1881.
44:e årgången.

Häfte N:r 7

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<>rielen linnu lmntle
r ealisera cle uneler flem år g.iorLla teoretiska Lerälmingarna orh sp i\,lom:Hlla, hnrnvitla :'lngfartyget och hombJ.:aJlonen än nu voro i stänc1 att bevisa deras absoluta
<ifverl:igsenhet iifver Tinieskeppet och fnlllmlekanonen.
Hum sparsamma och litet afgiiramle sjökrigshändelserna :.i n voro mltl cr tl et dan sk-ty,;ka 1-:riget, torde de
tlock förtjena att stucleras. Danska flottan rälmade 4
linieskepp, 8 fregatter, 4 korvetter, G beväratie ångfartyg, 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 fiendtligt batteri af G st. 124t.:ga kanoner.
Af stötTe intresse föe bedömande af linieskeppens
f()rmåga att nthiinla bombskjutning ~il' den för danskarna olyckliga affären vid E:ck enförde 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 manövrerades förträffligt, intog genast en gocl position och
tystarle på ett 11ar timmar det ena batteriet, nthärdanrle under 7 a 8 timmar en häftig elrl af bomber.
22
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granater och glödgade kulor, af hvilka senare det omsider sattes i bran d, ocb då det t illika kom på grund,
var ingen räddning möjlig. Fregatten hade va rit olycklig i valet af position och bl ef utsatt för en svår
långsk eppseld utan att lyckas få bredsidan mot fiendtliga batteriet. Efter niira en hel dags stridmåste han
slutligen stry k a.
Nära Helgoland angreps korvetten Valkyrian (28
st. 18-il.:ga kanoner) af 3 tyska ångfartyg, bestyckade
med bombkanon er, hvilka umler 2 timmar besköto korvetten utan att träffa den mccl ett enda skott.
Ett liknande fall inträffade någon tid derefter , då
en dansk brigg (12 st. 18-!\t.:ga k anoner) under 5 timmar förföljdes och besköts af ett preussiskt å n ~fartyg
(2 bombkanoner och 4 st. 30-tl.:ga kanouer). Angfartyget, 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 ångfartygets 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, und er de
19 minuter som förfiöto, innan linieskeppet kommit till
16 bomber af hvilka ingen t6iffade, hvarefter
se()'els
'
b
ångfartyget retirerade.
Samma linieskepp anfö lls i Kielerfjorden und er
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 artilleristrid på omkring 4000 fots af;:;tåml, fiend en på fly kten. Umler affären hade det ej r åkats af ett emla skott,
men såväl kanon slupar so m ångfartyg had e mer eller
mindre lidit af skeppets eld.
Ehuru ofvannämncle sjökrigshän delser 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 'U ln 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 tillräckligt pröfvad , så att personalen eger nöjaktig känneclom om dess 1·iktiga handterande. Att danskarna
med sin a träfartyg och sitt såsom föråldradt an sedda
artilleri ej dukad e uneler i hvarje triiffning med tyska
ångfartyg och ],anonslup ar hvilka förde bombkanoner,
fttr ej ntan vi<b.re tillsh·ifvas <l e <1anska besättningarnos absolnta () fverliigsenhct såsom sjömän och artilleriste r, ty de ty sl'a fartygen Yoro ej bemannade med
oclngli gt iirlogssjöfolk, men de voro ej lik a förtrogna
med sin a mall erna vapen so m danskarne med sina älch-e, ln·illw yana och erfarenhet hade lärt dem att fört6iffiigt l1 ancltera. Vissedigen fick man, utaf elen i ögonen 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·
ri erna, en tydlig fingervisning om behofvet af med ånga
och bombka11oner fö rsedela ],rigsfartyg, men den erfarenhet, som vanns genom denna såväl som andra affärer und er 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
att utdöma eller ringakta den gamla
eJ·• voro beniiO"na
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 förk astelsedom en öfver linieskeppen, segelfartygen och det äldre artilleriet och y rkat på deras
omedelbara försvinnande. Uneler de följaude 30 åren
hafva näpp eligen klokare och mera sansade åsigter fått
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göra s1g gällande vid vårt sjöförsvars ordnande. Liksom ångan och bomb];:anonen framkallade rop en: "in ga
segelfartyg, inga fullkalekanoner mer ", så Jj(id det snart
efter de fo rsta pansarbatteriernas upptr~illaml e viLl Kinburn: "in ga opansrade fartyg mer "; strax eft er de pansarbrytande kanonerna::; införande: "intet hitt artilleri
mer", och knappt hacle fackm~innen börjat på allvar
sysselsätta sig med umlerva ttensminor, förrän det profeterades, synnerligast af en del oansvariga dil ettanter,
"inga pansarfartyg, inga rammar, inga dyrbara lmnoner 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 helvetesmaskin gå af sta1)eln.' utan att man bo·ifvit sio·
o ti(l att
afvakta komp etente domare s utlåtamle om clessa upp finningars praktiska anvämlbarhet. Under hetsjagten
efter en fullkomlig, enk el och billig materiel har vårt
sjövapen visserligen gått framåt, men med sEipan<le,
vacklande steg, och vi hafva dervid försummat att förvärfva den öfvedägsenhet som varit möjlig att uppn å,
nemligen uti allmän praktisk yd\es duglighet. 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 tjo ckaste
pansarn eller våra kanoner ej voro af gröfsta kaliber;
utan denna yrkesduglighet torde ringa utsigter finnas ,
hvarken att erhålla den för våra förhållanden Limpligaste materielen, eller att af hv aLl vi ega eller lmnna
få, förmå draga den stö rsta mijj liga förd elen.
l\fan fonhar alle.:;tiides af ett sjövapen, och detta
mc(l rätta, att det shidse skall vara r erlo 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 omorganisation eller af overksamhet i afvaktan på en fullst~ndiO'
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detalj erad sjöför sYarsplan , allmänt gillad och stadfästad
af både facloniin oc h icke fach:miin. Enligt vår tanke
finn es in gen s:ik rare eller naturli gare vitg till detta mål
än att hålla personalen i ständig akt iv tje nst , att efter
hand, så långt medl en tillåta, er sätta 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 änclamftlsen liga, n ta n att på ett eller annat siitt skapa uppsl\Of, oreda och villervalla . Föt· de flesta läsar e af
denna öfverblic];: torde det ej var a obekant , att svenska
flottan untl et· 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 , represe ntationer, fack m~n
eller nationen.
Det dröjd e ej särdeles många <h, innan ett nytt Skrifte,·
.
J • l .
l l!
185 1- 1855
·
k ng, m .m mget, s w e ge ett nytt uppslag åt frågan
om sjökrigsmaterielen och viisentligt modifiera de åsigter man efter det dansk-tyska kriget trodcle sig böra
vidhålla. För att ej alltför mycket frångå elen kronologislm orclningen i denna öfvm·blich:, torde det dock
vara liimpli gt, innan v i sysselsiitta oss mec1 nämnda krig,
att r edogöra flir hvad som und er mellantiden i s1n·ift
föreko11 1 uti iimn en rörand e sjöförsvar et. Först finna
vi då nti rriLlshift i Sjöväsend et ') en serie af upp satser framkallade af en artikel "T ankar om gntnclerna
f ör O!rganisationcn af' skärgårdsflottans clebarlceringstrupp c·r. :' D essa meningsutbyten angåemle en af slrärgi\nlsvapn ets detaljfrågor äro eg entlig en miirkliga clerföre , att clemr började bana sig fram anclra i\sigter om
dessa vap ens natur och stridssätt, hvilka, konsegvent
tilliim pa de, uonle rnbba den ställning rlet hittills intagit, ej bl ott t ill sjö- utan Lifv en till landtfö rsvaret.
") 1851-6 2.
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Förf. till nyssnänmde nppsats delade skärgårdsva pnets
stridskraft uti dess artilleristyrk a och dess tnrppst:lf'rka ,
och af dessa var man i allmä nh et ense om att ti llerkänna den förstn limnda en öfv e rv ~igandc betydelse. Argumenterna för "att föt· en enda kanon s betj enan<le begagna 60 man, sa mmanpacka de på ett litet ru m, utsatte för fi endens eld och sjuktlomar m. m. " voro , som
bekant är, att detta betydliga öfve rslw tt erford rades
dels till dri fkraft och dels t ill lamlstign in gstntpp.
Emellertid hade de fl os ta kommi t till den öfver t)'
. o"·elsen, att denna drifkraft ' 'ar alldeles otillräcklig för att
kunna upp träda emot krigsångfar tyg, och att r oLlcHar tygen måst e öfverge alla ans pråk på att betraktas
såso m rörligt vapen, då det ej var möj ligt att förse
h varje sådaut fartyg med ång ma sk in , och i stiillet &t er taga sin naturliga rol af position svapen. De som ändoc k voro oben~igna för en r eduktion af rodd fa l'tyge ns
besättninga r å beropade erfarenh eten från 1808 och den
stora nyttan man der hltft utaf .i ~igare på strämlema,
men ginge i sin ifve r ända d e l'l1~in att fra mh ålla sitsom
en nödvändig het den talrika manskapsst yrkans bibehålland e, 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 landsätta belöpte sig ti ll 5000 man oeh, i betraktande lleraf
att man måste hinka sig flottan delad på fl era distrikt,
att antagligen högst G ~t 800 man i l' egel kunde dispo·
neras till debarkering strupp er på en punkt, ofta betydligt mindre. Då armen utan tvifvel varit biittr e betj ent med att med sig införlifva detta öfv erskott af
folk som skärgårdsf:lottan ej behö t'cle, cli't elen ej var afsedd att operera på fie mltlig 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 minska roddfartyge ns besättninga r iifvensom att förenkla
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debarl\erin gstr npp ernas organi sation och exer cis, utgående från kompaniet såsom enhet i stiUlet för bataljonen. E n anna n fö rf. ::\T. ::\T. :N.'') går ännu längre och
före slå t· r etlnldion af rodelfartyg ens mansh:ap till ha1fva
antalet, in sluiinlmin g 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 landstigning strupp , att särskild infanterit rnpp skall tagas ombord vid sådana fall, der
land stignin ga r lmndc ifrå gakomma , i likh et med ,hvad
rys sa m e gjorde n nder finska kriget. Detta förslag synes oss hafva varit fullt ticlsenli gt , en lly lik för enkling
ha<1e g jort sbirgånlsva pnet till ett mindre kostbart och
mera effektivt Hyttbart positionsart illeri och befriat
det fr å n elementer som voro det mer till hinder än till
sty rlm. I sa mm a anda so m sis~~~imde förf. uppträdde
en annan, untL~r signaturen R. o. A.**) (Acllersparr e), och
bel<ii. mpa 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 krigsvetensk apsakademi en inlemnad es 1853 af
kapten Laven ett st(il'l'e arb et e i sjökrigsvete nskap och
belönades med a kaclemi ens vanliga pris samt med en
g nlclm edalj. Af clctta arb ete, hvilket , "såso:11 ej för
offentlirrheten nyttigt", ej i el ess helhet pubhceracles,
bl efvo betyclliga utbrytninga r synliga i tryck. 11 Skärgårels flottans anviinclandc vid Sveriges (ö1·sva~: {ör:_ta
äfcl elningc n 11 , innehåll ande allmänna gnmcler foY sk:t·rqårclsvaplwts str·iclss('itt, utgjonle del af elen ege~thga
~risskriften och finnes intagen i akademiens hamllmgar
fö r 185 ±. "Tve nne afhanclling ar i sjökrigsvetenskap en ",
'' ) T i S. 185 :2 sid. 71 -80 .

*') T. i S. 1858 .
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den ena omfattande rodelvapnets u t~·e cklin,r; den andra
sjövapnets strategi, tillhörd e iifv en fö r::;tniimda större
uade f. d. stats rå det ' bnTefve v •
arbete; båda iiro till eo·
b
P laten . Förf:s vill k iimla uamu iir en bor g en för <1 o::;sa
skrifters värd e i hvc~ d rörer de fu llstiindi o·a detalj·.
"'
u ppgiftema om skiirg<J. r,Jsva pnets materi el, stri Lls::;iitt
och histo ris ka utveckling, men h ii rtill m11ste vi inskriink<1 vårt erkännaml e af detsamma . Laven å daga lägger viil, att han fö rstår , hurn ski rgån1s i-!ottan Lö 1•
anviindas, men ej niir den l• an anviimlas, ej heller att
något ann at sj öför::;var iir fö r vårt la nd tiiukha r t.
Partimann en, so m i han s ft.l regå encl e uppsatser mer
ell er mindre bo r t::;l<ymt::; af eH Llygo:~ am tillbak aLlragen het, fra m stå l' i synuerb et i Ö:e afaelnin gen a ll del e:>
otvetyd igt, förfiikta nd e sa t:;er , som ej vittna ou 1 den
_klaraste uppfatt nin g oc; h det mest logiska reso nnerna ug ,
men visa att han gj ort ge rn ensam sak mecl sbLrgård"lflotta ns ensidi ga::;te aniJ~ingar e .
Siisom läsaren tord e ptuninna s1g, lmLl e L aven i en
förut anfö rd skrift l1 elt och lntll et omfattat L efr 6ns
uppfattning i förs var::;frfiga n ; hans st rateg iska Iii ror
vor o blott ett eko af L efr e11::> . E n vigtig sat::; i dessa
läror, h vilken Lav en ::;ökte bevisa , va r felakti g het en af
den allmiin na ~"ts igte n att ''(lotto r med(ij r a (len f örde leJt
att de {öt-lUndra fie ~~tie w land st i!) ninga1·" , Ha u n [l pstälde nu följande p<lst åemle : ·'landstigningar knnn a
högst sällan förekomm as, lt varken a{ ö1·log s(lott a eller
skii-rgårdsflotta 1 såuida icke den {örs var ande s örlogsflott a
äger en o{antlig ö(ver vigt i sto,r lek öfur den an f allandes .
D essa vapen kwma endast m ed visshet p ån'ikn as at t
tillintetgöra (rulctet·n a af fien dens laudst iuning geno m
f örhindranclet eller f'ijrsv äranclet af' huns sj öi'ii[Ja tra nsp orter ." Förf:::; bevisföring ~ir så kar akteris tisk fö r
hela hans u pptriiclande i sjöförs varsfn'tgan, att den ej
torde böra förbig <'is. IGimtmnkteu e1f bevise t li bo·o·er
b
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dernti, htt en st illaliggande segl a r e ej kan u pptäcka
en tran s por tflotttt af 300 fartyg inom ::;törre area tin
ast
"lrvilk eu a r0a do ck end
a drat mil,
nv
3G ~creon·mfiska
o
••
"l
b
1
u tgör om k r iug / 1 ~o af Ost er:>jön s yta emellan ~-\land
och tla nsl\a öam e ·' . liieLl dessa siffe rtal tror sig L.
hafva bevisat, at t det iir "näs tan om öj li gt'' fö r den
försv a rande flottan att '' kunn a p ~t viigen möta fien dens
lamlsti g nin gsflo tta", samt att, "cU plan en för en lanustig nin g viil uppg öres, Lör det hotaLle landet vara i
okunnig het om 'lliir, k var och lwr n detta fö r etag sk all
utfö ras ", synn erlig ast som, tack va r e ångfartyg, "dessa
Juig sop eratio11 er nn iiro mycket lä tta re att utföra än
förr. ·' Efter det fö rf. sålunda ge nom be(präma antagamlen söl;t Lortresonn em allt hvad kryssar e och r ekognose riu g,;fa rtyg hde r - ha n 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 n ågot i sy dös tra Llel en af Östersj~n att bestiilla, att öama Gotland, Ölancl och Bomlwlm dess u tom beg riinsa bevakningsområ det och derige nom nmlerbtta bevakningen samt att, om r ekognoseri ng:::fa rtygen i1ro s nabbg[te nde å ngfM tyg, de genom
att :;tiillll i ~t vara nmle r !!/mg i en L est~imd r iktning
kunna lwtyLlli gt nt::; tl·iid;a sina r ekog noseringsområclen,
utan att förlo ra su rulmmlet metl hva ram1ra eller med
efter att med ett onl h afva visat fullkomlig
land okunni ghet om, hum en bevakn in g till sjös bör ano rdnas fti l' att gönt Ll et ic;ke blott möjligt u tan äfven
san nolikt, att en fie mltlig lamlstignin gstlotta kan i så
naleras ' att vtmL stridsfar tyg kunna frå n
(Yotl- till sin·
n
b
sina, oli ka statiouer iut riiffa vid lamlst ig ningspnnkten,
om ej ('ö1·e Llebarkeringeu , titlll insto ne unde,r d et den
pågår, sy ues förf. hlng re fram li koo m ltafva ång rat sin
par tiskhet för d e anfalland t~ , ty lu:w fö reskrifver för de
försvarand es flotta, se dan han doc;k åte1·igen påmint

