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K. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag 
1876. 

Åminnelsetal. *) 

t 
Under årets lopp hedrad med K. Örlogsmanna

sällskapets förtroende att vara dess sekreterare är det 
. d ' 
l ag, första gången, jag har att fullgöra det i sanning 

svåra men hedrande uppdraget att, inom sällskapet 

på dess högtidsdag, söka, på ett saknaden och minnet 

värdigt sätt, tolka de mäns lefnad, hvilka under det 

nu förflutna arbetsåret, lemnat det jordiska och på så 

sätt för alltid bortgått ur våra leder. Ja; mine her

r:r, äfven på denna högtidsdag hafva vi att egna en 

gard åt saknaden och minnet, enär tvenne af K. Ör

logsmanna-sällskapets medlemmar blifvit under det för

flutna arbetsåret af den obeveklige härjaren för alltid 

bortryckta ur vår krets. D esse äro: . 

:redersl.edamoten af K. Örlogsmanna-sällskapet, f. 

d. v1ce amrralen, kommendören med st. korset af K. 

Svärds-Orden m. m. Salomon Mau1·itz von Krusenstierna 
samt ' 

Korresponderande ledamoten af K. Örlogsmanna

sällskapet, f. d. kaptenen vid K. flottan m. m. Folke 

Adolfsson Palandet·. 

*) Af sällskapets sekreterare kaptenen och ridd. G. af Trolle. 
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Ej blott för dem, som stouo dem närmast och in

om detta sällskap, bar dessa mäns bortgång ur tiden 

väckt stor salmad och sorg, utan äfven inom vidare 

kretsar har förlusten af desse män varit särdeles kän

bar. Den förre bortrycktes visserligen i lifvets afton

stund efter väl slutad verksamhet i det allmänna lit
vet, då enligt naturens ordning, han hvarje ögonblick 

kunde vänta sin hädankallelse, men dock kom slaget 

plötsligt, ty, lätt berörd af tiden, var den gamle Sl:årige 

vice amiralen ännu samme ståtlige man som fordom, 

ännu fans kraft i armen och blixt i ögat. Den nya 

tidens män blickade med vördnad upp till den gamle 

erfarne sjömannen, de älskade att se honom ibland sig 

denne veteran från svunna tider; denna värdiga före

bild af utmärkt örlogsman, undersåte och fosterlandsvän. 

Den sednare bortrycktes i sin mannaålders bästa 

kraft. Hans kunskaper, förmåga och arbetssamhet ha

de redan blifvit uppmärksammade, hans nit och talan

ger på många håll tagne i anspråk; och en lysande 

bana hade nog säkerligen blifvit hans lott om ej döden 

så plötsligt lagt sin kalla hand på hans hjessa. 

Se der i korthet hvarföre båda dessa män af os.s 

oeh så många saknas och begråtas. 
Sant är att de hafva personligen bortgått ur tiden, 

men hvatl som ej fort skall bortgå ur tiden det är 

minnet af båda dessa män. Det äJla och goda de här 

hafva gjordt, hvad nyttig verksamhet des2a män, ledde 

af ett aldrig slocknande nit och af en brinnande foster

landskärlek, hafva utvecklat inom sitt kall och detta 

sällskap, och hvilket vi i våra minnesböcker anteckna, 

skall städse såsom ett manande och efterföljansvärJt 

exempel tala till kommande slä;jten. 

1 
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Salomon Mauritz you Krusenstierna. 

»J ag mins dig vill på din kommandopall» . 

»När stormen lekte vildt omkring din hjessa», 

»Och yrande sig hiifde vågens svall » 

»Fram mot ditt skepp, som hiiga segel pressa~>. 

»D u stod der sjelf så trygg, så klok, så kall!» 

"Och manligt skön du syntes mig ockslb, 
»Just enkom skapt att pli ett däck befalla», -
»Obrottslig lydnad fordrande som få,, 

"Men lätt likväl och villigt lydd af alla» -

»H vem ville ej för dig i elden gå?» 

»Men fred en ostörd herskade i Nord:» 
»Ej nägot offer kräfdes, ingen }Jlödde» 

»För pligteus bud vid ditt kommandoord,» 

"Ditt hjerta dock för flaegans heder glödde">> 
»Den var dig kär liksom din fosterjord.» 

»Och till hvad haf på klotet du den bar,» 

»Den aktning vann, och furdes »med den iiran,» 

»Högt hissad, slikert fäst, beständigt klar,» 

»Så tydde du den svenska sjömansläran» 

»För dem dig hade kär, som barn sin far!» 

»När åldrig vorden dn i hemmet satt,» 
»Af trogna fränders, vilnners ömhet värnad» 

»Mot lifvets stormar - hvilken dyrbar skatt,» 

»Dig bragte minnet än från lyktad härnad l» 

»Hur friskt, hur ungt ljöd tln ditt glada skratt!» 

»I sah<Iad nu sig kiirleken förbytt,» 

»Seglatsen slutat, du har hunnit liamnen,» 

»Och glansen ur det klara ögat flytt,» 
»Men anden fri och glad, ur kalla famnen» 

»Liksom ett segertecken höjs på nytt.» 

»Haf tack du gode gamle - sof i frid !.o 

.»Du glömmes aldrig af de blåa gossar" 
»Och mången vän har gömt din bild sli blid!» 

»Hur lifv'lt vexlar, ej den länken lossar» 

»Ur minnets gyllne kedja - någon tid.» 

3 
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Så ljöd den vackra minnesrunan vid Salomon von 
Krusenstiemas g,.af, och med hvilken vi här våga in
leda den ofullkomliga minnesteckning, som vi kunna 
göra öfver den bortgångne. Den höge författaren af 
denna minnesruna, och som sjelf seglat under den hä
dangångnes flagga, gifver oss återigen här i poesiens 
glödande språk en sann och lefvande bild af den gamle 
vice amiralen, :sådan han var i sin mannaålders och 
ålderdoms dagar. 

Salomon Mauritz von Krusenstiet·na föddes i Carls
krona den 27 N overober 1794. Hans f o räldrar v oro 
konter-amiralen Mauritz Peter von Krusenstierna sam t 
dennes fru, grefvinnan Beata Charlotta Horn af 
Rantzien. 

Son af en framstående sjöofficer, och med en na

turlig böjelse för sjölifvet samt uppfostrad under de 
yngsta åren i en sjöstad, der flottan hade sin hufvud
station, var det naturligt att elen sjömilitära banan 
skulle vara den som af den unge von Krusenstierna skulle 
beträdas och med förkärlek omfattas, och vi finna ho
nom ock innail fullt uppnådda 13 år vara antagen som 
kadett vid K. krigsakademien. Efter behörigen afslu
tade kadettexpeditioner och aflagd officersexamen blef 
von Krusenstierna den 25 Juni 1811 befordrad till Ull

derlöjtnant vid örlogsflottan, således vid en ålder at' ej 
ännu fylda 17 år. 

Den tidens sjöofficersbildning var kort, det var än
nu de gamla segelfartygens och slätborrade kanonernas 
tiu, af teorien var nog att kihma grunderna i naviga
tionskonsten, fartygsmanövern samt artilleriet. 

Hufvudsaken för sjöofficeren var att utbilda sig till 
den praktiske sjömannen, som förtrogenmed hafvet väl 
visste att när så påfordrades framkalla dessa under 
ett händelserikt och pröfvande sjölif förvärfvade egen
skaper af mod, ihärdighet, beslutsamhet, vilje- och . 
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handlingskraft. Med en brinnande håg och intresse för 
sjölifvet blefvo och dessa egenskaper i hög grad hos 
von Krusenstierna förvärfvade under hans många och 

långvariga sjöexpeditioner. 
1813 börjar von Krusenstierna sin tjenstgöring till 

sjös som officer, i det han kommenderas på fregatten 
11 Camillaa, expedition i ändamål att öfverföra trupper till 
Pomern, konvoyera handelsfartyg, samt att sedermera 
kryssa i Nordsjön. Under denna expedition öfverför
des excellensen Adlercreutz med stab till nordtyska 
armen. 1814 kommenderas von Krusenstierna som offi
cer på fregatten "Euredice", under blokadexpeditionen 
mot Norge samt bevistade under denna expedition, i 
egenskap af adjutant hos befälhafvaren öfver flottans 
landstigningstrupper, landstigningen vid Kragerö och 
fästningen Fredriksstads intagning. Under de påföl
jande trenne åren är von Krusenstierna i egenskap af 
medkommenderad officer utkommenderad på expeditioner 
dels till aflägnare dels till våra närmaste farvatten. 
1818 befordras han till löjtnant vid örlogsflottan, och 
påföljande året vid 24 års ålder mottager han sitt tör
sta befäl under en kustbevakningsexpedition på logger
ten "Alerte". Under åren 1821--23 är von Krusen
stierna återigen kommenderad som officer på korvetten 
~<Jarramas" under en expedition till Medelhafvet, som 
varade under den för våra förhållanden ovanligt långa 
ticlen af 19 1t2 månader. 1824 utöfvar von Krusenstier
na sitt första sekondskap, samt blir samma år befordrad 
till premierlöjtnant. 1825 låter von Krusenstierna fö~
hyra sig som styrman på försålda skeppet ''Tapperhe
ten", expedition till Columbia. Under åren 1827-1832 
är von Krusenstierna nästan hvarje år till sjös, dels 
på kortare, dels på längre expeditioner. Under. dessa 
expeditioner är han ömsom kommenderad officer, öm-
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som sekond och chef, och 1828 befordras han till premier

löjtnant i 1:a klassen. 
Efter att som chef ytterligare varit kommenderad 

på fem sjöexpeditioner, af hvilka en till aflägsnare far

vatten, se vi von Krusenstierna, som lmder tiden hun

nit kommendörkaptens-värdigheten inom flottan och 

hugnats med riddarevärdigheten af K. Svärdsorden, 

erhålla sin konungs förtroende att vara chef å fregat

ten "Eugenie", som 1846 beordrades att afgå till Medel

hafvet. Detta förtroende var så mycket större, som 

d. v. H. K. H. prins Oscar, nuvarande H. M:t konun

gen der ombord gjorde sin första expedition som 

officer. 
Det var under dessa talrika sjöexpeditioner och 

uteslutande ombord i svenska örlogsfartyg, som von 

Krusenstiema hade utvecklat sina. af naturen medfödda 

sjömannaanlag, och i så hög grad förvärfvat omdömet 

om sig att vara en utmärkt sjöofficer d. v. s. ej blott 

sjöman utan äfven en förträfflig befålhafvare, som med 

alvar, humanitet och jemnhet i lynnet förstod att göra 

sig ej b-lott åtlydd utan äfven älskad af sina under

hafvande. 
Detta länder ej blott von Krusenstierna till beder 

utan äfven den svenska flottan, som, i sin ringhet, dock 

inom sig kunnat skapa en sådan man. 1847 befordras 

von Krusenstiema till kommendör vi(l K. M:ts flotta. 

