bibe
hållande, för att deraf bilda en infanteristy rk;t t ill föl·
stärkning åt armen. Under disk ussionen upplystes nu, 
att hela den sty rka som skirgårclsf:lottan kunde land
sätta belöpte sig ti ll 5000 man oeh, i betraktande lleraf 
att man måste hinka sig flottan delad på flera distrikt, 
att antagligen högst G ~t 800 man i l' egel kunde dispo· 
neras till debarkeringstrupper på en punkt, ofta betyd
ligt mindre. Då armen utan tvifvel varit biittr e be
tj ent med att med sig införlifva detta öfverskott af 
folk som skärgårdsf:lottan ej behö t'cle, cli't elen ej var af
sedd att operera på fiemltlig kust och p:'t egeu liitt 
kunde erhåll a behöil. igt stöd af infanteri vi ll fi)rsvar af 
positioner, så funnes sålerles ta lamle skiil för att min
ska roddfartygens besättningar iifvensom att förenkla 
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debarl\eringstrnppernas organi sation och exercis, utgå
ende från kompaniet såsom enhet i stiUlet för bataljo
nen. E n annan fö rf. ::\T. ::\T. :N.'') går ännu längre och 
föreslå t· r etlnldion af rodelfartygens mansh:ap till ha1fva 
antalet, in sluiinlming af rodden till manöverrodel uneler 
eldstrid , ett ångfartyg för hvat· 4:e eller 8:e kanonslup 
för förfl yttning från en position till en annan samt, i 
stället för sUleJH1e landstigningstrupp, att särskild in
fanterit rnpp skall tagas ombord vid sådana fall, der 
landstigninga r lmndc ifrå gakomma , i likhet med ,hvad 
rys sa m e gjorde n n der finska kriget. Detta förslag sy
nes oss hafva varit fullt ticlsenligt , en lly lik för enkling 
ha<1e g jort sbirgånlsvapnet till ett mindre kostbart och 
mera effektivt Hyttbart positionsartilleri och befriat 
det fr ån elementer som voro det mer till hinder än till 
styrlm. I samma anda som si s~~~imde förf. uppträdde 
en annan, untL~r signaturen R. o. A.**) (Acllersparre), och 
bel< ii. m p a de på ett sii.rdeles träffande och v~iltaligt sätt 
den förvii.ncla uppfattning, som börj ade vinna insteg, 
att örlogsmann en måste exerceras "till en viil ntbilclad 
so1dat 11

• 

Till krigsvetenskapsakademien inlemnades 1853 af Lan!u . 
kapten Laven ett st(il'l'e arbet e i sjökrigsvetenskap och 
belönades med a kaclemiens vanliga pris samt med en 
g nlclm edalj. Af clctta arbete, hvilket , "såso:11 ej för 
offentl i rrheten nyttigt", ej i el ess helhet pubhceracles, 
blefvo betyclliga utbrytningar synliga i tryck. 

11 
Skär

gårels flottans anviinclandc vid Sveriges (ö1·sva~: {ör:_ta 
äfclelningcn 11 , innehållande allmänna gnmcler foY sk:t·r
qårclsvaplwts str·iclss('itt, utgjonle del af elen ege~thga 
~risskriften och finnes intagen i akademiens hamllmgar 
fö r 185 ±. "Tve nne afhancllingar i sjökrigsvetenskap en ", 

'' ) T i S. 185 :2 sid. 71-80 . 
*') T. i S. 1858 . 
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den ena omfattande rodelvapnets ut~·e cklin,r; den andra 

sjövapnets strategi , tillhörd e iifven fö r::;tniimda större 

arbete; båda iiro till eo·uade f. d. statsrådet nTefve v 
b ' b • 

P laten. Förf:s vill k iimla uamu iir en borgen för <1 o::;sa 

skrifters värde i hvc~ d rörer de fu llstiindi o·a detalj·-
"' . 

u ppgiftema om skiirg<J. r,Jsva pnets materiel, stri Ll s::; iitt 

och histo riska utveckling, men hii rtill m11ste vi in

skriink<1 vårt erkännamle af detsamma . Laven ådaga

lägger viil, att han fö rstår , hurn skirgån1s i-!ottan Lö 1• 

anviindas, men ej niir den l•an anviimlas, ej heller att 

något annat sjöför::;var iir fö r vårt land tiiukha r t. 

Partimannen, so m i hans ft.lregåencle uppsatser mer 

eller mindre bo r t::;l<ymt::; af eH Llygo:~am tillbakaLlra

gen het, fra m stå l' i synuerbet i Ö:e afaelningen a lldel e:> 

otvetyd igt, förfiiktande sa t:;er , som ej vittna ou1 den 

_klaraste uppfatt ning oc; h det mest logiska reso nnerna ug , 

men visa att han gjort ge rn ensam sak mecl sbLrgård"l
flottans ensidiga::;te aniJ~ingare . 

Siisom läsaren torde ptuninna s1g, lmLle L aven i en 

förut anfö rd skrift l1 elt och lntllet omfattat L efr 6ns 

uppfattning i försvar::;frfigan ; hans st rateg iska Iii ror 

vor o blott ett eko af L efre11 ::> . E n vigtig sat::; i dessa 

läror, hvilken Laven ::;ökte bevisa , va r felaktigheten af 

den allmiinna ~"ts igte n att ''(lottor med(ij r a (len f örde leJt 

att de {öt-lUndra fie ~~tie w land st i!) ninga1·" , Ha u n [l p

stälde nu följande p<lståemle : ·'landstigningar knnn a 

högst sällan förekommas, lt varken a{ ö1·logs(lott a eller 

skii-rgårdsflotta 1 såuida icke den {örs varandes örlogsflott a 

äger en o{antlig ö(ver vigt i sto,rlek öfur den anf allandes . 

D essa vapen kwma endast med visshet p ån'ikn as at t 

tillintetgöra (rulctet·na af fien dens laudst iuning geno m 

förhindranclet eller f'ijrsväranclet af' huns sj öi'ii[Ja trans

p orter ." Förf:::; bevisföring ~ir så karakteris tisk fö r 

hela hans u pptriiclande i sjöförsvarsfn'tgan, att den ej 

torde böra förbig<'is. IGimtmnkteu e1f bevise t lio·o·er 
b b 
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dernti, htt en st illaliggande segl a r e ej kan upptäcka 

en transpor tflotttt af 300 fartyg inom ::;törre area tin 

3G creon·mfiska nvadrat mil, "lrvilkeu a r0a dock endast 
~ b " l •• o 

u tgör om k r iug 1
/ 1 ~o af Ost er :>jöns yta emellan ~-\land 

och tla nsl\a öame·' . liieLl dessa siffe rtal tror s ig L. 

hafva bevisat, at t det iir "nästan om öj ligt'' fö r den 

försva rande flottan att '' kunna p ~t viigen möta fien dens 

lamlstig ningsflo tta", samt att, "cU plan en för en lanu

stignin g viil uppg öres , Lör det hotaLle landet vara i 
okunnighet om 'lliir, k var och lwr n detta fö retag skall 

utfö ras " , synnerligast som, tack va r e ångfartyg, "dessa 

Juigsoperatio11er nn iiro mycket lä tta re att utföra än 

förr. ·' Efter det fö rf. sålunda ge nom be(präma anta

gamlen söl;t Lortresonnem allt hvad kryssar e och r e

kognoseriug,;fartyg hder - han låt sar ej om, att en 

stor dd af elen u~irmht ytan at' ÖshH·c;j ön ej behöfver 

bevakas, emedan en landstiguings flutta, som iimnar 

sig till Sverige ej har något i sydöstra Llelen af Öster

sj~n att bestiilla, att öama Gotland, Ölancl och Bom

lwlm dess utom beg riinsa bevakningsområdet och der

ige nom nmlerbtta bevakningen samt att, om r ekogno

sering:::fa rtygen i1ro s nabbg[tende å ngfMtyg, de genom 

att :;tiillll i ~t vara nmle r !!/mg i en L est~imd r iktning 

kunna lwtyLlligt nt::; tl·iid;a sina r ekognoseringsområclen, 

utan att förlo ra su rulmmlet metl hva ram1ra eller med 

land - efter att med ett onl hafva visat fullkomlig 

okunnighet om, hum en bevakn ing till sjös bör anord

nas fti l' att gönt Ll et ic;ke blott möjligt u tan äfven 

sannolikt, att en fie mltlig lamlstigningstlotta kan i så 

(Yotl till sin· naleras att vtmL stridsfar tyg kunna från 
b - n ' 

sina, oli ka statiouer iut riiffa vid lamlst ig ningspnnkten, 

om ej ('ö1·e Llebarkeringeu , titlll instone unde,r det den 

pågår, sy ues förf. hlng re fram li koo m ltafva ångrat sin 

par tiskhet för de anfalland t~ , ty lu:w fö reskrifver för de 

försvarandes flotta, sedan han doc;k åte1·igen påmint 



orn, att den bör "mindre pftriiknas för att förekomma 
fiendens landstignin g ~i n a tt motverka fiendens ~imlam:il 
med landstigningen '1, följande: <~Genom skarpseglande 
kryssare och snabbgående ångare bör man söka att så 
noga som möjligt bevaha hafvet ntanför den kust, der 
flenden förmodas vilja landstiga. Den försvarande flot
tan, som på detta siltt skall söka att tidigt slmffa sig 
nnclerriittelse om fie ndtliga flottans ankomst, bör an· 
falla den under v ~igen eller, då detta misslyckas, s{\ 
fort som möjligt följa efter fienden till landstignings
orten '1 i och vidare: ''Niir elen försvarande Hottan på
t6itlat fiendens, sysselsatt med landstittning af trup
pema och deras föruödenheter, sn böt• don söka att 
genom briinnare och GrandLomber förstöra fiendens 
vanligen t~itt slutna transporter - - - - Lyckas 
fienr1ens Iamlstigning, så iir tlottan s best~immel se, stisom 
förut n~imdes/, att operem mot fiendens t ransporter.'' 
FLit· synes således I.~ a ven göra sitt hiista för att visa, 
bmn flottan bör söka förhindra eller försv,\ra sjelfva 
landstigningen, och måtte för ögonblicket hafva glömt 
sitt föreg~tcmle påstående, att en sådan uppgift vore 
anästan omöj lig (( . E j heller tyckes han hålla mycket 
på '1Cit o(i:mtli.r; ö(vn·viyt i stoT!elc" s;tso m ett oeftergif
lig t vi i kor fö1· ett t ly likt o (let·ationssiitt, clå han yttrar: 
'' l\Iot fienclens tnmsporttlottor och konvoje1· Imn roclan 
en mindre styrka vant mycket verk.sam, emedan eskor
t emus r\)relser och rörlighet. ~iro hindrade genom trans
port- eller konvojflottansa . Lavens resonnemaug lem
nar lleremot föga leLlning för bedömandet, huru flottan 
skall kunna verksamt 11 motverka äntlamålet med fien
dens landstigning", a. v. s. oroa hans förbi ndelser och 
förstöm hans transporter, h vilket var just h vad han af 
henue fonlrade. Har vår flotta afstått fdm försöket 
att skaffa umlerrättebe om fienden s landstigningsföre
tag och att anfalla fienden under de för honom mest 
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kritiska mom enten, så torde den ej hinna sig s~irdeles 
vuxen att upptaga operationerna, seda n fiendens flotta 
fått jemförelsevis fria h:inder. Lika litet öfvertygad 
blir man genom Hisningen af förf:s skrift om den nytta 
skärgånlsvapnet, hvilket Laven s~itter t:d\. högt, skall 
vid det ena eller andra tillf~illet bereda försvaret. Vis
serligen siiger han: ''skärg:tnlsflottan bör intaga en cen
tralt beHlgen station, så att dess st~alning ~lr uti eller 
nära midten af den lznstst riiclm, som af flemlen hotas.(( 
Förut har L. dock an tagit eller "bevi~at·1 , att vi san
nolikt komma att vara i okunnighet om, hvcw företaget 
skall utföras. Om clå, sttso m troligast ~ir , fiemlen om
sorgsfullt nmlviket' en stt tlan 11station·', s<t Lonle följLien 
blifva, att sktlrgih·dstlottan blir liggaucle dm· overksam 
under 1andstigningc u i eft0r d ensa mm a torde fi endtliga 
flottan clraga fö 1·sorg om, att hon e.i får s<"t hitt att sta
ticmera sig invill opemtionslinien. 

H vad l1et iin var, som fö rskaffade Laven så många 
anh~lngaro , ej kunde det gema vara hans bevisföring. 
Oa.ktadt bri~tcn på logisk lonseqvens mellan hans argn
ment och hans kouldusioner, hv<uigenom han snarare 
bidrog t ill att förrycka ~in utreda sjöförsvarsfrågan, 
giilde han cloek bland mrLllga facbniin sitso m en auk
toritet genom sin<L l;;tmskapcr Ol:h llen fullständ ighet, 
hvarmed ltan uelmmllade llotalj ema i sitt iimne. Den 
ril< edom p<"t sLil oeh 1evis, som han hade till hands, 
lyckalles ofta dölja cleras svaghet. Sålumla anför han 
en mängd exempel, hemtade m higshistorien till stöd 
för sin sats : "flottor knnna sällan !tiwlra landstigningar.« 
Granskar man något uiinnare de.ssa exempel, så torde 
man titt finna, att L. ej valt dem med den urskiljning 
som tillkommer en opartisk kritiker, utan snarare så
som en ifrig samlare a f argument för sina ~tsigter. 
F ödattaren kan nemligen ej uppge ett emla fall, rlå en 
fiende lyckats göra en landstigning, ete-r en flottet varit 
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till hands att göra 11tofständ, liksom intet af de anfö rda 

exemplen, så villt vi lmuna Llöma, eger tillämplighet 

på våra lokala förh ållanden. Anmärkningsv~irt1 t . ~i r 
också, att dc landstigningsprojekt, bvarmcd Franlutke 

nnder revolution skrigen hotade England, men som al

drig blefvo verkl ighet, just till följ e af engelska flot

tans tillvaro, blott i förb igående omu~imnas, ehuru de 

just visa vanskligiteten af elylika företag, då man har 

'att vtinta energiskt motstånd af en försvarande sjö makt. 

Det torlle vara öfverflödigt erinra , att vi oaktadt 

vår kritik öfver Lavens satse r, ej vilja påstå, att v;lr 

flotta kunnat fiirhimlra ett till~inma clt ryskt lamlstig

ningsföretag. Efter l SOD ha<le det u tan t~ifv el b li f~it 
Sverio-e bety dligt svårare att med de::;s kngsrnakt, t1 ll 
vatte~ oelt lands, s1v ~a skyelda vf1ra kuster , som före

homma eller omintetgöra en inva::;ion. Flottan, ej min

the iin arrnetJ, h<Hle fått en svårare uppgift, men var 

lika oumbtidig nu so m fö rr. Denna uppgift kriifde 

större uppoffringar , ett t idsenligare försva rssystem och 

större duglighet. L<wen ly ekades lika li tet finna lös

ningen t ill Ll et ena ,;om till clet an!ll"a af dessa problem. 

I Jlkhet med så många andra sjöofficerare so m hy

ste afgjordt utpreglmle sympatier f~ r antinge~1 örlogs

flottan ell er sldrg['t r<ls flottan och eJ voro belatna med 

det mindre tillfredss t~illande skick, hvaruti deras spe

ciella fa voritva.pen befanws ig, var L. en oförsonlig mot

ståndare till 1824 års samman slagning. En persona

lens delnin g i tvenne skilj <la kårer syntes honom såsom 

enda dtclclningsplankan, hvarigenom större e:ffektivit~t 
k nnde uppnås. Den erfarenhet vi ega ntaf de expen

ment so m gjorts i L1enna rikt ning har ej bestyr~t den 

uppfa tt ningen , att bristerna lättare kunde afb] elpas , 

om k l rerna voro clelade, än om J e voro sammanslagne. 

Då ännu mindre äu nu, var sjöofficerens tid ej så upp

ta~ en af aktiv tjenst, att han ej lcunnat och hunnit in-
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hemta erforderl ig skicklighet uti såväl örlogsofficerens 

som skärgårdsofficerens praktiska tjensteiUigganclen, uti 

Tnaterielens ltamlterande s<lviil i öppna sjön som i slu

t en sbirgfln1, så h·amt tilltill e erbjudi ts till iifning 

samt ett klokt sy stem funnits f(ir komm end eringarna, 

och så fralllt detta lwnseqvent ti ll ämpats ntan h:insyn 

till indivic1nella intressen. Såledcs tonle man med skiil 

kunna påstå, att det ej var sammansla gningens iLle, 

utan det ofullkomliga s~itt h va rp å. den genomfördes, som 

utgjorde skälet till den öfverklagade ringa tjenstedng-

1 i g h eten och till den rivalite t , som uppst od mellan el e 

båda vapnen med anleclning af de otillräckliga anslagen. 

En Yiss afuml och retlig sbmning mell an flottans b:lda 

stationer gaf sig st un dom luft i skarpa ordstrider , till 

och med mellan officerare, som i grund ocl1 botten hyl

hule föga skiljaHiga åsigter. Exempel vis k unna vi 

h:invisa till ett par uppsatser':') af tvenne känrla för

fattare , signaturerna R. o. Ä. samt n. n . n . 
Vid samma tid upptriidcle C. L agerbc1·g "'"') med ett Lar;croer, 

ganska full ständigt och väl mo tiverallt förslag t ill er

hållande af det största möjliga öfningsresnltat af rl e 

till exercis anslagna knappa me<llen. D etta sys'cem, i 

samma aJllla som af honom förut framsti.ilda och fii rut 

i denna uppsats omnämda , g rumlade sig på årliga öf

ningseskadrar, sammansat ta af svenska ocl1 norska fr e-

gatter och korvetter, bvilka jemväl borde, mecl sina 

smf\ fartyg och med på stationerna utrustade skärgård s-

far tyg, öfva skirgärdsexercis på ol ika delar af kusterna. 

Fördelarna af detta öfningssys t em -- att exercisansla-

gen ej blifva bortplottra<le på en mängd •'separatöfnin-

gar", att en större kontingent af personalen komme i 

åtnjutande af en m;\ngsicligare utbildning, samt att be-

*) T. i S. 48G3 - G1. 