-

orn, att den bör "mindre pftriiknas för att förekomm a
fiendens landstignin g ~i n a tt motverk a fiendens ~imlam:il
med landstign ingen '1 , följande: <~Ge nom skarp seglande
kryssare och snabbgåe nde ångare bör man söka att så
noga som möjligt bevaha hafv et ntanför den kust, der
flenden förmodas vilja landstiga. Den försvaran de flottan, so m på detta siltt skall söka att tidigt slmffa sig
nnclerriittelse om fie ndtliga flottan s ankomst, bör an·
falla den under v ~ige n eller, då detta misslyck as, s{\
fort som möjligt följa efter fienden till l andstign ingsorten '1 i och vidare: ''Niir elen försvaran de Hottan påt6itlat fiendens, sysselsa tt med landstittn ing af truppema och deras för uödenh eter, sn böt• don söka att
genom briinnare och GrandLomber förstöra fiendens
vanligen t~itt slutna tran sporter - - - - Lyckas
fienr1ens Iamlstign ing, så iir tlottan s be s t~immel se, stisom
förut n~imdes/, att operem mot fiendens t ransport er.''
FLit· synes således I.~ a ven göra sitt hiista för att visa,
bmn flottan bör söka förhindr a eller försv,\ra sjelfva
landstign ingen, och måtte för ögonblic ket hafva glömt
sitt föreg~tcmle påståend e, att en sådan uppgift vore
anästan omöj lig (( . E j hell er tyckes han hålla mycket
på '1Cit o(i:mtli.r; ö(vn· viyt i stoT!elc" s;tso m ett oeftergiflig t vi i kor fö1· ett t ly likt o (let·ationssiitt, clå han yttrar:
''l\Iot fienclens tnmspor ttlottor och konvoje1· Imn roclan
en mindre styrka vant my cket verk.sam, emedan eskort emus r\)relser och rörlighet. ~iro hindr ade genom tran sport- eller konvojflo ttansa . Lavens resonnem aug lemnar ll erem ot föga le Llning för bedöman det, huru flottan
skall kunna verksam t 11 motverka äntlamål et med fien dens landstig nin g", a. v. s. or oa hans förbi ndelser och
förstöm han s transpor ter, h vilket var just h vad han af
henue fonlrade . Har vår flotta afstått fdm försöket
att skaffa umlerrät tebe om fienden s l andstign ingsföretag och att anfalla fienden under de för honom mest
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kritiska mom ent en, så torde den ej hinna sig s~irdeles
vuxen att upptaga operation erna, seda n fiendens flotta
fått jemförel sevis fria h:inder. Lika litet öfvertyg ad
blir man genom Hisningen af förf:s skrift om den nytta
skärgånl svapnet, hvilket Laven s~itter t:d\. högt, skall
vid det ena eller andra tillf~illet bereda försvaret . Visserligen siiger han: ''skärg:t nlsflottan bör intaga en centralt beHlg en station, så att dess st~alning ~lr uti eller
nära midten af den lznstst riiclm, so m af flemlen hotas.((
Förut har L. dock an tagit eller "bevi~at· , att vi sannolikt komma att vara i okunnigh et om, hvcw företage t
skall utföras. Om clå, sttso m troligast ~ir , fiemlen omsorgsfull t nmlviket' en stt tlan 11 station·', s<t Lonl e följLien
blifva, att sktlrgih·d stlottan blir liggaucle dm· overksam
und er 1andstign ingc u i eft0r densa mm a torde fi endtliga
flottan clraga fö 1·sorg om, att hon e.i får s<"t hitt att staticmera sig invill opemtion slinien.
H vad l1et iin var, som fö rskaffade Laven så många
anh~lngaro , ej kunde det gema vara hans bevisföri ng.
Oa.ktadt bri ~tcn på logisk lonseqvens mellan han s argnment och hans kouldusioner, hv<uigenom han snarare
bidrog t ill att för rycka ~in utreda sjöförsva rsfrågan,
giilde han cloek bland mrLllga facbniin sitso m en auktoritet genom sin<L l;;tmskap cr Ol:h llen fullständ ighet,
hvarm ed ltan uelmmlla de llotalj ema i sitt iimne. Den
ril< edom p<"t sLil oeh 1evis, som han ha de till hands,
lyckalles ofta dölja cleras svaghet. Såluml a anför han
en mängd exempel, hemtade m higshistorien till stöd
för sin sats : "flottor knnna sällan !tiwlra landstigningar.«
Granska r man något uiinnare de.ssa exempel, så torde
man titt finna, att L. ej valt dem med den urskiljni ng
som tillkomm er en opartisk kritiker, utan snarare såsom en ifrig samlare a f argumen t för sina ~tsigter.
F ödattaren kan nemligen ej uppge ett emla fall, rlå en
fiende lyckats göra en landstign ing, ete-r en flottet varit
1
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till hands att göra 11tofständ, liksom intet af de anfö rda
exemplen, så villt vi lmuna Llöm a , eger tillämplighet
på våra lokala förh ålla nden. Anmärkningsv~irt1 t . ~i r
också, att dc landstigningsprojekt, bvarmcd Franlutke
nnder revolution sk ri gen hotade England, men som aldrig blefvo verkl ighet, just till följ e af eng elska flottans till varo, blott i förb igående omu~imnas, ehuru de
just visa vanskligitet en af elylika för etag, då man har
'a tt vtinta energiskt motstå nd af en försvarande sjö makt.
Det torlle vara öfv erflödigt erinra , att vi oaktadt
vår kritik öfver Lav ens satse r, ej vilja påstå, att v;lr
flotta kunnat fiirhimlra ett till~inma clt r yskt lamlstigningsför et ag. Efter l SOD ha<le det u tan t~ifv el bli f~it
Sverio-e bety dligt svå rare att med de::;s kngsrnakt, t1 ll
vatte~ oelt lands, s1v ~a skyelda vf1ra kuster , som förehomma eller omintetgöra en inva::;ion. Flottan, ej minthe iin arrnetJ, h<Hle få tt 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 t et finna lösnin gen t ill Llet ena ,; om till clet an!ll"a af dessa problem.
I Jlkhet med så må nga andr a sjöofficerare so m hy ste afgj ordt utpreglmle sympatier f~ r antinge~1 örlogsflottan ell er sldrg['t r<ls flottan och eJ voro belatna med
det mindr e tillfr e dss t~illande skick, hvaruti deras speciella fa voritva.pen befanws ig, va r L. en oförsonlig motståndare till 1824 års samman slagning. En personal ens delnin g i tvenne skilj <la kår er syntes honom såsom
enda dtclclningsplankan, hvarigenom större e:ffektivit~t
k nnd e uppnås. Den e rfarenhet vi ega ntaf de expenment so m gjorts i L1enna rikt ning har ej bestyr~t den
u ppfa tt ningen , att bristerna lättare kunde afb] elpas ,
om k l rerna voro clelade, än om J e voro sammanslag ne.
Då ännu mindre äu nu, var sjöofficerens tid ej så uppta~ en af aktiv tjenst, att han ej lcunnat och hunnit in-
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hemta erforderl ig skickligh et uti såväl örlogsofficerens
som skärgå rdsofficerens praktiska tjen st eiUiggancle n, uti
Tnaterielens ltamlterande s<lviil i öppna sjön som i slut en sbirgfln1, så h·amt tilltill e erbjudi ts till iifning
samt ett klokt sy stem funnits f(ir komm end er in garn a,
och så fralllt detta lwnseqvent ti ll ämp at s ntan h:in syn
till indivic1nella intressen. Såledcs tonl e ma n med s kiil
kunna påstå, att det ej var samman sla gningens iLle,
utan det ofullkomliga s~itt h va rp å. den genomfördes, som
utgjorde skäl et till den öfverklagade ringa tjenstedng1ig h eten och till den rivalitet , som uppst od mellan el e
båda vapnen med anleclning af de otillräckliga anslag en.
En Yiss afuml och retlig sbmning mell an flottans b:lda
stationer gaf sig st un dom luft i skarpa ordstrid er , till
och med mellan officerare, som i gr un d ocl1 botten hylhule föga skiljaHiga åsigter. Exempel vis k unn a vi
h:invisa till ett par uppsatser':') af tv enne känrla författare , signaturerna R. o. Ä. s amt n. n . n .
Vid samma tid upptriidcle C. L agerbc1·g "'"') med ett Lar;croer,
ga nska full ständigt och väl mo tiverallt förslag t ill erh ållande af det största möjliga öfningsresnltat af rl e
till exercis anslagna knappa me<ll en. D etta sy s'cem, i
samma aJllla so m af honom förut fram sti.ilda och fii rut
i denna uppsats omnämda , g rumlad e sig på årliga öfningseskadrar, sammansat ta af svenska ocl1 norska fr eg atter och korv etter, bvilka jemväl borde, mecl sina
s mf\ fartyg och med på stationerna utrust ade skärgård sfar tyg , öfva skirgärd sexer cis på ol ika dela r af kust erna.
Fördelarna af detta öfningssys t em -- att exercisanslag en ej blifva bortplottra<l e på en mängd •'se paratöfningar", att en större kontingent af personalen komm e i
åtnjutan de 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/ta st kan vill behof hafva lotsar att
tillgå i sbirgi\rden , att ega allmä n bekants kap me!l
våra kuster, inh1imtad under förnya<1e, kortare besök
clerstädes, än att lmnna p:'t sinn, fem fingra r ett elle r
an nat mindre område. L:s förslag synes oss fulll;:omli gt i harmoni med elen organisation , som flottan erhiill
1824 och be6iknaclt att sa mmangjuta vapnets båda
kårer; den före slagnn, permanenta eskaclern borde, :Umin stone så hinge ingen viise ntlig skilln acl förefann s
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.i11
krigsm ~in af alla gracler o~;h Uassc r a tom de r~, ] e''
kunnat öf'va, se och liira tjensten ocil full komna sig i <1 en. 11
Hiir torde vara på sin plats aLt påminna om J e
s jökrigshänrl r-lser , som fln· eföll o nn!ler el et nu börJ· :ule
'
krimkriget , då den största l1itt.ills inträffatle r evolution i sjökrigsmaterielen niirmast föranleddes af dessa
händelser , skulle ock stritlerna om vårt sj öfö rsv:tr n a tmligen efter denna ticl intriida i ett nytt sketlo.
Beträffande då först affiiren vid Sinope, är det allm[int bekant, att en tmkisk eskader der förstönles
af en rysk, och nästan lika allmän t antaget, att Paixhans' bombkanoner i verkligheten firade en Ei.n ge
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 motiv era
de k onklusioner, som sy nes oss berättigaclt att ur desamma härleda. Den 30 November 1853 anföll s en
turl,:isk eskader, bestående af 7 fregatter, 3 korvett er
och 2 ångfartyg, till anka rs af G ryskt li nieskepp ,
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hvaraf 3 tredäckare, 2 fr egatter och 3 ångbåtar. De
r yska lini eskeppen löpte in i ha mn en, ankrade på 500
meters afstånd samt började en fö rfii rli g eld mot de
turkis ka fartygen, h vi lka all a, utom en ångbåt som
un dkom, efter 4 timmars strid voro förstörda. Hum
m[mga af de tmh:iska fartygen SOnt sp riingeles i luften
af fi endens bomber, ;ir svårt att me d visshet nppgifva ,
då bertittelserna h~irom äro så motsägande.• att somli bo· a
nämna 4, andra blott 2. T ager man derj emte i betraktande den ryska flottans öfverlägsna styr ka, de turkiska fr egatternas sYaga bestyc kning (tle hade ej svårare
antal
kalib er än 20-'ff.:ge, och af denna blott ett rino·a
b
kan oner) samt slutligen att striden egde r um till ankars, så torde det böra medgifvas, att affären vid Siuti annop e ej "b cvisa 1· bombkanon ernas 1ifverliiO'senhet
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 f ulländning, kan man
ej siiga , att Paixhans' uppfinning hade gjort det äldre
artilleri et umbärligt.
l\'Ien den v unna bekräftelsen på bombernas oöfverträffatle förstörelseverkan fram kallade den naturlio·a
b
och berättigade fordran pi\ pansa r skyddade stridsfartyg,
och p cmsa1· eller ide panscw blef nu den mest brännande frågan, sedan del} om ång- eller segelf'artyg var
så goclt som afgj ord. A ena sidan höll man fö r e, att
fartyg u tan pansarskyclL1 framdeles aldrig skulle våga
bombkanoner
sig i strid mecl motsti\nclare so m eo·de
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 ghets pl'ineiperna oc h följ <l e de hlok<tre, mera san·