Men ännu större förtroenden och utmärkelser skola falla 

von Krusenstierna till del. 
Under Sleswig-Holsteinska kriget 1848-49 är 

von Krusenstierna det forstnämnda året chef å fregat

ten "Desiree" expedition i Östersjön och Öresund, samt 

det sednare året å samma fregatt eskaderchef öfver den 

i danska farvattnen då kryssande svensk-norska eska

dern. Efter att 1850 blifvit befordrad till konter

amiral och 1853 till kommendör af K. Svärds-Orden 
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hissar amiral von Krusenstierna sistnämnda år för för

sta gången sin konter-amirals-flagg ombord på linie

skeppet "Carl XIII" såsom chef får en utkommenderad 

svensk-norsk eskader bestående af 8 svenska och nor

sh fartyg. Till denna eskader slöt sig danska linie

skeppet Dannebrog, som omkring en månads tid stod 

troder amiralens order. Det var i denna eskader som 

d. v. ~· K. H. prins Oscar tjenstgjorde som flaggkap

ten. Aret derpå gör amiral von Krusenstierna sin 

sista sjöexpedition. Det var u11der detta år som kriget 

mellan Vetsmakterna och Ryssland hade utbrutit. Sveri

ge hade under detta krig förklarat sig neutralt, och 

till stärkande af vår neutralitetsförklaring utbeordrades 

en svensk-norsk eskader att kryssa i Östersjön. Denna 

eskader utgjordes å svenska sidan af linieskeppen ''Carl 

XITI u och" O&cara, fregatterna 11 Desiree 11
, "Eugenie ", ång

k9rvetterna 11Gefle", ''Thor 11 och "Orätldu, samt briggen 
11Nordenskjöld'', och å norska sidan, under amiral Hessel

bergs befål, at fegatterna liDesideria '' och uFreja", korvet

ten "Nordstjernan" samt ängkorvetten uNidaros 11
• Öfver 

denna förenade svensk-norska eskader erhöll amiral 

von Krusenstierna förtroendet att vara eskaderchef. 

Under 'expeditionen, som varade från början af April 

till slutet af Juli, öfverfördes d. v. H. M. konung Oscar 

den I till Gottland, till hvilken ö förut en del trupper 

blifvit öfverförda af flottan. 
1858 förordnades amiral von Krusenstierna att vara 

befälhafvande amiral vid flottans bufvudstation i Carls

krona, med bvilken befattning ban fortfor till år 186i, 

då . han utnämndes till vice-amiral samt efter nådig 

ansökan erhöll afsked ur krigstjensten vid 67 års ål

der och 50 års tjenstgöring som officer. 
· Under en del af den tid von Krusenstierna ej var 

till sjös tjenstgjorde han under yngre åren dels som 

underekipagemästare, dels som chef för l:a matros-
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kompaniet, samt var under de sednare åren en längre 
tid kommendant i Carlskrona. 

Af öfrig verksamhet må nämnas att amiral von 
Krusenstierna deltog i 1855 års statsrevision, deltog i 

en komite for sjökadett-uppfostran samt var en tid 
detta sällskaps prooses. 

Af yttre utmärkelser hade amiral von Krusen

stierna: Kejserlig Ryska S:t Annoo-Ordens 2:a klas~, 

kommendörsgraden af K. Danska Dannebrogs-Orden, 

Storkorset af K. Svärds-Orden, Carl XIV Johans-me

daljen från minnesfesten 1854 samt riddarevärdigheten 
af Carl XIII orden. 

Här slutar amiral von Krusenstiemas offentliga 
bana som i allo varit hedrande och utmärkt. 

1829 ingick von Krusenstiema äktenskap med frö

ken Hedvig Margareta Lagerstråle. Efter att i 24 

år lefvat ett lyckligt äktenskapligt lif, välsignad t af 4 

söner och 1 dotter, drabbades han af den stora sorgen 

att förlora sin älskade maka, som år 1853 helt plötsligt 

bortrycktes af den detta år i Carlskrona härjande 

kolerafarsoten. Ännu en djup hjertesorg fick han erfara, 

då år 1857 hans enda älskade dotter genom döden 
skiljdes från fader och make. 

Sina sista år tillbragte den åldrige amiralen i 
Carlskrona, den stad som sett honom födas och der han 

utvecklat så mångårig verksamhet. Der satt nu den 

åldrige "af trogna fränders,' vänners ömhet värnad", 

lefvande i sina minnen och med oförminskade själs

krafter med varmt intresse följande det kära vapnets 

utveckling i sitt nya skick till dess döden kallade 
honom hädan den 2 sistlidne Februari efter en kort tids 
sjukdo:q1. 

Af vördnad och aktning för den gamle amiralens 

mmne slöto sig de på stationen varande officerare till 
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begrafningståget och öfvervoro den högtidliga begraf

ningsakten. 

Folke Adolfsson Pal:uuler. 

Folke Adolfsson Palander föddes den 17 1\fars 1835 

i Carlskrona. Hans föräldrar voro landshöfdingen öfver 

Blekinge län Adolf Arvid Palander samt hans hustru 

Carolina Thyselius, dotter till superintendenten vid 

Carlskrona stadsforsamling Thyselins. Af naturen ut

rustad med ett särdeles godt hufvud i förening med stor 

arbetsfömåga, håg och sinne för ett verksamt lif, be

stämde sig den unge Palander tidigt för den sjömilitära 

banan i det han redan vid 12 års ålder gör sin första 

sjöexpedition som extra kadett och är året derpå vid 

13 års ålder antagen som kadett vid K. krigsakademi

en å Carlberg. Hans snabba fattningsformåga och goda 

minne gör att han med största lätthet genomgår sin kurs 

vid krigsakademien och blir redan år 1852, vid ej än

nu uppnådda 18 år, utexaminerad som sekundlöjtnant 

vid K. M. flotta. 
Det hörde i sanning till ovanligheten att vid den 

tiden blifva vid så unga år officer, ty fordringarue för 

sjöofficers uppfostran hade redan då ej så obetydligt 

blifvit stegrade. 
1853 gör Palander sin första sjöexpedition som 

officer samt är under hvarje af de följande åren till 
1858 till sjös på svenska örlogsfartyg, dels under ex
peditioner till våra närmaste farvatten, dels till Medel

hafvet under en expedition för unga sjöofficerares ut" 
bildning i yrket. För att ytterligare förkofra sig i 

sjöofficersyrket och erhålla. en vidsträcktare erfarenhet i 

detsamma, än hvad våra egna sjöexpeditioner kunde 

erbjuda, ingick Palander 1858 uti K. Storbrittannisk 

örlogstjenst: 
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Den 10 Maj s. å. embarkerar han i Plymouth på 
engelska skrilfkorvetten '1Racoon"' Såsom en merit för 
Palander, som här förtjenar att framhållas är att han, 
redan efter 2 månaders vistande ombord, erhåller det 
stora förtroendet att få tjenstgöra som qvarterschef. 
Korvetten tillhörde först amiral Chads eskader, som 
eskorterade drottningen af Portugal till Lissabon, se
dan amiralen Lord Lyans eskader, som eskorterade 
drottningen af England till Cherbourg, samt sist kanal
eskadern och medelhafsflottan. 1859 låter Palander i 
Corfu afpollettera sig till skruftransportskeppet "Urgent" 
och medföljde detta fartyg till England. Återkommen 
till England embarkerar han å engelska skruffregatten 
"lmperieuse(/ samt tjenstgör der ombord som Löjtnant. 
Fregatten afgick till China, der den hissade amiral 
J one's flagga. Här fick nu P alander Wlfälle att pröf
va på en al varligare sida af örlogstjensten i det han om
bord å kanonbåten "Bustard" deltager i en expedition 
mot sjöröfvare på kusten af "Chusan" hvarvid 30 jun
ker dels brändes dels togas. 

Uti "Tahan-rohan-Bay" (Gula hafvet) går Palan
der året derpå ombord i hjulängkorvetten "Sampson'' 
samt tjenstgör äfven der ombord som löjtnant. Det 
var under denna expedition Palander som befälhafvare 
öfver "Sampsons'' hjulhusbåtar deltog uti armens land
sättande vid "Petangho" och i denna fästnings besät
tande, samt var sedermera såsom adjutant hos chefen 
för andra kanonångbåtsdivisionen närvarande vid inta
gamlet af "Taku" fästnings·.'erk. 

186llemnar Palander i Portsmouth korvetten "Samp_. 
son" och den engelska örlogstjensten. För sitt dtjlta
gande i kriget i China och för affären vid "Taku" er
höll Palander engelsk medalj med spänne. Året för- ' 
ut hade han blifvit befordrad till premierlöjtnant vid 
K. M. flotta. 

' 
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Palander hade nu genomgått en god skola och för
värfvat ryktet att vara en framstående sjöofficer. 

Året derpå 1862 blir han ock kommenderad som 
qvarterschef, på Sveriges törsta skruffregatt, den vackra 
"Vanadis", som detta år gjorde sin första expedition. 
1863 är han kommenderad officer å ängkorvetten 
"Orädd", som bland andra uppdrag äfven hade det att 
från Gottland öfverföra "Lapinskis" polska kår till 
Englaml. 

1864-65 är Palander återigen kommenderad offi
cer å fregatten "Vanadis" under en e~pedition till Nord
amerika och Vestindien, samt år 1868 tjenstgör ha.n 

k d • 't "J h E . " första gången som se on a mom orn o n ncsson , 
sedan han år 1866 vid flottans delning på 2:ne kårer 
blifvit befordrad till kapten vid K. flottan. 1863 tjenst
gör Palandel' som adjutant hos befälhafvancle amiralen 
i Carlskrona samt år 1866 som adjutant i sjöförsvars
departementets kommando-expedition. 1865 hade ~a
lander blifvit kallad till arbetande ledamot af K. Or
logsmanna-sällskapet, inom hvilket vi veta att han ut
vecklade mycken gagnande verksamhet. Han var nem
Iigen en tid utgifvare och reclaktör af sällskapets Tid
skrift samt sammanskref och ordnade större delen 

' af nu gällande reglemente för sjötjenstgöringen ett 
arbete som redan förut inom detta sällskap varit på
börjadt. 

1869 gjorde Palancler sin sista sjöexpedition smti 
sekond på kadettöfningsfartyget korvetten af Chapman, 
samt deltog i en af Stationsbefålhafvaren tillsatt kom i te 
i ändamål att uppgöra förslag till rekrytbildning för 
den del af båtsmanshållet som tillhörde K. flottan. 
Här vilja vi framhålla att en del af de åsigter som 
denna komite uttalar har numera blifvit en verklig
het såväl i afseende å rekrytbildningen som båtsmäns 
fördelande i sjötnansklasser och yrkesafdelningar. Re-



12 

dan här uttalar flertalet af komiterade och deribland 
Palander den åsigten: "att ej större antal båtsmän 
skulle finnas än hvad som behöfdes för flottans beman
ning, beräknad då till 2,000 man, samt att större de
len af vid stationen behöfliga handräcknings- och be
vakningsmanskap (polis) skulle fyllas af dels ordinarie 
och dels med för tillfället antagne arbetare. :Medlen 
för denna anordning skulle tagas af vakansafgifterna 
vid b å tsmanshållet." 