""' ) T. i S. 186 3 
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fälet blefve Llittre hemmastaJt på vära kuster -- torde 
ej kunna bestridas, såvidt man med fö rf. ~ir ense der 
u ti, att det iir af större gagn för en officer, som nlltiil 
har specialer och o/tast kan vill behof hafva lotsar att 

tillgå i sbirgi\rden , att ega allmän bekantskap me!l 
våra kuster, inh1imtad under förnya<1e, kortare besök 
clerstädes, än att lmnna p:'t sinn, fem fingra r ett elle r 

annat mindre område. L:s förslag synes oss fulll;:om
ligt i harmoni med elen organisation, som flottan erhiill 
1824 och be6iknaclt att sa mmangjuta vapnets båda 
kårer; den föreslagnn, permanenta eskaclern borde, :U
min stone så hinge ingen viisentlig skillnacl förefanns 
mellan st1·ids('a1'tyg och öfningsf(wtyg, under en ];:raftig 
och skicklig ledning, biittre än något annat syste m, 

kunnat bliha eJl skola, '' der SYeriges och Norges sji.i
krigsm ~in af alla gracler o~;h Uasscr 11a tom de r~, ] e'' 

kunnat öf'va, se och liira tjensten ocil fullkomna sig i <1 en.11 

Sj,J!.·r(qsluin- Hiir torde vara på sin plats aLt påminna om J e 
";tse,~ n n r! N s jökrigshänrl r-lser , som fln· e föll o nn!ler el et nu börJ· ::ule 

ll"rtiJli(J'tf/1'/ . ' 

· krimkriget , då den största l1itt.ills inträffatle r evolu-
tion i sjökrigsmaterielen niirmast föranleddes af dessa 
händelser , skulle ock stritlerna om vårt sj öförsv:tr n a 
tmligen efter denna ticl intriida i ett nytt sketlo. 
Beträffande då först affiiren vid Sinope, är det all
m[int bekant, att en tmkisk eskader der förstönles 
af en rysk, och nästan lika allmän t antaget, att Paix

hans' bombkanoner i verkligheten firade en Ei.nge 
förespilcltl, lysande t riu mf öfver det älcl re artilleriet, 
äfvenso m att första tvif\'elsmitlet om opansrade fartyg s 
krigsduglighet daterar sig från denna blodiga strid. 

Vi meddela i korthet några detaljer för att motivera 
de konklusioner, som sy nes oss berättigaclt att ur de

samma härleda. Den 30 November 1853 anfölls en 
turl,:isk eskader, bestående af 7 fregatter, 3 korvett er 
och 2 ångfartyg, till anka rs af G ryskt linieskepp , 
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hvaraf 3 tredäckare, 2 fregatter och 3 ångbåtar. De 
ryska lini eskeppen löpte in i ha mn en, ankrade på 500 
meters afstånd samt började en fö rfii rlig eld mot de 
turkiska fartygen, hvi lka alla, utom en ångbåt som 
undkom, efter 4 timmars strid voro förstörda. Hum 
m[mga af de tmh:iska fartygen SOnt spr iingeles i luften 
af fi endens bomber, ;ir svårt att med visshet nppgifva, 
då bertittelserna h~irom äro så motsägande. att somli o· a 

• b 

nämna 4, andra blott 2. T ager man derj emte i betrak-
tande den ryska flottans öfverlägsna styrka, de turki

ska fregatternas sYaga bestyckning (tle hade ej svårare 
kaliber än 20-'ff.:ge, och af denna blott ett r ino·a antal 

b 

kanoner) samt slutligen att striden egde r um till an-
kars, så torde det böra medgifvas, att affären vid Si
nope ej "b cvisa1· bombkanonernas 1ifverliiO'senhet uti an-

b 

nat än ('ö1·stö1·elscve1'kan . Förr iin de visat sig tifven 
kunna skjuta fullkulor och i träff,:;[i kerhet nnder rörlig 
strid m~ita sig med sina äldre r i va ler , som nti dessa 
afseenelen vnnnit en hög grad af fulländning, kan man 
ej siiga , att Paixhans' uppfinning hade gjort det äldre 
artilleri et umbärligt. 

l\'Ien den vunna bekräftelsen på bombernas oöfver
träffatle förstörelseverkan fram kallade den naturlio·a 

b 

och berättigade fordran pi\ pansarskyddade stridsfartyg, 
och p cmsa1· eller ide panscw blef nu den mest brän
nande frågan, sedan del} om ång- eller segelf'artyg var 
så goclt som afgjord. A ena sidan höll man fö r e, att 
fartyg utan pansarskyclL1 framdeles aldrig skulle våga 
sig i strid mecl motsti\nclare so m eo·de bombkanoner 

b 

till bestyckning, .å. den andra fömekades möjligheten 
att konstruera pansarfartyg i bes ittning af de för krigs
fa rtyg oundgängliga egenskaper, såsom sjöduglighet, 
snabbgående och lätthandterlighet. I verklig heten gingo 
clock de ledande marinerna en medelviig mellan båda 
ytterli ghetspl'ineiperna och följ <l e de hlok<tre, mera san· 



-352-

sade, 1\sigter, som föron1ac1e att ej öfvergo cle snabba, 
vlil bestyckade ~mgkrigsfartygon , fön ~in bombkano
nerna nn<l er :o tricl i öppen sj ii hade vi::;at sig lika fu r
störande so m till ankars, och till dess man lycb1ts 
åstatlkomma verksamt sh:yLl tl mot bomber ptt fnll L sjö
dugliga stridsfar tyg. Under ti<len bihehlillo sig de 
opansrade fartygen, gj or<l e gllll tjenst 10 å r ~enare nn
der amerikanska kriget och haha iin nn ej i tl enna pan
sarfiottornas t id låtit shiLmma sig från vattnet af den 
stränga förkastelsedo m so m fi ilts a f en och annan tco
r etiseraml e fackman. I3egiiret att utdöma och f<i rbtsta, 
h vad som ej är det hiista, r1 ct fnllkoml i gas te, l L~<l er , 
mecl afsecnrlo på krigsfa rtygs hyggaml e, van l igen t.ill 
en af tvenne ytterli gh eter , antingen offrar man mill io
ner på en "Itnlia", en "Lepanto ", såsom i Italien, ell er 
ock intager man en af\·aldaJHle stiillning, ''waitin g fo r 
something to t nrn np", och bl ir me<1 hvrrrj e ttr ment r i\ d
vill och liknöjd - såsom i SYerige. 

Utaf de franslut och engelska. pansarbattc1·iornas 
uppt rii<bl1l1e ,-id Kinbnrn, iifyenso m af <le alli cra1le flot
tornas operationor emot Listningar, l1~< l e i S\·arta lmf
vet och i Östersjön, syne.3 man bmnn. t1raga den sint
satsen, att cle stora träskeppen e.i Yo ro l iimpliga för 
dy lika operationer , enär de, ofö rmögna att matstå en 
verksam Listning::;eld, måste posteras på så långt h:tll , 
att deras art illeri ej gjorde veclerbiirlig effekt, men att 
der emot båtle pan:;arbatterierna och dc fö r detta krig 
nya ångkanonsln]Jam a, såv iL1a de fönlc nog kraft ig 
bestyckning, kuntle med större fördel h ~irti ll am·Lindas. 
Skyclcl, under en eller annan fo rm, mot art illerielcl un
der stillaliggal1l1e strid (<l. li. positionsst ricl, strid mot 
fästningar eller fartyg t ill ankars) blef följ aktligen ett 
erkLindt, på er fa renhet grunda<lt, behof. D e tvenne 
förut närnda nya fartygstypem a r epr esenter rr. ocks& 
de tvenne olika viigar , hvarigenom sky thl kunde erhål-
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las, antingen att genom passivt motstånd minska artil
leriets förstörelseverkan eller att genom ständig rörlig
het minska dess träff'sälcerhet. Hä.ruti ligger följ aktligen, 
såväl pansrade som opansrade fartygs "ra·ison d'et1·e"; 
som det blef artilleristernas uppgift att bestriJa genom 
att öka, i ena fallet artilleriets genomträ ngning -; f i.innåga, 
i andra fall et dess träffsäkerhet samt skjutskickligheten . 
Med stöd både af t eori ooh erfar enhet ifrån krimkriget 
voro emellertid pansarskyddad e fartyg berättigade att 
intaga rangplatsen i stillaliggande strid; beträffande den 
rörliga striden i öppna sjön lemnar det ta krig inga er
faren hetsbevis ; h nr n en sjöstrid mellan ånglinieskepp å 
ena sidan samt i\ng fregatter och kanonångbåta1· å den 
andra hade utfallit, var då ej lätt att fömtsiiga, om 
vi än n u kunna antaga, att segern borde hafva stannat 
på de senares sida, ifall man föestått rätt begagna sig 
af deras större rörlighet. 

Lärdomarna af krimkr-iget gingo ej helt o ~h hållet 
förlorade för svenska flottan, men deu färsigtighet och 
den ensidiga förk lirlek för det enkla och billiga, som 
städse kännetecknat våra fram steg i sjökrigsväsendet, 
gjonle sig äfven nu gällande; vi å tnöjde oss sålunda för 
den närmaste tiden med att bygga kanonångbåtar jemte 
ett enda tidsenligt större fartyg. Dessa kanonbåtarvoro 
ej främmande för vårt land, ty en engelsk amiral säges 
från ett besök i Stockholm hafva hemtat icleen att förse 
Östersjöflottan med dessa små fartyg som under kriget 
blefvo så populära. Engelsmännen lärde oss, i ersättning 
för uppfinningen, rätta sättet att tillgodogöra sig deras 
egenskaper och visade oss, att de nya kanonbåtarue 
hade en sjelfstämligare uppgift lin att bogsera roddfar
tyg från en position till en annan, ett vidsträcktare 
operationsfält än de inre skärgårdarna, der deras rör· 
lighet blott i ringa grad kunde komma till nytta. Af 
deras uppträdande på Finlands kuster blef det tydligt, 

26 
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att man i kanonångbåtarna erhållit särdeles lämpliga 

kustförsvarsfartyg, utgörande en föreningslänk mellan 

de sjögi'tende ångfartygen och positionsfartygen. 

Föregående korta resonnemang torde få gälla som 

motiv för de å.sigter vi här framställa, att det varit 

välbetänkt, om vi under de 12- 15 år som följde efter 

krimkriget, i stället för att bygga segelfartyg, rodd

fartyg och senare monitorer eller kosta stora repara

tioner på itldre fartyg, användt nybyggnadsanslagen 

på 3:ne far tygssorter, nlLmligen snabba ängfreg atter elle1· 

ko-rvetter, kanonångbåtar sa mt p ansrade flytande batte·· 

rier af enkel konstruktion. lVIed iakttagande att vid 

h varje ny byggnad göra de förändri11gar som befunnits 

ändamålsenliga, hade vi kunnat följa väsentligast sam

ma plan ända till slutet af 18GO-talet , då rammen och 

minan föranledde antagandet af en betydligt modifierad 

nybyggnadsplan. Hvardera af nämde faetygsldasser 

hade haft sin bestämda rol anvisad ut i det rörliga kust

försvarssystem, som betingades utaf sjökrigskonstens 

ståndpunkt. De större ångfartygen hade att bilda en 

yttre bevalmingslinie, med samband sinse mellan och 

förmedelst kanonbåtarue med kusten ; lcanonurltan~a att 

först understödja de förra , om tillfälle erbjöd sig till 

strid med fiendens landstigningsflotta eller detacherade 

stridsfartyg samt, ifall ett visst skärgårdsområde blefve 

hotadt, draga sig tillbaka till elen yttre skärgården och 

der oroa fienden unJer passerandet och slutligen till 

J en inre skärgården för att understödja positionsför

svaret; pansarbatte1·ierna slutligen att intaga positioner 

tjenliga såsom replipunkter för det yttre kustförsvaret 

eller till skyJd för vigtigare hamnar och inlopp. 

Engelsmännens och fransmännens landstigning viJ 

Eupatoria visa väl faran för de försvarande att upp

skjuta mecl att göra h aftigt motstånd, tills fienden 

fått fast fot i lanJ, men lerona ej direkt bevis för möj-
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ligheten att förhindra ell er väsentli o· t fo··I·s • . d l'I~ 
t . n vara yi,a 

opera .wn er af <let enkl a sh:ii let att. t t .•. 1 .. .. 
. . ' ' ln e sac an t forsok 

gjordes fl'ån ryssarnn s sida In direl-ta la··I, ] b" 
. . . . . · · ' · c omar er JU· 

der li kvJSst knt1ken, eJ blott öfver rys]- ., Q. • 

. " . . . . "' n l men , som 
B.J frm: l ~nds i dan angrep fi end en Wlder ell er stntx t eft er 

lanclstJgmng_ei> utan ännn mer öfver ryska fl ottan som, 

ebun~ 17 limeskepp och 9 fr·egat t er strrrk, l~g overk

sam 1 Sebastopols lmm n oc h ej g jorcle en besl utsam at

t~ ek på landstigningsflottan / öre ell er under debarke

nngen , så myeket mera som de fra nslm ödoo·sfartygen 

v_oro så _helamrarle merl folk och h·igsm ater~e l, att de 

e.J v oro 1 sttmcl till ett verksa m t motsM]](l. O aktad t 

engel s i:~.änn ~n hyste fiiga höga ta n kar om ryssarna så

som S.J <.~natwn , befarade rle cloek, och detta med skri! , 

e:t dy likt aufall, väl vektlld e hvilken risk de utsatte 

sig för genom att våga ett lan rl stignin o·sföretao· i när-
f fi b " 

~ar? a en endtlig flotta som, om än underlägsen, hade 

l sm makt att med fulla segel stöda sig miclt in i 

transportflottan, h vilket am i ra l Dnn<las, som med en

gelska ~o.ttan kryssade nt:-:tnför, kn appast varit i st :'\ nd 

att effek tivt förhindra, om ryska flottan varit ledd med 

den energi och beslutsamhet som dyltka tillfällen kräfva. 

.. Beträ_ff~_n rl e s:ut ligen de allierade flottornas upp

t~-~tdande l OsterSJÖn, !Jade man visserligen af en så stor 

SJostyrka kunnat vänta mera storartade resultat och 

t~~l e~ viss grad berodde det väl på linieskeppens ~till
rackliga motståndskraft, att ej Sveaborg och Cronstadt 

delaJe Bomm·sunds och Seba.stopols öde. .IVIen andra 

r~otiv f_unnos, hvilka ej fil. förbises. Östersjön var näru

hgen ej vestmakternas hufvuclsakliga krio-sskådepl ats · 

~örnäm sta ändamålet med deras 'flottor: operatione~ 
l <lessa farvatten var att hinJra ryska flottan från allt 

deltagande i kriget, att blockera östersjöhamnarna och 

förlama handeln samt att binda en betydlig del (170000 

man) af ryska armen i Finland och Östersjciprovinserna. 
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Detta var h vad de allierades flottor verkligen uträttade 

och, då det ej var tänkbart att utan samverkan af en 

arme kunna utföra något afgörande företag emot S:t 

P etersburg Finland eller Östersjöländerna, så var det 

utan tvifv~l klokast att ej offra folk och fartyg för 

blotta äran att hafva reducerat Rysslands fästningar 

i finska viken. R vad åter den ryska östersjöflottan 

angår, var dess overksamhet berättigad, hvilket .ej v~r 

fallet med svarta hafsflottan. Den förra hade Jemfo

r elsevis litet att vinna men mycket att riskera genom 

ett verksamt motstånd; den senare deremot hade allt 

att vinna genom ett kraftigt anfall och borde derföre 

e ' hafva t vekat att offra sig för fäderneslandet. 

J Att den ryska skärgårdsflottan ej gjord: nå~ot 
försök att utestänga de allierades ångfartyg fran Fm

lands kuster och skärgårdar, har anförts såsom ett ar

gument mot rodd vapnet. Visserligen vill det de~utaf 

synas, som om ryssarna ej hyste något öfverdnfvet 

förtroende till detta vapen, men det torue vara något 

förhastadt att på den grund alldeles utdöma roddfar

tygen , såsom för denna tid föråldrade fart~g ; .såsom 

positionsmat eriel torde de nog hafva ~o~m1: till an~ 

vändanue, ifall ryska örlogsflottan vant 1 stand att 1 

samband med dem uppträda till kusternas försvar. 

Hvad som deremot synes oss framgå af den ryska 

skärgårdsflottans overksamhet i Östersj~n u~~er~ kri~

kriget är, att detta vapen ej utgör ett SJelfst~nchgt SJO· 

försvar som ensamt förmår uträtta ni\got tlll landets 

skydd mot en öfverlägsen fienutlig flotta. 

(Forts.) 

L 

Nyare artilleriförsök i England•) 

A. Pansarskjutning vid Eastney den 13 Sept. 1881. 

Försökets ändamål var att genom skjutning under 

spetsig vinkel mot olika pansarplåtar pröfva, hvilken 

plåtkonstruktion är den lämpligaste för däckspansar. 

Skjutningen verkstäides vid Eastney utanfor Ports

mouth. 

Taflan, sammansatt af 7 olika pansartaflor, var 

uppställd 100 yards (91,4 met er) från batteriet, hvar

ifrån den skulle beskjutas. 

Vinkeln emellan taflans plan och harizonten var 

13°, emellan kanonens kärnlinie och harizonten 2°, h vil

ket sammanlagdt gifver en anslagsvinkel af 15°, mot

svarande ·en däckslutning af 5°, fartygsrullning 5° och 

5° depression å den fiendtliga kanonen = 15° tillsam

manlagdt. 

Taflan var sammansatt på foljande sätt: 

Tre st. triangulära stöd af träbalkar, hvaraf ett i 

mi d ten och ett vid h vardera ändan; emellan dessa, 

två st. träbalkar, som med främre ändan stödd mot 

marken vid den bakre stöttades af sträfbjelkar; de tri

angulära stöden stöttades äfven af sträfbjelkar. Trä

underslaget bestod alltså af 3 st. triangulära stöd, 4 st. 

träbalkar och 7 st. sträfbjelkar. Ofvanpå och tvärs 

öfver stöd och bjelkar voro fästade fyra st. dubbla T

jern, 4 fot emellan hvarje jern. Den forsta jernskenan 

vid marken, den 4:de vid ö fra ändan af taflan och 2:dra 

•) Meddeladt af kaptenen vid k. flotlan, frih. E. Barnekow. 
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och 3:dje ptt lika afsVtnd deremell an ; höjden af jem
skenan G ineh es. Ofvanpä T-j em en vanlig ,iempiåt af 
l inch tjock lek, utgörande backningen och u tanpå 
backningen, mecl elst shufvar eller bultar fä::;tad till 
backningen oclt T-j ernen, pansarplåtar af nedan striende 
dimension er och slag: 
~·11. 1. J.lfjultt stttl, LancloTe steel, 4 fot breu, 12 fot 

lång och 2 in ches tjock 
.AJ. 2 . Bolton Compottncl steel, 3 fot bred, 12 fot lång 

och 2 inehes tjock. Denna plåt består af % mjukt 
pucldelstål, ntvalsaclt af paketer och 1/J hc\rclt stål, 
gjutet ofvanprt pm1c1elstålet , samt hela plå ten der
efter valsad, d. v. s. en moclifikation af vanliga 
"steelfaced iron plates" . .il'i. l och 2 voro fästade 
till Lac:lmingen med genorngåellde bultar, som hade 
huf vnd försiinht i plåten oc:h skrnfmnttrar under 
backningen. 

,.,W, 3. Whdhwo'f'lh stålpansa-r (ör H. 111. S. Polyphe-
mus' däck, sålunda sammansatt : underst en l :d fot 
lång, 3 fot 6 inches bred och l ineh tjock plå t af 
hårdt stål, derofvanpå ett pansar af hårdare stitl , 
Lest[teude af 30 st. fyrkantiga plå tar, h vanlera 
14;1 inc:hes lå ng, H inches bred oeh l ineh tjock, 
fästade till de11 undre ::;tålpl åten merlebt h~inlade 
stålskrnfvar ; den undre st<"tlplåt en v::u fiistad till 
jernbackningen med andra skmfvar, som ej gingo 
in nti den yttre hårda stålbetäckningen. 