- 352-

sa de, 1\sigter, som föron1ac1e att ej öfvergo cle snabba,
vlil bestyck ade ~mgk r igsfartygon , fön ~in bomb kanonern a nn<l er :otricl i öppen sjii ha de vi::;at sig lika fu rstörande so m till ank ars, och till dess man lycb1ts
åstatlko mma verk sa mt sh:yLl tl mot bomber ptt fnll L sjödugli ga stridsfar tyg. Under ti <len bihehlillo sig de
opansrade fartygen, gj or <le gllll tjenst 10 å r ~enare nnder amerik ansk a kriget och haha iin nn ej i tl enn a pansarfiottor nas t id låtit shiLmma sig från vattnet af den
stränga förkastelsedo m so m fi ilts a f en och ann an tcor eti seraml e fa ck man. I3egiiret att utdöma och f<i rbtsta,
h vad som ej är det hiista, r1 ct fnll koml igas te, l L~<l e r ,
mecl afsecnrlo på krigsfa rtygs hyggaml e, van l igen t.ill
en af tvenne ytterli gh eter , antingen offrar man mill ioner på en "Itnlia", en "Lepanto ", såsom i Italien, ell er
ock intager man en af\·aldaJHl e stiillnin g, ''waitin g fo r
something to t nrn np", och blir me<1 hvrrrj e ttr ment r i\ dvill och liknöjd - såsom i SYerige.
U taf de franslut och engelska. pansarbattc1·ior nas
uppt rii<bl1l1e ,-id Kinbnrn, iifyenso m af <le alli cra1le flottorn as operationor emot Listningar, l1~< l e i S\·arta lmfvet och i Öster sjön, sy ne.3 man bmn n. t1raga de n sintsatsen, att cle stora träsk eppe n e.i Yo r o lii mpliga för
dy lik a operationer , enär de, ofö rmögna att matstå en
verk sam Listnin g::;eld, måste post eras på så långt h:tll,
att deras art illeri ej gjorde ve clerb iirlig effekt, men att
der emot båtle pan:;arbatterie rna och dc fö r detta krig
ny a ångkanonsln]Ja m a, såv iL1a de fönlc nog kraft ig
bestyckning, kuntle med större förd el h ~irti ll am·Lindas.
Skyclcl, unde r en eller annan fo r m, mot art illeri elcl under stillaliggal1l1e strid (<l. li. positionsst ricl, strid mot
fästningar elle r fartyg t ill ankars) blef följ aktligen ett
erkLindt, på er fa renhet g runda<lt, behof. D e tvenne
förut närnda nya fartygstypem a r epr esenterrr. ocks&
de tvenne olika viigar , hvarigenom sky thl kunde erhål-
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las, antingen att genom passivt motstånd minska artilleriets förstörelseverka n eller att genom ständig rörlighet minska dess tr äff'sälcerh et. Hä.ruti ligger följ aktligen,
såväl pansrad e som opansr ade farty gs "r a·ison d'et 1·e";
som det blef artilleristernas uppgift att bestriJa genom
att öka, i ena fallet artilleri ets genomträ ngning -; f i.innåga,
i andra fall et dess träffsäkerhet sa mt skjutskickligheten .
Med stöd både af t eori ooh erfar enh et 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 erfaren hetsbevis ; h nr n en sjöstrid mellan ånglinieskepp å
ena sidan samt i\n g fregatter och kanon ångbåta1· 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.
L ärdomarna af krimkr-iget gingo ej helt o ~h hållet
förlorade för svenska flott an, men deu färsigtighet och
den ensidiga förk lirlek för det enkla och billiga, som
städse kännetecknat våra fram st eg i sjökrigsväsend et,
gjonle sig äfven nu gällande; vi å tnöjde oss sålunda för
den närmaste tiden med att bygga kanonångbå tar jemte
ett enda tidsenligt större fartyg. Dessa kanonbåtarvor o
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. Engelsmänn en 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 roddfartyg från en position till en annan, ett vidsträcktare
operationsfält än de inre skärgårdarna, der deras rör·
lighet blott i ringa grad kunde komm a till nytta. Af
deras uppträdande på Finlands kuster blef det tydligt,
26
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att man i kanonång båtarna erhållit särdeles lämpliga
kustförsva rsfartyg, utgörande en föreningsl änk mellan
de sjögi'tende ångfartyg en och positionsfarty gen.
Föregåend e korta r esonn emang t orde få gälla som
motiv för de å.sigter vi här fram ställa, att det varit
välbetänk t, om vi under de 12- 15 år som följde efter
krimkrige t, i stället för att bygga segelfarty g , roddfartyg och senare monitor er eller kosta stora reparationer på itldre fartyg, användt nybyggna dsanslage n
på 3:ne far tygssorter, nlLmligen snabba ängfreg atter elle1·
ko-rvetter, kanonångbåtar sa mt p ansrade flytande batte··
rier af enkel konstrukt ion. lVIed iakttagande att vid
h varje ny byggnad göra de förändri11g ar so m befunnits
ändamålse nliga, hade vi kunnat följa väsentliga st samma plan ända till slutet af 18GO-talet , då rammen och
minan föranledde antagandet af en betydlig t modifierad
nybyggna ds plan. Hvardera af nämde fa etygsldass er
hade haft sin bestämda rol anvisad ut i det rörliga kustförsvarssy stem, som betingades utaf sjökrigskon stens
ståndpunk t. D e större ångfartygen ha de att bilda en
yttre bevalmingslinie, med samband sinse mellan och
förmedels t kanonbåta rue med kusten ; lcanonurltan~a att
först understöd ja de förra , om tillfälle erbjöd sig till
strid med fiendens landstigni ngsflotta eller detachera de
stridsfarty g samt, ifall ett visst skärgårdso mråde blefve
hotadt, draga sig tillbaka till elen yttre skärgårde n och
der oroa fienden unJer passerand et och slutligen till
J en inre skärgården för att understöd ja positionsförsvaret; pansarbatte1·ierna slutligen att intaga positioner
tjenliga såso m r eplipunkt er för det yttre kustförsva ret
eller till skyJd för vigtigare hamnar och inlopp.
Engelsmännens och fransmännens landstigni ng viJ
Eupatoria visa väl faran för de försvarand e att uppskjuta mecl att göra h aftigt motstånd, tills fienden
fått fast fot i lanJ, men lerona ej direkt bevis för möj-
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B.J frm: l ~nds i da n angrep fi end en W lder ell er stntx t eft er
lancl stJ gmng_ei> uta n ännn me r öfver ryska fl ottan so m,
e bun~ 17 limeskepp och 9 fr·egatt er strrr k, l~g overksam 1 Sebastopo ls lmm n oc h ej g jorcle en besl utsam att~ ek på landstigningsflottan / öre ell er under debarkenngen , så myeket mera som de fra nslm ödoo·sfart ygen
v_oro så _helamrarle merl folk och h·igs m ater~el, att de
e.J v oro 1 sttmcl till ett verksa mt motsM]](l. Oaktad t
en gel s i:~.änn ~n hyste fiiga höga ta nkar om ryssarn a såsom S.J <.~natwn , befarade rle cloek, och detta med skri! ,
dy likt aufall, väl vektlld e hvilken risk de utsatte
sig för ge nom att våga ett lan rl stignin o·sföretao· i när"
b
fi
f
~ar? a en endtlig flotta som , om än und erlägsen , hade
sm makt att med fulla segel stöda sig miclt in i
l
trans portflottan , h vilket am i ra l Dnn<las, som med engelska ~o.ttan kryssade nt:-:tnför, kn appast varit i st :'\ nd
att effek tivt för hindra, om ryska flottan varit ledd med
den energi och beslutsa mhet som dyltka tillfällen kräfva.
.. B eträ_ff~_n rle s:utligen de allier ade fl otto rnas uppt~-~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 linieskepp ens ~till
r ackliga motståndskraft, att ej Sveaborg och Cronstadt
del aJe Bomm·sunds och Seba.stopo ls öde. .IVIen andra
r~otiv f_unn os, hvilka ej fil. förbises. Östersjön var näruhgen ej vestmakte rnas hufvuclsak liga krio-sskåde pl ats ·
~örnäm sta ändam ålet med deras 'flottor: operatione~
l <lessa farvatten var att hinJra ryska flottan från allt
deltagan de i kriget, att blockera östersjöha mnarna och
förlama handeln sa mt att binda en betydlig del (170000
man) af ryska armen i Fi nland och Östersjciprovinserna.
Q.

e:t
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Detta var h vad de allierades flottor verkli gen uträtt ade
och, då det ej var tänkb art att utan samve rkan af en
arme kunna utföra något afgörande företa g emot S:t
P etersb urg Finlan d eller Östersjöländ erna, så var det
utan tvifv~l klokast att ej offra folk och fartyg för
blotta äran att hafva reduce rat Ryssla nds fästni ngar
i finska viken. R vad åter den ryska östersjöflottan
angår, var dess overks amhet berätt igad, hvilke t .ej v~r
fallet med svarta hafsflottan. Den förra hade Jemfor elsevis litet att vinna men mycket att risker a genom
ett verksa mt motstånd; den senare derem ot hade allt
att vinna genom ett krafti gt anfall och borde derföre
e' hafva t vekat att offra sig för fädernesland et.
J Att den ryska skärgå rdsflo ttan ej gjord:
försök att utestä nga de alliera des ångfa rtyg fran Fmlands kuster och skärgå rdar, har anfört s såsom ett argumen t mot rodd vapnet. Visserligen vill det de~utaf
synas, som om ryssar na ej hyste något öfverd nfvet
förtroende till detta vapen, men det torue vara något
förh ast adt att på den grund alldeles utdöma roddfa rtygen , såsom för denna tid föråld rade fart~g ; .såsom
positionsmat eriel torde de nog hafva ~o~m1: till an~
vändanue, ifall ryska örlogsflottan vant 1 stand att 1
samba nd med dem uppträ da till kuster nas försva r.
Hvad som derem ot synes oss framg å af den ryska
skärgå rdsflo ttans overks amhet i Östersj~n u~~er~ kri~
kriget är, att detta vapen ej utgör ett SJelfst~nchgt SJO·
försva r so m ensam t förmå r uträtt a ni\got tlll landet s
skydd mot en öfverlägsen fienutl ig flotta.

Nyare artilleriförsök i England•)
Pansa rskjut ning vid Eastn ey den 13 Sept. 1881.
Försö kets ändam ål var att genom skjutn ing under
spetsi g vinkel mot olika pansar plåtar pröfva, hvilken
plåtkonstruk tion är den lämpli gaste för däckspansar.
Skjutn ingen verkst äides vid Eastn ey utanfo r Portsmouth.
Taflan, samm ansatt af 7 olika pansa rtaflor , var
uppstä lld 100 yards (91,4 met er) från batter iet, hvarifrån den skulle beskjutas.
Vinkeln emellan taflans plan och harizonten var
13°, emellan kanonens kärnlinie och harizo nten 2°, h vilket samma nlagdt gifver en anslag svinke l af 15°, motsvaran de ·en däcksl utning af 5°, fartyg srullning 5° och
5° depression å den fiendtliga kanonen = 15° tillsammanla gdt.
Taflan var samm ansatt på foljande sätt:
Tre st. triang ulära stöd af träbal kar, hvara f ett i
mi d ten och ett vid h varder a ändan ; emella n dessa,
två st. träbal kar, so m med främre ändan stödd mot
marken vid den bakre stöttad es af sträfb jelkar ; de triangulä ra stöden stöttad es äfven af sträfbjelkar. Träunders laget bestod alltså af 3 st. triang ulära stöd, 4 st.
träbal kar och 7 st. sträfb jelkar . Ofvanpå och tvärs
öfver stöd och bjelka r voro fästade fyra st. dubbla Tjern, 4 fot emellan hvarje jern. Den forsta jernskenan
vid marken, den 4:de vid öfra ändan af t aflan och 2:dra
A.

nå~ot

(Forts .)

•) Meddel adt af kaptenen vid k. flotlan, frih. E. Barnekow.