Båtmanshållets sättande på vakans utgjorde äfven 
under Palanders blifvande riksdagsperiod ett af de vig
tigaste målen för hans sträfvanc1en, och hvilken vigt 
han fäste dervid visas bäst af hans yttrande under 
1872 års riksdag "att båtsmanshållets sättande på va
kans är just nyckdn till en organisation a( vårt sjö
försvar." 

Dessa äro hufvuddragen af Palanders militära lif. 
Under denna tid har hans förmåga och skicklighet ej 
blott inom tjensten blifvit tagna i anspråk utan äfven 
utom densamma, ty han var dels direktör i Carlskro
na Filialbank, dels ledamot i direktionen för institutet 
för döfstumma derstädes samt stadsfullmäktig från 1866 
till år 1870, då han från sistnämnda befattningen på 
egen begäran afgick. 

Så mycken verksamhet och dervid ådagalagd ovan
lig förmåga hade ock allt mer och mer blifvit uppmärk
sammad. Äfven ett bland de största medborgerliga för
troenden ett samhälle kan visa blef honom gifvet, då han 
år 1869 vid 34 års ålder utsågs till ledamot af riks
dagens andra kammare för Carlskrona stad under en 
tid af 3:ne år från och med den l Januari 1870. 

Med Palanders utväljande till riksdagsman inträffar 
ett nytt skede uti hans verksamma lif. 
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Palander veta, vi var varmt intresserad för det 
vapen han tillhörde, hvarföre ock det var naturligt att 
flottan blef det hufvudsakliga föremålet för hans riks
dagsverksamhet. År 1866 sattes d. v. statsrådet grefve 
von Platens plan för en omorganisation af sjöförsva
ret i verket, och såväl personalen som materielen de
lades på tvenne kårer K. flottan och K. skärgårdsar
tilleriet, hvar och en med sitt anvisade verksamhets
område. En reduktion af såväl befäls- som underbefäls
personalen företogs och de som ej upptogos å de tven
ne ofvannämnda kårerna blefvo placerade på en s. k. 
Ny reservstat. Befälspersonalen inom båda kårerna 
bestämdes till 172 officerare och underbefälspersonalen 
till 227 underofficerare. Naturligtvis funnos åtskillige 
motståndare mot denna s. k. "delning", och en bland 
de skarpaste var otvifvelaktigt just Palander, som un
der sin riksdagsperiod nedlade sin energie och förmå
ga på åstadkommande af en sammanslagning af de 
båda kårerna. Redan vid sitt första uppträdande på 
riksdagen 1870 inlemnar han en motion "Om reorga
nisation af rikets sjöförsvar samt om beredande af me
del för en sådan reorganisations genomförande.'' 

P alander säger i inledningen till denna sin motion: 
"Sverige kan numera icke förvänta, att, i händel

se af krig mot dess mägtigaste granne, utan starka 
bundsförvanter förmå på öppna sjön med framgång 
bjuda fienden spetsen. Vår flytande krigsmakts hufvud
sakliga och snart sagdt enda uppgift i händelse af ett 
sådant krig blir, att verksamt bidraga till försvaret 
af de vigtigaste positionerna vid vår kust. Det är huf
vudsakligen för fullgörandet af denna dess uppgift sjö
försvarets såväl personal som materiel under freden 
måste beredas, och det är alltså den uppgiften man, 
vid organiserandet af denna del af landets försvars· 
krafter1 oafbrutet måste hålla i sigte." 
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"På dessa sanningar, hvilka numera troligen ej af 
någon på grund af alvarlig öfvertygelse bestridas, stöd
ja sig de framställningar, afseende organisationen af 
landets försvar, hvilka jag, lifligt öfvertygad om äm
nets trängande vigt, känt mig manad att här göra. 
Tidpunkten har dertill synts mig desto mera lämplig 
nu, då at den år 1866 påbörjade omorganisationen af 
K. M. flotta hittills endast föga medhmmits utöfver 
officers- och underofficerspersonalens placerande på olika 
kårer, hvadan det svåraste reorganisationsarbetet kan 
anses återstå." 

"Enligt mitt förmenande är detta förhållandet lyck
ligt, enär det derigenom ännu är jemförelsevis lätt, 
att vid sjöförsvarets nya organisation göra de större 
eller mindre justeringar, hvartill den om personalens 
delning redan vunna erfarenheten samt sednaste tidens 
förändringar i sjökrigsmaterielen kunna föranleda. 11 

''Det är ingalunda min afsigt att försöka ingå i 
undersökning om, huruvida K. M. flottas personals år 
1866 beslutade delning i tvenne kårer då den företogs 
var välbetänkt; detta så mycket mindre, som jag var 
en af dem, som om än af skäl något olika dem, hvil
ka i de officiela så kallade "Grunderna" anfördes, ön
skade delningsförslagets framgång. Men hvad som 
kunde hafva skäl för sig, då man ännu ansåg sjöför
svarets fasta militärpersonal - marinregementet - obe
räknad t - behöfva och böra utgöras af 172 officerare, 
227 underofficerare, 400 matroser och jungmän, 200 
kanonierer, 4,444 båtsmän och 280 skeppsgossar, eller 
tillsammans 5,723 personer, har dock icke nödvändigt
vis samma giltighet, ifall man finner att denna perso
nal bör reduceras· till föga mera än tredjedelen af nämn
da sammanlagda antal. Min afsigt med denna motion 
är derföre i första rummet, att söka åstadkomma en 
undersökning om, huruvida det icke, synnerligast för 
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landets försvar;'lkraft vore förmånligt, att i vissa delar 
betydligt förminska och, i sammanhang dermed, på en 
l>:år organisera sjöförsvarets stampersonal, till hvars 
11öjaktiga öfvande med deras nu varande antal de be
fintliga öfningsanslagen visat sig alldeles otillräck
liga." 

De åsigter, hvilka för öfrigt Palander framstäide 
i sin motion, och for hvilka han kämpade ej blott vid 
1870 års riksdag utan äfven vid de tve~ne öfriga han 
bevistade, v oro: inskränkning af officers- och under
officerspersonalen samt stammen, hvilken skulle tagas 
af landets kustbefolkning, på det att personalen med 
de inskränkta öfningsmedlen måtte kunna hållas full
ständigt öfvad och t j enstduglig; a t t kanonier kåren j e m te 
båtsmanshållet, hvilka han ansåg ej munera motsvara 
de dermed afsedda ändamål skulle indragas; att stations
och varfstjensten samt redovi3ningsväsendet borde i 
följd af den fasta sjökrigspersonalens reducering för
enklas. 

I följd af denna sin motion tillsattes af riksdagens 
båda kamrar ett särskildt utskott, der Palander in
valdes som ledamot. Inom såväl detta utskott som in
om kamrarne kämpades heta strider i sjöförsvars frågan, 
och hvad man än må hysa för åsigter om behöfligheten 
och nyttan af de reformer Palander ville åstadkomma, 
kan man ej annat än skänka honom en varm beundran 
för den talang och förmåga han här utvecklade för 
sina ideers försvar, och Palander skall alltid framstå 
i flottans häfder som en af de kämpar, som ärliga 
stridt for detta sjunkande försvars intressen, om qck 
ej alla hans ideer kunnat af fackmännen delas~ 

Hans åsigter i afseende å sjöförsvaret lyckades ej 
denna gång vinna pluralitet inom båda kamrarne, men 
året derpå afgifver han åter en motion i samma syfte. 
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Vi kunna ej här följa gången af dessa Falanders 
sträfvanden, utan inskränka oss endast till att anföra 
att det vigtigaste, neml.: de båda kårernas återförening 
till en, blef en verklighet år 1873. 

Om materielen hade Falander den åsigten att vårt 
kustförsvar skulle nästan uteslutande utgöras af snabb
gående, opansrade, större och mindre minfartyg. 

Dessa åsigter om materielen förfäktade han ej blott 
vid riksdagen, utan äfven efter slutad riksdagsverk
samh~t i en del tidningsuppsatser samt sednast uti en 
brochur: "Några ord i Försvarsfrågan, med anledning 
af K. M. Nådiga Proposition till Riksdagen år 1876, 
af en f. d. ledamot af Riksdagens 2:a kammare." 

- "Tempus omnia revelat"! -
Redan under Falanders första riksdagsår inväljes 

han till ledamot i opinionsnämnden, samt utsågs att 
deltaga i valet af riksdagens justitieombudsman och 
hans efterträdare. 

I Oktober 1870 erhöll Palander, efter nådig ansö
kan, afsked ur krigstjensten · till stor förlust för den 
kår och det vapen han tillhört. 

Vi känna ej ock vilja ej heller forska efter moti
verna för detta hans steg - måhända ansåg Falander 
sjelf a~t han, fri från de band som åtfölja militärtjen
sten, skulle dels bättre kunna arbeta för sina planer 
om vårt sjöförsvar, dels ock att hans stora förmåga 
och arbetsamhet skulle härigenom mera kunna an vän
das i de allmänna, mera rent menskliga, intressena i ty 
ehuru Palander var ekonomiskt oberoende var det i 
sanning ej för att slå sig i ro som han lemnade tjen
sten, hvarom ock hans sednare vidt omfattande verk
samhet bär vittne. 

Falander var en varm vän af det samhälle inom 
hvars murar han sett dagens ljus, deroro vittna bland 
annat hans sträfvanden vid riksdagarue 1870 och 71 
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for statsbidrag till jernvägen mellan Carlskrona och 
Wexiö, och för hvilken jernvägs tillkomst Carlskrona 
samhälle företrädesvis har att tacka Palanders nitiska 
bemödanden inom riksdagen. Svårigheterna för Fa
lander vor o härvidlag ej så få, ty det var under den
na riksdagsperiod man så ifrigt diskuterade frågan om 
Carlskronas befästande och enskild motionär hade t. 
o. m. föreslagit Carlskrona fästningsverks raserande 
och etablissementets utrymmande. Men huru sant - soin 
det oss synes - säger ej Falander bland annat i sina 
motiver för denna jernväg: 

"Men lika visst som det är , att C ariskrona etablissement 
icke bör utan yttersta nödvändighet öfvergifvas äfven 
om vi åt en kommande tid måste lerona bestyret med 
dess fullständiga befästande, lika säkert är det äfven, 
att statens intresse fordrar, att detta etablissement ge
nom jernväg förbindes med landet~ öfriga jernbansnät. 
Vore Carlskrona starkt befästadt, och alltså kunde 
komma att belägras, så skulle riktigheten af detta mitt 
påstående troligen af hvar och en obetingadt erkännas. 
Men att dels jemväl och måhända i ännu högre grad 
det är i' statens intresse att med jernväg förbinda det 
obefästade eller ofullständigt befåstade Carlskrona med 
det öfriga landet, det tror jag att man vid ett lugnt 
eftersinnande skall finna. Ty på möjligheten af att 
medan Östersjöns vikar och stränder ännu äro isbund
na kunna från det inre af Sverige tillsända våra i 
Carlskrona rustande krigsfartyg hvad de behöfva, och 
som på den obefästade platsen ej bör finnas, af provi
ant, ammunition, inventarier, utredning m. m. beror, 
huruvida dessa fartyg skola kunna för en af isen längre 
innestängd flotta, intaga de ställningar vid vår kust, 
på hvilkas försvar mot en sjöledes framträngande fien
de så mycken vigt ligger, och hvilket försvar af vår . 
tids fortgående uppfinningar i sjömineväsendet så be-

2 
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tydligt underlättats. Åtskilliga andra vigtiga skäl 
skulle kunna anf()ras såsom bevis för denna jernvUgs 
stora vigt för det allmänna, men jag är förvissad, att 
redan dessa nu anfön1a sanningar, om de fcirdomsfritt 
begrundas, äro tillräckliga för att ådagalägga att med 
unelantag af den felande delen af norcl-vestra stamba
nan det icke numera i Sverige finnes någon föreslagen· 
jernväg, af hvars byggande hela landet, eller staten 
har större intresse än den, synnerligen fullständigt un
dersökta jernväg som med det öfriga landet skall för
binda Carlskrona örloE;setablissementw 

Såsom vidare bevis på hans intresse för den gamla 
örlogsstationen i Carlskrona må anföras hvad Falan
der yttrar vid ett annat tillfälle: "På Carlskrona be
fästancle beror till en del huruvida hoppet om ett kraf
tigt kustför;var skall kunna blifva verklighet och på 
ett sådant kustförsvar beror väsentligen - jag har 
derom en fast öfvertygelse - möjligheten af Sveriges 
försvar." 