.il%. 4. vVithworth stålpanscw, af sa mma konstruktion 
och sa mmansättning som ,lJ. 3, med den skillnaden, 
att de fyrkantiga stålplattorna i .;11. 4 blott voro 
% inch tjocka. 

..,W. 5. Cammels stecl-f'ace!l plåt af 12 fots Hingd, 4 
fots bredel och 2 inches tj ocklek, häraf den främre 
tredjedelen af plåtens tjocklek af stål, och de bakre 
två trecljeclelarne af mjukt jem. Plåten fästes till 

- - 359 -

haclmingen medelst skrufvar, som inskrnfvade un
derifrån, blott ingingo i jernet, men ej i stålet. 

~11. 6. Brown's steel-facecl, plåt af samma dimensioner 
och sammansättning som ,;l :?. 5. KolhaJten i dessa 
plåtars ståldel nppgafs för ..,l'J. 5 0,46 % och .AJ. 6 
0 ,50 °/u· 

.;11. 7. Mjukt je'f'n, valsaclt af' Brown. Plåtens dimen
sioner lika med .,w. 5 . 
skjutningen mot tafian börjades med en 10 inches 

my nningsladdningskanon ; laddning: Palliser chilied 
shot, v~igande med gascheck 410 lbs. (185,98 k.g.) samt 
70 lbs (31,75 k.g. ) P ebble (P) krut, hvilken laddning 
gifver .denna proj ektil en begynnelsehastighet af 1380 
fot (420 m.) 

l :a skottet sköts mot plåten ..,t:~ 7. Projektilen 
träffad e tafian på 3:e balken (d. v. s. T-jernsbalken), 
böjde plåten något netlåt jemte T-jernet , samt slog ett 
hål i plåten ofvanför rr-jernet, projektilen gick i flera 
bitar, hvaraf en del, tillika med bitar af pansarplåten, 
gick igenom hålet och en del, efter att hafva slagit 
emot plåten, g ingo till sjös bortom tafian; hålets största 
bredd 11 inches, längel 11 inches ; sammanlagda läng
den af såv~il hålet . som elen nedböjda delen af plåten, 
var 30 inches. 

2:a slcottet, mecl samma kanon och lika laudning 
som .;W, l , sköts mot plåten ,;l1. 6. Projektilen träf
fade något nedanför 3:e T -jernsbalken, "böjde ned plå
ten och slog ofvanför ett 2~ inches långt och 12 inches 
bredt hål, jernbalken gick af. Projektilen gick sönder 
vicl anslaget, och bitar af projektil och plåt gingo som 
i skottet .iW. l. 

.):e skottet, samma kan on, och latldningen lika med i 
första skottet. Projektilen tr~i.ffade plåten .W. 5 något 
nedanför 3:e T-jernsbalken, böjde plåten något, slog 
sedan ett 13 in cbes långt och 12 inches bredt hål. 
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ProjeHilen gick i bitar vid anslaget, för öfrigt lika 

med föregående skott. 
4:e skottet, sarruna kanon och lika stor laddning 

som i föregående skott. Projektilen träffade plåten .M. 
4 på 3:e T-jernsbalken, slog hål i pl åten och tryckte 
ned genom hi\let två af de fyrkantiga stålplåtarne. 

P låt en straxt nedanför hålet böjdes något. Hålet s 
bredd 14 inches, längd 29 inches. Projektilen gick sön
der såsom i föregående skotten, och likasom i dessa 
gingo en del bitar genom taflan och en del fortsatte 

fram &t efter anslag mot t aflan . 
5:e slcottet, samma kanon och projektil af samma 

slag som i föregåemle skott, men laddningen blott 60 lbs 
(27,22 k. g.) P.-krut, hvarmed erl1ålles 1262 fot (385 m.). 

uto·ånO'sbastio·het träffade plåten .Jti. 3, böJ' de ned en 
b :::-. l b ' ' 

af de fyrlmntiga plåt arn e, slog ett hål samt tryckte 
ned genom hålet en fyrkantig r;låt. Hålets Htngd 16 
in ches, bredd 14 inches; sammanlagd längd af skadad 
plåt, d. v. s. llål och bockad plåt , 25 inches. Projek
tilen gick sönder och bitarne slungades såsom i före

gående skotten. 
6:e skottet, samma kanon och lika stor laddning 

so m i skottet . H 5. Projektil en träffade plåten ~W. 2 
n~tl'a dess öfre kant, afs let stålplåten och slog ett hål 
i backningen. H i'Uets största längd 32 inches, bredd 

10 in ches. Projektilen gick i bitar. 
7:e slcottet, samrna kanon och lika laddning som 1 

föregående s'kottet, triiffade plåt en ~l'J. l på 3:e T-j erns
balken, böjde plåt och balk samt slog ofvanför balken 
ett lO inches långt och 17 inches bred t hål; längd af 

skadad plåtyta 27 inches. Projektilen gick sönder vid 

anslaget, bitarne dels genom hålet, dels till sjös. 
S:e slcottet, 9 inches mynningsladdningskanon med 

laddning af 258 lbs (117 k.g.) chiHed Palliser shot och 
50 lbs (22,68 k.g.) P.-krut, som gifver ifrågavarande 
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proj.ekti~ en utgångshastighet af 1435 fot (437 meter). 
ProJektilen träffade plåten ~i. l och gick igenom nedre 
delen af hålet, förorsakadt af 7:e slwttet. 

9: e skottet, samma kanon och lika laddning som i 
skottet a/ff. 8. Projektilen träffade plåten .M. 1 straxt 

nedanför det ställe, der föregåend.e skott träffat och 
gjorde hålet i plåten större. 

10:e skottet, samma kanon och lika laddning sotn 
i S:e skottet, träffade plåten .M. 7 på 2:a T-jernsbalken, 

böjde ned plåten och slog ofvanför ett hål af 13 inches 
längd och 11 inches bredd; sammanlagda längcltm af 
skadad plåtyta 25 inches. Projektilen gick sönder vid 
anslaget, men bitarne af projektilen gingo ej genom 
hålet, hvilket antages dels deraf, att inga proJektilbitar 
upphittades under taflan, dels ock deraf att hålet i 
plåtens framkant ej var uppstukaclt, såsom vid de före

gående skotten, då bitar af den sönderslagna projekti
len gått igenom , utan kanten var något nedtryckt. 

11:e skottet, sa mma kanon och lika laddning som i 
8:e skottet. Projektilen träffade plåten .M. 6 mellan 
l:a och 2:a T-jernsbalken, slog ett 20 inches långt och 
11 inches breclt hål i plåten. Projektilen gick sönder 
vid anslaget, men inga bitar gingo igenom plåten. 

L2:e skottet, samma kanon och lika laddning, som 
i nästföregående skott, träffade plåten .M. 5 emellan 
l:a och 2:a T-jernsbalken, slog ett 16 1/2 inches långt 
och 9 inches bred t hål; projektilen gick sönder, men 
inga bitar af elensamma påträfiades under taflan. Att 
bitar af taflan slungades ned uneler densamma är na
turligt och inträffade i alla skott. 

13:e slcottet, samma kanon och lika laddning som 
i 12:e skottet. Projektilen träffade plåten .M. 3 mellan 
l:a och 3:e T-jernsbalken, slog ned en fyrkantig plåt 

,jemte underliggande stål- och jernbackning och skadade 
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något ofvanförliggande plåtbit. En del af projektilen 

på triiffades under taflan. 
14:e skottet, samma kanon och lika laddning som 

i nästföregående skott, träffade plåten ~-11. 2 mellan 2:a 

och 3:e T-jernsbalken, slog ett ovalt hål i pansar och 

backning af 16 inches längd och 8 inches bredd. Pro

jeHilen gick sönder vid anslaget, men bitarue gingo 

ej igenom taflan. 
15:e skottet, samma kanon som i skottet M. 14, 

258 lbs (117 k. g.) chiHed PaJlis er s hot och 33 l bs 

(14,97 kg.) P.-krut, utgångshastigheten ej uppmiitt, 

träffade i nedre kanten af plåten .M. l. 
1G:e skottet, samma kanon och lika laddning som i 

15:e skottet, träffade plåten .M. 5, emellan hålet efter 

3:e och 12:e skottet, gjorde ett 22 1
/ 2 inches långt och 

8 1
/ , inches bred t hål. Bitar af projek til och plåt på

träffades under tafian, men som plåten r edan var be

tydligt skadad af 2:ne skott, kan något pålitligt re

sultat ej dragas af detta skott. 
Slntomclöme: 

1:o) 10 inches kanonen med chilied Palliser shot 

och "battering charge" = 70 lbs P.-krut slog hål i alla 

plåtarue och skadade dem i det närmaste lika mycket. 

I alla skotten med 10 inches kanonen gingo si\,väl bitar 

af plåt som af projektil igenom taflan. 

2:o) Med 9 inches kanon och chilied Palliser shot 

samt :'battering charge" = 50 lbs P .-krut slog projekti

len hål i alla cle beskjutna plåtarne, men med unelantag 

af det 13:e skottet, gingo ej bitar af elen sönderslagna 

projektilen genom det hål elensamma slagit i plåten. 

3:o) Med 10 inches kanonen, chiHed Palliser shot 

samt 60 lbs krutladdning erhölls ungefär samma re

sultat som med samma kanon, likadan projektil och 

"battering charge". Bitar af projektilen slogo jemte 

plåtbitar genom taflan. 
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4:o) Vid anslaget mot plåten gingo alla projekti

lerna sönder, vare sig från 10 eller 9 inches kanon, 

med högre eller lägre luutladdning. 

5:o) 'l'aflans lutningsvinkel och projektilens lefvan

de luaft för stor, för att någon säker slutledning, om 

de olika plåtames relativa värde so m däcks bepansring, 

af denna skjutning kan göras. 

6:o) För att erhålla bättre jemförelse bör nytt för

sök göras genom skjutning under skarpare vinkel, och 

beslöts af komiterade, a tt niista skjutning skulle före

tagas under 8 a 10 graders vinkel i stiLilet för 15. 

Såsom t illägg må nämnas, att man vid skjutning 

i Italien i och för samma ändamål funnit, att plåtar af 

jern eller mju.kt stål ~i ro öfverlägsna plåtar af "Com

ponnd steel" , då de skola användas såsom däcksbepans

ring och följ aktligen måste vara tunna och blifva ut

satta för beskjutning under mycket spetsig vinkel. 

Denna erfarenhet vanns först, då beskjutningen af plå

tame verkstiildes under 5 graders vinkel, emedan pro

jektilen under 10 eller 15 graders anslagsvinkel, i lik

het med vid Eastneyförsöket, slog hål i alla plåtarna, 

då deremot vid skjutning med 5 graders anslagsvinkel 

projektilen slog sönder plåtar af Gompound steel lik

som förut, men gled af taflor, till verkade af mjukt jern 

eller mjukt stål, utan att åstadkomma annat än en 
fördjupning i plåten. 
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B. Profskjutning med en 6 inches bakladdni.ngska
non, tillverkad af sir W. G. Armstrong & C:o 1881, i 
ändamål att utt·ön.a, hv1td inflytande förminskad reliyl 
kan hafva på 'iiåväl projektilens hastighet, krutgasen8 
tt·yck i krutkammaren, som ock kanonens hållbarhet. 

Skjutningen verkståldes under öfverinseende af 

"The Select Committee of Ordnance" vid Woolwich's 

skjutplats och omfattade 2:ne dagar. 
Då jag ej var närvarande forsta dagen och rap· 

port om dylikt försök, utfördt på kornitens forslag, 
ej är tillgänglig för främlingar, kan jag, angående för· 
sta dagens skjutning, blott anföra, h vad jag inhemtat 
genom samtal med vid tillfället närvarande ledamöter, 

samt ur tidningen Times. 
Båda dagarnes skjutning verkstäides med tjenste

laddning = 80 lbs (36,29 k.g.) projektil och 34 lbs 
(15 ,42 k.g.) Pebblekrut (P.), med hvilken laddning, då 
åt kanonen medgifves rekyl, erhållits 1950 feet (594 
m.) utgångshastigljlet samt 17 tons pr 0-inches ( = 
2590 atmosferer) gastryck i krutkammaren. 

U n der båda skjutdagarna var kanonen uvpstäld 
uti den blindering som bygdes för sprängskjutningen 
af systerkanonen till den ombord i Thunderer spräng
da 38 tons kanonen. Projektilens hastighet och krut
gasens tryck uppmättes i hvarje skott. Deremot upp· 
mättes icke trycket på tapparne vid skottlos8ningen på 

annat sätt, än att man af trycket i de hydrauliska 
bufferterna, då sådana under första <lagens skjutning 
begagnades, beräknade motsvarande tryck på tapparna. 
Då kanonen sköts utan rekyl 2:a skjntdagen, begagna
des inga hydrauliska buffertar, men man antog, med 
ledning af forsöken med förkortad rekyl , att trycket 
på tapparna, då rekylen var upphäfd, borde vara minst 
1200 å 1500 tons (d. v. s. sammanlagda trycket på 
båda tapparne). 
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l :a dagens skjutning: 

Bakom lavetten voro tvenne, med koniska ventiler 
försedda , hydrauliska bufferter, så placerade, att de kun

de upptaga rekylen, och genom reglering af kon-venti
lerna kunde lavettens rekyl efter behag förminskas eller 
upphäfvas. 

Nedanstående tabell visar beräknad och verkligt 
erhållen rekyl samt tryck på tapparne, beräknad med 
ledning af trycket i cylindrarne samt rekylens längd. 

m Rekyl. Summa ~ 

~~ Beräknad . , Erlu\1\e: 
tryck på Anmärkningar. 

• et> tapparne 
""'"" 00 

millimeter. Ton s. 

l 152,4 133,4 150 Trycket på tnpparne lir 
2 152,4 146 150 hela påkiinningeu tappar-

3 76,2 95 300 n e äro nnderkas1 ad e. 

l 4 76,2 79 300 ') Uti 6:e skottet gåfvo l 
5 2f),4 3t5,1 800 striifvorna bakom buffer-
6 o - *) 12 å 1500 terrra sig undan, så att 

tillförliilig1 resnlta1 , med 
afse"nde på rekylen, ej 
kunde erhållas. 

Gastrycket i kanonen var under alla skotten · i det 
närmaste lika högt eller17 1

/ 2 tons (2667 at,mosferer) oeh 
projektilens utgångshastighet likaså i det närmas te den
samma under alla 6 skotten = 594 meter. 

2:a skjutdagen: 

Kanonen var monterad i en 7 inches jernlav-ett af 
enkel p Hl. t med släpa ; hydrauliska buffeL-terna i släpan 
voro borttagna och lavetten inhalad. Släpan var stråf
vad med bjelkar, såväl framifrån som bakifrån, samt på 
sidorna, dessutom var dess främre ända försäkrad till 
en svår tvärbjelke, som hade stöd i blinderingens väg
gar. Lavetten var omkring tapphålen forstärkt med 
pånitad jornplåt; var sträfvad bakifrån med träkubbar, 
som1 spikade till golfvet i blinderingen, med sina bakre 
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ändar stödde emot en mängd korta jernskenor, hvilka 
i sin ordning togo stöd emot blinderingens bakre tim
met·vägg. Framifrån stöttades lavetten af träfyl1nin
gar, inkilade emellan lavettens och släpans främre ~indar. 
Tapparne sträfvades uppifrån med balkar, hvars undre 
mot tappame stödda ändar voro formade efter t appen 
och med sina öfre ändar togo stöd mot blinderingens 
tak. För att ytterligare stä rka lavetten var en jern
plåt fastkilad emellan lavettens friimre och bakre kolfvar. 

För att få utrönt, huruvida lavettaget vid skott
lossnine;en hade haft någou rörelse, ne(hmttes en påle 
bredvid vensh·a kanm1tappen; gm1om p[tl en LotTades ett 
hål och en spetsig blyertsprnna träddes genom hålet, 
samt förues inemot lavetten så långt., att pennans spets 
nätt och jemt berörlle den på detta ställe kritade la
vetten. 

För att förvissa sig om, huruvida tappbandet, vid 
skottlossningen, rubbats eller förorsakat någon för
skjutning af J e framför liggande banden, gjor·des å ka
nonen ett skarpt m~irk e invid och bakom tappbandet 
samt framför den främsta coilcn. 

Fyra skott skötas med det sålunda fastkilade la
vettaget och emellan hvarje skott kilades de sträfvor, 
som lossnat vid skot.tet, så att kanon och lavettage 
skulle stå så fast som möjligt. Affyrningen skedde 
med elektricitet. Efter hvarje skott undersöktes ka
nonen noga, men, så vidt man kunde se, var kanonen 
efter dessa fyra skotten fullkomligt oskadaJ, och bak
laddningsmekanismen manipulerades med samma. lätt
het som vanligt. 

Under alla fyra skotten var gastrycket i det när
maste lika, 17 tons ~ = 2590 atmosferer) och projekti
lens utgångshastighet i medeltal 1946 feet (593 m.) 

Å lavettens kritade yta förmärktes efter skottloss
~ ningen ett streck efter pennan, men dennas spets var 
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i samma punkt, som den blifvit ställd före skottloss
ningen, hvilket antydde, att lavettaget, ehuru det un
der skottlossningen förmått hoptrycka trästräfvorna och 
backningen, likväl sedan trycket upphört, tillföljd af 
träets elasticitet, blifvit återförlit till sin ursprungliga 
plats. De observerade rörelsema af lavettaget voro: 
i 2:a skottet 38 m.m., i 3:e skottet 34 m.m. och i 4:e 
skottet 31 ,5 m.m. Den i 1:a skottet gjorda anordnin
gen för att mäta rörelsen uppfylde ej sitt ändamål. 

Slutorndöme : 
Genom att förkorta eller helt och hållet upphäfva 

lranonFJns rekyl, erhöHs vid nu ifrågavarande skjutför
sök i det närmaste samma gastryck på stötbotten och 
projektilhastighet, som då, med lika stor laddning, ka
nonen fått rekylera inom de gränser, so m medgifvits 
åt kanonen, lagd i kursörlavett. 

Kanonen bar, såvidt på stället kunde upptäckas, 
efter 5 skott me<l förkortad rekyl, hvaraf ingen öfver 
146 m.m., samt 5 skott merl i det närmaste ingen re
kyl, ej undergått någon märkbar förändring. 



Sprängning af en 14 c.m . refflad bakladd
ningskanon ombord å franska fregatten 

la Themis.*) 

Den 9 April kl. 6 f.m. lättade fregatten la . Themis 
ankar från ankarplats vid ön Matson (utanför Foo-choo
foo) i och för målskjutningars verkställande under gång. 
Kl. 7 f.m. började skjutningen med tubkanoner och 
Hotchkiss-kanoner samt pågick oafbrutet intill kl. 2 e.m. 
då, efter det kanonerna tvättats, f ör att befria refflorna 
från det, under skjutningen med tubkanonerna, deruti 
bildade krutslagget, skjutningen började med exercisgra
nater, hvarvid närmast aktersta kanonen om babord uti 
batteriet, vid första skottets aflossande, sprang, på sätt 
bifogade ritning · angifver. 