L
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och 3:dj e ptt lik a afsVt nd dere mell an ; höjden af j emskenan G ineh es. Ofvanpä T-j em en vanlig ,iempiåt af
l inch tjock lek, utgörande backningen och u tanpå
backnin ge n, mecl elst shufvar eller bultar fä::;tad till
backnin gen oclt T-j ernen, pansarpl åtar af nedan striende
dim en sion 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 in ehes tjo ck. Denna plåt består af % mjukt
pucld elstål, ntvalsaclt af paketer och 1/J hc\rclt stål,
gjutet ofvanprt pm1c1elstålet , samt hela plå ten derefter valsad, d. v. s. en moclifikation af vanliga
"steelfaced ir on plates" . .il'i. l och 2 voro fästade
till Lac:lmingen med genorngå ellde bultar, som hade
huf vnd försiinht i plåten oc:h skrnfmnttra r under
ba ck ningen.
,.,W, 3.
Whdhwo 'f'lh stålpan sa-r (ör H. 111. S. Polyphemus' däck, sålunda sa mma nsatt : underst en l :d fot
lång, 3 fot 6 inches bred och l ineh tjock plå t af
hårdt stål, derofvanpå ett pansar af hårda re 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~inl ade
stålskrnfvar ; den undre st<"tlplåt en v::u fiistad till
jernbacknin gen med andra sk mfva r, som ej gingo
in nti den yttre hå rda stålbet äckningen .
.il%. 4. vVithwo rth stålpanscw, af sa mm a konstruktio n
och sa mm ansättning som ,lJ. 3, med den skillnaden,
att de fyrkantiga stålplattorn a 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, här af den främre
tredjedelen af plåtens tjocklek af stål, och de bakre
två trecljeclelarne af mjukt j em. Plåten fästes till
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~11.

haclmingen medel st skrufvar, som inskrnfvade underifrån, blott ingingo i jernet, men ej i stålet.
6. Bro wn's steel-facecl, plåt af samma dimension er
och sa mman sättning 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 dimensioner lika med .,w. 5 .
skjutningen mot tafian börjades med en 10 inches
my nningsladdn ingskan on ; 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 begynn elsehastighe t af 1380
fot (420 m.)
l :a skottet sköts mot plåten ..,t:~ 7. Projektilen
träffad e tafi a n på 3: e balk en (d. v. s. T-j ernsbalken) ,
böjde plåten något netlåt j emte T-jern et , samt slog ett
hål i plåten ofvanför rr-jernet, projektilen gick i flera
bitar, hvaraf en del, tillika med bitar af pansarplåten ,
gick igenom hål et och en del, efter att hafva slagit
emot plåten, g ingo till sjös bortom tafian; hålets största
bredd 11 inches, längel 11 inches ; sammanlagd a längden af såv~il hålet. som elen nedböjda delen af plåten,
var 30 inches.
2:a slcottet, mecl samm a kanon och lika laudning
som .;W, l , sköts mot plåten ,;l1. 6. Projektilen träffade något nedanför 3:e T -jernsbalken, "böjde ned plåten och slog ofvanför ett 2~ inches långt och 12 inches
bredt hål, jernbalken gick af. Proj ektilen 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-jernsbalk en, 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-jern sbalken, slog hål i pl åt en och try ckte
ned genom hi\let två af de fyrkantiga stålplåtarne.
P låt en straxt nedanför hålet böjdes något. Hålet s
bredd 14 inches, längd 29 in ches. Projektilen gick sönder såsom i föregåend e skotten, och likasom i dessa
gingo en del bitar genom t aflan 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, hvarm ed erl1ålles 1262 fot (385 m.).
träffade plåten .Jti. 3, böJ'' de ned en
uto·ånO'sbastio·het
'
b
:::-.
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 inch es; sammanlagd längd af skadad
plåt, d. v. s. llål och bo ckad plåt , 25 inches. Projektilen gick sönder och bitarne slungades såsom i föregående 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 ern sbalken, böjde plåt och balk samt slog ofvanför balken
ett lO inches långt och 17 inches bred t hål; längd af
skadad plåtyta 27 inches. Proj ektilen gick sönder vid
anslaget, bitarne dels genom hålet, dels till sjös.
S:e slcottet, 9 in ches mynningsladdningskanon med
laddning af 258 lbs (117 k.g.) chiHed Palliser shot och
50 lbs (22,68 k.g.) P.-krut, som gifver ifrågavarande
l
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proj.ekti~ en utgångshastighet af 1435 fot (437 meter).
ProJ ektilen träffade plåten ~i. l och gick igenom nedre

delen af hål et, 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
an slaget, men bitarne af projektil en gingo ej genom
hål et, hvilket antages dels deraf, att inga proJektilbitar
upphittades under taflan, dels ock deraf att hålet i
plåtens framkant ej var uppstukaclt, såsom vid de föregående skotten, då bitar af den sönderslagna projektilen 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 naturligt och inträffade i alla skott.
13:e slcottet, samma kanon och lika laddning som
i 12:e s kottet. 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 ofvanförliggan de plåtbit. En del af projektilen
på triiffades under taflan.
14:e skottet, samma kanon och lika laddning so m
i nästföregående skott, träffade pl åten ~-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. ProjeHilen 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, utgångshastigh eten 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 proj ek til och plåt påträffades under tafian, men so m plåten r edan var betydligt skadad af 2:ne skott, kan något pålitligt resultat 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 kanon en gingo si\,väl bitar
af plåt som af projektil igenom taflan.
2:o) Med 9 inches kanon och chilied P alliser shot
sa mt :' battering charge" = 50 lbs P .-krut slog projektilen hål i alla cle beskjutna plåtarne, men med unelantag
af det 13:e skottet, gingo ej bitar af elen sönderslagna
proj ektil en genom det hål elensamm a slagit i plåten.
3:o) Med 10 inches kanonen, chiHed Palliser shot
samt 60 lbs krutladdning erhölls ungefär samma resultat som med samma kanon, likadan projektil och
"battering charge". Bitar af proj ektilen slogo j emte
plåtbitar genom taflan.
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4:o) Vid anslaget mot plåten gingo alla projektilerna sönder, vare sig frå n 10 eller 9 inches kanon ,
med högre eller lägre luutladdning.
5:o) 'l'aflans lutningsvink el och proj ektilens lefvande 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 j e mförelse bör nytt försök göras genom skjutning under skarpa re vinkel, och
beslöts af komiterade, a tt niista skjutning skulle företagas under 8 a 10 grader s vinkel i stiLilet för 15.

Såsom t illägg må näm nas, att man vid skjutning
i Italien i och för samma ändam ål funnit, att plåtar af
jern eller mju.kt stål ~i ro öfverlägsna plåtar af "Componnd steel" , då de skola användas såsom däcksbepansring och följ aktligen måste vara tunna och blifva utsatta för beskjutning under mycket spetsig vinkel.
Denna erfarenhet vanns först, då beskjutningen af plåtame verkstiildes under 5 graders vinkel, emedan proj ektilen under 10 eller 15 graders anslagsvinkel, i likhet med vid Eastneyförsök et, slog hål i alla plåtarna,
då deremot vid skjutning med 5 graders anslagsvinkel
projektilen slog sön der plåtar af Gompound steel liksom förut, men gled af taflor, till verkade af mjukt j ern
eller mjukt stål, utan att åstadkomma annat än en
fördjupning i plåten.
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Profskjutning med en 6 inches bakladdni.ngskanon, 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.

B.

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 tjensteladdning = 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.
Un der båda skjutdagarna var kanonen uvpstäld
uti den blindering som bygdes för sprängskjutningen
af systerkanonen till den ombord i Thunderer sprängda 38 tons kanonen. Projektilens hastighet och krutgasens 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, begagnades 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 kunde upptaga rekylen, och genom r eglering af kon-ventilerna 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 reky lens längd.

m

Rekyl.

~

et>
•~~

""'""
00

l
2
3
l 4
5
6

Beräknad . ,

Summa
tryck på
Erlu\1\e:
tapparne

millim eter.

152,4
152,4
76,2
76,2
2f),4

o

133,4
146
95
79
3t5,1

Anmärkningar.

Ton s.

150
150
300
300
800
- *) 12 å 1500

Trycket på tnpparne lir
hela påkiinningeu tapparn e äro nnd erkas1ad e.
') Uti 6:e skott et gåfvo l
striifvorna bakom bufferterrra sig undan, så att
tillförliilig1 resn lta1 , 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 densamma under alla 6 skotten = 594 meter.
2:a skjutdagen:
Kanonen var monterad i en 7 inches jernlav-ett af
enkel pHl. t med släpa ; hydrauliska buffeL-terna i släpan
voro borttagna och lavetten inhalad. Släpan var stråfvad med bjelkar, såväl framifrån som bakifrån, samt på
sidorna, dessutom var dess främre ända försäkrad till
en svår tvärbjelke, som hade stöd i blinderingens väggar. Lavetten var omkring tapphålen forstärkt med
pånitad jornplåt; var sträfvad bakifrån med träkubbar,
som 1 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 blindering ens bakre timmet·vägg. Framifrån stö ttades lavetten af träfyl1ningar, inkilade emellan lavettens och släpans främre ~indar.
Tapparne sträfvades uppifrån med balkar, hvars undre
mot tappame stödda ändar voro formad e efter t appen
och med sina öfre ändar togo stöd mot blindering ens
tak. För att ytterligar e stä rka lavetten var en jernplåt fastkilad emellan lavettens friimre och bakre kolfvar.
För att få utrönt, huruvida lavettaget vid skottlossnine;en hade haft någou rörelse, ne(hmttes en påle
bredvid vensh·a kanm1tapp en; gm1om p[tl en LotTades ett
hål och en spetsig bly ertsprnna träddes genom hå let,
samt förues inemot lavetten så långt., att pennans spets
nätt och jemt berörlle den på detta ställe kritade lavetten.
För att förvi ssa sig om, huruvida tappbande t, vid
skottlossn ingen, rubbats eller förorsakat någon förskjutning af J e framför ligga nde banden, gjor·des å kanonen ett skarpt m~irk e invid och bakom tappbande t
samt framför den främsta coilcn.
Fyra skott skötas med det sålunda fastkilade lavettaget och emellan hvarje skott kilades de sträfvor,
som lossnat vid skot.tet, så att kanon och lavettage
skulle stå så fast som möjligt. Affyrning en skedde
med elektricite t. Efter hvarje skott undersöktes kanonen noga, men, så vidt man kunde se, var kanonen
efter dessa fyra skotten fullkomlig t oskadaJ, och bakladdningsm ekanismen manipuler ades med samma. lätthet som vanligt.
Under alla fyra skotten var gastrycke t i det närmaste lika, 17 tons ~ = 2590 atmosfere r) och projektilens utgångsha stighet i medeltal 1946 feet (593 m.)
Å lavettens kritade yta förmärkte s efter skottlossningen ett streck efter pennan, men dennas spets var
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i samma punkt, so m den blifvit ställd före skottlossningen, hvilket antydde, att lavettaget , ehuru det under skottlossn ingen förmått hoptrycka trästräfvo rna och
backningen, likväl sedan trycket upphört, tillföljd af
träets elasticitet, blifvit återförlit till sin ursprungl iga
plats. De observerad e 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 anordningen för att mäta rörelsen uppfylde ej sitt ändamål.
Slutorndöm e :
Genom att förkorta eller helt och hållet upphäfva
lranonFJns rekyl, erhöHs vid nu ifrågavara nde skjutförsök i det närmaste samma gastryck på stötbotten och
projektilh astighet, som då, med lika stor laddning, kanonen fått rekylera inom de gränser, so m medgifvits
åt kanonen, lagd i kursörlave tt.
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 rekyl, 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 . Th emis
ankar från ankarplats vid ön Matson (utanför Foo-choofoo) i och för målskjutn ingars verkställan de under gång.
Kl. 7 f.m. började skjutninge n 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 skjutninge n med tubkanone rna, deruti
bildade krutslagget, skjutninge n började med exercisgranater, hvarvid närmast aktersta kanonen om babord uti
batteriet, vid första skottets aflo ssande, sprang, på sätt
bifogade ritning · angifver.
Den vid tillfället begagnade reglement erad e krutladelningen var 4,1 k.g. vVetteren krut 13X 16 m.m. samt
proj ektilens vigt 21 k.g.
Kanonen, förskrifvan de sig från Ruelle, bär tillverkningsnum ret 17, väger 2681 k. g. samt var gjuten 1878.
Den gen ereJa beskrifnin gen är som följer :
En stålbandad gjutjernsk anon af 3 m. 16 c.m. längd,
apterad för det allmänna Fr. bakladdni ngssystem et med
central antändnin g. Loppet eger 28 parabolisk a refflor,
hvars stigningsv inkel är 4° samt stigning 4 m. Reff lornas djup 1,5 m.m.
Projektilen är cylindro-o gival granat, förse dd med
tvenne bälten, ett främre, bilcladt uti gjutningen samt
<!>) MeddelaJt af löjtna nten vid k. flo ttan O. von Eckerma nn ,
f . n. tjenstgÖl'ande i ft·anska flott a n.
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egan de en diameter blott högst obetydligt under 138,6
m.m., el. v. s. kanonkali bern öfver b ommarna samt ett
nära projektilen s bas anbringad t kopparbäl te af en diameter, n ågot öfverstigan de kanonkalib ern me1lan bommarna. Afstånclet mellan cle båda bältenas midtellinie r
= 15 c.m. Kanonen h vilade uti en jernkursör lavett, h vars
rekyl hämmas förmedelst de vanliga friktionsla mellerna.
Då skottet aflossades, rekylerade kanon en in blott
n ågot mer ~in halfva elistansen och den utom porten vid
skottlossn ingen befintliga delen af långa fältet saknades.
I cke en skärfva af godset kom inom batteriet, deremot
hittade man nttgra enstaka metallpart iklar af sandkorns
sto rlek, 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 elistansern a till
målet eller fö r observeran det af projektiler nas nedslag
om bab ord å hyttan befintliga officerare sågo vid skott-'
lossningen 2:n e nedslag uti vattnet på ett afståncl från
skeppssicla n af omkring 2 a 3 meter och antogo det
projektilen brustit j de deremot uti märsame varande
observatör erna, ej gen erade af krutrök en, h ade observerat projektilen s nedslag, och detta s:'t n ära målet, att
~pp skattningssiffran satts till l 7 j .Af. 20, varande den
högsta, motsvarar träffadt mål.
Efter utomborels företagen gransknin g fann man,
att vid det straxt akte rom kan onporten varande storröstet h ade 3:ne röstjern blifvit böjda, samt att å Törkant
porttimret erhållit ett djupt märke. En kommission, bestående af freaattens chef samt 3: n e af dess officerare,
" för att söka utröna orsaken till spräng_
tillsattes o·enast
"
nino·en · elensamma
s utlåtande sprider dock ej n ågot ljus
" ' Man har dernti uppstält 3:ne hypoteser för
deröfver.
skadans förklara nd e:
24
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l :o) ett å sprängningsställ et befintligt fel uti kanonkalibern ;
2: o) att llet fr~imre p rojektil b~iltet egt fcn· :;to r eliameter;
3:o) fe l uti gjutgodset.
Den föi·stn~imcb af dessa förkasbr kommis:;ionen, på
grund af elen kända noggrannhet, lwarmed kanonkontrollen utöfvas och ej, såsnm synes mig naturligare, med
stöd af att med kanonen, hvilken, såsom dess årtal angifver, iir n~istan ny, efter att hafva undergått inskjutning samt blifvit mottagen af fl ottan 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 n ågon slitning af bommarna,
hvilket bordt visa sig i händels e 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 lyckat s
konstatera, tillfölj e af att de till utseendet fullkomli gt
gallerfria brottytorua alltifrån skottlossningen s v ~irtats
af krutgasen.
Hvad som kommission en alldeles uraktlåtit omnämna iir, att efter se dan skjutningen med kanontub upphört -- och man hade Hkj uti t 30J skott med ifråga.vanmcle kanon - hade uti lop}Jet bildat sig en tjo ck skorpa
att man måste anlita varmt vatten för att
af krutsla<ro·,
t'> O
söka afi ii.gsna densamma, hvilket dock ej lyckades; [t loppets högm sida, samt just hv<trest go ds0t:> brytni ngspunkt ~ir b eliigen, hade krutslagget tr otsat alla försök
att afiägsna detsaumm, och en~lr man dessutom ej ansåg
detta af väsendtlig vigt, bö 1j ade~> skjutningen. Likaledes
har ej heller om n~imnts, att afståndct mell an godsets
högra och venstra bry tni ngspun H er i det närmaste är

-

37 1 -

afståndet mellan projektilbältenas midtellinier - huruvida deruti iir att söka annan orsak iin blott tillfiilliO'o
h et, lemnar jag åt herrar artilleri sters bedömande. Den
skadade kanon en 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 skeppsredare och fartygsbefälhafvare.*)
(Utdrag ur konsulats-rapporter.)
Qttebec.