Vid 1871 års riksJag utsågs Palander med de flesta 
rösterna till statsrevisor, men var förhindrad att i re
visionen deltaga. Under 1872 års riksdag var han le
damot i an<lra kammarens tillfälliga utskott •. }J. 2 åsyf
tande förenkling af L1en civila administrationen eller 
beröra tjenstemäns tjenstgörings- och afiöningsförhållan
den m. m. 

1871 b1ef Palander af K. M. i nåder förordnau att 
vara ledamot i styrelsen för Carlskrona-Vi,Texiö jern
vägsaktiebolag. 1872 af kolltmgens befallningshafvau
de föron1na!l att vara ordförande i Ronneby brunns
direktion samt samma år verkställande direktör för 
Ronneby helsobrunns aktiebolag, äfvensom landstings
man. 1873 blef Palander utsedd till vice ordförande 
i K. hushållnings-sällskapet. Sedan år 1870 hade han 
dessutom varit disponent för Djupafors fabriks-aktie-
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bolag. Med några af dessa befattningar fortfor han 
till sin död, af hvilken han plötsligt drabbades natten 
till den 21 sistlidne Oktober uti sitt hem å hans 
egendom Dalby i Blekinge. 

År 1862 ingick Palander äktenskap med Agatha 
Helena Wrede, .dotter till nuvarande egaren af egen
domen Djunadal i Blekinge friherre Casper W rede och 
hans fru, född Ameen. Han öfverlefves af sin djupt 
sörjande maka och 4 barn, hvaraf en son. 

Palander var en fint bildad sjöofficer och verlds
man samt en goc1 och öm make och fader. Med allt 
sitt alvar i det offentliga lifvet fans hos l10nom äfven 
en lekande och humoristisk uppfattning af händelserna 
och tingen. Han hade ovanligt lätt att uttrycka sig 
såväl i tal som i skrift, och derom vittna bland annat 
hans ntgifna ''Skizzer från Nordamerika och Westin
dien 11 tecknade uneler fregatten "V anadis 11 resa åren 
1864-65." Dessa skizzer blefvo först synliga Rom 
bref i våra tidningar, och vi påminna oss med hvilken 
begärlighet dessa bref blefvo af allmänheten läste. 
I sitt skrifsätt påminner han här mycket om vår ut
märkte resebeskrifvare Gosselman. 

Genom Falanders bortgång ur tiden i sin bästa 
mannaålder och från all sin gagneliga verksamhet har 
icke blott det samhälle, inom hvilket han hade sin 
närmaste verkningskrets, i honom förlorat en redbar, 
nitisk och skicklig medlem, utan ock staten en utmärkt 
medborgare och fosterlamlsvän. Svea kan ej annat än 
begråta förlusten af en sådan son. 
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Tal_ 
vid nedläggandet afOrdfömndeskapet i Kong!. Örlogs

mannasällskapet den 16 November 1876. *) 

J ag har några gånger tillförne, på sällskapets 

högtidsdagar, kastat en granskande blick tillbaka på 

det förflutna årets tilldragelser inom sjövapnet, och 

det må tillåtas mig att nu äfven i dag anställa några 

betraktelser öfver de förhållanden som under det flyd

da året egt rum ej mindre med afseende på vapnets 

utv!Jckling än ock med afseende på de utsigter till 

sjöförsvars-frågans slutliga lösning i vårt land, som 

under detsamma företett sig. 
I förstnämnde hänseende må då först bemärlras 

att, h vad fartygs-materielen angår, densamma väl icke 

detta år erhållit· någon vbisendtlig tillväxt, den har 

nemligen bestått af en ångkranpråm, tillverkad å en
skild verkstad, och en mindre minbåt inköpt i Eng

land, men att, forutom de all~jemnt fortgåeende repa

rationerna af monitorer, äldre ång- och segelfartygen 

m. m., å härvarande varf' uels fortsatts med nybygg

nad af ängkorvetten ''Saga" och kanonångbåten "Disa", 

dels ock anbefalts nybyggnad af 2:ne dylika kanon

ångbåtar. De1~jemte har kontrakt om ytterligare en 
sådan blifvit afl:llutadt med privat verkstad. På här

varande varf är jemväl påbörjad reparation och för
ändring af segelfregatten "Eugenie" till korvett, i lik

het med Norrköping, för att anvämlas till öfningsfar

tyg för rekryt-skolan, äfvensom nybyggnad af en öf-

•) Af ordfönmden vice-amiralen m. m. O. A. Sundin, 
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ningsbrigg för skeppsgossarne. En nådig befallning 

har äfven under året utgått att flottans samtlige äng

barkasser och ångslupar skola apteras för användande 
af stång-torpedor. 

Hvad etablisementernas förbättring angår, så har 

i Carlskrona blifvit uppfördt ett nytt exercishus och 

i Stockholm arbetet med ny docka och upphalnings
slipp fortgått. 

Militärpersonalen har, genom Riksdagens beslut 

erhållit förnyad aflöningsstat och, i sammanhang der~ 
med, förnyad pension-stat. Då emellertid den nya af

löningsstaten kommer att medföra minskade löneför

måner för en del grader, samt dessutom, för dem som 

å. de~samma ~1gå, s~yldighet att vid uppnådd pen
siOnsalder afgit ur tjensten, har det ovanliga förhål

Jandet egt rum att största delen af officerspersonalen 

vägrat att emottaga de nya lönerna och begagnat den 

dem medgifna rättigheten att qvarstå vid sina nuva
rande löneförmåner. Amiralitetsstaterna hafva jemväl 

::id med dem anstäldt förhör, föridarat sig icke vilj~ 
1~gå på de nya pensionsvilkoren. Enligt K. J\L Nå
chga Bref af den 3 sistlidne Oktober skola dock de 
nya pensionsgrunderna tillämpas på alla dem hvilka 
före ~fskedstagandet ingått på nya lönestaten.' 

Arets öfningar till sjös och lands hafva fortgått 
efter samma system som förlidet år. En eskader af 

10 kano~ångslupar har varit utrustad under 2 1/
3 

må

naders bd för förberedande öfningar, hvarefter denna 

eskader jemte l monitor, 3 pansarbåtar och segelöfnings

fartygen Chapman, La,gerbjelke, Nordenskjöld, samt 
skeppsgossebriggame sammandrogas under befäl af 

chefen för flottans militärpersonal i och för "krigsöfnin
gar." 

Det är att beklaga att, i anseende till fartygens 
alltf .. · l'k 01 o l a beskaffenhet och rörelseförmåga, dessa 
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krigsöfningar måste företagas under sådane förutsätt

ningar och mell sådane bestämmelser att de icke få 
den likhet med verkliga krigsoperationer, som vore 

möjligt att gifva dem om alla fartygen som i krigs

öfningarne deltoge ·vore af beskaffenhet att i krig lmn

na användas. 
Efter att nu i stör~ta korthet hafva omnämnt de 

hnfvnusakligaste företeelserna inom vapnet, vill jag 
kasta en flyck'cig blick på de förhandlingar som rö

rande sjövapnet egt rum utom detsamma. 
Det måste dervid i främsta rummot fängsla upp

märksamheten att <len Kungliga propositionen till detta 

års riksdag på ett tydligt och otvetydigt sätt lagt i 

dagen det Regeringen numera anser att, utom det att 

försvarskrafterna till lands behöfva förstärkas, jemväl 

iochfdr Sveriges försvar erfonlras en flotta ej uteslu
tande afseeld för vissa af de inre farlederna och ham

narne, utan ock i sig innefattande en materiel lämp

lig för lam1ets öppna kuster och i stånd att hvarhelst 

en fiende söker landstiga på vår kust uppträda för 

att förhindra eller åtminstone försvåra och fördröja ett 
sådant företag. 

Det är icke så lång tid vi behöfva gå tillbaka då 

motsatta åsigter uttalades och c1å regeringen ansåg 
sjfiförsvaret kunna inskränkas till ett minimum eller 

' ' 
till ett lmstförsvar i inskränkt mening, afsedt till 

skydel för inloppet till hufvndstaden och några få an

dra positioner på landets kust, samt då hvarje försök 

att derutöfver utsträcka vår flottas verkningskrets af 

såväl allmänna pressen som representationen betrak· 

tades såsom liggande inom utopiernas område. Det 

är derföre anmärkningsvärclt att, vid genomläsanclet 

af riksdagens protokoller, se huru samme män, hvilka 

då förfäktade desRa åsigter, nu förorda det Kungliga 
förslaget. 
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Om än detta vid riksdagen icke blef i sin helhet 

godkändt, framstår dock otvifvelaktigt af den förda 

diskussionen att meningarue numera äro ojemfdrligt 

mindre delade, än för några år tillbaka, derom att 
Sverige bör göra ansträngningar för att förskaffa sig 

ett aktningsbjudande sjöförsvar, som, genom att kun
na bjuda motstånd vid landstigningsförsök, hvarhelst 

de än foretagas, lemnar lancltförsvaret tid att sam

mandragas för att möta fienden om han lyckas verk

ställa landstigningen. Dessa åsigter, vi vilja åtmin

stone i det längsta hoppas så, skola for hvarje år, som 

förgår i fred och lugn för vårt land och lemnar det

samma tillfälle att genom fredliga värf föröka sitt 

välstånd, alltmer och mer blifva erkända såsom rikti

ga och nödvändiga att följa vid ordnandet af försvars
verket i sin helhet och sålunda också komma att til

lämpas till fromma ej blott för hufvudstadens innevå
nare utan ock för hela vår kustbefolkning i dess mer 

och mer uppblomstrande städer och landområden, hvil

ka, i motsatt fall skulle vid ett fredsbrott komma att 
lemPas till ett lätt rof fiir äfven de minsta stater 

' derest desse äro i besittning af endast några få nuti-
dens krigsfartyg. 
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Berättelse, 

u pplä~t vid l{rigsvcteuslmps-akademiens sammankomst 
den 17 Oktol1er 1876 af Före{lraganden i Sjökrigs
vctenslmp, Kom.-kapt. af l:a klassen m. m •. Friherre 

B. O. Stackelberg. *) 

Pansar eller icke pansar - det är frågan. 