Den vid tillfället begagnade reglementerad e krut
ladelningen var 4,1 k.g. vVetteren krut 13X 16 m.m. samt 
projektilens vigt 21 k.g. 

Kanonen, förskrifvande sig från Ruelle, bär tillverk
ningsnumret 17, väger 2681 k. g. samt var gjuten 1878. 
Den gen ereJa beskrifningen är som följer : 

En stålbandad gjutjernskanon af 3 m. 16 c.m. längd, 
apterad för det allmänna Fr. bakladdningssystemet med 
central antändning. Loppet eger 28 paraboliska refflor, 
hvars stigningsvinkel är 4° samt stigning 4 m. Reff 
lornas djup 1,5 m.m. 

Projektilen är cylindro-ogival granat, försedd med 
tvenne bälten, ett främre, bilcladt uti gjutningen samt 

<!>) MeddelaJt af löjtnanten vid k. flo ttan O. von Eckermann, 
f . n. tjenstgÖl'ande i ft·anska flotta n. 
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e gan de en diameter blott högst o betydligt under 138,6 
m.m., el. v. s. kanonkalibern öfver bommarna samt ett 
nära projektilens bas anbringadt kopparbälte af en dia
meter, något öfverstigande kanonkalibern me1lan bom
marna. Afstånclet mellan cle båda bältenas midtellinier 
= 15 c.m. Kanonen h vilade uti en jernkursörlavett, h vars 
rekyl hämmas förmedelst de vanliga friktionslamellerna. 

Då skottet aflossades, rekylerade kanonen in blott 
något mer ~in halfva elistansen och den utom porten vid 
skottlossningen befintliga delen af långa fältet saknades. 
Icke en skärfva af godset kom inom batteriet, deremot 
hittade man nttgra enstaka metallpartiklar af sandkorns 
storlek, och oaktadt ett par man af kanonbetj eningen 
träffats i ansigtet cleraf, hade dock ingen ett sår att 
förete. 

Några af de, i och för mätande at elistanserna till 
målet eller för observerandet af projektilernas nedslag 

' om babord å hyttan befintliga officerare sågo vid skott-
lossningen 2:ne nedslag uti vattnet på ett afståncl från 
skeppssiclan af omkring 2 a 3 meter och antogo det 
projektilen brustit j de deremot uti märsame varande 
observatörerna, ej generade af krutröken, hade observe
rat projektilens nedslag, och detta s:'t nära målet, att 
~ppskattningssiffran satts till l 7 j .Af. 20, varande den 
högsta, motsvarar träffadt mål. 

Efter utomborels företagen granskning fann man, 
att vid det straxt akte rom kanonporten varande stor
röstet hade 3:ne röstjern blifvit böjda, samt att å Törkant 
porttimret erhållit ett djupt märke. En kommission, be
stående af freaattens chef samt 3:ne af dess officerare, " tillsattes o·enast för att söka utröna orsaken till spräng_ " nino·en · elensammas utlåtande sprider dock ej något ljus " ' deröfver. Man har dernti uppstält 3:ne hypoteser för 
skadans förklarand e: 

24 
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l :o) ett å sprängningsställ et befintligt fel uti kanon

kalibern ; 
2: o) att llet fr~imre projektil b~iltet egt fcn· :;to r elia

meter; 

3:o) fe l uti gjutgodset. 
Den föi·stn~imcb af dessa förkasbr kommis:;ionen, på 

grund af elen kända noggrannhet, lwarmed kanonkon

trollen utöfvas och ej, såsnm synes mig naturligare, med 

stöd af att med kanonen, hvilken, såsom dess årtal an

gifver, iir n~istan ny, efter att hafva undergått inskjut

ning samt blifvit mottagen af flottan yttermera sk,i utits 

14 skarpa skott, utan att man derå kunnat observera 

något fel. 
Den andra hypotesen förkast.ar man, på grund af att 

man ej lyckats upptiicka någon slitning af bommarna, 

hvilket bordt visa sig i händelse fdlun·e prejektilbältet 

egt för stor diameter. 
Återstår sålunda blott ..A:i. i3, d. v. s. antagandet af 

ett fel uti lmnonmetallen, hvilket man dock ej lyckats 

konstatera, tillfölje af att de till utseendet fullkomligt 

gallerfria brottytorua alltifrån skottlossningen sv ~irtats 

af krutgasen. 
Hvad som kommissionen alldeles uraktlåtit omnäm

na iir, att efter sedan skjutningen med kanontub upp

hört -- och man hade Hkj uti t 30J skott med ifråga.va

nmcle kanon - hade uti lop}Jet bildat sig en tjock skorpa 

af krutsla<ro·, att man måste anlita varmt vatten för att 
t'> O 

söka afi ii.gsna densamma, hvilket dock ej lyckades; [t lop-

pets högm sida, samt just hv<trest gods0t :> brytnings

punkt ~ir b eliigen, hade krutslagget trotsat alla försök 

att afiägsna detsaumm, och en~lr man dessutom ej ansåg 

detta af väsendtlig vigt, bö1j ade~> skjutningen. Likaledes 

har ej heller omn~imnts, att afståndct mell an godsets 

högra och venstra bry tni ngspun H er i det närmaste är 
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= afståndet mellan projektilbältenas midtellinier - hu

ruvida deruti iir att söka annan orsak iin blott tillfiilliO'-
o 

het, lemnar jag åt herrar artilleri sters bedömande. Den 

skadade kanonen konuner att hemsändas till Frankrike, 

och jag antager sålunda det inom kort Revue Maritime 

et Coloniale kommer i tillfälle att afhandla detta ämne. 

O. v . E. 



Handels-maritima underrättelser för skepps
redare och fartygsbefälhafvare.*) 

(Utdrag ur konsulats-rapporter.) 
Qttebec. Frakterna hafva under 1880 varit låga; mellan Que

bec och London, Liverpool etc. hafva de nppgått till 65 a G7 
sh. pr stel. Från Saguenay och Miramichi giilla de i allmUnhet 
2 sh. (i d. mindre pr stel . Em ell ertid tyder allt på, att förh :'lllandena 
under 1881 skola blifva blittre, och att man förbereder sig på en 
stark export af triivaror. För stora förhoppningar på fraktförhöj
ning bör dock ingen hysa. Bland annat kommer troligen ett stort 
antal fartyg a tt upptagas af frakt med jernviigsskcnor från England 
för Stilla hafsbanan. 

Gentta. Priset på 3X9'' furu plankor var i bötjan af 1881 
54 a 55 fr:mcs pr tolft 14 fots maskin sågade och 47 a 50 fra ncs 
för handsågade. Tjäm betingacl e 32 a 33 lire pr tnnua. Ingen im
port deraf egde rum fdm Sverige under 1880, så att artikeln i bör
jan af 1881 helt och hållet salmrcdeB. 

Cagliet1"i. Införsel af svensl;t timmer och jern har på senare 
ären betydligt aftag it. Saltskörden har varit god. Priset har under 
1880 noterats till 11 a 12 lire pr metrisk ton längs fartygssida!:. 
Inskeppningskostnaderna uppgå till 55 cent. pr ton. Fraktf'rna hrcfva 
hållit sig låga: för sal t till Botniska viken har betalts 25 a 28 öro:: 
pr kubikfot; for malm till Belgien har betalts 18 a 20 fran cs; fur 
malm till England 16 sh ; för kol från Shi Plds 14 sh; för kol frfut 
Cm·diff 11 Eh och för salt till Boston 8 sh , allt pr ton. Malm och 
annat fraktgods sUndes nUslan uteslu ta nd e :11ed ångiJåtar. segelfar
tygen anviindas numera niistan endast t ill saltexport Vinskörden 
har varit god och vi nexporten har tilltagit. 

Tttn'is. Året 1880 har varit mindre gy nsamt för handel och 
sjlifart . Då :u·betena börja å j enwiigsliniema Tunis-Sousa. Tunis
Biserte ach Portofarina tord e en betydlig miingcl byggnadstimmer 
komma att behöfvas. 

S1nY1'1Ut. Det blir mer och mer tydligt alt ångfartygen snart 
skola helt och hållet utt rii nga segelfartygen såso m transportmedel fö r 
den regelbund na handeln. För dt.nna del af Levanten kunna rede
rierna de rför icke annat iin uudanlagsv is p ft riikna varaktig sysselsi1tt -

·:;:) Till ft,Ijd af bristand e ntrymme i Tidskriften under 1881 hafvn 
dessa «nnderrii ttelsc r« icke f<nT kunnRt in fl• ras, h varigenom de i viss rm1n 
torde ar.ses förlegade, men då åtskilligt deri Unnn synes kunna, hafva, 
intresse, har B.ed. nusett sig icke böra helt och hfd lct uteslnta, dem. 
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ning för segelfartyg. Skrufåugare af stot· dr[igtighet samt på ekono
miskt slit t hygda och förda, kunna, deremot vitl inl i'tta sig i tUflan. 

Gilrl'altrw. Prise t f<ir H fots 3XO'' svenska plankor hafva 
varit l :1 i1 13 doll . pr tolft och f<it· 50 h 60 fots spiror 9 doll. st . 
- Int,•t svenskt fa.rtyg har under 1880 erhållit last hiiri fråu. 

L'iibecli;. Under den tid sjöfarten till Liibeck hålles öppen 
genom isbrytare erJ:igger hvarje inkommande fartyg såsom erslittning 
hiirf'iir 10 pfennig och hvarje utgående 5 pfennig pr kubikmeter. 

Med unelantag af triivaror sker uiistan hela importen med ångare . 
Liibecl' s hand elsknmmare och nautiska fiil'ening hafva, liksom de flesta 
andra insti~utiou e r af detta siag inom tyska rike t på det bestumdaste 
uttala t sig icke allenast emot utrstiingan~l e t af friimmande fartyg 
från idkaud et af knstfnrt. mel lan tyska hnmnar , utan iifven mot alla 
lagstifteingsåtgii rcl cr, sy ftande på alt införa , cJroits de paviilon » eller 
«ctroils d 'eutrepot« Pt;li f!t fransyskt mönster. 

Trave kommer alt gijras segelbar för till och med 5 melers djup
gftende fa rtyg. A r bete na hiirför kom m n troligen att afslutas under 
188 1. En jemviig kanuner att anliiggas mellan Llibeck och Trave
m[inde. Stecknitz-katmlen, so m fi5renar Trave med Elben, kornmer 
iifven att f,;rdjupas och utvidgas. 

Artikelu 10 i tyska reglementet för undvikande af omborclliigg
uing af den 7 .fannari 1880 har frim elen 16 F ebruari 1881 upphört 
att gUlla. Oppna fi skarfartyg och andra öppna (odiickacle) båtar iiro 
enligt sam ma förordning i tyskt farvatten endast förpligtigade ntt 
visa ett klart (hvitt) sken . Dessutom kunna de hetj eua sig af bloss. 

Antwm·pen. Under 1880 hafva f rån de förenade rikena hit
fört s : byggnadst.imm er, dive rse bearbetade triivmor, \rH massa, mine
ralier och malm er, spanmål, stockfisk, iil, papper, tjUra, tiindstickor, 
rör, tran, ste n m. ut., samt ti ll de förenad e rikena utförts : jern, zink, 
rails, ull, ullgarn, kol, glas, taksten, skinn , hudnr, socker, soda, pap
per, ljus, svafvel, talg, ;,afi'e, potaska, alun, olja, pet rol eum, guano, 
humle, manufaktmva.rot·, mmstcu , ce men t, fl Hsk socker, sirup, gene
ver m. m. 

I Anvers Hr lossningen af triivaror icke t.illfrcdsst;i llande, till f:j]je 
af det allt för inskriinkta kaj utrymmet, hvilket gö1·, att fartyg kunna 
ganska Hinge få liggr. och viiuta, innan de ftt tillfiille att lossa. Myn
digheterna ha fvrc på konsulns för dc förenad e rikena khgomål här
iifver, pi'ttlinkt a nWggandet af en docka, afsedel enel ast för trävaru
handeln. 

Belgiska riksdagen har vote rat ett bidrag af 567700 francs till 
förbättring af de för seglatsen på Schelcl efloden behöfliga prickar och 
fyrar. 

Na.ntes. Inga lönande utfrakter har på flera år kunnat erbju
das svenska fmiyg . 
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.Ål'nstm·danl. Utsigte rna fiir t riivarum arknad en tyckas fö r 

188 1 icke blifva ogyn sa mma, emednn förrådet af varan på plat se n 

li r betydligt f<i rmi,; skadt Af j ern , tjHra, beck, fisk och tran har till 

f,;rseln uud er 1880 iifve u va rit ringa. 

. Afliirermt tyckas åtet· vilja taga fart. .Man iir visserlipen försig -

ltgare iin vanligt, men lu sten alt gli ra affiirer vi~c•r sig flfve rall t 

Amsterdams nya ka nal till Norclf'jiin Yia ) ' muitl en tyckes vant 

ti ilfy lles tgii rand e i :db hiinsce ncleu, ntcu den y ttre banliten i Nord 

sj •n fo rdrar Httnu tlem i\ rs arbete n Hotterdams nya k:tnul (Hoek 

van Holland) iir deremot icke ti llfrcdsstii llande. Djupet ii r uugef:ir 

detsamma so m förra :\ret och det fordras t roi igen iin nn stort kapi tal 
och 1:\ ng ti d, innau d0tta föret ag lyck:J s 

Tullen >l dc vigtigasto sve nsk·c oc h norska exportartikla r till Nc 

d erl i~nderna ii ro fi ilj:llHi e : Korn varor florin l ,50 pr lii st (:! l .~ tu nna), 

tra, JPrn sa tn t koppar (kak or och sliinge r) fritt., lwppar, va loadL (pl åt 

och spik) l Il .n in pr l 00 l<ilogr:uu , tj ii ra, beck, sill , fisk, tran och is 
f rit t . 

1"Iarseil1e. Ett f<irslag till kanal nt ellan \hm;ci ll e och Hhuue

Aoden vid Ar les nr ut a rbetad t. Bli f v er proj e kt ~t, s:1so 111 troligt Hr, 

a.ntaget , komm er det a tt hafvn ett hiigst fö rdela ktigt inflyta nd e fiir 

SJiifa rten i allmiinhet, ly dcrigeuo tn f'circnn s Mars<'illc nt ecl land ets 

rilm ;; rutf':i.lt o ch en l! etyd lig export 1Lf stenkol, hydraulisk kalk , bygg

na4smate rmhe t· m. m. ka n ~ motses till stor furd el för svenska fart y 
. l . ' g , 

som ' l Jl'!St pa l""sand e utfrakter vanligtvis hiirifn't u afgå i ballast. 

Eudast små fa rtyg firum hHrstiides sysselsiittning mecl olj ekakor till 

norm gurop!\ eller 111 ed slyekegods till Brasil ien och La Plata-tiu

derna. l"ih· suab bgiie nde 2:30 :i 300 tons fart yg finnfs dock i allm iin 

het fu rm ånliga frakter till och från öst ra ku sten af Afrib, . 

Sprit. frå n Sverige och öl fnl n Norge sku ll e med ford el kunnr~ 
i rnpo rteras. l' rise t il de u fMm varan fil r dock ej siitta s hUgre ii n 

63 il 64 fm:lcs pr hektolit er, levererad i Ylarse ille på sii lj are n ~ ri sk. 

Tullen å öl Hr fur nUrvarau de 10,75 francs pr hektoliter. 

Cculiz. DA förn;im sta exportartikl~rn e iiro salt vin , olja, span

mål, apel<'in er, socker, kork, peppar, kastanj er och lök. Trrifrakterna 

fri\n Sverige hafva varit ti ll Cadiz 72 a 75 fran cs och till Sevilla 77 

a 82. fran cs pr Pet. stand. Behofve n af triivaror iiro för närvarande 

fylda. Saltfrakterna p[t Norge l a l ,3 2 öre pr Horsk tunn a. 

Det är icke omiijligt, a l t en ny marknad snart komm er att i•pp

nas filr svensk sprit., direk t itnportcrad. Viik oren derfö r iiro dock 

att elen btir vara jemngod meG: l:ma Berlint•r- sp rit och priset liigre. 

Vinskörel en har varit ganska rik, men qvaliteteu iit· ej så god 

w m 1879. Priserna ii ro fii r niirvarand e fritt ombord i Cadi z p r ]'ipa : 

J eres från 14 till 1:20 ;R., Museatel och Pedro Xim enes !'rån 25 

till 120 f,, .Made ira , MalHga, Tintilla de Rota Paxarete, Malvaim 
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och Lagr ima s fr [tu :!5 ti ll 80 ;€, Mar, ala och Alicante frå u 16 till 

30 JZ, M:dag'\ (t'i.ir l':tnnaceut islm bchot') 15 ;€, spauskt portvin 
från 13 till 14 /!_, P ortvin fr[m 11 till 30 ;E. . 

Genom kemiska undersökni Dgar iir b evisaLl t., att fiir~k t salt inn e 

hii ller skadliga iimn cn, i f1ilj d hvaraf Cad iz' saltbolag i sina regler 

besUimt att ej skeppa salt som P.j legat ufver vin tem . 

Det Hr anl edning tro, att. exporten af olja under 1881 skall blifva 

betydlig. Priserna ~iro nu 30 ,:3 a 3:3 ,5 rea ler pr a.rroba i lU::t.gasin. 

Fart yg, som anliiocla hi t från ni'tgon r.f nedannHrnd e orter, Hro 

fö r nii r vrrrancle und erkast<tde lmmntiin: Senegal (Afrika), Cayo Hncs 

(Cuba), H.io Janeiro, Vera Crn'l. (:\Iexico). Till Sverige och Da nm ark 

afgi'n· hv:-irannan månad en af svenska Loyus båtar. En storartad 

docka n!Hggning finn es i Cudiz 

D)e lltlah. Du ft~ rtyg so m sysselsatt sig med pilgrimstmuspm

ter hufva i allmUn het skördat ganska god vinst . 

.Ale.XX!J IMl1'in. Fraktern:.t hafvu und er loppet a f 1880 var it 

1>1ga. I tn ccleltal 10 sh. pt· to n fur bomullsfrö hHrifdm till England 

Stom qv;wtitoter varor finna s för nilnarande (l<' ebruari 188 1) maga

sinerade i .\.l exandri <t l i neler so n11naren 1880 blef vo hamnarbetena 

fu ii i.Jo rdade. Fiirutorn att hamnen nu erbjuder godt skydd för far

tygen har tillika, ge nom elen slom knjen, lossning och lastning blif

vit betydl igt nnrl erlii tt!tcle . Frågan om att liitta in seglingen till Ale

xandria s harnu genom alt nud ansprHnga de vid inloppet befintli ga 

undervatt enskl ipporna har tagits i al lva rligt öfve rvligande. 

Segelfartyge n aftaga iir f<•t· år, och man kan troligen snart pi1stil , 

alt den ,tura frak tfarte n p<l A! ~xandri11 uteslutand e besörj es af ån

gare ~ege lfartygc n hiLför:t ii nn11 !letroleurn från Amerika , en och 

an nall kol last fr i'tn England samt triivaror från Sverige och flem lUn

der. Ångare om 600 till 800 tons drligtighet finna lät tast sysselsiitt

nmg. 
Ge nom att anviinda :'\ngfarlygen und er loppet af våren, somma

re n och hösten pi'L de europeiska och amerikanska farvr~ttnen sam t 

om vintren på Alexandria eller genom Su ezkaualen på de ostindiska 

farvattn en, har mr~n an ledning erhålla frakt fö r dPm hela åre t om. 