Frakterna hafva under 1880 varit låga; mellan Qu e b ec och London, Liverpool etc. hafva de nppgått till 65 a G7
sh. pr stel. Från Saguenay och Mirami chi giilla d e i allmUnhet
2 sh. (i d. mindre pr stel . Em ell ertid tyder allt på, att förh :'l lland ena
under 188 1 skola blifva blittre, och att man förbereder sig på en
stark export af triivaror. För stora förhoppnin gar p å fraktförhöjning bör dock ingen hysa. Bland annat kommer troligen ett stort
a ntal 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 mask in sågade och 47 a 50 fra ncs
för handsåga de. Tjäm betingacl e 32 a 33 lire pr tnnua. Ingen import deraf egde rum fdm Sverige un der 1880, så att artikeln i början af 1881 helt och hållet salm rcdeB.
Cagliet1"i. Införsel af svens l;t timm er och jern har på senare
ären betydligt aftag it. Saltskörden har varit go d. Priset har und er
1880 noterats till 11 a 12 lir e pr metrisk ton längs fartygssida!:.
Inskeppningskostnadern a up pgå till 55 cent. pr ton. Fraktf'rna hrcfva
hållit sig låga: för sal t till Botniska viken har betalts 25 a 28 öro::
pr kubik fot; for malm till Belgien har b etalts 18 a 20 fran cs; fur
malm till Engla nd 16 sh ; för kol frå n Shi Plds 14 sh; för kol frfut
Cm·diff 11 Eh och för salt till Bosto n 8 sh , allt pr ton. Malm och
annat fraktgods sUnde s nUslan uteslu ta nd e :11ed ångiJåtar. segelfartygen a nviindas numera niistan endast till saltexport
Vinskörden
har varit god och vi nexporten har tilltagit.
Tttn'is. Året 1880 har varit mindre gy nsamt för han del och
sjlifart . D å :u·betena börja å j enwiigslini ema Tunis-Sousa. Tuni sBiserte ach Portofarina tord e en betydlig miingcl byggnadstimmer
komma att behöfvas.
S1nY1'1Ut. D et blir mer och mer tydligt alt ångfartygen snart
skola h elt och hållet utt rii nga segelfartygen såso m transportmedel fö r
den regelb und na handeln. För dt.nna del af Le vanten kunn a rederiern a de rför ick e 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 varige nom de i viss rm1n
tord e ar.ses förlegade, men då åtskilli gt deri Unnn synes kunna, hafva,
intresse, har B.ed. nusett sig icke böra helt och hfd lct ut eslnta, dem.
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ning för segelfartyg. Skrufåugare af stot· dr[igti ghet samt på ekonomi skt slitt hygda och förda, kunna, deremo t vitl inl i'tta sig i tUflan.
Gilrl'altrw. Prise t f<ir H fots 3XO'' sve nska pla nkor 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 sj öfarten till Liibeck hålles öpp en
ge nom isbrytare erJ:igger hvarje inkommande fartyg såsom erslittning
hiirf'iir 10 pfe nnig och hvarje utgående 5 pfennig pr kubikmeter.
Med unelantag af triivaror sker uiistan hela import en med ångare .
Liib ecl' s hand elsknmmare och nauti ska fiil'ening hafva , liksom de flesta
andra insti~utiou e r af detta siag inom tyska rike t på det bestumdaste
uttala t sig ick e allenast emot utrstiin gan~l e t af friimma nde fartyg
från idkaud et af kn stfnrt. 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 mön ster.
Trav e ko mm er alt gijras segelbar för till och med 5 melers djupgftende fa rtyg . A r bete na hiirför kom mn troligen att afslutas under
188 1. En jemviig kanuner att anlii ggas mell an Llib eck och Travem[inde. Stecknitz-katmlen, so m fi5renar Trave med Elben, kornmer
iifven att f,;rdjupas och utvidgas.
Artikelu 10 i tyska reglement et för undvikande af omborclliigguing af d en 7 .fa nnari 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 end ast förpligtigade ntt
visa ett kl art (hvitt) sken . Dessutom kunn a de hetj eua sig af bloss.
Antwm·pen. Un der 1880 hafva f rån de för e na de rik ena hitfört s : bygg nadst.imm er, di ve rse bearbetad e triivmor, \rH massa, min eralier och malm er, spanmål, stockfisk, iil, papp er, tjUra, tiindstickor,
rör, tran, ste n m. ut., samt ti ll de förenad e rike na utförts : jern, zink,
rails, ull, ull garn, kol, glas, takste n , sk inn , hudnr, socker, soda, papper, ljus, svafvel, talg, ;,afi'e, potaska, alun, olja, pet rol eum, guano,
humle, manufaktmva.rot·, mmstcu , ce men t, fl Hsk socker, sirup, genever m. m.
I Anvers Hr lossnin ge n 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. Myndigheterna ha fvrc på konsulns för dc förenad e ri ke na khgomål häriifver, pi'ttlin kt a nWggand et af en do cka, afse del en el ast för trävaruhandeln.
Belgiska riksdage n har vote rat ett bidrag af 5677 00 francs till
förbättring af de för seglatsen på Schelcl eflo den behöfliga prickar och
fyrar.
Na.ntes. In ga lönande utfrakter h ar på flera år kunnat erbjudas svenska fmiyg .
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Utsigte rna fiir triiva rum ar knad en tyckas fö r
.Ål'n stm·danl.
188 1 icke blifva ogyn sa m ma, e mednn förr ådet af varan på plat se n
li r b etydligt f<i rmi,; skadt Af j ern , tjHra, beck, fis k och tran har till f,;rseln uud er 1880 iifve u va rit ringa.
Afliirermt tyc ka s åtet· vilja taga fart. .Ma n iir vi sserli pen försig .
ltgare iin vanligt, men lu sten alt gli ra affiirer vi~c•r sig flfve rall t
Am sterdam s nya ka nal till Norclf'jiin Yia ) ' muitl en tyckes vant
ti ilfy ll es tgii rand e i :db hiin sce ncle u, ntcu de n y ttre ba nlit en i No rd sj •n fo rdrar Httnu tl em i\ rs arb ete n Hotte rdams nya k:tnul (Hoek
van Holland ) iir deremot icke ti llfrcdsstii llan de. Djupet ii r uu gef:ir
d etsa mma so m förra :\ret och det fordras t roi ige n iin nn stort kapi tal
oc h 1:\ ng ti d, innau d 0tta föret ag lyck:J s
Tullen >l dc vigtiga sto sve nsk· c oc h norska expo rtarti kla r till Nc d erl i~nderna ii ro fi ilj:llHi e : Korn va ror florin l ,50 p r lii st (:! l .~ tu nna),
tra, JPrn sa tn t koppar (kak or och sliin ge r) fritt., lwp par, va loadL (pl åt
och spik ) l Il .n in pr l 00 l<ilogr:uu , tj ii ra, beck, sill, fisk, tran oc h is
f rit t .
1"Iarseil1e. Ett f<irsla g till kanal nt ellan \hm;cill e och Hhuu eAode n vid Ar les nr ut a rbetad t. Bli fver proj e kt ~t, s:1so 111 troligt Hr,
a.ntaget , komm er det a tt hafvn ett hiigst fö rdela kti gt inflyta nd e fiir
SJiifa rten i allmiinhet, ly dcrigeuo tn f'circnn s Mars<'ill c nt ecl land ets
rilm ;; rutf':i.lt o ch e n l! etyd lig expo rt 1Lf stenkol, hydrauli sk kalk , byggna4s mate rmh e t· m. m. ka n ~ motses till stor furd el för svensk a fart y
g,
'
. l .
som ' l Jl'! St pa l""sa nd e utfrakter vanligtvis hiirifn't u afgå i ballast.
Eudast små fa rtyg firum hHrstiid es sysselsiittnin g mecl olj ekakor till
norm guro p!\ ell er 111 ed sly ekegods till Brasil ien och La Plata-tiuderna. l"ih· suab bgiie nd e 2:30 :i 300 ton s fart yg finnfs do ck i allm iin het fu rm ånli ga frakter till oc h frå n öst ra ku ste n af Afrib,.
Sprit. frå n Sverige oc h öl fnl n Norge sku ll e med ford el kunnr~
i rnpo rtera s. l' rise t il de u fMm vara n fil r do ck ej siitta s hUgre iin
63 il 64 fm:lcs pr hekt olit er, le vererad i Ylarse ill e på sii lj are n ~ ri sk.
Tull en å öl Hr fur nUrvarau de 10,75 francs pr hektoliter.
Cculiz. DA förn;im sta exportartikl~rn e iiro salt vin , olja, spanmål, apel<'in er, soc ker, kork, peppar, kastanj er och lök. Trrifrakt erna
fri\n Sverige ha fva 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 närvarand e
fylda. Saltfrakterna p[t Norge l a l ,3 2 öre pr Horsk tunn a.
Det är icke omiijligt, a l t en ny ma rknad sna rt komm er att i•ppnas filr sve nsk sprit., direk t itnportc rad. Viik oren derfö r iiro do ck
att ele n 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 niirvara nd e fritt o mb ord 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 R ota Paxarete, Malvaim

37!\ och L agr ima s fr[tu :!5 ti ll 80 ;€, Mar, ala och Ali cante frå u 16 till
30 JZ, M:da g'\ (t'i.ir l':tnnaceut islm bchot') 15 ;€, spauskt portvin
.
från 13 till 14 /!_, P ortvin fr[m 11 till 30 ;E.
salt inn e t
fiir~k
att
t.,
evisaLl
b
iir
gar
D
dersökni
un
kemiska
Genom
hii ller skadliga iimn cn, i f1ilj d hvaraf Cad iz' saltbolag i sina regler
bes Uimt att ej skeppa salt som P.j legat ufver vin te m .
Det Hr anl edni ng tro, att. expo rte n af olja under 188 1 skall blifva
betydlig. Pri sern a ~iro nu 30 ,:3 a 3:3 ,5 rea le r 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: Sen egal (Afrika), Cay o Hn cs
(Cuba), H.io Jan eiro, Vera Crn'l. (:\Iexico). Till Sve ri ge och Da nm ark
afgi'n· hv:-irannan må nad en af sv enska Loyus båtar. En storarta d
docka n!Hggning finn es i Cudiz
D)e lltlah. Du ft~ rtyg so m sysselsatt sig med pilgrim stmuspmter hufva i allmUn het skö rd at ganska go d 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 hHrifd m till England
Stom qv;wtitoter varor finna s för nilnarand e (l<' ebru ari 188 1) magasinerade i .\.l exandri <t li nel er so n11naren 1880 blef vo ha mnarb etena
fu ii i.Jo rd ade. Fiirutorn att hamnen nu erbjude r go dt skydd för fartyge n har tillika, ge nom elen slom knj en, loss ning och lastning blifvit betydl igt nnrl erlii tt!tcle . Frågan o m att liitta in seglinge n till Ale xa ndria s harnu ge nom alt nud a nsprHnga de vid inloppet befintli ga
undervatt enskl ipp orna har tagits i al lva rligt öfve rvligande.
Segelfa rtyge n a fta ga iir f<•t· år, och man kan troligen snart pi1stil ,
alt d en ,tura frak tfarte n p<l A! ~xa ndri11 uteslutand e besörj es af å ngare ~ eg e lfa rtygc n hiL för:t ii nn11 !letrole urn fr ån Am erika , en och
an nall kol last fr i'tn England samt triivaror fr ån Sverige och flem lUnd er. Ångare om 600 till 800 ton s drligtighet finna lät tast sysselsiittnm g.
Ge nom att anviinda :'\ ngfarlygen und er lopp et af våren, sommare n oc h höste n pi'L de europ eiska och amerikanska farvr~ttnen sam t
om vintr en på Alexandria eller ge nom Su ezkaualen på de ostindiska
farvattn en, har mr~n an ledning erhålla frakt fö r dPm h ela åre t om.
K olfrakte rna fr ån Newca stle hafva und er 1880 i medeltal va rit
1~ a l o sh. pr to n. 'l'riila~tfmkterna från Bottni ska viken hafva va rit omkring \)6 fmnc s pr Petersburg sta nd ard . Högsta utfrakten var
fö r b omull 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 utfrakte n fl.ir bomullsfrU var 18 sh.
p r ton och Wgsbt 11 sh. p t· el ito .
S:t 'J.'ho'I/Ht -' · Sk<irclen ser lofv and e ut., men handeln tjår tillbaka.
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Vm·n C1·u.z . K o nsu ln p >tpekar, ti ll fö lj e af d e många skepps brott so m intriiffat u nd er 1 S8 ll , att in ga fartyg bord e taga frakt till
Fro ntcra, T o naL\., Sa nta Anna, Chiltepec, Alvflra do, Tuxpan och
T ampico frå n Se p ie mb c:· till Mars, d å nordl iga viudnr Hro rå d a nd e
och så li tet valten finn es Cifvo r «imreu ,,, att e tt fa rtyg m1bte lastll
ell e r loss a utanflir i öppna sj ö n n t a n u l\ got sky dd. \' era Cru:<~, l\lin atillau och L a.g una iir o de c uda pla tser so m Uro siikr a hela iu·ot o m.
L ivm·no. l'hukfcirr[tLlct iir ick e sto rt , tu cu omsUt.t uingo u Hr
my cket ringa. P riset Hr i de talj G6 il 70 li r e p r tolft f<'• r 3"X \J"X
14' fii r s[tgade oc h (i;) a G5 fur hu gg ua. Dj el kar b etalas med 7:2 il
15 lire pr kubikm eter, tn eu man fii rcc\rugc r bjdkat· från Corsika odt
Tri cst, e medan de hafva sW tTC din>e usionc r oc h p roporl ionsv is Uro
bill igare.