Vid den misslyckade belägringen af Gibraltar år 

1782 använde spaniorerne ett slags flytande batteri, 

hvars mot fienden vettande sida var på ett egendom

ligt sätt sammansatt och forstärkt, i afsigt att göra 

elensamma i möjligaste måtto osårbar och skyddande 

mot den fiendtliga elden. Utanpå den vanli~a bord

läggningen, och på lämpligt afstånd från denna an

bragtes en stark beklädnad, sammansatt af ti~mer 
och kork; mellanrummet mellan denna ytterklädsel och 

sjelfva bordläggningen fyldes med våt sand. Hela 

skeppssidan var dessutom genomådrad af vattenrör 

hvilka, ~atade af för ändamålet befintliga pumpverk: 
voro beralmacle att öppnas af det inträngande fiendt
liga skottet sjelft och att såmedelst omintetgöra ver

kan af de glödgade kulor, som man med rätta fruktade 
och i hvilkas användande Gibraltars hjeltemodige för~ 
sva:·are, ge~eral Elliot och hans män, synas hafva 
varrt verkhge mästare, att döma af det stora antal 

sådana kulor (flera än 4,000), som bataljdygnet den 

13:de och 14:de September slungades från fästningen. 

. '") Ur IL K.-vetenska.ps-akademiens handlingar och tidskrift, med 
forf~~ottarens benägna medgifvande. 
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förslaget till denna sällsamma pansarklädnad utgick 
från en fransk ingeniör, chevalier d'Arcon, och hans 

plan till fästningens betvingande från sjösidan skatta

des till och med - så som Gyllengranat i sin sjö

krigshistoria uttrycker sig - ''så högt af Hans katol

ska :Majestät, att .det påstås att Högstdensamme skall 

hafva tagit verksam del vid justeringen af planen." 
Af de tio på detta sätt skottskyddade, flytande 

batterier hvilka den minnesvärda septemberdagen un

der så lysande utsigter började att spela mot Gibral

tars klippa, blefvo emellertid inom 24 timmar icke färre 

än nio skjutna i brand och trots alla ansträngningar 

att släcka elden sprängda .i luften. Det tionde äntra· 

des af engelsmännen och förstördes sedermera. 
Af den omständigheten att så många batterier blef

vu skjutna i brand, men intet enda i sank, vill det 

synas som om chevalier cl'Arcon genom sina anord

ningar väl lyckats att göra skeppssidan ogenomträng· 

lig för den tidens artilleri, men att han deremot skat

tat vattenledningens sjelfverksamhet för högt, och, just 

genom att tvinga de glödande kulorna att fastna i si
dan och. hardt nära oåtkomliga stanna der, snarare 

befordrat än minskat den eldfara han ville förebygga. 

Väjande för Charybdis, stötte han mot Scylla, och 

många hafva följt honom på den vägen; men - hans 

pansarsystem kom icke vidare till användande. Till

kommet och afsedt enkom för det undantagstillfälle, 

vid hvilket det första och enda gången pröfvades, var 

det i alla händelser hvarken ämnadt eller lämpligt for 

sjögående fartyg, och i den egentliga sjöstriden, flotta 

mot flotta eller skepp emot skepp, ansåg man sig dess

utom ä1mu icke behöfva något särskilJt skyddsmedel 

Ombord föll det sig icke så lätt som i land att sköta 

kulugnarna och mata kanonerna med glödgade kulor,. 

och dåtidens artilleri var i det hela icke farligare, än 
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att man tills vidare kände sig tillräckligt trygg bakom 
de gamla ekvallarna. 

Men så kom bombkanonen. 
Den glödgade fullkulan var visserligen besvärlig 

och medförde utan tvifvel obehag, men med l1enne 
kunde man likväl handtera sig. Det hål hon slog i 
skeppssidan var icke större, än att det lätt kLmde 
pluggas till, om ens detta alltid behöfdes; man kunde 
afkyla henne med vatten; man kunde der hon stan
nat, utan egentlig fara gripa henne, glödande som hon 
var, och kasta henne öfverbord. Dessutom, och all
deles som en vanlig kall kula, slog hon icke :flera än 
dem, som sto do i hennes raka väg. - Men bomben! 
Hvilken dånande, döfvande skräll, hvilken qväfvande 
rök! - h vilket tryck, h vilken förödelse och viller
valla! I skeppssidan: en vidt gapande öppning, ge
nom h vilken hafvet strömmar in; eller på batteriet: 
lian hända hundrade stympade och döda, slagna af 
kringflygande skärfvor och splint, eller krossade under 
sina kullkastade kanoner. Och till detta allt den stän
digt öfverhängande faran att råka i brand. Hela far
tygets väl och ve berodcle numera af ett enda lyckligt, 
eller om man hellre vill, olyckligt skott. 

Efter hand, som bombkanonen blef allmännare 
' spred sig också öfvertygelsen om behofvet af ökadt 

skydd för krigsfartygens sidor, och både i gamla och 
nya vm·lden sattes uppfinningsförmågan i rörelse för 
att lösa den förelagda knuten. Att någonting borde 
göras, derom var man temligen ense och så till vida 
på det klara; återstod att komma tillrätta med hvad 
och hun~ man skulle göra, och famlande i den tidiga 
gryningen, vände sig fyndigheten åt skilda håll. Man 
tänkte på oxhud och pappersmassa, hattfilt och gutta
perka och på Gud vete allt hvad, och i trängseln 
mellan denna mångfald af allehanda, i och för sig 
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högst förträffiiga ämnen, arbetade sig slutligen jorn-

pansaret fram. . . 
De första pansarförsök, som m1g veterligt egde 

·- Sverige anstäldes år 1847. Redan i slutet af rum 1 ' • 
1830-talet lärer visserligen dåvarande maJoren, seder-
mera sekundchefen för :flottans konstruktionskår, J. 
H. lfAilly, hafva, inför chefen i Förvaltningen af sjö
ärenc1ena, frarostält önskvärdheten af att beslå farty-

ens sidor med jernplåt, och år 1843 hade amiral J. 
~. Kreiiger •ppgjort ritning till ett flytande batteri, 
med plåtklädda, mycket långsluttande sidor, och af
sedt att användas vid. försvaret inom skärgården; men 
båda dessa förslag synas hafva blifvit hvad man kal
lar förtidigt väckta. Den 17 April 1847 framlade 
amiral F. G. von Sydow "Förslag med upplysande 
ritningar och beskrifning, huru de större krigsfarty
gens sidor böra byggas och med tjocka jernplåtar be
slås, för att åtminstone i :flera timmar kmma motstå 
beskjutning af sprängbomber, och icke så lösligt som 
nu är fallet öfverlemna ett dyrbart större krigsfartyg' 
med sin talrika besättning, nästan helt och hållet åt 
slumpen att af en enda väl träffande kula blifva för
stördt genom sprängning i luften. " Hans bemödanden 
rönte så till vida större framgång än de förut nämn
des, att den i sammanhang mell hufvndfrågan, af ho
nom jemväl föreslagna försökskjutning mot pansar
tafla, till utrönande af systemets lämplighet, blef an-

befald att utföras. 
Skjutningen leddes af amiral von Sydow sjelf och 

försiggick i Stockholms skärgård, i närheten af Fre
driksborg, från och med den 26 Juli till och med den 
4 Augusti sistnämnda år. Skottaflorna, timrade af ek 
och furu till en vanlig skeppssidas tjocklek och be
slagna, en med l-tums, en annan med 3

/ 4 -tums och en 
treclje med 1 /~-tums valsad jernplåt (allt verkmått) 
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voro uppstäida på flottar, och så att den starkast pans
rade taflan bildade 85, den dernäst 181

/ 2 och den sva
gast pansrade 16 graders vinkel med vattenytan. De 
beskötos så väl med 7-tums bombkanoner som med 12-
pundiga landstigningskanoner. 

Då emellertid, enligt hvad uti den unclerdåniga 
rapporten öfver skjutningen förmäles, af dessa försök 
blifvit utrönt, att större krigsfadyg, med tjocka, tätt 
förtimrade och med en tum tjocka valsade jernplåtar 
beslagna sidor, icke inom 1,800 alnar från kanonen 
äro bättre skyddade mot den förstöramle verkan spräng
bomber åtadkomma i skeppssiclan och 1)it batteriet, 
än om de vore opansrade; och derjemte måste tagas 
i beräkning, att plåtbeklädnaden komme, icke allenast 
att öka såväl fartygets tyngd och kostnad som sva
righeten att iståncbätta de skador inträngande bomber 
orsaka i skeppssiclan, utan äfven efter all anledning 
att betydligt minska fartygets styfhet, maklighet, väl
segling och öfriga goda egenskaper, så fann sig amiral 
von Sydow föranlåten att afstyrka det föreslagna sät
tet att för8äkra de större krigsfartygens, vinkelrätt 
eller under 85° lutning mot vattenytan sUilda sidor, 
genom att beslå dem med tjocka jernplåtar. Deremot 
ansåg han förslaget att kläda 16° till ~3° lutande far
tygssidor mec1 sådan plåt vara af mycket värde oeh 
föTt j ena att antagas och följas vid byggandet af flytan
de batterier; hvilket ock amiral Kreuger några år för
ut söli:te att göra gällande. 