K olfrakte rna från Newcastle hafva under 1880 i medeltal va rit 

1~ a l o sh. pr to n. 'l'riila~tfmkterna från Bottniska viken hafva va 

rit omkring \)6 fmnc s pr Petersburg sta nd ard . Högsta utfrakten var 

fö r bomull 20 sh. p r ton, l;igsta dito f,>r clito 12 sh. pr ton. För 

korn var hoigsta utfrak te n 3 sh. 3 d . p r qttarte r (480 sldilp .) och !Hg

sta 1 sh o d. pr di to . Hcigsta utfrakten fl.ir bomullsfrU var 18 sh. 

p r ton och Wgsbt 11 sh. p t· el i to . 
S:t 'J.'ho'I/Ht-'· Sk<irclen ser lofvand e ut., men handeln tjår till

baka. 
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Vm·n C1·u.z . K onsuln p>tpekar, ti ll fö lje af de många skepps
brott so m intriiffat und er 1 S8ll , att inga fartyg borde taga frakt till 
Frontcra, T onaL\., Sa nta Anna, Chiltepec, Alvflrado, Tuxpan och 
Tampico frå n Sep ie mbc:· till Mars, då nordl iga viudnr Hro rådande 
och så li tet valten finn es Cifvo r «imreu ,,, att e tt fa rtyg m1bte lastll 
elle r lossa utanflir i öppna sj ön n t an u l\ got skydd. \' era Cru:<~, l\li
n atillau och L a.guna iiro de c uda pla tser so m Uro siikra hela iu·ot om. 

L ivm·no. l'hukfcirr[tLl ct iir icke sto rt , tu cu omsUt.tuingo u Hr 
mycket ringa. P riset Hr i de talj G6 il 70 li re p r tolft f<'• r 3"X \J"X 
14' fii r s[tgade och (i;) a G5 fur huggua. D j el kar betalas med 7:2 il 
15 lire pr kubikm eter, tn eu man fii rcc\rugcr bjdkat· från Corsika odt 
Tri cst, emedan de hafva sW tTC din>eusioncr och proporl ionsv is Uro 
bill igare. Tjiira, so m vaulige n anko mm er öfvcr H amburg, -uctales 
m ed 36 i:t 38 lire pr mun a. Segelt'a rt yg finn a föga a nvii nd •1ing. 

.1Yewym·k. Umlet· 1880 hafva ry mningar från svenska och 
norsim fa rtyg förekommi t talrikare iin någonsin fi< rr. Orsak en iir J e 
Hlga hyrorm1 i hcmbnd en e mot hiir. Ett fö rslag t ill t'Uriindring af 
lagen a ngftelllle sj <itn ans-boardin g-hus och Ll essns agenter, hvillm sist
niimnd a i sy nnerhet iiro ormk ti ll ry mningarna, blef fun·a ftrct fo re
lngdt statens lngg ifva nd e försaulling i Al!J:wy , men antogs icke, i 
anledniug af, som ma n p[tst.!'t r, Lie slma suntm or, som boarding -hus
viit·darna U]Jpotl'rade fur att Ht Ottl det . 

Segelfartygen uttriingas ii fve n hiir allt mer och mer af ftngare. 
Fmktprisem a ha f va under 188ll varit: fur kornva ror till Östcrsjöu h1igst 
6 sh. 10 c\ liigst 4 sh l J ., för p etroleum t ill di to högst 5 sh. 8 d. 
lligst 2 sh. 9 d . I Maj 1880 b etaltes flit' svensk t stångjern 90 a 10tJ 
do l!. pr ton och fiir tackjern 45 do l l. pr ton. Sedermera fullo pri. 
sema. Vid årets slut fans ett furråd af 20000 ton -; j em pit lage r , 
hva rfiire utsigtema. fö r införse l unde r inn ev:u·ande år icke iiro myc
ket lofvanJ e. St.ocldisk har ut sigt alt fur fram t ide n vi nna mer ~ch 
mer afsiittn ing. Ant erik fi nska Uppre n so m f•• r sin u tntii rk ta qvalit et. 
bli tja nttriiuga de franska och tyska p å den europeiska marknad en 
betalas hiir m ed: Newlon Pippin s 4 a 9 doll pr tunna , Baldwins, 
Greenings och Golden Russe ts l a 2 doll. p t· tunna. 

Havancl. Åugfa,-tygen börja mer och mer uttrllnga segelfar
tygen . E huru införseln a l kabeljo och an nan torkad fi sk iir i stän
dig till viixt , minskas likviii inforseln deraf från Norge, emedan den 
norska fisken, ehuru biettre iin deu amcrih1nska, stilller sig fur dyr 
för de fattigare klassem a. 

I a nledning af de många olyckshiindelser som drabbat svenska 
och norska far tyg, framhUller konsuln vigten af att fartygsbefiillmf
vame stud era dessa kusters maritima topografi, i syn nerhet p å öns 
vestra sida, hvarest fin nas åtski lliga mycket fa rliga ref, de s. k. Co 
lorados, hvilka framkalla förräd iska hvirfla r och strömdrag. 
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I-Ielsinyj'01'S. Tilliimpningen af 10 2 i fin ska kungörelsen af 
den 11 Ju ni 1880, a.ngi'tc ud e hvact ft fartyg iakttagas bUr till undvi
kande u t' ontbord lii!'guing iir uppsl<jutcn t ill den 1 Septe mb er 1881. 

!\feel anledniug a f en kungörelRe so tn ut kom den 23 December 
1880 och hvuri sladgfls, alt «h varj e skeppare som gftr med triilas t lir 
sky ldig att ti ll elen tull kanlinare eller tull station der utklarering sker, 
inl entna ;-, lasten en, enl igt nu giilhnde fonnul iir , f,;r fa ttad angifniugs 
inl aga i tvrt exemplar , upptaganda alla tle olika dimensioner, hvaraf 
la ste n består, med utsatt f,,rvamlling i kub ikmått och antecknad 
uppgift, efter hv ilket lands m:1tt dimensionema augit'vits,« a nmiirker 
konsul n att dessa föreskrifter to r<1c med f,·, ra en ej ~å ob etydlig tunga 
för de fu renade ri keuns skeppsfar t, eniir genom J ensamma skeppa rue 
m ett icke obetydligt extra b esviir samt i brist på tid hiirt ill måste 
an viiu da sii rskildt bitriicl e, so m icke gerua kan verkstilila delta. a rbete 
fli t' mindre iin 50 mark , hvi lkct för de förena d e rikenas fartyg, en
dnst hvad hamnen Kotka Letriiffar, skulle u tgura en årlig fiirlu st af 
otnkriug 1(1000 mark. 

YHlplWlt'iso. Ett par sve nsim fa r tyg hafva fått löna nd e frak
te r und er senaste tid en. D en inhemska fraktfarten är fr i fur a lla. 
nationer. Öfv er Hatuhurg idvres cil , tiindsti ckor, klippfi sk och tjiini 
fr å u Sverige och Norge s:i nt t Ufver England s mUn·c partier jern. 

Qnebee. segelfartyge n uttriingas mer och mer af rmgare. 
:Smtrt återslår fur dem icke annflt iin triilasterua, m en dessa kunna 
an tagas Unnu många år komma a.tt stå till dems disposition, del s 
till f'ulje af de i a llm ilohet små och grunda hamnarua, och dels till 
fulj e af den långsamhet hvarmed lastningarne ske. 

Bm·sim/i bör icke befaras annat Un uuc\er Maj , Juni, Juli och 
f <• rsta htilften a.f Augusti månad. 

Öarna i S :t L aw rencebu gten iiro uu ti ll största delen medelst 
telegraf furbundua med den l>friga verlc\en. Man har påtiinkt e tt 
system, h varigeno m samtliga se maforstation emu på kusterna af öm·m1 
skulle e rhålla dagliga un :\erriittelser om vind-, viider-, is - och a ndra 
förMilanden af vigt för sjöfamnde. R edan nu kan ett fartyg vid ön 
S:t Pierre erhålla upplysning om isförhållandena. 

111"'i1'CllWichi. Då bogserbåt b egagnas till u tanför den yttre 
baren reduceras lotsersUttningen med 25 cent pr fot . 

1V a-llace. Ett nytt lotsreglemente stadga. r: 
F artyg fdm 80 till 160 tons erliigga in 6 c\oll. , ut 4 doll. 

(( (( 160 (( :230 (( (( 9 ({ 6 ({ 
(( (( 230 ({ 400 (( (( (( 12 . ({ 8 (( 
« 400 och deröfver « (( 14 (( (( 10 ({ 
1'atcl1nagou.che och Bruce. Nytt lotsreglemente sta dgar : 

Fartyg från 8ll till 150 tons erlägga in 6 doll , ut 4 doll. 
« (( 150 (( 250 (( « « 8 « (( 5 " 
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F,ntyg från 250 ti ll 400 lons c rl iigga in 10 dol l., ut 7 do! \. 
« « 500 och d<' rö i'vet· crliigga ~\ cen t pr ton in och :.l ce nt 

pr lou ut.. 
Bctthnr.~t . D en f,ll'ut upptagu<l ham na fgit'tcn af 4 cent pr 

to u Hr upphiii'd. 
Cow B a. y. Far tyg som anlöpa de mm htuun f• H' at t siilm !'ra kL 

och >tte r a t'g[t i ballast iiro b efriade fr!tn hamn ::t!'gil'ter, fdr s:"1 vid t 
icke ,.;",gb ryt arc u anviillll cs ti ll :;kydcl fii r fal' lyget. . 

Deu uu ui ista n besinlade cauadisk:1 stil la ha fsb anan Hr a f en 
viss betydelse för de fiircuade rikenas skeppsfnrt, i det :>t t en li llig 
import af jernban:nateriel från Eughnd troligen konnn er al t og« 
ru m. 

S:t P et eJ·sbttl'ff• Uen vigligaste h:unn e n t1 öste r,;jökl:slen Hr 
H<w al, lwa rs haneld un<lcr cle sista :\re n fiirökat sig i en utomunlcnl
lig gmd. l{cv:d iit' tn cdcbt on jc rub:tu tl förbund en tn cd utlwtunen 
Dalt isch purt . 

~iist lteval iir ltiga e n a f cle fö rtiiintsla h a mttat'lt<l . F ö r all 
und vi ka de n sto ppning i 'jol'a rtl'iirbimlelsema , so m iir en följd a f' a U 
Rigas han tn uud er November - April lir sUingd af is, tiit;l, e r 111an 
m edelst en jernbana fö rb ind ;\ <l e n med den J 05 verst de t·if'r>m lig
gande s taden Winu:w , h vars ha nn t aldrig ti llfryse r. Wind au 's ha tun 
erbjuder dessut om en god o~h siiker a nkarplats fiit· en hel Holta. 

JJ:lontevitleo . Fraktkonjun kturern a fii r segelfa rtyg förslimras i 
La l'lala ilt· lr[m [u·, allt e ft erso m [utgb<tt st.raflkeu till tage r. :::lkepps
li stoma mv isa a lt alla vid stalit)llen lasta de svenska fartyg afgil t.t. till 
N ewyork fö r y tte rst li'tg:1 l'mkte r. :\len twl igc n ko~:un e r <if'vcu tlt;nn a 
ri ug:L fö rtj cust snar t :1t t. upphöra . Utsigtcr till luua llllc !'rak ler H ro 
" ',led es för d c fiircnacl e ri ke nas fa rtyg i L :1 Plata siirdeles ogy nusnnt· 
:wt, så liinge inge n ftircl c \ak tig kou ku rreus med passande ångfartyg 
kan {ts lacl kom n tas. 

Calcutta . Fraklel'lm ha fva nnd er hela ilret 1880 förblifvit 
Etga: for bomull, tobak och jute st.. 3 pd l sh. p r ton om 5 balar, 
fiir shellack 3 pd 6 d . pr 50 h1bikfo t, för bvele st. 2 pd 17 
sh, 6 d. p r :!0 cwt., Li r ris st . 2 pd 12 sb. 4 d p r 20 cwt. ?vie
delp ri set. för Stockholmstjlim kan nnses hafva vari t r_up . n , 13,5 a 
14,\J sa tn t för stockh olmsbeck rup- 13, 13,5 a 14 ,14, allt ]J !' barret. 

A kyctb. Platsens fö rn <i msta h a nd elsvara ii r ris . Priset 5 sh. 4,;. d . cwt fritt ombord . ~Iedelfmk teu 3 pc\ st pr ttnga re sa tnt 2 
pLI l O sh. fur scghtndc fa!·tyg . 

1'1'iest. Skeppsbygger iind usl rit>n <ir fiir land r t af icke ringa 
l.Joty .lelsc. Priset p>> sti\rre segelfartyg har varit pr intcnmtio nel re
gistert on: 
af ek, kopparfasta och kopprade 

kopparfast a 
155 lioriu er 
140 « 
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a f ek, jemfa<ta och zi nkförhydda . 
jernfusta 

je rn >,ngfadyg o m HlO ti ll 500 registerto ns 
50o " :wno 

135 florin er 
125 
250 
~20 (( 

.Masl,iu efter Uontponu (h; sysl~m tllecl allt tillbehiir l'r[m t:iOO till li50 
flori ner pr nominel hiistkmft. 

A I'Chanyel. hg:u.gcu i U vi nallo clen begyn te i ljol cl ou J :.l 
)l:t j . F-:: rst<l fartyget a11ko m den 2 Ju ni eller ;l veekor efte r isgi'tn · 
gen, hvilket just <ir d et tid rum so m anses b:im fö r!\ipa efte r Dvin m; 
islossning, inn an fartyg a ntages kn nn:t ko nttn :l hit upp u tan alt löpa 
,1l\L !ör sto r risk i isen. 

u;, nu islossni nge n i a ll mii uhct ske r o mkring cl eu 15 )!aj och 
fartyg behllfva !'tir n !so r fn'ut nu rcbjöh:mHt:tr tu\ o mkring 21 dagar och 
fr :"tn Engcbka kanalen, lrla ud och Englan(l o mkring 23 dagm· , så 
f.,Jjc r, aLt fa r tyg för r e>''\ till Arebangel (H vita h<tfvct) icke bom afgå 
fr å n Norge elle t· England fiilT än i slutet af Maj. 

Et t nytt fyrfa rlyg , som på sa mma gång skall tj em\ till sctv:illots
sot n riiddningsstation, Llifver icke f:i rdigt till utliiggniug förr Uu 1882 . 
Vatlenhiijd en pit Dvin aba ren iir und er vanliga fiirh i\ llancte n omkring 
1'1 eng fot. 

I fjol införd es i ltyssland tlet int emation eh> skeppsmätningssy · 
sle rn c t, bvilk et i mlguu m:w bidrager alL formin sim skeppsafgifte rn a., 
Eii rskild t i ArehangeL 

D eL h iinc er icke sil :;i\lbn, <.tlt f:lr tyg :wkornma med pass l ö~a tin-
slm ",jömiitt t illhöraild e l.J csi\Uningen. Kunn:L s:tdana icke legitimera 
si n ri'll till sj., fart p f• ut lande~, si'1 mftsle t! c lenlil a fa rtyge n och blif
Vl\ h ~ tn s:inda so m fiin gar. D il de t h ii r pit p latsen, siiger konsuln, Hr 
hiigst vanskl igt att skafl'a dugl igt sjiifolk till er:;i\ttniug, kan det icke 
nog vanuts fö r alL fö rh yra ryskt sjöfo lk , som icke c\r ft• rsed t med 
giil\and c l""'-

Ue 
1
mturligasle ex portvaror från J--l vi la hafve ts hanmar Hro tr<i · 

VlU' Or , tj iira, beck och and m skogsproduk ter. Tillgånge n på skog Ur 
utomordentligt. stor, tloltningeu liitt , och varorna , af ut märkt qvalitet., 
betinga hciga p ri ser på utl andets triitmulmad . J\brknaden~ll. for cli.striktel ~ triil ast iiro Bngland , Irland och F rankrike . Omkrll)g 6 rml 
norr otn Soroka, i hvars di st rik t fi nn as stora statsskogar och lwar
ifril n utsl;cpp nin g: ej i\ nnu eg t rum , har staten sålt 10\!0000 t r<id att 
huggas und er 10 å r och alt skep pas från Kem. 8tiillct h111' en u t· 
111

;irkt ham n för slo m fartyg oeh iir sii djup, alL fartyg kuuua l:igg't 
i land invid sågb ruket. Platsen kommer troligen att Iii cu sto r be
tydelse fo r 1:-lvita hafsha ndeln. 

A ngbåtarnas anta l är i ett gansk11 hastigt stig:wd e. Far::tn för 
att. de helt och h ållet skola utt1Unga scgelfm·tyge" är dock icke så 
stor , såvida de <'j uedsälta. si m\ a.usprfdc pft rask expedition. D et l ör 
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lastn ing af segelfartyg i certepart im·ua s tipulerad e viikor ii r i a llmän

het l O sta ndard s p t· dag. 

Acc ise n på inliincbh sa lt iir upphiifd f< ir hela riket och"'iufiirsel

Lttlleu p i't ut!Hutbkt betydligt redu cerad. Fi:skhanclel n och iifven en 

rniin gd andra aff'iirer b cd rif'vas under Archaugds höst mmkn ad , som 

offi cielt öppnas den l September g. s. och fort gi'tr under hela mi'ma 

dcn. 

lt'a.shinyton. Att afsiittni nge u af svenskt jem pi't Förenta 

~ !atema und er vanliga [u· uppg:1 r till omkring 20 proc. af hela stC. ng

Jernutförseln från Sverige iir kanske ett för allmiinheten obekan t för

hållan de. Orsaken dertill iit· att största delen g[tr öfver }Jngland 

s[tsom mellanhand Frakten fiit· med j ern fl'ån S ve rige ankomna far

tyg var sistlid et år 17 sh. 6 d . a 20 sh. pr ton för sPgelfarty" och 

22 sh. 6 d. pr ton för å ngfartyg. 
0 

Hyrorna för matros il segelfar tyg vo ro i m edeltal i Philadelfia 

23 cloU. 33 cent pr må nad med 25 tloll. fiirskott för r0sa till Stor

brita uien och kontinen ten samt Hl doll . 33 cent pr månad med 18 a 
25 cloll. förskott fiir resa sö der om Cap Finisten e. 

HaJnbU1'(J. Matroshyrorna hafva hiir i medelta l httll it ~ i " <Hu -
l . l o o 

mug 40 ' ronor i m:1naden. Augfartygen haf va und er de sena re 

åren vunnit betydl igt p{t segelfartygen. Cncao har i a llmiinhet be

fraktat s med segelfartyg llfan har nemligeu iak ttagit, att dcuna 

vam bibehåller sig bättre i segel- lin i ångfartyg. 