Tjiira, so m

vaulige n anko mm er öfvcr H a mburg, -u ctal es

m ed 36 i:t 38 lire pr mun a. Segelt'a rt yg finn a föga a n vii nd •1ing.
.1Y ewym·k. Umlet· 1880 hafva ry mnin gar fr å n svenska och
no rsim fa rtyg före kommi t talrik are iin någonsin fi< rr. Orsak en iir J e
Hlga hyrorm1 i hc mbnd e n e mot hiir. Ett fö rsl ag t ill t'Uriindring af
lage n a ngftelllle sj <itn a ns-boardin g -hu s oc h Ll ess ns agenter, hvillm sistn iimnd a i sy nnerhe t iiro ormk ti ll ry mningarna , bl ef fun·a ftrct fo relngdt statens lngg ifva nd e för saulling i Al!J:wy , m en antogs icke, i
anledniug af, som ma n p[tst.!'t r, Lie slma suntm or, som boarding -hu sviit·darna U]Jpotl'rade fur att Ht Ottl det .
S egelfartyge n uttriingas ii fve n hiir allt mer och mer af ftngare.
Fmktprise m a ha f va under 188ll varit: fur kornv a ror till Östcrsjöu h1igst
6 sh. 10 c\ liigst 4 sh l J ., för p etrol e um t ill di to högst 5 sh. 8 d.
lligst 2 s h. 9 d . I Maj 1880 b etaltes flit' svensk t stångjern 90 a 10tJ
do l!. p r ton och fiir tackjern 45 do l l. pr to n. Sed ermera fullo pri.
se ma. Vid å rets slut fans ett furråd af 20 000 ton -; j em pit lage r,
hva rfiire utsigte ma. fö r i nförse l unde r inn ev:u·and e å r icke iiro m ycke t lof vanJ e. St.ocldisk har ut sigt alt fur fram t ide n vi nna m er ~ ch
m er afsiittn in g. Ant erik fi nska Uppre n so m f•• r sin u tntii rk ta qvalit et.
bli tja nttriiuga d e franska och tyska p å d e n europeiska marknad en
betalas h iir m ed: Newlon Pippin s 4 a 9 doll pr tunna , Baldwins,
Gree nings och Golden Russe ts l a 2 doll. p t· t unna .
Havancl . Åu gfa,-tygen börja m er och m er uttrllnga segelfartygen . E hu ru införsel n a l kab eljo och an nan torkad fi sk iir i ständig till viixt , min ska s likviii inforsel n d eraf fr å n Norge, emedan den
norska fisk e n, e huru biettre iin deu amcrih1nsk a, stilller sig fur dyr
för de fatti gare kla ssem a.
I a nl ed nin g af de m å nga olyckshiind elser som drabb at svenska
och norska far tyg, framhUller kon suln vigten af att fa rtygsbefiillmfvame stud era d essa kusters maritima topografi, i syn nerh et p å öns
vestra sid a, h varest fin nas åtski lliga my cket fa rli ga r ef, d e s. k. Co lorados, h vilka framkalla förräd iska hvirfla r och ström drag.
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I-Ielsinyj' 01'S. Tilliimpnin ge n af 10 2 i fin ska kun görelsen af
d e n 11 Ju ni 1880, a.ngi'tc ud e h vact ft fartyg iaktt agas bU r till und vikande u t' o ntbord lii!'guing iir uppsl<jutc n t ill d en 1 Septe mb er 1881.
!\feel anled n iug a f en kun gö relRe so tn ut kom d en 23 Dece mb er
1880 och h vuri slad gfls, alt «h varj e sk eppare som gftr me d triilas t lir
sky ldig att ti ll ele n tull kanlinare eller tull station der utklarering sker,
inl e ntna ;-, lasten e n, e nl igt nu giilhn de fonnul iir , f,;rfa ttad a ngifniu gs inl aga i tvrt exemplar , upptagand a alla tle olika dim ensioner, hvaraf
la ste n består, m ed utsatt f,,rvamlling i kub ikmått och anteck nad
u ppgi ft, efter hv ilk et land s m:1tt dime nsionema augit'vits,« a nmiirker
konsul n att dessa för eskrifter to r<1c m ed f,·,ra e n ej ~å ob etydlig tunga
för d e fu re na de ri ke uns skeppsfar t, e niir genom J e nsamma skeppa rue
m ett ick e obetyd ligt extra b esviir samt i bri st på tid hiirt ill måst e
an viiu d a sii rsk ildt bitriicl e, so m icke geru a kan verkstilila d elta. a rbete
fli t' mindre iin 50 mark , h vi lk ct för d e förena d e rikenas fartyg, end nst hvad hamn e n Kotka Letriiffar, sku lle u tgura e n årlig fiirlu st af
otnkriug 1(1000 mark.
YHlplWlt 'iso. Ett par sve nsim fa r tyg hafva fått lön a nd e frakte r und er se na ste tid e n. D en inhem ska fraktfarten är fr i fur a lla.
natio ner. Öfv er Hatuhurg idvres cil , tiind sti ckor, klippfi sk och tjiini
fr å u Sv eri ge och Norge s:i nt t Ufver England s mUn·c parti er jern.
Qnebee. segel fartyge n uttriingas me r och mer af rmgare.
:Smtrt återslår fur d e m icke annflt iin triil asterua, m en d essa kunna
an tagas Unnu många å r komma a.tt stå till d ems disposition , del s
till f'ulj e af de i a llm iloh et små och gru nd a ha mn a rua, och d els till
fulj e af d en lån gsamhet hvarm ed lastnin garn e ske.
Bm·sim/i bör icke befaras annat Un uuc\ er Maj , Juni, Juli och
f<• rsta htilft e n a.f Augusti månad.
Ö a rna i S :t L aw ren cebu gten iiro uu ti ll största delen m edelst
telegraf furbundua me d den l>friga verlc\ en. Man har påtiinkt e tt
system, h varigeno m sa mtliga se maforstatio n emu på ku sterna af öm·m1
skulle e rhålla dagliga un :\erriittelse r o m vi nd-, viider-, is - och a ndra
förMilande n af vigt för sjöfamnde . R edan nu kan ett fartyg vid ön
S:t Pi erre erhålla upplysning om isförhållan d ena.
111"'i1'CllWi chi. Då bogserbåt b egagnas till u tanför d en yttre
bar en reduceras lotsersUttni nge n m e d 25 cent pr fot .
1Va-llace. Ett nytt lotsregle ment e stadga. r:
F a rtyg fdm 80 till 160 to ns erlii gga in 6 c\oll. , ut 4 doll.
((
(( 160 (( :230
((
(( 9
({ 6 ({
((
(( 230 ({ 400 ((
((
(( 12 .
({ 8 ((
«
(( 10 ({
(( 14 ((
400 och d eröfver
«
1'atcl1nag ou.che och Bruce. Nytt lotsregle ment e 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 frå n 250 ti ll 400 lons c rl iigga in 10 dol
l., ut 7 do! \.
«
«
500 och d<' rö i'vet· crliigga ~\ ce n t pr ton in och
:.l ce nt
pr lou ut..
Bctthnr.~t . D e n 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 anlöp a de mm h tuun 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 besinla de cauadis k:1 stil la ha
fsb anan Hr a f e n
viss betydel se för de fiircuad e rike nas skepps fnrt,
i d et :>t t e n li llig
import af jernb an:nate riel från Eu ghnd trolige
n konnn er al t og«

ru m.

S:t P et e J·sbttl' ff•

Uen vigliga ste h:unn e n t1 öste r,;jökl:s le n Hr
H<w al, lwa rs h aneld un<lcr cl e sista :\re n fiirökat
sig i e n utomun lcnlli g gmd. l{cv:d iit' tn cd cb t on j c rub:tu tl förbund
e n tn c d utlwtun en
Dalt isch purt .
~i i st lteval iir lti ga e n a f cle fö rtiiint
sla h a mttat'lt<l . F ö r all
und vi ka d e n sto ppnin g i 'jol'a rtl'iirbim lelsema , so
m iir en följd a f' a U
Ri ga s h an tn uud er Novem be r - Ap ril lir s Uin
gd af is, tiit;l, e r 111an
m ede lst e n j ernba na fö rb ind ;\ <l e n med d e n
J 05 verst d e t·if'r>m ligga nde s taden Winu:w , h vars ha nn t aldri g ti llfryse
r. Wind a u 's h a tun
erbjud er d essut om e n god o~ h sii ker a nkarpla ts
fiit· e n hel Holta.
JJ:lont evitleo . Fraktk onjun kturern a fii r segelfa rtyg förslim
ras i
La l'lala ilt· lr[m [u·, allt e ft erso m [utgb <tt st.raflke
u tilltage r. :::lkeppsli sto ma mv isa a lt alla vid stalit)ll e n lasta d e sve
nska farty g afgilt.t. till
N ewyork fö r y tte rst li't g:1 l'mkte r. :\le n twl igc n
ko~:un e r <if'vc u tlt;nn a
ri ug:L fö rtj cu st s nar t :1t t. upp höra . Utsigtc r till
luua llll c !'rak ler Hro
" ',led es för d c fiircnacl e ri ke nas fa rtyg i L :1 Plata
siirdele s ogy nu sn nt·
:wt, så liinge inge n ftircl c \ak tig k ou ku rre us med
passand e ångfart yg
kan {ts lacl kom n ta s.
Calcu tta . Fraklel 'lm ha fva nnd e r hela ilret 188 0 förblifv
it
Etga: for bomull , tobak och jute st.. 3 pd l sh.
p r t on om 5 b a lar,
fiir shellac k 3 pd 6 d . pr 50 h1bikfo t, för
bv ele 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. ?viedelp ri set. för Stockh olmstjl im kan nnses h afva
varit r_up . n , 13,5 a
14,\J sa tn t för stockh ol msbe ck rup - 13, 13,5 a
14 ,14, allt ]J !' barret.
A kyctb. Platsen s fö rn <i msta h a nd elsvara ii r ris.
Pri set 5 sh.
4,;. d . cwt fritt om b ord . ~I edelfm k te u 3 pc\ st pr ttnga re sa
tnt 2
pLI l O sh. fur scghtnd c fa!·tyg .
1'1'ies t. Skepps bygge r iin d usl rit>n <ir fiir land r t af ick
e ringa
l.Joty .lelsc. Priset p>> sti\rre segelfa rtyg har varit
pr intcnm tio nel r egist ert on:
af ek , koppa rfasta och k opprad e
155 lioriu er
koppar fast a
140
«
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a f ek, jemfa< ta och zi nk förhydd a .
135 florin er
jer nfusta
125
je rn >,n gfadyg o m HlO ti ll 500 register to ns
250
50o " :wno
((
~20
.Masl,iu eft er Uontpo nu (h; sysl~m tllecl allt tillbehi
ir l'r[m t:iOO till li 50
flori ner pr n ominel hiistkm ft.
A I'Chan yel. hg:u. gc u i U vi nallo cle n begyn t
e i ljol cl ou J :.l
)l:tj . F-:: rst<l fartyg et 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 D vin m;
islossni ng, inn an fartyg a ntages kn n n:t ko nttn :l
hit upp u t an alt löpa
,1l\L !ör sto r risk i ise n.
nu isloss ni nge n i a ll mii uh ct ske r o mkrin g cl eu
15 )!aj och
fartyg be hllfva !'tir n !so r fn'ut nu rcbjöh: mHt:tr tu\
o mkring 21 d agar och
fr :"tn En gcbka kanale n, lrla ud och Englan (l
o mkrin g 23 dagm· , så
f.,Jjc r, aLt fa r tyg för r e>''\ till Areban gel (H vita
h<tfvct) icke b om afgå
fr å n Norge elle t· En glan d fiilT ä n i slutet af Maj.
Et t nytt fyrfa rlyg , som på sa mma gå ng skall tj
e m\ till sctv:ill otssot n riiddnin gsstatio n, Llifver icke f:i rdigt till utliigg
niu g förr Uu 188 2 .
Vatl e nhiijd en pit Dvin a b a ren iir und er vanliga
fiirh i\lla ncte n omkrin g
1'1 e ng fot.
I fjol införd es i ltysslan d tl et int e mation eh>
skepps mä tnin gssy ·
sle rn c t, b vilk et i mlguu m :w bidrage r alL formin
sim sk eppsafg ifte rn a.,
Eii rskild t i Arehan geL
D eL h iinc er icke sil :;i\lbn, <.t lt f:lr tyg :wkorn ma
m ed p assl ö~a tinslm ",jömiitt t illhörai ld e l.J csi\Uni ngen. Kunn:L s:tdana
icke legitim era
si n ri'll till sj., fart p f• ut lande~, si'1 mftsle t! c le
nlil a fa rtyge n och blifVl\ h ~ tn s:inda so m fiin gar.
D il de t h ii r pit p lat se n , siiger kon suln, Hr
hiigst van skl igt att skafl'a dugl igt sjiifolk till er:;i\ttn
iug , kan d et icke
nog va nuts fö r alL fö rh yra ryskt sj öfo lk , so m
icke c\r ft• rsed t m ed
giil\and c l""'Ue 1mturli gasle ex portvar or från J--l vi la hafv e ts
h anmar Hro tr<i ·
VlU' Or , tj iira, b eck och and m skogsp roduk ter.
Tillgå nge n på sk og Ur
utomor dentlig t. stor, tloltni nge u liitt, och varorna
, af ut märkt qvalitet .,
betin ga h ciga p ri ser på utl a n dets triitmu lmad .
J\brknaden~ll. for cli.striktel ~ triil a st iiro Bnglan d , Irland oc h F rankrik e . Omkrll
)g 6 rml
norr otn Soroka , i hvars di st rik t fi nn as stora
statssk ogar och lwarifril n utsl;cpp nin g: ej i\ nnu eg t rum , har state n
sålt 10\! 0000 t r<id att
hu ggas und e r 10 å r och alt skep p as frå n Kem.
8tiillct h111' e n u t·
;irkt ham n för slo m fartyg oeh iir sii djup, alL
111
fartyg kuuua l:i gg't
i land in vi d sågb ruk et. Pl atse n komm er trolige
n att Iii c u sto r betydelse fo r 1:-lvita ha fsha nd eln.
A ngbåta rn as anta l är i ett ga nsk11 hastigt stig:wd
e. Far::tn för
att. d e helt och h ållet skola utt1Unga scgelfm
·tyge" är dock ick e så
stor , såvida de <'j u edsälta. si m\ a.usprfdc pft rask
expe ditio n. D et l ör
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lastn ing af segelfa rtyg i certepartim·ua stipul e rad e viikor ii r i allm änhet l O sta ndard s p t· da g.
Acc ise n på inliincbh sa lt iir upphiifd f< ir hela riket och"'iufiirselLttlleu p i't ut!Hutbkt be tydligt redu ce rad. Fi:skhanclel n oc h iifven en
rniin gd andra aff'iirer b cd rif'vas under Archaugd s höst mmkn ad , som
offi cielt öppnas de n l September g. s. och fort gi'tr und er hela mi'ma dcn.