Vid denna tid hade man i Frankrike, England och 
~orcl-Amerikas förenta stater redan profskjutit pan. 
sartaflor, klädda med ända till 4 a 41/2 tums jern. 
I sistnämmla land lärer man till och med hafva bygt, 
eller åtminstone börjat att bygga ett pansarbatteri; 
men på ömse sidor af La lVIanche hade man tills vi
dare uppskjutit frågan, dels af ekonomiska skäl och 
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dels emedan man betviflade fartygens f.örmå.~a ~~t bä
ra så tungt pansar, utan att förlora sma for. valseg-
1. lämpade vackra former. Detta var nemhgen un-mg ll · f'' der segelskeppens tid. Genom skrufprope erns m o-

de lindrades emellertid delvis dessa bekymmer, och ran · f'' t det · töfvade icke heller så särdeles länge, mnan ors 
Frankrike - hvilket land nu, likasom vid propellerns 
antagande, tog forsteget i Europa - och snart der
efter äfven England, hos den öfverraskade l1afsguden 
knäsatte sin forstfödda pansarklädda dotter. De vor o 
icke vackra dessa nykomlingar; icke så välskapade 
som sina föregångare, tyckte man: men starka och hur
tiga voro de, och den gamle lyfte dem. i sin famn, väl
komnade dem och åtog sig deras iramt1d. Serlan dess 
hafva ock, så som vi alla veta, pansarfaTtygen med 
förvånande hastighet vuxit till, både i storlek, antal 
och egenskaper. lVIed stora och små, färdiga eller un
der byggnad, finnas för närvarande i verlden flera än 
trehundra pansarklädda fartyg, hvilkas sammanräkna
de drägtighet uppskattas till öfver 1,000,000 ton, och 
penningevärde till öfver 870,000,000 kronor,. eller; för 
att undvika det obeqvämt stora siffertalet, tlll 38id ton 
myntadt guld enligt 1873 års myntfot. Beträffande 
pansaret, hvilket, då det en gång mätte högst en verk
tum och vägde 40 skålpund qvadratfoten, ansågs vara 
tjockt, ja till om med alltför tjockt och tu~gt, så ~ar 
det samma nu så E>måningom bragts ända t1ll två fots 
tjocklek och till 960 skålpunds vigt qvadratfoten. lVIån~ 
ne då verkligen tidpunkten kan vara inne att bort
lägga pansarskyddet och vidgå, att all den kostnad, 
allt det arbete andligt och lekamligt, som nedlagts 
på dess åstadk;mmande, blifvit helt och .hållet spil~~· 
Och detta innan pansaret, som ännu 1eke annat an 
ganska ofullständigt blifvit pröfvadt i verklig strid, 
kan sägas hafva undfått elddopet. 
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Pansaret har alltid haft, och kommer aldrig att 
vara utan vedersakare. Och annorlunda lärer det icke 
heller rimligtvis kunna vara, enär sjelfva begreppet 
pansar just förutsätter motståndare. Men mycket skulle 
man lJ?-isstaga sig, fruktar jag, om man trodde artille
riet vara den farligaste bland dessa. Tvärtom lärer 
skeppspansaret utan tvifvel hafva att tacka artilleriet 
för hela sin tillvaro, såväl sin uppkomst som sin hit
tills vunna utveckling. Bombkanonen gaf upphof åt 
den första pansarplåten. För att genombryta denna, 
ökade artilleriet sin kaliber, och plåtens tjocklek rät
tades derefter. Kommo så det reffiade loppet och icke 
allenast spetskulan utan den med sprängsatts laddade 
spetskulan, den gamla, så mycket fruktade bomben, 
men i ny och fruktansvärdare gestalt. Nu om någon
sin vardt pansaret nödsakadt att söka följa med. 

Men likasom hvarje artilleriets framsteg ökat pan
sarets tjocklek, så har å andra si(lan pansarets till
växt med hvarje tum föranledt en motsvarande för
bättring :a.f kanoneni och för den skull torde kanonen 
och pansaret knappast vara att betrakta ~åsom ]war 
andras fiender, utan snarare såsom ett par täflande 
kamrater, de der, kämpande om öfvertaget i den vis
serligen något hårdhända brottningsleken, öfva sin egen 
kraft, på samma gång de stärka och utveckla hvar
andra inbördes. 

Täflingsstriden är emellertid så godt som nyss 
börjad; de kämpande äro ännu långt ifrån fullvuxna, 
och mer än svårt torde det vara att förutse hvilken
dera af de tu, pansaret eller kanonen, den slutliga 
segern en dag må komma att tillfalla. Men lika svårt 
som att förutse, lärer det, enligt lagarna för den mensk
liga naturen, äfven vara att afhålla sig från att förut
säga; och ledda af denna ovärderliga, tankeutbytet 
och sanningsökandet främjande benägenhet, hafva åskå-

.. 
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darne redan delat. s1g i två grupper, en på hvardera 
sidan, såsom brnket är. J emförelser gö-ras, vexlingar
na iakttagas, sannolikheterna beräknas och slutsatser 
dragas. Det är ju uppenbart att kanonen skall vinna 
öfverhand - så förefaller det å ena sidan - ocl1 att 
likasom musköten på sin tid tvang den stålklädda rid
daren att aflägga ett harnesk, hvilket icke längre skyd
dade honom utan endast tyngde och hindrade hans 
rörelser, s!t skall man äfven nödgas att bortkasta 
skeppspansaret, redan för svagt att motstå nutidens 
spetskulor, men likviLl aldeles för tungt för fartygen, 
hvilka, tryckta uneler den onaturliga bördan, förlorat 
sina forntida förträffliga egenskaper och förvandlats 
till formlösa, ohandterliga vidunder. All tids erfaren
het vittnar om initiativets makt, om anfallets öfver
lägsenhet öfver det döda motstånd, som, dömdt att 
uppbära slag på slag, saknar förmåga att gifva ett en
da till svar; och lägges dertill menniskans utvecklade 
anlag att uppfinna och fnllkomna förstörelseredskap, 
så torde stor sannolikhet vara för hand, att ju skjut
vapnets framsteg snart skola nå den höjd, att pansa
ret, för att ·motsvara sitt syfte, måste växa till· så 
orimlig tjocklek och tyngd, att det sjelft komme att 
sänka sitt skepp, l'lå att krut knappt behöf'de offras för 
det ändamålet. 

.A. andra sidan invänder man, att elen anförda jem
förelsen mellan pansarfartyget och den harneskklädda 
mannen så till vida är oegentlig, som mannens förmå
ga att bära, harnesk väl kunde uppöfvas, men icke 
höjas utöfver en ganska snart hunnen gräns, hvadan 
han omöjligen kunde öka tyngden af en jernklädnad, 
lämpad efter hans af naturen en gång förlänade kropps
krafter. Annorlunda är det med skeppet, hvars bär
kraft kan ökas, allt eftersom behofvet deraf gör sig 
gällande. 
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Den anspråkslösa tid, då man ännu ifrågasatte att 
kläda fartygssiclan med l-tums jern, befarades, likasom 
nu, att fartyget icke utan att förlora sina nödvändi
gaste egenskaper, skulle förmå att bära den stora tyrigel 
en skyddande pansarklädnad måste medföra. Sant är 
att farhågan, hvilken då gälde endast l-tums, nu gäl
ler ända till alnstjockt pansar. Men just denna stora 
skilnad mellan förr och nu, och hvilken tydligare än 
någonting annat visar, att svårigheter af ifrågavaran
de art verkligen blifvit öfvervunna, tyckes tala för 
sannolikheten deraf, att icke heller framtide'1lärer kom
ma att i detta fall sakna medel att tillgodose sina be
hof och hinna sina syften. Om, så som aJsigten tyckes 
vara, kanonen tid efter annan fördubblar sitt tontal, så 
kan skeppet följa föredömet - hvarken byggnadsäm
nets beskaffenhet eller arbetsskicklighetens ståndpunkt 
lägger hinder i vägen - och med ökad drägtighet föl
jer äfven förmåga att bära tjockare pansar. 

Förstörelseförmågan i verlden må synas vara al
drig så stor: större och mäktigare är dock förmågan 
att vidmakthålla och förkofra, och det är svårt att 
förstå hvarföre kanonens sträfvan att sönderbryta nöd
vändigt skulle hinna längre än pansarets sträfvan att 
värna. I alla händelser torde det vara felaktigt att 
betrakta pansarsidan såsom ingenting annat än en 
skottafla, hvilken har att lita ensamt till sin egen lif
lösa motståndskraft. Man får icke förbise, att hon är 
en del af ett skepp, rörligt och lefvande, att hon ut
gör skydd, icke allenast mot fiendens artilleri, utan 
äfven för sina egna, bakom henne stående kanoner, 
och att dessa i sin ordning försvara henne, likasom 
hon dem. 

Men, som sagdt, artilleriet är ingahmda pansar
klädnadens farligaste fiende. Icke heller lärer en så 
framstående plats kunna tillerkännas vare sig under· 
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vattensminan eller rammen. Pansarets utan gensägelse 
mäktigaste motståndare torde vara att finna i den kost
nad det samma föranleder. 

För vid pass 30 år sedan, då segellinieskeppens 
tid ännu icke var förgången, beräkn~des här hemma 
ett 70-kanons skepp att, fullt färdigt, takladt och be
styckadt, kosta 575,686 riksdaler, 42 skillingar och 
8 ranstycken banko, det är: 863,530 kronor 33 öre. 
Men enär våra skepp icke voro de största, och dess
utom prisen här i landet då ännu stälde sig ganska 
lågt, i jemförelse med andra länders, så torde man få 
antaga att kostnaden för ett första klassens segel
Iinieskepp elen tiden uppgick till omkring en och en 
half million kronor. Skrufpropellerns införande för
dubblade visserligen ganska snart denna summa, men 
med skeppspansarets anläggande och till växt, har kost
naden efter hand mångdubblats derhän, att penninge~ 
värdet af ett första klassens stridsfartyg i våra dagar 
uppgår till tio a tolf millioner, eller till 7 a 8 gånger 
så mycket som för knappt 30 år sedan. Men å andra 
sidan hafva icke heller artilleriets framsteg kunnat 
tagas utan betydlig penninguppoffring. Så kostade 
på sin tid en 7 -tums bombkanon 1,500 kronor; nu ko
star en 25-tons kanon 40,000 kronor. Steget mellan 
dessa skjutvapen visar sig alltså hafva mångdubblat 
kostnaden öfver 26 gånger. En 36-tons kanon af 
Krupps tillverkning beräknas kosta omkring 100,000 
kronor; den engelska 81-tons kanonens kostnad har 
blifvit mycket olika uppgifven (från 190,000 till350,000 
kronor) och 100-tons kanonen beräknas kosta 425,000 
~ronor, eller ända till 283 gånger så mycket som den 
annu för 25 år sedan förträffligt ansedda 7-tums bomb
kanonen. 

. Sannolikt kommer det likväl icke att stanna här
Vld. Enligt hvad benäget blifvit mig meddeladt, har 
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.~ italiemik ingeniör, signor Masdea, uppgjort ungefär
liga beräkningar öfver ett fartyg, hvilket s~ulle k~n
na föra 4 stycken 160-tm1s kanoner och clerJ:mte bara 

t illräckligt t1' ockt att skydda mot saclana ka-pansar, . . . , .. 
noners kulor, och lärer han hafva komm1t t1ll folJan-
de mått: 
Fartygets längd ................ . 

bredd ................ . 

420 svenska fot 
85 fot 

" , djupgående . . . . . . . . . . . . 33,6 fot 
, pansartjocklek..... . . . . . 3 fot 
, deplacement. . . . . . . . . . . . 20,600 ton. 

Maskinerna 16 000 indikerade hästkrafter. 
Kostnade1: för hela fartyget, med bestyckning och 

inventarier, antages skola uppgå, till 16,500,000 kronor 
och för hvarje kanon till 568,000 kronor. Spetskulan 
till en såda~ 160-tons jettekanon beräknas väga nära 
1 5 ton och ett enda skarpt skott att kosta 1,880 kronor, 
eller så mycket som den gamla, hederliga 7-tums bomb· 
kanonen med lavett och allt. 

En gång hunnen från utkast till verkl~ghet skulle 
alltså denna pansarfregatt ensam kosta hkao mycket. 
som, för icke si länge seclan, en flotta, bestaend~ .af 
tolf till femton 70-kanons, fullt rustade segelhme
skepp, me(l utredning och proviant för fyra måna:lers 
sjötåg; och särskild t skulle henne~ fyra kanoner, J~m
te 50 skarpa skott för hvardera, t1llsammans kosta hka 
mycket som hela linieskeppsfiottans, till fler än tn~en 
kanoner uppgående bestyckning, jemte den samma tll~
hörande inventarier och utredning för nämnda expedr-
tionstid. 