Sa.n F1•ancisco. Af svensim varor hafva i ma rknaden varit 

synliga mindre partier af tHudstickor, tjUra, j em och stål. Frr1kterna 

för segelfartyg hafva varit. pr ton till Liverpool lägst (nn dp1• Mars 

och April) sterl. l pd 14 sh. 6 d. samt högst (under Okt. och Nov.) 

sterl. 3 pd 17 sh. 6 d. 

BilbltO. Under 1880 ntgj orge frakt för jerrunalm till ha mnar 

på Englands ostkust l O sh . och till Bristolkanalen 8 sh. pr to u. 

Till Newyork och Philadelphia beta ltes 13 a 14 sh. pr ton. Alla 

dessa utfrakter kunna framdeles erh åll as. 

Bibliografi. 

I{. If1·ig.svetenskaps-Akctdentiens handlingcw och 

t-hlsk1"ift, hiift. 12, 1881. Några betral,telser Ufver det s. k. sven

sim centralförsvaret. Sandlådan. P ersonalforlindringar . 

D:o, hUft. 13. B<;r kompaniet indeb s i 3 eller 4 plutoner ? 

Militär\ i tte ratur. P erso nal förli nd ringar. Krigsvetenskapsakademiens 

sammantriide. 

D:o, hiift. 14. Någm und ersri lmingar om hiijdmiitningar af P . 

G. Rosen. En tysk studi e öfver infanteri ets eldtaklik. Gen miile. 

F<">riinilringar uti engelska Ul'mens organisation. Militlirlitteratm. Un

derrätt else r från friimmand e länder. P erso nalföriindringar. 

D:o, häft. 15. Frankrikes nya generalstab . Riksdagsfiirhandlin

gar riimnde försvarsverket. Ett italienskt lagforslag rwgi't end e bil

dnnd et af frivilliga skytte föreningar. MiliWr)itteratur. P ersonalfiir

Hnclringar. 
D:o, hiift. 16. Böra kulspru tor infMas vid vår fiiltarm6? Riks 

dngsförhandlin gar riirande försvarsverket. Fiiltmarskalkliijtnant baron 

Uchatius. Hastmanövrerna 188 1. PcrsonalfUrUndringar. 

D:o, hiift 17. Någm tankar rörande fiiltartill erimatcri elens nn

vrtmnd c stilnclpnnkt och utveckling. Det undetjordiska tolegrafniite t 

i Tyskla.ud. Beridna kaptener vid fmn ska infanteriet. 

D:o , häft. 18. Om skolungdomens vepe niifningar. Tyska rikets 

mme efter dess senaste ökning. P ersonalfCrUndriugar . 

D:o, hiift. 19. Om skolungdo:n ens vapenöfuingar. Italienska 

infanteri e ts utbildning i skj utning och den nya ita lienska skjutinstruk

ti onen . Gevcirsgymnastik. Personalföriindriugar. 

D:o, hMt. 2l!. Det tyska infanr.eriets eldtaktik. Om ffi stniugar 

och fUstningsk ri g. Ge,nmiile ti ll ofvanståeude. PersonalförHndrin gar. 

Meddelandeu. 

A1•tUlm•i-t-illsk1•ift, 2:a hiiftet 1881. Skjutförsök med 1(1,5 

c.n1o och 12 c m. kanonen vid Meppeu 1880. Transport af ammu

nnwn. Skjutfiirsiik mot ·pansar med 8,7 c.m . kanon er. Nya fonnler 

f<•r beriikniug af proj ektilers genomtrH ngu ing af pansar. Förbättrin

ga r vid Bunsens staplar. Löwes magasin till Mausergeviiret. Fot

artilleriets a nviindning vid fiiltarm~erna. Artillerimanskapets beväp

ning i Tyskland och Hollund. Förbiittradt krut af I~ottweil~ fabrik, 

Bakladdningskanoner vid nordamerikanska och engelska fälta rtilleriet. 

Krupps 7,5 c. m. fältk anon. Nya bakladdningskanClner i England. 
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Försök med svenska fiil tar tii!Priets nya mate ri el. 
skrifvelser. 

Utdr~g nr emhcts· 

D:o, 3:e hiiftet. Spelsproj ektilen s rurelse i luft en, af O. V. 
Kort öfvcrsigt i•fver ~rtill e ricts uppkom st och utveckling, af Spak. 
Land sviigslokomotiv, af C. D. i\1. Skjutf,irSi\k med Pa!Jll crnnt z' kul
spruta och H otchkiss' revolverkanon . 

D:o, 4:c hiiftct. Om posit io nsartilleri e ts organisa tion och anvii n
dande, af S-n Österrikisb artilleriförslik 187\l, af C. D l\1. Pmk
tiska skjutningar utförd a 187!1 a f fiiltball r ri e r, tillhörand e det. ryska 
miliWrdistrikte t Vilna , af O. V. l~edogiire l se flir tabeller uf'v er viirf
nin gsfii rh åll ~ nclena och unde rvisningen m. m vid de 3:e mtille 1·i .. 
regementena 1880. u tdrag ur embetsskrifv elscr. Kong!. brc f, ge ne
rnlOt·der m. m. 

Inyeniö1'fiireningen.'> fii1·hnndliuga1·, l :a hiift et 1881. 
Stål-spiral-kraftleclningar. Om Portlrm dsccnwnt. oeh <1Pss profning. 
John Ericssons «Destroyer « och nyrt und ervattcnsknnou 

D:o , 2:a hiift ct . Om t/['' ]arens och Sn ltsj ii ns vat.tenstånd. Om 
rtnviindning af elektri citet fcit· for tled ning af kraft.. 

D:o, 3:e hiift.e t. Om nyare type r rtf ångpannor. Bruket af cen
trn.lnppviirmn ing fö:· epskildr1 hu s och bostiidc r. Om gasfo nnigrt 
hriinnmrtleriali er. Ofversigt af den gmfiska stat ist ikens praktiskt vi"'
tigaste d elar Öfverförn.nclet af drifhnft m ed elst linor af hamprt 0~1 
ho mull. B idrag till li tredand et rtf fu rhåll:md et vit! t urbiner. II vilka 
fordringar lm nna nppstiillas p ii e tt god t C€' rnent ? Om mcLl <> l att 
förekomma och minska olyckshiind cber vid fab rike r. Hnr 11 lll iijl io-
gö rn. införande i Sverige af profning och kontroll a f å ngpannor till 
landt-ång maskin er. 

D:o, 4: €' h iiftet. Anteckningar rörand e hamnbyggnader i Ant
werpen. 

Nm·sk JJ.HUtawt 'l'i d s";1"ift, 6:e hiiftet, 1881. Om den a f 
flera stortiugsmiln föreslagna nedsiittningen i [ifningst id för den nor
ske sold aten, af lt:.uder. Om stit! , af Geelmuyd eH. · Militiirakad emien 
i W est-Poin t, af l 'Omnge. P ersonalia. 

D:o, 7:e hiiftet. Mili tii röf'versigt fur 1880. Militiirakacl e mien 
West-Poin t , af H. !'Orange S kjn lförsök me d 100 tons kustkanon 
Spezzirt . Uet tyska uncl e tj orcli slm telegmlnät e t.. P ersonalia. 

D:o, 8:e hiift~t. Militäröfversigt för 1880. Vesterleos rege mente 
af U. J. Vogt. De schweiziska fiiltköken. Införandet af skolgevlir i 
Frankrike. P ersonalia. 

D:o, 9:e hiiftet. Ett förslag till organisation af infan te ri et, af 
C . .iVI. Weisser. D et nya serbiska Koka-Mausergcvitt·et. Om infan
teriofficerares uniform. Nattliga öfningm· vid Oskarsbor~. Ma ngan
bron s till propellrar och t.orpedobåtar. D et ny 11 e nge lska fiilta rtill e 
riet. Försuk m ed repetergevUt· i Spanien . .i\llatze naners rep etergevär . 

-- i\8::1-

'I.'illsk1"i[t [01' SHrwsen, 5 :e h;iftet 1881. Öfversigt öfver 
de punsadart yg so m i Frankrike vid slut et af 1880 voro under bygg
nacl. hspriingnings fursi;]c Om dan ska fl o t ta n s frtrtygsklasse r, hi sto
ri skt lvrsuk af Jorcl eniug. Om konve rgera n Jo eld inom tyska flottan 
af Zachari~e. U !>d erriitt else fur sj c;farand e_ Offici ella medd elanden. 

I!:o, 6:e hii ftet.. Ht~ascar 's ,t ri<l el en 8 Oktober 187 9. Omland-
st igningsufningnr. Unde rriittelse för sj l.ifa rnnde. Officiela mcdd e -
lnnrl cn . 

.L'llittheilnngen Ui US dem Gebiete des S eewcsens, 6:e 
och 7:e hlift. 188 1. Ituproviserad e torpec.los och improviso rnde skycl ds
meuel mol torpedoanfall. Om ntbiltluing af maskinfolk för krigs
far tyg. Biografi öfver Carl Weyprecht. Dy nam o·elektri sk maskin. 
E ronomelerstudi cr. Om syste met for far tygs profresor. Ryska t.or

pcclobftt en Datum. 13-!t:ga brtkladd ningsfii ltlm non en i England Pan · 
s:trplt'ltar af chromhaltigt sl [tl. Pallise rs-kaHonen. Franska marinen s 
65 e. m . kanon. Ny torp edoutkasta rc. Tyska marin ens i t.je nst va
rande fart yg Budge t fö r sve nsim fl otta n 1881. Nya kanonbåtar fur 
Kin a. Kru pps 26 c m. kanon om 30 kalibers liingd. Nyheter fri\n 
engelska marinen . Franska marin ens huuget för 188 :2. U nilio 's 
viindningsr:1d ie j emfö rd med andra fartyg . Flav io Gi oja 's nllöpning. 
Argentin slm pansarfartyg0t Almirau tc Browtl. Genombry tning af 
landtt nuga n vid l\ ori uth V etensku p li g expedition till Lappland. 
D en 3:e in ternat iouela geografiska kongressen. Om b eniimningarna 
j ern och st[tl. 

IJ:o, 8:e och ll :e lt iift. En glands b epansrade kustbefiistningar. 
Om dc stål plåtar som anviindas vid byggand et af Li vadias ft ngprt nna . 
Om sPgeldnk. Nya pansar/n rtyg fur Kin a. Torpedabåtar flir Kina . 
J\an onb>Ltar fiir Kin a. Proft·esa m ed tyska pnnsarkorve t.ten Wiirtem
bcrg. Ny sty rapparat p it to rpedab åten Lightning . En,gelska torpedo 
ra m .fa rtyget P olyp lte nms. Engelslm korvettemas Canada, Cordelia , 
Calliope, Caroliuc , Hapit!'s oeh Hoyalis t 's byggnad . Profresa med lwr
vetlc n Coustanee. Kot·vctt en öatcllile . 8jömineförsök i Engbnd. 
Ny in de lning a f fartygen i frauska fl ot.t an. l\Iarium ct all. Elektrisk 
belys ning u fartyg Elekt risk torsion. L i> d ning meclel:;l e lektrici te t . 
F örs•• k t li ed sniillg:"teuJ c :"lllglmrkass·.~ r . V :tmlerbcrgslm sj iipostlådo r. 
Vi'tgon :as höjd och kraft. ltousset 's Lljllpsj nlod. skeppsbrott. Suez
kana!Lol:tge t. StonnHoden i Nord sj[itt. Lliclrag ti ll kiiuu edom om 
asll'l'oid systemen. lll i'tubcrgeu. Flci sd1crs hydromotor- f';.tttyg. Skepps-

hyggnad er i u om ryska flotian . • 
M'ittheilungen 'iibm· Geyenstii1Hle des A1·tUlm·ie

'ttnfl Genie- Tl' esen8, . 5:e och 6: e hii ft, 1SS l. Nekrolog : frih 
Fra u z von Uchatius. Öfversigt af de förn:lmsta fMsuk inom artilleri
viise ULlets områden nnd et· 1\r 1880. Öi\·ersigt iif'vet· be fiist.uingarna i 
Fra okrike, Italien , llysslaod , Tyskland, Belgien och Necl erhiuclerna · 
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Armstrongs 6 tums bakladdningskanon 1 A\binis s!.eppslavett. Nya 

spanska 15 c m. bakladdningskanoner. Bentons elektro-magn etiska 

velocimeter. Försök med repetergevilr i Spanien. Nekrolog: gene

rallöjtnant von Neuman. P erkussionsrör for itn.lienska artilleriet. 

Broca's kikare för att rikta kanoner. Antagande af en 15 c.m. ban

dad fii stningskanon af j ern i Spanien. Mätning af vindens hastighet. 

Bestummaod et af dyn amitlrtddningar vid spr1ingniug. 

D:o, 7:e häftet . Öfversigt öfv er filslningamc i B'mnkrike, I talien , 

Ryssland, Tyskland , Belgien och Ned crliindern a. Beskjutning af en 

redutt med nya ryska fllltknnon er. Portugisiska artilleri et. Sappör

bataljon emas verksamhet und er sista ry3k-turki ska krige t. Om bygg

nadsmaterialier till kru tmagasin er och laborato ri er. Terrllng-skiss 

appr~rat. Mrddeland e från tekuislm komil ens l r~b oratorium. Italien

ska 9 c.m. bakladdniugsfiiltlmuonen af komprimerad brons. Mangan

bron3 till propellrar. Skj utförsök med engclsb knn oner. Enge\skrt 

Ho ttrtns utrustning med nyr~ kammr~!hddningskrtnon er. Opti sk tele

grafi. F iilt-telegrafkompaniets verksamhet i Kaukr~si e n und er filH

tåget 1877-1878. Ryska artilleriets ammuniti onsförbruk nnrl cr fiilt

tåget 1877- -1 878. Nobl c's n,p p r~mt för skjntvrtp ens affyrande. 

D:o, 8:e och 9:e hiift. Öfve rsigt ilfver fiistningrtrua i Fmnkri ke, 

Italien, B,ysslrwd , Tyskbnd, Belgien och Ned erliinderna. Det !Utta 

italienska fiiltartilleriet. Bryggslagning med pontoner r~fj crn cylindrar . 

Tnmsportabel j em vHg . P atronmag:tsin med rcpet.itionsmckanism fijr 

.Mr~n sr~rge v iiret. Nyheter i I\.rnpps lavcttkonslrnkti oner Om fabrikation 

af dynami t Nyheter i pcrkussioustiindrörcns konstruktion N~tgaut's 

förb ilttring i lmmm r~thddniugsrnekani sm cn för geviir. Torpedo-m In 

fartyge t Polyphemus. Tyslm pcrknssionstiindrör. Telefon en i infan

ter iets tj cnst Upplysning af kus te r medelst elektricitet. Ett nytt 

artilleriregemente i l'l.umiinieu. Wilhelmshafen . Transportabelt dy

namitfabrik. Framstfillning af nitropreparater, Apprll'at för optisk 

telegrafering. De nya befiistuingarne vid Citdiz. Undmjord iskt te

legrafniit i Tyskland. Krigsarchiv i Tyskland. Sjlimineförsök i E ng 

land. J ernbautåg sllrskildt afsed t för krigsilndrtmål. Engelskt pro

jekt till pansarfartyg. Om bestiimm andet at qv ilfvet i ni troglycerin, 

dynamit etc. Om anviindaud et af elektrisk belysning :\ de tyska 

bangårdarne. Försök med hvalf af j ernplåt. Tripolith. 

Hctnsa, 14:e llliftet. Ha mburgs ink ildc i tull föreningeu. Fran

ska hamnarbeten. Tyska Lloyd. Kinas skeppsfart. BetydPlsen af 

de olika engelska flaggo rna. 

D:o, i5:e hliftet. Stål såsom materiel för skeppsbyggurtcl Snabb

ångaren Elbe (17 knop). Tyska jernskeppsbyggeriets ståndpunkt; 

Värdet o~h betydelsen af pansr~rfartyg for tyska marin en. 

D:o, 16:e häftet. Korrespondens angående trilångares hopstöt

ning. Kanr~ltnnneln . 
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D :o, 17:e biiftet. Korrespondens angående två ångares sl'lrntn1ln

stötning. Styrbord och babord. Cap Verds ·öarnes klimat. 

D:o, 18:e häftet . Sk.eppsbrott pil tyska kusten 1880. Pröfning 

af jernplåt för skeppsbyggnad. 

D:o, 19:e hii ftet . Fowle 's internationela signalsystem. 

D:o, 20:e hiiftet. Tidkulan i Amsterdr~m . Tullviisendet i Spanien. 

Tontalet af furtygen tillhörande olika frauska hamnar. Great Eastern 

D:o, 21 :a hiiftet. Telegmfisk förbindt'lse med fyrfiutyg. Signa

lering på sjön . En intressant bergning. Silltunnors storlek. Fartygs

modeller. Livadia. Suezkanalen. 

D:o, 22:a häftet. D:r Fleischers hydromotor. Förolyckade tyska 

fartyg under 1880. Tågvirke af kinagriis. 

Jmwnal of tlte Royal United Se1·~·ice .Institution 
' 3:e häfte t 1881. UudenätteJser frun sjr•n, o~;h lmndelns skydd und~r 

krig. Att skydda byggnader för blixten. Optisk signalering. Berid

na skarpskyttar. Ett nytt &ystPm af hydraulisk framdrifuing. En 

s~.udie af o.perationerna å polska lnigsskädeplatsen. Tjenstgiiringen 

for en batalJonsadjutant vid tyska armeen. Kriget mellan Chili och 

Peru. General Skobeletfs instruktion för ·striden vid Geok-Tepe. 

Bokaumiilan. 

TelegJ'apldc Jmwnal, 12:e häftet, 1881. Molecularmagne

tism . Förbiittrad elektromotorisk maskin. Vy!e's förb!ittrad e ljus

ledare. Nytt system fc\r elektriskt ljus i London. Notiser. 

D:o. 13:e hiiftet. Fullers spegel-signal-galvanometel', Ny alek

lrisk lampa. Pneumatisk klocka. Modifikation af Wheafstone's mi-

krofon Weston 's system för elektriRkt ljus. Notiser. 

D:o, 14:e häft et. Faure's batteri. Jernvi.igssignaler. Elektrisk 

induktion . 

J>:o, 15:e häftet. Den elektriska expositionen i Paris. Henley's 

nya dynamo-elektriska maskiner. Om elektriciteten~ refraktion. Fer

guson's och Kempe's automatiska registreringsstämpeL 

D:o, 1C:e bältet. Brooks' telegrafsystem. Om elektrisk refrak

tion. Fletcber 's patenterade striickblock. Ritning till ett telegmf

kabelfartyg. Telefon pertu rbationer. Molecularmagnetism. Bestäm

mande af kulan i presidenten Garfield 's kropp . Elektriska ljuset. 

D:o, 17:e häftet. Elektriska expositionen i Paris. D:r Butler's 

elek tra-massage-instrument. 

D:o, 18:e hiiftet. Presidentens i British Association anförande. 

Sir Wiliam Thomaon's anförande inom fysiska afdelningen. Sir W. 

Armstrongs anftirande inom mekaniska afdelniugen. Anförande af d:r 

C. W. Siemens om •elektrisk kraft<. Elektriska expositionen i Paris. 

Lockwood 's och Bartktt 's telefonmottagare . Elekll'iskt ljus ombord 

pA fartyg, å jernviigar, i fyrar m. m. Muirhead '& och Hopkinson's elek

triska lampa. Gordon 's apparat för elektriskt ljus Elektriska lampor. 