lt'a.shinyton . Att afsiittni nge u af sve nskt jem pi't Förenta
~ !ate ma und er vanliga [u· uppg:1 r till omkring 20 proc. af hela stC. ngJernutförseln frå n Sverige iir kan ske ett för allmiinhete n obekan t förhållan de. Orsak e n dertill iit· att största delen g[tr öfve r }Jngland
Frakte n fiit· med j ern fl'ån S ve rige ankomna fars[tso m mell anhand
och
tyg var sistlid et å r 17 sh. 6 d . a 20 sh. pr to n för sPgelfarty"
0
22 sh. 6 d. pr ton för å ngfartyg.
Hyrorna för matros il segelfar tyg vo ro i m edeltal i Philad elfia
23 cloU. 33 cent pr må nad med 25 tloll. fiirskott för r0sa till Sto rbrita uien och ko ntinen ten sa mt Hl doll . 33 ce nt pr må nad med 18 a
25 cloll. fö rskott fiir resa sö der om Cap Finisten e.
HaJnbU1'(J. Matros hyror nao hafva hiir i medelta l httll it ~i o" <Hu l
.
lmug
40 ' ronor i m :1naden. Augfartyge n haf va und er de se na re
å re n vunnit betydl igt p{t segelfartygen. Cncao har i a llmiinh e t bellfan har ne mlige u iak ttagit, att dcuna
fraktat s med segelfartyg
vam bib e håller sig bättre i sege l- lin i ångfartyg.
Sa.n F1•ancisco. Af svensim varor hafva i ma rknad e n varit
synliga mindre partier af tHud stickor, tjUra, j em och stål. Frr1kterna
för segelfartyg hafva varit. pr ton till Liv erp ool lägst (nn d p1• Mars
och April) sterl. l pd 14 sh. 6 d. samt h ögst (under Okt. och Nov .)
sterl. 3 pd 17 sh. 6 d.
BilbltO. Und er 1880 ntgj orge frakt för jerrunalm till ha mnar
på Englands ostku st 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.
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'I.'illsk1"i[t [01' SHrwsen, 5 :e h;iftet 188 1. Öfversigt öfver
d e punsadart yg so m i Frankri ke vid slut et af 1880 voro under byggna cl. hsp riingnin gs fursi;]c Om dan ska fl o t ta n s frtrtygskl asse r, hi stori skt l vrsu k af Jorcl e niu g. Om ko n ve rge ra n Jo eld inom tys ka flott a n
af Za c h ari~e. U !>d erriitt else fur sj c;farand e_ Offici ella medd elanden.
I!:o, 6:e hii ftet.. Ht~asc ar 's ,t ri<l el en 8 Oktober 187 9. Omlandst ignin gsufningnr.
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E ronom eler studi cr. Om syste me t for far tygs profreso r. Ryska t.orpcclobftt en Datum. 13 -!t: ga brtkladd ningsfii ltlm non en i En gland 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 varande fart yg Budge t fö r sve nsim fl otta n 188 1. Nya ka nonbåtar fur
Kin a. Kru p ps 26 c m. kanon om 30 kalib ers liingd. Nyhe ter fri\n
e ngelska marin en . Franska marin ens huuget för 188 :2.
U nilio 's
viindnin gsr:1d ie j e mfö rd m ed andra fartyg . Flav io Gi oja 's nllöpning.
Argentin slm pansarfa rtyg0t Almirau tc Browtl. Genombry tning af
landtt n uga n vid l\ ori uth
V ete nsku p li g ex pedition till Lappland.
D e n 3:e in ternat iouela geogra fis ka kongressen. Om b eniimningarna
j ern och st[tl.
IJ: o, 8:e och ll:e lt iift. En glands b epansrad e k ustb efiistningar .
Om d c stål plåtar som anviind as vid byggand et af Li vadias ft ngprt nn a .
Om sPge ldnk. Nya pansar/n rtyg fur Kin a. Torped abåtar flir Kina .
J\an onb>Ltar fiir Kin a. Proft·es a m ed tyska pnnsar kor ve t.te n Wiirtembcrg. Ny sty rapparat p it to rped a b åten Lig h t ning . En ,gelska torp edo r a m .fa rtyget P olyp lte nms. Engelslm korvettema s Canada, Cordelia ,
Calliope, Caroliuc , Hapit!'s oeh Hoyalis t 's byggnad . Profresa m ed lwrvetlc n Co usta nee.
Kot·vctt en öatcllile . 8jömineförsö k i Engbnd.
Ny in de lning a f farty ge n i frauska fl ot.t an. l\Iarium ct a ll. Elektrisk
belys ning u fartyg Elekt risk torsio n. L i> d ning m eclel:;l e le ktrici te t .
F örs•• k tli ed s niillg:"te u J c :"lll glmrka ss·.~ r . V:tmlerbcrgslm sj iipostlådo r.
Vi'tgo n :as höjd och kraft. ltousset 's Lljllpsj nlod. ske ppsbrott. Suezkana!L ol:tge t. StonnHode n i Nord sj[itt. Lliclrag ti ll kiiuu edo m om
asll'l'oid systemen. lll i'tub crgeu. Flci sd1crs hydromo tor- f';.tttyg . Skeppshyggnad er i u om ryska flotian .
•
M'itth eilungen 'iibm· Geyenstii1Hle des A1·tUlm·ie'ttnfl G e nie- Tl' esen8, . 5:e och 6: e hii ft, 1SS l. Nekro log : frih
Fra u z vo n Uchatius. Öfversigt af d e förn :lmsta fMsuk in o m artilleriviise ULlets områden nnd et· 1\r 1880. Öi\·ersigt iif'vet· be fiist.uingarna i
Fra okrik e, Italie n , lly sslaod , Tysk land , Belgie n o ch Necl erhiucl e rna ·
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Armstrongs 6 tum s bakladdning skanon 1 A\binis s!.eppslavett . Nya
spanska 15 c m. bakladdningskanoner. Bentons elektro -magn etiska
velocim eter. Försök med rep etergevilr i Spanien. Nekrolog: generallöjtnant von Neuman. P erkussio nsrör for itn.lienska artilleriet.
Broca's kikare för att rikta kanoner. Antagand e af en 15 c.m. bandad fii stningskanon af j ern i Spanien. Mätning af vind ens hastighet.
Bestu mm aod et af dyn amitlrtddning ar vid spr1ingniug.
D:o, 7:e häft et. Öfversigt öfv er filslnin gamc i B'mnkri ke, I talien ,
Ryssland, Tyskland , Belgien och Ned crliindern a. Beskjutning af en
redutt med nya ryska fllltknnon er. P ortugisiska artill eri et. Sappörbataljon emas ve rksa mhet und er sista ry3k-turki ska krige t. Om byggnadsmateri ali er till kru t magasin er och laborato ri er. Terrlln g-ski ss appr~rat. Mrdd eland e fr å n tekuislm komil ens l r~b oratorium. Italienska 9 c.m. bakladdniugsfiiltlmu onen af kom p rim erad brons. Man ganbron3 till prop ellrar. Skj utförsök med engclsb knn oner. Enge\skrt
Ho ttrtns utrustning med nyr~ kamm r~!hddningskrtnon e r. Opti sk telegrafi. F iilt-telegrafk ompaniets verk samhet i Kaukr~si e n und er filHtåget 1877-1878. Ryska artill eriets a mmuniti onsförb ruk nnrl cr fiilttåget 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 ilfv er fiistningrtrua i Fmnkri ke,
Italien, B,ysslrwd , Tyskbnd, Belgi en och Ned erliinderna. Det !Utta
italienska fiiltartilleriet. Bryggslagning med pontoner r~fj c rn cylindrar .
Tnmsportab el j em vHg . P atronmag:tsin med rcpet.itionsm cka nism fijr
.Mr~n sr~rg e v iiret. Nyheter i I\.rnp ps la vcttkon slrnkti oner Om fabrikation
af dy nami t Nyheter i pcrkussioustii ndrörcns konstruktion N ~tgaut's
förb ilttring i lm mm r~thddniugsrne kani s m c n för geviir. Torpe do -m In fartyge t Polyphemus. Tyslm pcrknssionstiindrör. Telefon en i infa nt er iets tj cnst Upplysning af kus te r medelst elektri citet. Ett nytt
artillerir egemente i l'l.umiin ieu. Wilhelmsha fen . Transpor tabelt dynamitfabrik. Framstfillning af nitroprep arater, Apprll'at för optisk
telegrafering. De nya befiistuingarn e vid Citdi z. Undmjord iskt te legrafniit i Tyskland. Krigsarchiv i Tyskland. Sjlimineförsö k i E ng land. J ernbautåg sllrskildt afsed t för krigsilndrtmål. Engelskt projekt till pansarfartyg . Om bestiimm a ndet at qv ilfvet i ni troglycerin,
dyn a mit etc. Om anviindaud et af elektrisk belysning :\ de tyska
bangårdarne . Försök med hvalf af j ernplåt. Tripolith.
Hctnsa, 14:e llliftet. H a mburgs in k ildc i tull föreningeu. Franska ha mnarb eten. Tyska Lloyd. Kinas skeppsfart. BetydPlsen af
de olika engelska fl aggo rna.
D:o, i5:e hliftet. Stål såsom materi el för skeppsbyggurtcl Snabbångaren Elbe (17 knop). Tyska j ernskeppsbyggeriets ståndpunkt;
Värdet o ~h betydelse n af pan sr~rfartyg for tysk a marin en.
D:o, 16:e häftet. Korresp ondens angående trilångares hopstötning. Kanr~ltnnneln .

D :o, 17:e biiftet. Korrespond ens angående två ångares sl'lrntn1lnstötning. Styrbord och babord. Cap Verds ·öarnes klimat.
D:o, 18:e häftet. Sk.e ppsbrott pil tyska kusten 1880. Pröfning
af jernplåt för skeppsbyggn ad.
D:o, 19:e hii ftet . Fowle 's internatione la sign alsyste m.
D :o, 20:e hiiftet. Tidkulan i Amsterdr~m . Tullviisendet i Spanien.
Tontalet af furtygen tillhörande olika fra uska hamnar. Great Eastern
D:o, 21 :a hiift et. Telegmfisk förbindt'ls e med fyrfiutyg. Signalering på sjön . En intressant bergn ing. Silltunnors storlek. Fartygsmodeller. 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 .Institutio n
3:e häfte t 1881. UudenätteJs er frun sjr•n, o~;h lmndelns skydd und~r'
krig. Att skydda byggnader för blixten. Optisk signalering. Beridna skarpskyttar . Ett nytt &ystPm af hydraulisk framdrifuing . En
s~.udie af o.perationern a å polska lnigsskädeplatsen. Tjenstgiiring en
for en batalJonsadj utant vid tyska armeen. Kriget mellan Chili och
Peru. General Skobeletfs instruktion för ·s triden vid Geok-Tepe.
Bokaumiilan .
TelegJ'apl dc Jmwnal, 12:e häftet, 1881. Mol ecularmagne tism . Förbiittrad elektromotor isk maskin. Vy!e's förb!ittrad e ljusledare. Nytt system fc\r elektriskt ljus i London. Notiser.
D:o. 13:e hiiftet. Fullers spegel-signal -galvanomete l', Ny aleklrisk lampa. Pneumatisk klo cka. Modifikation af Wheafstone' s mikrofon 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-elek triska maskiner. Om elektriciteten~ refraktion. Ferguson's och Kempe's automatiska registrerings stämpeL
D:o, 1C:e bältet. Brooks' telegrafsyste m. Om elektrisk refraktion. Fletcber's patenterade striickblock. Ritning till ett telegmfkabelfartyg. Telefon pertu rbationer. Molecularma gnetism. Bestämmande 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 telefonmotta gare . Elekll'iskt ljus ombord
pA fartyg, å jernviigar, i fyrar m. m. Muirhead '&och Hopkinson's elektriska 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 und ersökuin g. Elektriskt ljus i fmn ska fyr~r. Arkt1 sk
. ·
N tt ortab elt batteri . Telegrafisk förhmd else med
te legra fl mtiJ.
Y P '
'
.
.. .. .
, .
.
fyrar.
Selenium-fotofon utan batten. ~orbattnng. a kom~a.soen.'
Om t elefonströ mmames styrka.. Int ernatwnel 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. Ber edning af kol och grafit fM elektrisk~ iindamål. . Sux s
·,'• telefonen · Tryckmng
af mu~tk met el c f on-appara, t .· Fo"rb'ittri11g
'
·
deist elektricit e t.. El ektriska kablar.
D.:o, 2(\:e hiiftet. Elektriska exposition en i P~ris. M. Bjerknes
experimenter.
Uppskrifningsupparat f.dr sp egelst.gnal et:· Elektrisk
iw:nrnunikation med fyrar. Ny elektrisk j ernviig 1 Berhu. Telefon.iedare så.som åskledare. Elektriskt ijus ombord p å fon-tyg. Nya elektriska lampor.
.
··
.D:o, 21:a hiiftet. Elektriska expositionen i P~ris. En n~ dy:1a.!llO 1 J·t · ]· askin H erz 's telefonsystem. Elektnsk kommnmkatJon
-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 bogserb åt .
D:o: hiift. 1 (2:a serien 1881). Förblittring å eldst~d er för ångpannor. El ektrisk induktion genom varierande tryck l<ullbordand el

af Erldyston e'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 hasti ghet. En båt fmmdrifv en af elektn cJtct. Alhgatorläder.
D:o, hii ft. 3 .

G am b ee 's zerom olot· .