'Sannerligen - i fråga om att up1)drifva krigs-
skeppens kostnad till nuvarande höjr~, tor~le väl kunna 
sägas, att kanonen och pansaret v1sat s1g vara ~raf
tiga bundsförvanter och redliga samarbetarG, hv1lka, 
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i det afseendet l\tminstone, rätt ingenting hafva att före
brå hvar andra. 

Emellertid är det naturligt, alt de ofantliga och 
likväl år efter år ständigt växm1tle byggnadssummorna 
skulle framkalla frågan, huru vida det icke vore möj
ligt att, tillgodogörande sig vetenskapernas framsteg 
och den numera så utvecklade konstfärdigheten inom 
nästan alla arbetsområden, utfinna något lämpligt me
del att minska krigsfaTtygens kostnad. Att mycket 
tankearbete egnats denna angelägenhet är otvifvelak
tigt; men, enligt hvad erfarenheten gifver vid handen, 
torde man likväl ännu hafva långt fram till det efter
sträfvade målet, och detta i trots af alla försök, som 
blifvit gjorda att besvara den förelagda frågan, hvars 
lösning man för öfrigt tänkt sig på åtskilliga sätt, 
både rimliga och orimliga. Jag ber att få börja med 
det orimligaste. J ag kallar det så, emedan det utan 
tvifvel vore det enklaste, i det att det samma går ut 
på hvarken mera eller mindre än att kasta både ka
noner och pansar öfverbord, d. v. s. att icke bygga 
krigsfartyg alls - ett botemedel, så enkelt och full
komligt att det emellertid torde dröja orimligt Hinge 
innan vår konstiga och ofulllwmliga verld hunnit lära 
sig att använda det till sin fördel. Dernäst följer den 
framkastade tanken att öfvergifva bestyckningen och 
låta rammen och minan, bibehållande sina egna sysslor· 
naturligtvis, jemväl öfvertaga den maktpåliggande be
fattning kanonen hittills innehaft; men derest detta 
system blefve tillämpad t, skulle förmodligen snart pan
saret falla med kanonen, hvadan ock förslaget, närma
re må hända än det i förstone vill synas, torde sam
manfalla med det nyss anförda. Kommer så yrkandet 
att all pansarklädnad borde afiäggas. Men - hvem 
vill, hvem vågar ännu att taga första steget? Minst 
lärer man kunna vänta detta af de små. 
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Samtliga dessa förslag - att öfvergifva kanonen 
h ansaret begge på en gång eller ettdera i sender 

oc p ' . k k t .. d _ h~fva ett gemensamt fel, hvil et oc u gor en 
kl" å hvilken de hittills strandat, det felet nem-

Ippa, P · · ·· d · d t d 
l . tt göra upp räknmgen utan var en, 1 e e Igen a 'lk h .. k förutsätta en mellanfolklig enighet, hvi en, uru on~ -
värd hon än må vara, likväl ännu icke finnes till. 
Och när den solskensdagen ändtligen l1mmit komma, 
att en betryggande öfverenskommelse af P.enna art ~~ulle 
kunna ingås, månne icke då pansaret redan sm.~lt ~f 
sig sjelft, och kanonen upphört att ljuda annat an till 

jubel. . · .. • 
Under tiden, och rättanJe sig efter forhallandena, 

icke sådana de kan hända borde vara, utan sådana de 
i verkligheten äro, har man sökt att minska pansar
fart.gens kostnad, utan att uppoffra hvarken best:yck
ning eller nödigt pansarskydd. Genom at~ anbrm~a 
pansarklädnaden på fördelakt~gare -~ät~ o~h malles vid
taga ändamålsenligare anordmngar an tlllforne, h~r man 
i flera afseenden äfven funnit utväg att, med rmgare 
pansartyngd än förn_t, åstadko~ma samma !skydd, eller 
kanske riktigare, vmna kraftigare skydd med samma 

pansartyngd. . • .. 
Och så till vida torde man vara mne pa den ratta, 

och snart sagdt, enda möjliga vägen tills vidare. 
Det första försöket i denna riktning är John Erics-

us monitorsystem, och, ehuru äldst bland dem alla, so . . 
torde detta likväl vara det, som hittills kommit .sitt 
mål närmast. Men alla tornfartygssystem, och ICke 
minst det, som funnit si.n tillämpning i Rysslands cir
kelrunda poppo:ffkas, sträfva åt samma håll; så äfven 

UJ fl 'bl (( h (iD '11' (( det senast å pausarfregatterna n en e oc m 10 

använda sättet att samla pansarklädnaden hufvudsak
ligen kring skeppets vigtigaste eller ömtåligaste delar, 
säsom vattengång, ångmaskiner, pannor och krutdur-
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kar, kanoner, styrinrättning, m. m. , men lerona farty
get opansradt för resten. 

Men änskönt de fördelar man sålunda tillkämpat 
sig utan tvifvel medfört penningevinst, har denna lik
väl endast kunnat visa sig vid jemförelse mellan hvad 
fartyget nu kostar, och hvad det samma skulle hafva 
kostat, derest det, lika väl skyddadt som nu, blifvit 
pansradt på gamla sättet. Ty fartygen hafva vuxit 
allt jemt och vida fortare än att de ekonomiska anord
ningarna i enskildheter skulle kunna utjemna prisskil
naden i det stora hela, hvadan ock slutsummorna nöd
v~ndigt måst blifva allt större och större. Och mensk
ligt att döma, lärer icke heller vara för handen nå
gonting, som skulle kunna gifva stöd, eller ens ringa
ste anledning till den förmodan, att utgifterna skulle 
minskas, utan snarare tvärtom. Visserligen höja sig 
röster, hvilka varna mot öfverdrifter; men att afgöra 
hvar öfverdrift börjar, är lika svårt som att säga 
hvar öfverdrift slutar. lVIan framhåller hurusom ett 
nutidens jetteskepp, hvilket ensamt kostar så mycket 
som förr en hel flotta, kan likaväl som ett mindre far
tyg, sänkas af en enda ramstöt eller mina, forstöras 
i en handvändning genom explosion af ångpanna, grund
stötning eller något annat af dessa mångahanda olycks
fall, för h vilka fartyg af alla storlekar tillfälligt ktmna 
utsättas, och att, för den skull, för samma byggnads
summa, hellre borde byggas flera smärre fartyg än ett 
stort, på det att icke alltför stor insats måtte äfven
tyras på samma kort. Och att denna åsigt har skäl 
för sig, lärer icke kunna nekas. Men å andra sidan 
torde äfven ligga sanning deri, att, i förhållande till 
storlek och styrka, ett större fartyg i allmänhet faller 
sig billigare än ett mindre, likasom det anses mera 
ekonomiskt at~ bygga ett stort hus än flera små. Här
med må vara huru som helst, så antyder den verklig-
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het som vi dagligen hafva för ögonen, likväl ännu in
gen benägenhet hos de ledande stora sjömakterna att 
minska skeppens storlek, utan fast hellre motsatsen. 
Hvarje nytt rangskepp som bygges tyckes sträfva att 
i drägtigbet och styrka öfverträffa sina företräcla1·e och 
i betraktande af vår tids skaplynne, vill det verldigen 
synas som om ingen återgång vore att vänta, förr än 
man nått möjlighetens högsta spets, ännu alldeles skymd 
bland molnen. 

Och så som med skeppet i sin helhet, lärer det i 
detta afseende äfven förhålla sig med dess pansarkläcl
nad. Det ~å då vara icke allenast möjligt, utan till 
och med högst sannolikt att pansaret en dag kommer 
att försvinna; men månne icke tidpunkten derför är sli. 
aflägsen, att det väl kan vara våra efterkommande, 
men icke gerna ·vi, som böra bygga på den sannolik
heten - åtminstone icke våra skepp. Och månne icke 
på pansarfrågan, likasom på så många andra dagens 
frågor, kan tillämpas satsen: Lyckligt att kunna följa 
med sin tid; men att vara alltför långt framom ho
nom, bringar här i lifvet föga framgång åt den, som 
är det. 

Nyss kom jag att nämna pansarfregatterna "In-
flexible 11 och "Duilio 11 , hvilka båda första klassens skepp, 
det förra engelskt, det senare italienskt, blifvit satta 
i sjön under loppet af innevarande år, och enär de 
begge i sin mån torde bidraga till belysning af pansar
frågans ståndpunkt inom vår verldsdel och gifva· en 
antydan om huru denna fråga, åtminstone i handling 
för närvarande besvaras af de stora sj0makterna, så 
tqrde några uppgifter rörande dessa fartyg, här må 
hända vara på sitt ställe. 

"lnflexible", bygel i Portsmouth och påbörjad ·år 
1874, gick af stapel den 27 sistlidne April, med vid 
sådana tillfällen sedvanlig högtidlighet. Uppdraget 
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att inviga det nybyggda fartyget åt vågorna, hade blif
vit lemnadt åt prinsessan Louise, markisinna af Lorne. 
När stunden var inne, krossades, så som bruket är se
dan urminnes, den blomstersmyckade vinbuteljen mot 
rambogens spets; markisinnan lade sin fina hand på en 
liten knapp, hvilken, medelst elektrisk ledning, stod i 
förbindelse med aflöpningslåset, och, lydig denna vink 
af ett finger, störtade sig den väldiga pansarjetten utan 
besinnande i hafvet. 
Fartygets längd i vattenlinien är . 

, största bredd ......... . 
330 svenska fot 

76.9 fot 
1, djupgående vanligt läge 25.6 fot 
11 , stridsläge . . 26.6 fot 
11 deplacement . . . . . . . . . . 11,165 ton 
, kolförråd . . . . . . . . . . . . . . 1,200 ton 
, besättningsstyrka . . . . . . 350 man. 
Det har två propellrar, hvilka drifvas af hvar sin 

<>beroende ångmaskin. D~ssa maskiner, h vilka till sam
mans indikera 8,000 hästkrafter, beräknas komma att 
gifva fartyget 14 knops fart. Saktas farten till 10 
knop, anses kolförrådet räcka för en väglängd af 3,400 
engelska mil. 