25 
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D:o, 19:e Mftet. Elektriska exposttJOn~n. i Pariö. ~lektr~sk~ 
l· ugressen i Paris. Föredrag i British Aseoctatwn. Elektnskt IJUS 1 
~~!minor. Lachaussee 's-Lambottes dynamiska maskin . En hand~ok 
för elektrisk undersökuing. Elektriskt ljus i fmn ska fyr~r. Arkt1sk 

l fl. · N tt ortabelt batteri . Telegrafisk förhmd else med te egra mtiJ. Y P ' ' . .. .. . , . . 
fyrar. Selenium-fotofon utan batten. ~orbattnng. a kom~a.soen.' 
Om telefonströmmames styrka.. Internatwnel elektnsk expos1t10n 1 
kristall palatset. Elektrisld ljus medelst val~e ukraft. App's .. m.etod 
för åstadkommande af elektriskt ljus. E lektnska semaforer for Jen:· 
vägar. Beredning af kol och grafit fM elektrisk~ iindamål. . Sux s 

l f , t Fo"rb'ittri11g ·'• telefonen Tryckmng af mu~tk me-te c on-appara .· ' , · · 
deist elektricite t.. Elektriska kablar. 

D.:o, 2(\:e hiiftet. Elektriska expositionen i P~ris. M. Bjerknes 
f. l l Elektrisk experimenter. Uppskrifningsupparat dr spege st.gna et:· 

iw:nrnunikation med fyrar. Ny elektrisk j ernviig 1 Berhu. 
.iedare så.som åskledare. Elektriskt ijus ombord på fon-tyg. 

Telefon
Nya elek-

triska lampor. . 
·· .D:o, 21:a hiiftet. Elektriska expositionen i P~ris. En n~ dy:1a-
. 1 J·t · ]· askin H erz 's telefonsystem. Elektnsk kommnmkatJon !llO -e e , n s ' )11 . 

med fyrar. 
Scient'ific A.me1'ican, hiift. 25 (l:a serien) 1881. Ett nytt 

t~le fonsystem. Slöseri med ånga. 
· D:o hiift 26. Tryckbliiclc Explosion å en bogserbåt . 

D:o: hiift. 1 (2:a serien 1881). Förblittring å eldst~d er för ång
pannor. Elektrisk induktion genom varierande tryck l< ullbordandel 

af Erldystone's fyrtorn. 
D:o, hii ft. 2. Om vattenglas. Fartyg förstiirdt. af ett s~'ydr~g. 

W eindell 's Juft- och gaspump. Explosion af en ångpant.'~ 1 Phll~
delphia. Ljusets hastighet . En båt fmmdrifv en af elektncJtct. Alh-

gatorläder. 
f 3 G b ' olot· A

0 

De"panneexplosion i Penn-D:o, hii t. . am ee s zerom . 

sylvani en. . 
D·o hiift. 4. Explosiva hlandnmgar. Notiser om ångpannor. 

. ' h 1 d tt En siikerhetsventil å ung -Att bevam kautsc n <rör u n er va en. 
pannor. Komprimeradt bomullskrut. . 

D:o, hiift. 5. Goffney ångpanne~xploswn. Kopi eringsapparat . 
Ny slags gevi\rsstock . Maiche's tmtten. 

D:o , hiifL. 6 . T e lefonens historia . 
D· o hiift. 7. Om luftvexling i större lokaler. 'l'orpedoiingaren 

Alarm: ' Mr Lawson's ångpanneexplosionförsök. Elektriska för~ i\k 
.med kopparmalm. Hemligheten af att kunna flyta liat. Auleckmn-
gar rörand e ångpannor. Hiirdning af stål. · . . 

D:o, h ilft . . s. Optisk dynamomt"ler. Ant eckuwgar rMande ång. 

pannor. Nafta lokomotiv. 

D:o, hiift. 
Rakettorped o. 
ledning. 

D:o, hiift. 
tri ska batteri. 
båt. En man 
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9. Krigsfolk för Rj ötj enst. Provisiouel stympparat. 
Eldsvåda uppkounnen af felaktighet vid elektrisk 

10 . Å ngbarkass med ny , ]ags maskin. Fontains elek
Aibryt audc af en ångskorsten å en am erikansk åug
ilödad af en elektricitelsmaskin. Signalklockor för 

Eddyston<"S fyrtorn. 
D:o, hiift . 11. El ehriska kraftmaskiner från exposition en i Pa

ris: Notiser angåend e ångpannor. E n miirkviirdig explosion fömn
ledd af blixten. Ångpanneexplosion. Elektri ; ka j ernvHgen vid Gross
Licht erfelde. Lysande boj. Portab c·lt elektriskt batt eri fi>r medi
cinskt iind a m:\1. Vat tenkraften vid Niagnra. 

D :o, hiift. 12. Elchrislm exposition en i Paris. D en feniska 
helv etesmaskin en. Framsl ~ g i byggande och uppriggand e af båtar. 
Hady's porlaLla hatt~?ri. Pannma''anal en. 

D:o, hiift. 13. Anteckniugar om ftngpannor . Elektriska exposi
tion en i Paris. Elektrisk flygrna~kin. Comb ette's so lur. Två offi
·cernre dödad e vid · en min explosion i Newport. Delafield's galvani
ska batteri. Lnkin 's telefon. En elektrisk storm på ha f vet . 

D:o, hiift 14. Ångpanneexplosion i docka. Försök med el ek
tri skt ljus för torpedofijr;varet. Att fih·hindra fartyg frttn att i'junka. 
Anterkningar om !'tngpnnn or. Ajax mctall. Dubb elverkand e ångpump . 

D:o, hiift. 15. H etta, solstormar och gult ljus. Fö1-biittrad ång
maskin ~piston. Ny ångare f<tr Oregon. Fontaine.Jokomotivet. In
vcntioner inom ingcniurvlisendot. Absecom's fyr. Uttorka'lde af ett 
triisk i Holland. Prop ellerns historia . 'l'ehnnntepec -skepps.jemvligen. 
Antarktisk is. 

D:o, h>ift. 16. Anteckningar om ångpannor. NotiEer om ång
maskiner. Skilnauen mellan smUltbarhet och sm;i]tpunkt. 

D:o·, hiift. 17. Anteckningar om ångpannor. Nya instrnmenter 
för lininlritning. Velocipedbåt. 

Revue d' A1·tillC1"ie, J u ni 1881. Artillerioperationer i Kau
lmsien. Tilliimpuing af kapten Siacci's metod å projektiler af olika 
former. F<>rs<tk med perkussionsrör i Italien. Några tankar om det 
vanliga beliigringskrigct. Tyska artill eriet. FöTsök med landsviigs·
lokomotiv i Berlin. J emf,,rclseskjutniog i Wi en. Krupps ku stkano
Ii er. Skjutning uuder va ttnet. Ryska f;iltm•trsare . 

D:o, Juli. Artilleri operationer i Kaukasien. Några betraktelser 
öfver direkt skjutning. Nya upplysningar om tyska artillerimaterie
len. En fransk officers dagbok under expedi tionen i Tonis . Tyskt 
fot·· · och kust.arlilleri . Olyckshtindelsen i Graudenz. Sprängning af 
en projektil ombord å skolfartyget Mars. Den nya engelska 43 ton8 
bakladdningskanoneu. J emföt·elseforsök mellan Hotchkiss revolverkanon 
creh .. Norcleut'elt -Palmcranlz kul:>prnta. Ö3terrikiska beUgr i ugskanon~r 
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a·f stälbrou!. Artilleri- och iuge uiurskola i Rumänien. Nekrologi: 

generalerna Charon och Uchatius. 
D:o, Augusti. 8tudier riimnde granatkartescher. Fältöfning (lin-

fall och fö r8var a f Alexandria) i Augusti 1880 . Nya granntkarteBcher 

och ny;\ brandtrör för schweiziska fiiltartilleriet. Franska sällskapet 
för vetenskapernas fram åtskrid ande. Lampa fiir optisk telegrafering· 

Om beräkning af ballisti ska eleme nter. Om anvitndande af bomulls

krut för att gUra kanoner obrukb:u-a. Sprängning af en Pallisers 

kanön. l'tapport från kulsprntekom missionen. Öfningar i f:istniugs

fUrsvar. Patroner af bomullskrut . SkjutfUrsök i Sverige medlöjtnant 

Lid mans öfningsrrrojektiler. 
D:o, Septemb er. Anteekningar r örande den speciela frestning, 

för hvilken refllad e skjutvapen äro utsatta till följe af projektilens 

rotation. Tyska artilleriets organisation . De fUrulimsta rön som 

inom österriki ,;ka artilleriet blifvit gjorda under 1880. SkjutförsUk i 
Tyskland med kartescher. Förlindringar inom engelska artilleriets 

organisation. Belgiska artilleri ets sammansii ttning. Bulgariska artil

leriels sammansättning och trnppern ;tS beväpning. En komite i Dan
mark f<>r utredande af frågan om repet itionsskjntuing. P ortugisiska 

artilleriets sammansättning. l'tumfiniska artilleriets organisation. Om 
ordnaodet i Schweiz af en depoL för tillverkning och fUrvaring af 

ammunition. 
Revue Maritin1-e et Colon:ictle, Juli 1881. The Sharpee 

amerikansk båt. Notiser om engelska kolonier. Om hafsfisket. Min

nen f:·ån Madagaskar. F lottan under grekiska frihetskriget . Kom 

passen~ reglering medelst mjukt j ern. Martinique. Kinas arme . 
D:o, Augusti. Framsteg inom sjaartilleriets område frå n 1855 

till 1880. Notiser om fyrar, ledfyrar och lj udsignaler. Kong!. sjö

krigsakademicn. Notiser om engelska kolonier. 8tudier öfver sjö

strider under 1860 - 1880. E ~: gelska marinen s budget 1881-1882. 

L ondon. Engelska fla ggorna. Korvetten Doterel's explosion . 

Sveuska flaggan. Ryska kl'yssarne Dm etri-Dom,koi och Wladimir

Monom ach. Notiser om tyska marinen. ltalienska kryssaren Flavio

Gioia. J r1pans handel och sjlifart. Amerikanska exp editionen afse d d 

att upps<ika Jeanette. 
D:o, SeptemLer. Lexikon öfver italienska flo ttans pansarfarlyg. 

Studier Ufver sjöstri:lermt 1860-1880 . Notis~r ri\raude fyrar, sjö 

märken, !Jojar och ljudsignaler. T onlon 's redd och dess försvar. 

Sjö miins militiira uppfostran. Notiser om engelska koloniema. 
D :o, Oktober. J em förelse ölver räkenskapernas förande. Kong!. 

sjiikrigsakademien 1778- 1783. Tonlons redd och dess furs var. Stn

llier i•fver hindouiska lagen. lbfsfisket. Ön Tematangy. Tnb med 
vatteupas~ . Lexikon i'lfver spanslm, porlugisi,;lm, grekiska , holl iind

ska, danska, svenska och norska flottornas pausarfartyg . Sandwichs-
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öarna. ~ranslm h yssaren I'Iphigeni P. Avisolingarne La Chimere och 
Le Pluv1er. Engelska kryssaren lmperi euse 'l' 'b l ' l ' 

d 

· . ern e s p atar. Frä-
tan e egenskaper hos vattnet i Clycl e Si mous' d J p 1 1 · m n ( crapparat 

an am a <ana en. Vanderbergs sjöpostlåda. Bibl;ografi. . 

Anneties l'Iyd1'0(J1'nph'iqnes 1·a h'ift et 1880 A · ' . L H , ' · ' ' · VlSOanga-
t en e ussard s resa från Frankrike till Chi !i N t ' ·l . , . . , . · nu ts (!apport a n-
~a:nde L~ L01:·e s _Jord~msegling~e.xpedition. Utd mg m rapport om 
a v1soånga ien l Antllope s expeditlOn i indisk-kinesiska tarvatt 
Ha" d t h ' ' nen . 
. · m,an - su ~ e oc vestra kusten af halfön L ei-chow . Från Nomm~a 

till S:t. H elime. Snmn1andrag af magnetiska observatiouel· utr · d 
1878 l 18 f . ' !Or l1. oc 1 79 a Wjtnant Bernardieres m t1 F t : 1 .. . .. . , . · ~qva Olla st rommarn e 
l osha delen af Sttlla oceanen Underr''tttelse l' f .. . .. f d D· • . ,. · ' · or SJu aran e . 

. o, 2.a h,tftet. Hydrografiska meddelan de n angående Nordost-

passagen a f professor Nord enskiöld. Lodningar p:l Josephinab k 
Frå n Noumea till Ft·a nkrike. Från Frankrike till T · "t' C lan en: 
N C 1 d · 

1
, ' :u 1, yc oner 1 

ya a e . omen. elrgrafiska bestiimmelser a f longitud en i Atlanti-

ska oceanen. UnderriHtelser fUr sjöfttrnnde. 

J.l1m•s1wi SboPnik, Juli 1881. Lista öfvel' nteval'Utlde f l 
S ... t k ' l ' . ' ' ar y g 

Ju a ·tl ( pu öppna ha fvet. Nya uppfinnin ,ar ocl1 fo"l·b"tt .- . . d _ . e' a 11 ng ar mo m 
et mckalllskn. området. Kronstn.dts öf'versviimning den 7 N .. b 

1824. Ryska krigsfartygsbyg"uad er under förloppet a f d o':'em 2er 
, " b e ststa 5 
areu. n esultate t a f förscik med snabbskjutande l·anon . 0 f l t t . h " et. m n a t. a u s 
upp 1e n mg oc möjligheten alt bevara tritfartyg geno m de ,. 
dande N f' " k d 

1
. ss anv,m-

. ya orsu m e o tlm stiUsortei·. H.apporter frå n utevar d 
f·1rtyo- Ty f" d h au e 

' b' per ur pa~sra e oc opansrade fartyg inom Förenta sta-
tenta. Fartygstyper mom svenska flottan . S\·ensl·a flott b d ~.. . , " ans u get 
ot 1882. ~ hngelska rP..ferveskad em . Pansarfartyget Inflexible F" 

h1sten af Doterel. Italienska flottan s budget för 1881. T ska ~fn' o:
eskadem N . f . · . Y mgo. .. · ~ya at tyg mo m tyska flottan. Amenkanska flottans bud-
get for 1881-188:2. Whitehcad's minor i Amerika NJ 

k 
. , . · · ~ Y apparat att 

ut asla Wh1tehead s mmor. Ny underva tlensminbåt J emf'" 1 f'" ... . · ure se cr-
suK med snabbskJutande kanoner. Nya engelska kanoner. Skjutning 

mot krutladdnmgar. Postångaren Rome m fl o F . .. . . ' · · nya oceanaugare. 
at tygsfurluster 1 Ap ni 1881. de Bel 's (?) propeller. F,·,rsök med 

P_ropellrar. Engelska ritdduingssHIIskapet . Förkortningarna af ben ä m_ 

m n gama för mått och vigt. 
D:o, Augthti. Lista öfver ut evarande fartyg. Redogörelse öfver 

Kron~ta d ~ marir_rbibliotek fUr 1880. Sjötaktik på öppna hafvet. Öf
versvummngen 1 Kronstaclt den 7 November 1824 Ryska krigsfar

tygsb~'ggnader uneler loppet af de sista 25 åren. Om naft.ans upp

hettmng och m1;j\igheten alt bevam träfartyg genom dess använ

dande. l'tapporter från utevarande fartyg . Fartygstyper för svenska 

fl~ttan . Pansarfartyg för Grekland.. Minfartyget Li ghtning. Olycks

haudelseu på pansarfartyget Monarch. Spriingning af en 7 tums 
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Palliscrskanon. N~gra berlikningur röra nd e 'jii- och kustartilleri ets 

kanoner . Inge niör Lnndborgs iörsl:1 g t ill wubbg[tende oceantlllgare. 

Pastångame Ci ty of Ronte, Assy rien, i\Ionardt oc·.h E lbo. A ugaren 

Laja. Nya ocetlllå.ngare . Suezkanale n 1880 . F artygsfö rl uste r i ~laj 

188 1. 
D: o, September. Lista <ifve r utevanlltd e fartyg. Om försvar af 

fartyg med elst 1ninor (fi ired m g i minoff-ice rsldassen i Kroustadt i Mars 

188 1). Några teo ri er angåe nde st:'llets hiirdning. It ali enska flotta ns 

und ervisttingsanstnlt er . Rysk a flot tan s fartygsbyggnader und er loppet 

af de sista 25 [u·en . Stul sCtsom mate ri el f<ii· fartygsbyggnad er i 

Ryssla nd sa mt inflyta ndet af dess regelbund na und ersökning och be

arbetande på fa r tygs varaktighe ; Ha p porte r frun utcvanmd e fartyg. 

Engelska flott a ll s undget Lir 1881-1 882. Hum-minfartyget Polyphe 

mus. Pansarfartygen Impcrieu se, Nelson och Inflexible Fursök med 

eomponnd plåta r. 1\ orvelten Coustancc . K orvetten Satelli te . Ftirsiilj

ning af gamla far tyg. Annu ett par ord O lll Dolerel's förolyckande . 

Å nglmnonslupar Franska flott an s hud ge t för 1882. Aviooilllgame 

Chimere och Plnvicr. Nya punsa rfartyg och ka nonb il tar förital ienska 

ftoltau. Pansarfartyget Duilio's fart. l\ ryssaren F lavio Gioja . Tyska 

];orveLte u l\Iari e. Försök m ed omb ordlagande och laudsiitlaude af 

trup per . 8panska korvelterua Grari u:\ och Vclasco. Pansurknrvetlen 

Alrnirnnte Drowu. Nya kanonbåtar fur Ki tm Minbi'tlar fur öster

rikiska flottan. Fih·sök med nya miuor i A •~:erika. Minfartyge t 

Alarm. lllinförsök i England. Whi tehead- Schwart zkopf's minor i 

Spanit'n. Nya Whi tehoadska minor. J emfUrelsefcirsök mellan Hotch

ki ss och Palm crnnlz - Nordenfelts kulsprut or . Hand Pisfartygs bygg

na d i England 1880 Nya oceanångare. Grund gEtende p ropellerån

gare so m kan Sti nde rtagas och å ter hops:ittas. äta listik öfvcr fartygs 

förlusler unel er 1880. En ny docka. Fartyg stynln mecl l' lst elektri

citet . Ny uppf-i nuing i af~;eeucle pil fa rlygsbyggtw d. Bibliografi. 

D:o, Oktober . Li sta ilfver nleva rrtnde fart~g . H vita ha fvets 

si ormar. Om (yrfart yg. Ryslm krigsfartygsbyggnader und er forl opp et 

a f de sista 25 !\ren. Om kronom etern. R evyn vid hans kej se rliga 

höghets upphöjelse till chef för flottan och sjöUrend ena . 1-tapporter 

från utevarande far tyg. Ram-pansarfa r tyget Conqn eror. Pansar

skeppet Imperiense . P a usarfar tyget In flexible . Cammel's eompound plå

tar. Försök med dHcksplå tar. Korvetten Canada . Transportångaren 

Mala bar. Tra nsport ångaren J umna. D oterel's förolyckand e. Fran

ska kryssaren Iphigonie. Försök m ed pansarplåta r i Frankrike 

Ma növeri>f'ningar med tyska liottan . D oktor F leichers båt-hydromot01-: 

Österrikiska flotta n. .Manöveriifninga r med n orslm flottan . Da nska 

öfuiugseskad crn. Spanska hyssaren Velaseo. Nytt p ansarflortyg för 

brasilianska flottan . Förstik med f~rtygsm a skin e r. Minfartyget Alarm . 