0

A De"panneexplosion i Penn-

sylvani en.
.
D·o hiift. 4. Explosiva hlandnmgar. Notiser om ångpannor.
. '
Att bevam
kautsch n1<rör u n d er va tt en. En siikerhetsventil å ung pannor. Komprimera dt bomullskrut.
.
D:o, hiift. 5. Goffney ångpanne~xploswn. Kopi eringsapparat.
Ny slags gevi\rsstock . Maiche's tmtten.
D:o , hiifL. 6 . T e lefonens hi storia .
D· o hiift. 7. Om luftvexling i större lokaler. 'l'orpedoiingaren
Alarm: ' Mr Lawson 's ångpann eexplosionförsök.
El ektriska för~i\k
.med kopparmalm. Hemligheten af att kunna flyta liat. Auleckmngar rörand e ångpannor. Hiirdning af stål. ·
.
.
D:o, h ilft . .s. Optisk dynamomt"ler. Ant eckuwgar rMande ång.
pannor. Nafta lokomotiv.
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D:o, hiift. 9. Kri gsfolk för Rj ötj enst. Pro visiouel stympparat.
Rak ettorp ed o. Eldsvåda uppkounnen af felaktighet vid elektrisk
ledning.
D:o, hiift. 10 . Å ngbarkass m ed ny , ]ags maskin. Fontains elektri ska batteri. Aibryt a udc af en å ngskorsten å en am erikansk åugbåt. En man ilödad af en elektricitelsma skin. Signalklockor för
Eddyston<"S fyrtorn.
D:o, hiift. 11. El ehriska kraftma ski n er fr ån exposition en i Paris: Notiser angåend e ångpannor. E n miirkv iirdig explo sion fömnledd af blixten. Ångp ann eexplosion. Elektri; ka j ernvHg en vid GrossLi cht erfeld e. Lysand e boj. Portab c·lt el ektriskt batt eri fi>r m edicinskt iind a m:\1. Vat te nkraften vid Niagnra.
D :o, hiift. 12. El chri slm ex position en i Paris. D en feniska
helv etesmaskin en. Fram s l ~ g i byggande och uppriggand e af båtar.
Had y's p orlaLla hatt~?ri. Pannma''anal en.
D:o, hiift. 13. An teckniu gar o m ftn gpannor . Elektriska exposition en i Paris. Elektrisk flygrna ~ kin. Comb ett e's so lur. Två offi·cernre dödad e vid · en min explo sion i Newport. Delafield's galvaniska batteri. Lnkin 's telefon. En elektrisk storm på ha f vet .
D:o, hiift 14. Ån gpanneex plosion i do cka . Försök med el ektri skt ljus för t orp edofijr; 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 ångm askin ~pi s ton. Ny ångare f<tr Oregon. Fontaine.Jokomotivet. Invcntioner inom ingcniurvlisendot. Absecom's fyr. Uttorka'lde af ett
triisk i Holland. Prop ell ern s hi storia. 'l'ehnnntepec -skep ps.j emvligen.
Antarktisk is.
D:o, h>ift. 16. Anteckningar om ångpannor. Noti Eer om ångmaskiner. Skilnauen mellan smUltbarhet och sm;i]tpunkt.
D:o·, hiift. 17. Anteckningar om ångpannor. Nya instrnmenter
för lininlritning. Velo cip edbåt.
Revue d' A1·tillC1"ie, J u ni 1881. Artill erioperation er i Kaulmsien. Tilliimpuing af kapten Siacci's metod å projektiler af olika
form er. F<>rs<tk med perku ssionsrör i Italien. Några tankar om det
vanliga beliigringskrigct. Tyska artill eriet. FöTsök me d land sviigs·lokomotiv i Berlin. J emf,,rclseskjutniog i Wi en. Krupp s ku stkanoIi er. Skjutning uuder va ttnet. Rysk a f;iltm•trsare .
D:o, Juli. Artilleri op eration er i Kaukasien. Några b etraktelser
öfv er direkt skjutning. Nya upp lysningar om tyska artillerimaterielen. En fran sk officers dagbok under exp edi tion en i Tonis . Tyskt
fot·· · och kust.arlilleri. Olyckshtindelsen i Graudenz. Sprängning af
en proj ektil ombord å skolfartyget Mars. D e n nya engelska 43 ton8
bakladdningskanoneu. J e mföt·elseforsö k mell an Hotchkiss revolverkanon
creh.. Norcleut'elt -Palmcranlz kul:>prnta. Ö3terrikiska beUg r i ug s kanon~r
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Artilleri- och iuge uiurskola i Rumänien.
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Nekrologi:

ge neralerna Charon och Uchatius.
D:o, Augu sti. 8tudier riim nd e gran atkartescher. Fältöfning (linfall och fö r8var a f Alexan dria) i Augusti 1880 . Nya granntkarteBcher
och ny;\ brandtrör för schweiziska fiiltartilleriet. Franska sällskap et
för vetenskapernas fram åtskrid a nde. L ampa fiir optisk telegrafering·
Om beräknin g af ballisti ska eleme nter. Om an vitndande af bomullskrut för att gUra kanon er ob rukb :u-a. Sp rängning af e n Pallisers kanön. l'tappo rt från kulsprntekom missionen. Öfningar i f:istniugsfUrsvar. Patroner af bomullskrut . SkjutfUrsök i Sverige medlöjtnant
Lid mans öfningsrrrojektiler.
D:o, Septe mb er. Anteekningar r öra nde den speciela fr estning,
för hvilken refllad e skjutvapen äro utsatta till följe af proj ektilens
rotation. Tyska artilleriets organ isation . D e fUrulim sta rön so m
inom österriki,;ka artilleriet blifvit gjorda unde r 1880. SkjutförsUk i
Tyskland med kartescher. Förlindringar inom engelska artilleriets
organisation. Belgiska artilleri ets sammansii ttning. Bulgariska artille riels sammansättnin g och trnpp ern ;tS bevä pning. En komite i Dan mark f<>r utredande af frågan om repet itionsskjntuing. P ortugisiska
artilleriets sammansättning. l'tumfiniska artilleriets organisation. Om
ordn aod et i Schweiz af en depo L för tillverkning och fUrvaring af
amm unitio n.

Revue Maritin1-e et Colon:ictle, Juli 1881. The Sharpee
amerikansk båt. Notiser om engelska kolonier. Om hafsfisket. Minnen f:·ån Madagaskar. F lotta n und e r grekiska frih etskriget . K om 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!. sjökrigsakademicn. Notiser om engelska kolonier. 8tudier öfver sjöstrid er under 1860 - 1880. E ~:gelska ma rinen s budget 1881-1882.
Korvetten Doterel's explosi o n .
Engelska fla ggorna.
L on don.
Sveuska flaggan. Ryska kl'y ssarn e Dm e tri-Dom,koi och WladimirMonom ach. Notiser om tyska marin en. ltalienska kryssaren FlavioGioia. J r1pans hand el och sjlifart. Amerikanska exp edition e n afse d d
att upps<ika Jeanette.
D:o, SeptemLer. L exikon öfve r italienska flo ttans pansarfarlyg.
Studie r Ufver sjöstri:lermt 1860- 1880 . Notis~r ri\raud e fyra r, sjö märke n, !Jojar och ljud signaler. T onlon 's redd och dess försvar.
Sjö miins militiira uppfostran. Notiser om engelska koloni ema.
D :o, Oktober. J em för else ölv er räkenskapernas föra nd e. Kong!.
sjiikrigsakademien 1778- 1783. T onlons redd och dess furs var. Stnllier i•fver hindouiska lagen. lbfsfisket. Ön Tematangy. Tnb med
vatte upas~ . Lexikon i'lfver s pan slm, porl ugi si,;lm, greki ska , holl iindska, dan ska, sve nska och norska flottornas pausarfartyg . Sandwichs-

öarna. ~ranslm h yssare n I'Iphigeni P. Avisolingarne La Chimere och
'
FräLe Pluv1 er. Engelska kryssaren lmp eri
· euse . 'l ' ern'b le ' s p l atar.
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.
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ya a e . omen. 1 elrgrafiska b estiimmelser a f longitud en i Atlantiska oceanen. Un derriHtelser fUr sjöfttrnnde.
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P_rop ellrar. Engelska rit dduingssHII skapet . Fö rkortni ngarna af ben ä m_
m ngama för mått och vigt.
D: o, Au gthti. Lista öfver ut evarande fartyg. Redogörelse öfver
Kron~ta d ~ marir_rbibliotek fUr 1880. Sjötak tik på öppna hafvet. Öfversvummngen 1 Kronstaclt den 7 November 1824 Ryska krigsfa rtygsb~'gg n ade r uneler loppe t af de sista 25 åren. Om naft.ans upphettmn g och m1;j\igheten alt bevam träfartyg ge nom dess användand e. l'tapporter från utevarande fartyg . Fartygstyper för svenska
fl~ttan . Pansarfartyg för Grekland.. Minfartyget Li ghtning. Olyckshaudelseu på p a nsarfartyget Monarch. Spriingning af en 7 tums
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Augusti 9
«

12.
15.

Santmandrag af kongl. bref, generalorder
m. m., utgångna från kongl. sjöförsvarsdepartementet.
1881.
Augusti l.

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 korvettell 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 angA,errd"e kot och utredning meddelas, derefter lägges kanonbåten i l:a beredskap och sUilles under militärche-

«

«

fens order.
Medgifvande att. dockan å ga lervarfvet får begagnas af
enski ldt rederi tillhöriga ångfartyget Linne.
Bifall till kommendörkap t en Engströms und. ansökan
om se~ veclwrs tjenstledighct från den 8 Augusti för

«

2

«

egna vigtiga angelägenheter .
Å korvetten Bald er skola kommenderas ytterligare två
underllijtnanter utöfver besiittuingslista n.
Kommendörka pten Schönmeyr skall under kommend<ir·
kapten Engströms tjenstledighet bestrida chefsk;; pet för
underofficerspe rsonalen, och må chefskapet för mindepartementet under tiden bestridas enligt vadschefens

«
«

«

bestämmande.
Underliijtnant G. Lagerstedt skall placeras på Stock·
hohus station från deu l Januari 1882.
under före3tåeude ex6. Chefen å korvetten Balder skall
pedition anställa förs<ik med af Kougl. Örlogsmannasiillskapet föreslagen tvättmetod med sodasalt och sedan
derom rapport era till Kong!. :Marinförvaltningen.
Kapten Hallström skall från den l Oktober tjenstgöra
" såsom adjutant hos öfverkommend anten i Carlskrona

«

«

«

16.

«

17.

«

18.

«

19.

«

«

«

«

«

«

«

«

3.

efter kapten Puke.
11 kl. 9 f.m. inträffa vid
9. Ångfartyget Sköldm ön slinll den
Drottningholm och ställa sig till H. M:t konungens order,

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.
Skeppsgossebri ggarne skola före m~nadens sl ut uppläggas, men «af Wir~en• tills vid11re stå till militärchP.fens
order för gossarnes öfningar i sjömanskap.
Kommendör Ulner har upphört att ·vara chef och kapten A. P. Lilliehöök sekond på fregatten Yanadis.
Rustningsorder för en eskader, bestående af frP.giltten
Vanadis, korvetten Balder och kanonbåten Skuld, som,
under beflil af kommendör F. W. von Otter, skall öfverföra 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'
mendörkaptene n och ridd. A . L. Broberg.
attningen
militärchef:~bef
bestrida
skall
Ulner
Kommendör
i Stockholm under den tid konteramiral Lagercrantz,
under konteramiral Virgins tjeustledighet, bestrider dennes befattning.
Korvetten Balder skall för förestående expedition forses med 2:ne salutkanoner, hvartill skola användas 2:ne
>~f kommendörkap ten Engström till låns hembjudna antitorpedokanonm · j emte 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 framdeles från den l April till den l Oktober.
Uppfordrade båtsmän skola hemförlofvas så tidigt, att
tjenstetiden om möjligt ej öfverstiger 4 månader för mdelningen och 12 månader för roteringen.

-

-
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Kommendörkapten N. A. Fischerström skall inimilas t il~
1
tjenstgöring vid Carlskröna militilrdepöt ntöfver det
stat faststätda antal regementsofficerar e.
17. uD. KK. HR. !<ron prinsens och kronprinsessan s förmiilningsdag skall högtidlighållas på slitt för salut- och pa-

13.

Sept.

Oktober ,6.
«

«

. . ..
.
raddag lir f<ireskrifvet
Kommendören G. A. Indebetou skall bestnda nuhtnrchefstjen~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. kronprinse ns 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.
Kommendörkapten O. R. Nordenskjöld skall inkallas till
tjenstgöring vid militiirdepoten i Carlskroua i stiillet för
komm e ndörkaptenen N. A. Fischerström.
Kommend01·kapte n O. Lagerberg skall bestrida chefsbe fattningen vid mindepartementet i CarlsJu-ona från d e n
1 Oktober o ch under den tid kapten Y. N Christiersou
~r förhindrad att niimude b efattning utöfva.
'26. Fastställelse af förslag till •Ledning vid fiiltbefHstuingsarbe tens 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 benådats med svärdsmedalj en
Lujtnant Suudstrom skall efter fregatten Vanadis återkomst. till Carlskrona snarast m<1jligt afpollettera~.
19. Fregatten Vanadis och kanonbåten Skuld skola afrustas,

10.

«

23.

«

«

«

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.

«

Oktob~r 3.

lugelman.
Kommendören, frih. F. W. you Otter skall d en 11 Oktober nedhala sitt pli fregatten Vanadis blåsande befiils-

4.

te.ckeu.
Bifall tilll löjtnant Kilmans underd. ansökan om 2-f månaders utrikes tjen~tledighet för helsans vårdande.

7.

«
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F~\ststHllelse af modell till uniformsknappar för gemenskape n vid lots- och fyrstaterna.
Kapten Srnit.h skall fortfarande vara chef på ångfartyget Sköldmön i stiillet flir kapte n Lidman, som till följe
af annan tjenstgöring från chefsb efattningen afgär.
Bifall till kommendörkapten Kall es och löjtnant Hjulhammars ~nderd. ansökningar on\ utrikes tjenstledighet,
den förre under 4 månader, den senare under 6 måna-

der för hel sans vårdande.
Instruktion för chefen på kanonbåten Gunhild , kapten
G . J. Sjöberg, att liinda till efterrättelse under förestående expedition .
Öfverdirektör Sv ensson beordms iusUilla sig i Stockholni
senast d en 24 Oktober för utöfvandet af öfverdirekWrs-

embetet.
12. Tillstånd fiir löjtnant en 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 und erliljtnauts uniform .
Korvetten NorrkUping skall, efter afslutade öfningar
20
med exerci sskolans man skap , 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 g e neralordern n:o 221 den 31
«
Maj 1879 skall vid hvarde1·a af flottans stationer bildas
en undervisningskomm ission, bestående af militärchefeu,
en regem e ntsoffice r samt chefen för den skola ärE'ndet
rörer, under ledning af chefen för flottans militärpersonal; till ledamöter af dessa kommissioner beordras kommendörkaptenerca af Klercker och Osterman .
26. l{apteulöjtnauten och ridd. Cmme1· inkallad attfrån den
l November tillfiilligt tjenstgöra i sjl\fl\rsvarsdepartem entets kommandoexpedit ion.
97. Underlöjtnanterna Hamilton, Goldkuhl, Brandt, Gjerling
Rosenblad, Braman, Natt och Dag och P eyron skola
placeras på Cadskrona station .
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