Nya minförsök i N ew-Port. Gollands nya undervattens minbl\t. 

( 
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Wik 's mketmiua. ~JinlJåtar fiir itali e n sk ·~ och o" l ., . l 

1'h · • f' ' · .., c. S CITJ \ l S \l\ f) o(\() 

Ol ll .) cro t s nnnlmt u·o 70 ·\. t 
rna. 

f 
· · • tms rongs 100 tons !··w o F" 

a e ngcbka kustcma. Öfv~ rs i "t af , .. . .. . ' c :'· orsvar 

1880 H ' ,l f. . · . " '0od t,tb bn!llgam e fran 18GO till 

. •. a~ c.e s .t t tyg mo m fra nska handelsilottan • f · d l .. 

das VHI kt-JO"sti llf:ille Fro l .- 1. 
• .. r a se c a att anvan. 

" ' . n !l(!] , es SJUI:Ut . d e Be 's ' Il ? 

ren G rea t East . . , . ... · P1 opc er. .Ii uga-

B'b]' .. fi etu m. il. I' artygsfurlu ster und er Juli måii ·1ci .JS81 

l lOgi.\. 
..., . 

' 



Santmandrag af kongl. bref, generalorder 
m. m., utgångna från kongl. sjöförsvars

departementet. 

1881. 
Augusti l. 

« « 

« 

« 2 

« 

« 

« 3. 

6. 

" 

Medgifvande att dockan il galervarfvet fllr bega.gnM af 

en~kildt r~deri tillhöriga o\ngf:u-tyget Julius Cmsar. 

Korvetten Gf'fles ångslup må n tiemuas till chefen fl kor

vettell Saga att användas Yid kadettemas sjömätningar. 

Kanonbåten Gunbild stiilles till chefens å korvetten Saga 

order för lu1detternas öfniugar. Kanonbåtens beslitt.nings· 

lista för sådant lindamål fastställ es och föresluifter an

gA,errd"e kot och utredning meddelas, derefter lägges ka

nonbåten i l:a beredskap och sUilles under militärche

fens order. 
Medgifvande att. dockan å galervarfvet får begagnas af 

enski ldt rederi tillhöriga ångfartyget Linne. 

Bifall till kommendörkapt en Engströms und. ansökan 

om se~ veclwrs tjenstledighct från den 8 Augusti för 

egna vigtiga angelägenheter. 
Å korvetten Balder skola kommenderas ytterligare två 

underllijtnanter utöfver besiittuingslistan. 

Kommendörkapten Schönmeyr skall under kommend<ir· 

kapten Engströms tjenstledighet bestrida chef sk;; pet för 

underofficerspersonalen, och må chefskapet för minde

partementet under tiden bestridas enligt vadschefens 

bestämmande. 
Underliijtnant G. Lagerstedt skall placeras på Stock· 

hohus station från deu l Januari 1882. 

Chefen å korvetten Balder skall under före3tåeude ex

pedition anställa förs<ik med af Kougl. Örlogsmannasiill

skapet föreslagen tvättmetod med sodasalt och sedan 

derom rapport era till Kong!. :Marinförvaltningen. 

Kapten Hallström skall från den l Oktober tjenstgöra 

såsom adjutant hos öfverkommendanten i Carlskrona 

efter kapten Puke. 

9. Ångfartyget Sköldm ön slinll den 11 kl. 9 f.m. inträffa vid 

Drottningholm och ställa sig till H. M:t konungens order, 

Augusti 9 

« 12. 

15. 

« « 

« 16. 

« 17. 

« 18. 

« 19. 

« « 

« « 

« « 

« « 

20. 
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Konetten Balder skall börja rusta under eget bef'!tl den 

22 och inmönstras den 14 September. 

Ångfartyget Valkyrian förlägges i l :a beredskap och 

ställes derefter till militärchefens i Carlskrona order. 

Skeppsgossebriggarne skola före m~nadens slut uppläg

gas, men «af Wir~en• tills vid11re stå till militärchP.fens 

order för gossarnes öfningar i sjömanskap. 

Kommendör Ulner har upphört att ·vara chef och kap

ten A. P. Lilliehöök sekond på fregatten Y anadis. 

Rustningsorder för en eskader, bestående af frP.giltten 

Vanadis, korvetten Balder och kanonbåten Skuld, som, 

under beflil af kommendör F. W. von Otter, skall öfver

föra DD. KK. HH. kronprinsen och hans blifvande 

gemål till Sverige. 

Danske undersilten von Schiering tillåtes bese varivet i 

Carlskrona. 

Till ~ekond på fregatten Vanadis be01·dras kapten J. A. 

Y. Bmckström, till chef på kanonbåten Skuld, kapten 

G. H. Lilliehöök och till chef på kanonbitten Gunbild 

kapten C. M. Iugelman. 

Instruktion utfardad för chefen å korvetten Balder kom-

mendörkaptenen och ridd. A. L. Broberg. ' 

Kommendör Ulner skall bestrida militärchef:~befattningen 

i Stockholm under den tid konteramiral Lagercrantz, 

under konteramiral Virgins tjeustledighet, bestrider den

nes befattning. 

Korvetten Balder skall för förestående expedition for

ses med 2:ne salutkanoner, hvartill skola användas 2:ne 

>~f kommendörkapten Engström till låns hembjudna anti

torpedokanonm· jemte föreskrifter flir deras installering 

ombord. 

Kanonbåten Skuld skall for förestående expedition i 

stället för en af dess kulsprutor, förses med en «Kung 

Carl s kärrebössa• för att dermed deltaga i förekommande 

saluter. 

Cirkulär angående forläggande i beredskap, afmönstring 

och uppläggning af minafdelningen, korvetterna Saga, 

Norrköping och Eugenie. 

Fredsbesättning~n :'\ Vestra H~stholmen sl<all nu iJkas 

med 2 båt~män och en vapensmed, den senare framde

les från den l April till den l Oktober. 

Uppfordrade båtsmän skola hemförlofvas så tidigt, att 

tjenstetiden om möjligt ej öfverstiger 4 månader för m

delningen och 12 månader för roteringen. 



Augusti 20. 

22. 

« 

(( :?a. 

,, « 

« 

24 

« 25. 

« 

« 26. 

« 27. 

« 

« 30. 

« « 

« 31. 
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I komntendör F. W. von Otters stab skall kapten A. L. 

Palauder tj enstgUra so m flaggadjutant och kanun :wskrif

vare Åsbrinck såso m si abssekreterare. 

Majore n i preussiska generalstaben von Sttilpnagel tiilå

tes bese flottans etablissement i Carlskrona. 

«Vanadis« och «Sknld « skoht börja rusta den 12 i:i ep

tembet.. eskaderchefen skall hissa sitt belHistecken den 
) 

. 
21 och fartygen skola inmönstras den 24 1 samn1a 

månad . 
Ångfartyget Sköldmön skall den 24 stiillas till chefens 

för flottans militärpersonal order. 

Medgifvan:.le åt kommendörkapten Engström att han för 

2:ne antitorpedokanoners anskaffande och installerande 

på Balder må på kronans bekostnad resa till Stafsjö 

och Carlskrona. 

Till de för korvetten Balder afseelda 2:ne salutkanonerna 

skola 50 skarp a skott j emte 40 profskott inkiipas. 

Kommendör Ulner skall under konteramiral Lagercmntz' 

lj eustledighet bestrida militHrchefstjensten i Stockholm. 

Engelske co mmaudern Ch Bnrney tillåtes bese flotta ns 

etabli ssement hiirstudes 

Kanonbåten Astrid stiilles från den 7 September till 

mili tlirchefens i .Stockholm förfogande. 

Engelske commandern Ch. Buruey till>ttes hese flottans 

etablissemen t i Carlskroua. 

Kapten C. E. Smith skall J'fter afmönstring från min

afdelningen vara chef på kanonbåten Astrid efter k~pten 

E. Mnnck. 

Fregatten Vanadis besättningslista skall :ninskas med 

en liikare och ökas med 8 hornblåsare för un aubefald 

exped ition. 

Korvetten Balder skall först efler ankomsten till Fre

drikshamn tillhöra eskadern under kommendör F . W. 

von Otter. 

Underlöjtnanterna N. E. Andersson och C. F. Asker 

skola från den l September placeras på Stockholms 

station. 
De på korvetterna Norrl<öping och Engenie lj enstgö

raude officerare samt manskap kommenderade på eller 

afsedt för korvetten Balder, skola snarast möjligt afpol

letteras för att börja tjeustgöra på Balder. 

FastsUillelse af ritning till 12 c.m. bakladdningskanon 

af martinsmetalL 

Order för kapten C. F. Ekermanu att från Berlin afresa 

- J!l5 -

Augusti 31. 

ti ll Paris för att vid elektriska utställningen studera iu

st rumenter etc., iifvensom att besöka något af de större 

lll :lrinPtablisse menten i Frankrike. 

Afslag il underlöjtnant H. Hamiltons und. ansökan att 

fr:! u den l Januari l 882 placeras på Stockholm s station . 

Kaptenen C. F. Ekermaun skall från och med den 1 

Janu ari 1882 vara chef for mind epartementet vid flot-
Sept. 2. 

(( « 

3. 

« 

5. 

5. 

!l. 

« 12. 

« « 

« 13. 

tans sll•tion i Stockholm efter kommendörkapten F. A. 

Facks. 

Kapten C. F . Eckerman må efter slutad t uppdrag i Ber

lin rtfresa t!ll Kiel för a t t derstiides niirvar[l. vid flott

revyn . 

A ugfartyget Sköldntön skall onsdagen den 7 September 

ligga klar vid Drottn ingholm och stiillas till H . IYI:t ko

nungens förfogande. 

Underlöj tnanterna Flach, Lindberg, Lindström, von Ar

bin och Ekelund skola afpolletteras från korvetten Bal

der till fregatten Vanadis samt efter ankomsten till F re

drikshamn eller Göteborg åter embarkera på korvetten 

Balder. 

Kauonb~le n Gunhild skall utgå pfL vinterexpedition till 

rikets vcs tm kust. Chefen skall den 17 Oktober taga 

be fattning med utrustningen och kanonbiiten inmönstras 

den l November. 

Instruktion för kommendören m. m. frih. F . W. von Otter 

i egenskap af eskaderchef för de svenska och norska 

örlogsfartyg, so m skola öfverf'öra DD. KK. HH. krou

prinsen och Hans blifvande gemål till Sverige. 

UuderWjtnanterna N. E. Anderson och C. F. Asker 

skola kornmenderas genomgå den speciella kurse n i min

viisendet samt underlöjtn an terna H. G. W. Wraugel, 

A. Ekström, E. G . D. Moochel, J. A. Heliu, G. af Klint, 

N. A. 'l'elander, S. J. T. C. Ankarerona och E . G. La

gerstedt den allmHnna kursen, hva1jemte l O underoffice 

rare af styrmansstaten skola kommenderas genomgå sist

nämnd e kurs. 

Kaptenen G. J . Sj t>berg skall vara chef på kanonbåten 

Gunbild under föreslående expedition. 

Bif;1ll till ](apten P. G. H. Starcks und. anhållan om 

in- och utrikes tjenstledighet från den 18 September 

till den 25 Oktober for egna angelilgenhete.rs skötande 

Kanonbåten Alfbild skall förliiggas under reparation. · 

Faststiillelse af ritning ti ll lavettage fUr monitorn John 

E ricsons 24 c.m. refflade kanoner. 
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Sept. 13. Kommendörkapten N. A. Fischerström skall inimilas t il~ 
tjenstgöring vid Carlskröna militilrdepöt ntöfver det 1 

stat faststätda antal regementsofficerare. 

17. uD. KK. HR. !<ron prinsens och kronprinsessans förmiil

ningsdag skall högtidlighållas på slitt för salut- och pa-

« 

« 

« 

« 

« 

raddag lir f<ireskrifvet . . . .. 
Kommendören G. A. Indebetou skall bestnda nuhtnr-

chefstjen~ten i Carlskrona under kommendören grefve 

A. R. Cronstedts f~ånvaro i lwmite. 

19. På augfartyget SköldCJön skall under det fartyget under 

förestående hUgtidligheter iir stiildt till H. M: t konungens 

eller H. K . H. kronprinsens förfogande kommenderas 

som chef en kapten och derjemte en underlöjtnant-. 

20. Kaptenen J. A. V. Breekström och löjtnanten G. _E. 

von Diederichs skola placeras på Stockholms statiOn 

frilu och med den l Oktober. 

« Kaptenen C. E. Smith må kommenderas såsom chef på 

ångfartyget Skuldman. 
23. Kommendörkapten O. R. Nordenskjöld skall inkallas till 

tjenstgöring vid militiirdepoten i Carlskroua i stiillet för 

komm e ndörkaptenen N. A. Fischerström. 

Kommend01·kapten O. Lagerberg skall bestrida chefsbe 

fattningen vid mindepartementet i CarlsJu-ona från den 

1 Oktober och under den tid kapten Y. N Christiersou 

~r förhindrad att niimude b efattning utöfva. 

'26. Fastställelse af förslag till •Ledning vid fiiltbefHstuings

arbetens utfilrande vid flottan.• 

« Å. H. K. H. kronprinsessans födelsedag, den 7 Augusti, 

och namnsdag, den 12 Mars, skall paradurligt brukas 

och förstnämnde dag derjemle salut gifvas. 

28. Uppgift å 15 namngifna af flottans manskap som be

nådats med svärdsmedaljen 
Lujtnant Suudstrom skall efter fregatten Vanadis åter

komst. till Carlskrona snarast m<1jligt afpollettera~. 

19. Fregatten Vanadis och kanonbåten Skuld skola afrustas, 

afmönstras och u ppliiggas. 
Kapten G. J. Sj:jberg skall från den l Oktober vara 

chef på kanonbåten Gur.hild i stililet för kapten C. M. 

lugelman. 
Oktob~r 3. Kommendören, frih. F. W. you Otter skall den 11 Ok-

tober nedhala sitt pli fregatten Vanadis blåsande befiils-

te.ckeu. 
4. Bifall tilll löjtnant Kilmans underd. ansökan om 2-f må

naders utrikes tjen~tledighet för helsans vårdande. 
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Oktober ,6. F~\ststHllelse af modell till uniformsknappar för gemen

skapen vid lots- och fyrstaterna. 

« 7. Kapten Srnit.h skall fortfarande vara chef på ångfarty-

get Sköldmön i stiillet flir kapten Lidman, som till följe 

af annan tjenstgöring från chefsbefattningen afgär. 

« Bifall till kommendörkapten Kalles och löjtnant Hjul

hammars ~nderd. ansökningar on\ utrikes tjenstledighet, 

den förre under 4 månader, den senare under 6 måna

der för helsans vårdande. 

Instruktion för chefen på kanonbåten Gunhild , kapten 

G . J. Sjöberg, att liinda till efterrättelse under förestå

ende expedition . 

10. Öfverdirektör Svensson beordms iusUilla sig i Stockholni 

senast den 24 Oktober för utöfvandet af öfverdirekWrs

embetet. 

12. Tillstånd fiir löjtnanten vid ryska flottan Nicolai SjUman 

att bese flottans varf i Stockholm. 

« Tillstånd för kadettkorporalerna Hamilton, Gold·kuhl , 

Rosenblad, Brandt, Gjerliug, Natt och Dag, Broman och 

P eyron att, efter genomgången officersexamen, bl\ra flot

. lans underliljtnauts uniform . 

20 Korvetten NorrkUping skall, efter afslutade öfningar 

med exerci sskolans manskap, fiid iiggas under reparation. 

25. Ångfartyget Sköldmöu skall den 26 intriiffa vid Tullgam 

och stiillas iill H. K. H. I\ ron prinsens forfogande 

« Med ändring af nådiga generalordern n:o 221 den 31 

Maj 1879 skall vid hvarde1·a af flottans stationer bildas 

en undervisningskommission, bestående af militärchefeu, 

en regem entsofficer samt chefen för den skola ärE'ndet 

rörer, under ledning af chefen för flottans militärperso

nal; till ledamöter af dessa kommissioner beordras kom

mendörkaptenerca af Klercker och Osterman . 

26. l{apteulöjtnauten och ridd. Cmme1· inkallad attfrån den 

l November tillfiilligt tjenstgöra i sjl\fl\rsvarsdepartemen

tets kommandoexpedition. 

« 97. Underlöjtnanterna Hamilton, Goldkuhl, Brandt, Gjerling 

Rosenblad, Braman, Natt och Dag och P eyron skola 

placeras på Cadskrona station . 



Varidens 
N or-

Pansar i Sta rk11ste Tons. 
Namn. vatten-

pansar 
Backning Dcplace· 

Djup-

linien. vie\ torn- mPnt. 
gåend e. 

p01tarne. 

111. rn . Dl. 111. c. lll. decirn. 

..; f Skorpione n 126 300 !)!l 1447 3[) 

~ j Mjolner 126 300 99 1515 36 

·g ["""d'""' 126 300 99 1515 36 
~ 

'l' hor 177 350 94 2003 40 

., ...: r Sleipner 5SO 
"""' "'~ 

~ :§ t ale, Ull er 23S 
"' o P< o: 
O~ Nor, Rrage 255 

tf'''' s,m, 
3472 

~ S:t Olaf ns2 
~ 

, ,_: f N ordstj ema n 1609 
H Q) ~ o-
::<j~ l Nornen 95S 

1

1 

Eliida 1000 l 
l 

Kanonbåtar med 2 kannner: Glommen, Langen, Sa.rpen, Rjukan. 

D:o l kanon: N åk, Dverg, Horten, Tönsberg, Kongs

Arend;ll , Lillemnd . 

örlogsflottor. 
ge. 

Hästkraft. 

Motor. 

l 
Bestyckning. Fart. Materiel. 

Nom. lndik. 

Propell er 150 3SO l II 27 c.m. A. l 60 l J 0rn. 

D:o 150 460 D:o. s.o D:o. 

]l :o. 150 500 D:o. S.5 D:o. 

D:o. 150 ()00 D:o. S.3 D:o . 

7[ 0 I 26 c m. K 120 D:o. 
I 15 cm. 

f\ O 220 I '27 c.m . A. so D:o. 

(j() 220 D:o. s.o D:o. 

500 1SOO 44 115 Trtt. 

41l0 1200 34 lO 5 D:o. 

225 70:1 16 9.5 D:o 

l 
so 2SO 14 7.0 D:o. 

l ]80 
l 

750 v 15 c.m. K . 10.5 

l 
D:o. 

l beriikn. I 12 c.m. 

berg, Ansgaardstrand , Langesund, Porsgrnllll, Ski en, Lamvig, Brevig, 
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