Bestyckningen utgöres af 4 stycken BI-tons ka
noner, två i hvartdera af fartygets båda pansartorn. 
Dessa torn, vridbara och belägna bordvarts, det främ
sta om babord, det aktersta om styrbord, äro så stälda, 
framom och vid sidan af hvar andra, att alla fyra ka
nonerna, samtidigt och obehindradt kunna skjuta vare 
sig tvärs, åt endera sidan, eller rätt för- eller akter
öfver, efter omständigheterna, 

Fartygets midteldel upptages af ett rymligt, starkt 
pansraut, fyrsidigt kastell, hvars långsidor till hela 
sin utsträckning sammanfalla med sjelfva fartygets 
sidor, och hvars pansarklädnad följaktligen utgör äf
Yen d~ssas. Kastellet, hvilket så att säga står på far-
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tygets 6 fot nedom vattenlinien belägna trossdäck, är 
113 fot långt, 15.8 fot högt och deladt i två våningar, 

af hvilka den nedersta omsluter ångmaskiner, pannor, 

krut- och projektildur kar, styrinrättning och en del af 
mekanismen för tornens och kanonernas rörelse; den 

öfra skyddar tornens baser och den hyd!'auliska in

rättningen för kanonernas laddande, m. m. 
Kastellets sidor äro sammansatta sålunda: ytterst 

l fots tjockt pansar, dernäst 0,9. fots backning af teak, 

så åter 1 fots pansarplåt; derefter ännu en backning 

och innerst två stycken nära l tum tjocka plåtar (skins) 

på vid pass 1 fots afstånd från hvar andra. Det yt

tersta pansarlagret är lika tjockt öfverallt; men af det 

andra i ordningen, är allenast det midt för vattengån

gen belägna stråket 1 fot tjockt; de öfriga endast 

6.5 tum. 
Pansaret på kastellets främre tvärvägg är lika 

tjockt som långsidornas pansar, men på aktra tvärväg
gen ·finnes sammanlagdt endast 18 tums jern upp

till, 15 tums på midten och 12 tums nederst vid tross

däcket. 
Tornens sidor lära komma att sammansättas en

ligt samma system som kastellets, eller ock pansar

plåtarna, af tillhopa 15 tums tjocklek, att läggas in
till hvar andra, utan mellanbackning. 

Till skydd mot stupskott, äro såväl fartygets 

trossdäck, för- och akterom kastellet, som kastellet 
sjelft och kanontornen, täckta med plåt till 2.5 tums 
tjocklek. Öfra däcket, hvilket utgör en fortsättning 

af kastellets tak, är för- och akter-om kastellet, ända 

fr~>.m till stäfvarna belagdt med 0.4 tums plåt, och 

mellersta däcket, som ligger i höjd med öfverkant af 

kastellets bottenvåning, är klädt med något tunnare 
plåt. 
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För öfrigt är pansarfregatten 11Inflexible11 opansrad. 

Försedd med du b bel botteP, och genom tvär- och 

lång-skeppskott indelad i icke färre än 127 vattentäta 

rum, har hon äfven att påräkna skydd af dessa an

ordningar, och kan, genom att insläppa vatten i en del 

af cellerna, efter behag lämpa sitt läge och öka sitt 

djupgående, d. v. s. höja sin vattenlinie en fot. I de 

slaggångar, hvilka i fartygets opansrade delar löpa 

emellan kollårarue och. skeppssidan, är denna madras

serad med kork, för att såmedelst öka bärigheten, i 
händelse läcka skulle uppkomma. 

Beträffande takling, så lärer man hafva beslutat, 

att detta fartygs båda master, ursprungligen icke äm

nade att föra segel, skola förses med märsar, salnin

gar och rår, för att sprida 18,500 qvadratfots segel

yta; men stänger och rår komma att strykas före 
drabbning. 

Italienska pansarfregatten "Duilio" är bygd vid 

Oastellamare och lopp ·af stapeln den 8 Maj detta år. 

Kronprinsessan Margherita förrättade här det högtid
liga dopet. 
Fartygets längd i vattenlinien är 

" 
" 

" 

största bredd . . . . . . . . . 
djupgående vid vanligt 
läge ............... . 
djupgånde vid strids-

352 svenska fot 
67 fot 

25.8 fot 

läge . . . . . . . . . . . . . . . . 26.8 fot 

, deplacement .......... 10,600 ton 
, kolförråd . . . . . . . . . . . . l ,200 ton. 

Två af hvar andra oberoende ångmaskiner, hvilka 
till sammans indikera 7,500 hästkrafter, drifva hvar 

sin propeller och anses komma att gifva sitt skepp 

14 knops hastighet. Kolförrådet är beräknadt att, för 

full fart, räcka 1,500 och för 10 knops fart, ända till 
4000 engelska mils väg. 
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Bestyckningen utgöres af 4 stycken 100-tons ka

noner,· · två och två i h var sitt torn. Dessa kanon

torn äro stäida till hvar andra på samma sätt som 
11Inflexible'su; men enär elen italienska fregatten är 

nära lO fot smalare än den engelska, så medgifver ut

rymmet icke att flera än tre af hennes kanoner skju

ta, vare sig rätt för-öfver eller rätt akter-öfver, alla 

på en gång. Likasom å '1Inflexibleu, är äfven här så 

anordnadt, att kanonerna medelst hydraulisk inrätt

ning ladelas utanför tornen, hvaclan dessa icke behöf

va vara större än om de, så som det i förstone var 

ämnadt, blifvit bestyckade med 35-tons kanoner. Tor

nen äro något eliptiska: elen större tvärlinien omkring 

1.5 fot längre än elen mindre. 
Till hufvuddragen äro de begge fartygen hvar an

dra ganska lika. Äfven '1Duilios 1
' på alla sidor -pan

sarkläclda kastell, hvilket omsluter och skyeldar ång

maskiner, pannor, durkar, tornbaser, m. m., är delaclt 

i två våningar; men den undra, hvars längd är 177 

fot, öfverskjuter både för och akter den öfra våningen, 

hvilken är enelast 78 fot lång. Båda våningarna äro 

lika breda som fartyget. Kastellet sänker sig sex fot 

nedom vattenlinien, och öfra våningens däck, hvilket 

sammanfaller med fartygets <ifra däck, höjer sig 11.8 

fot öfver samma linie. Undra våningens sidopansar, 

så väl nedom som 0fvanom vattenlinien, är öfverallt 

1.2 fot tjockt, utom i sjelfva vattengången, hvarest lö

per ett 2.5 fot bredt stråk af 1.9 fots tjocklek. Öfra 

våningens pansar är, lika som kanontornens, 1.5 fot 

tjockt. Trossdäcket, beläget 5.1 fot nedanför vatten

linien, är, så väl som kastellets båda våningar och ka

nontornen, täckt metl på hvar andra lagda jern- och 

stålplåtar, till inalles 2.5 tums tjocklek. 

Den italienska fregatten har också clubbel botten, 

och rummet emellan elen inre och yttre är deladt i 
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talrika celler. Från dessa leda vattenrör, hvilka, sam

manlöpande i ett gemensamt hufvudrör, genom detta 

stå i förbindelse med' en kraftig ångpump, medelst 

hvilken cellerna kunna länsas, när så erfordras. Ge

nom att insläppa vatten i en del celler, bringas far

tyget till sitt stridsläge, det är: en fot djupare än 
eljest. 

"Duiliou har ingen takling, men lika som '1In

flexible" har hon fast ram. Men utom hvad hon må 

hafva gemensamt med sitt britiska årsbarn, företer 

hon två värdefulla egendomligheter, hvilka torde adla 

henne till för närvarande d et fullständigaste krigsfar

tyg i sitt slag. Strax nedanför spetsen af hennes ram, 

utmynnar ett utskjutningsrör för Whiteheads mina; 

och längst akterut i skeppet finnes inbygd en tunnel, 

eller hellre ett båtskjul med tätt slutande vattenpor

tar, i hvilket skjul står, på sin aflöpningsbädd, en 

snabb liten minbåt, städse klar att löpa ut. Så snart 

ett gynsamt tillfälle yppar sig, öppnas port;1rna till 

skjulet, och i ett nu hoppar båten i sjön tillreds att 
anfalla fienden med stångmina. 

Pansarfregatten "Duilio" är uppkallad efter Cajus 

Duilius, romerska flottans fader. Det var han, som, 

efter förebilden af en på italienska kusten strandad 

karthaginensisk galer, på 60 dagar bygde en flotta af 

100 quinqueremes och 30 triremes,; det var han, som, 

klart inseende romames brist på sjömanskap, uppfann 

änterbryggan (corvus), på det att karthaginensernas 

öfverlägsenhet i skeppsmanöver måtte betagas tillfälle 

att göra sig gällande, men det romerska, korta svär

det deremot komma dess mera till heder i den tvung

na äntringsstriclen, man emot man. Och det var äf

ven han, som, med denna nyskapade flotta, år 260 före 

vår tidräkning, vid Mylre (nu lVIilazzo) på Siciliens 

nordöstra kust, slog den segervana fienden och vann 
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romarnes första seger till sjös. Till minne af denna 

lysande och vigtiga framgång, restes på Forum en pe

larstod, prydd med de eröfrade fartygens rostra*), och 

hvilken stod sedermera länge begagnades såsom tala

restol**). segervinnaren sjelf fick, såsom hedersbe

tygelse, rättighet för lifstid att, sedan solen gått 

ned, på Roms gator låta sig företrädas af en fackel

bärare. 
Den facklan har längesedan slocknat och äresto

den ramlat; men Italien har bevarat sin förste sjöhjel

tes minne och tytTheniska hafvets vågor bära ännu i 

dag en ättling med hans namn. 
Hvilka framsteg, hvilken ofantlig skilnad emellan 

pansarfregatten "Duilio 11 och de galerer, med hvilka 

hennes fräjdstore namne vann slaget vid Myhe! Och 

likväl - månne verkligen skilnaden ter sig så stor, 

när man besinnar att Duilii quinqueremes bygdes på 

60 dagar, och att fregatten 11Duilio 11 är frukten af 

2135 års arbete. 
Här hemma hos oss har man under årets lopp 

gått i författning om anskaffande af tre nya kanon

båtar, 1'Urd", 11Verdandi11 och 1'Skuld11 
- alla 5yster

skepp till 11Blenda11 och "Disa11
- ettminfartyg 11Ran", 

samt en skeppsgossebrigg uFalken". Kanonbåtarne 

averdandi'1 och ''Skuld" komma att byggas på örlogs

varivet i Carlskrona, och beräknas att blifva färdiga, 

den ena nästa år, den andra år 1878. "Urd" är under 

byggnad vid Kockums mekaniska verkstad, i Malmö, 

"Ran11 vid Bergsunds verkstad, här invid hufvudstaden, 

och båda dessa fartyg skola levereras jemvälnästa år.· 

skeppsgossebriggen bygges i Carlskrona och skall vara 

färdig våren 1877. 

•) Rostrum, ett slags stäfspjut, svarande mot nutidens ram. 

**) Häraf kommer förmodligen, att talarstol heteT ·rostm på 
latin. 
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Mi:r.fartyget "Ran", opansradt likasom kanonbåtar

na, är ämnadt att föra Whitheads undervattensmina 
' 

och har följande hufvnddrag: 

Längd i vattenlinien ................ . .. . 

" öfverallt ............... ...... .. . 

bredd ....................... · .... .. . ... . 

djupgående ........... . . ... . ........... . 

deplacement: 625 ton. 

179.75 fot; 
188.5 fot; 
26.67 fot; 

9.75 fot; 

Två pt·opellrar, drifna af h var sin maskin· 
' 

båda maskinerna till sammans, indikera: 960 häst-
krafter; 

be1·äknad fart: 13 knop; 
kolfön·åd: 4,460 kubikfot, räcker för 80 timmars 

gång med fttll fart i 
talcling: två master utan rår i 
segelyta: 2,800 qvadratfoti 
mintub i förstäfven, 5.2 fot nedom vatt~nlinien; 
antal minor: 8 stycken, men 12 kunna medföras; 

bestyckning: en 4.1-tluns reffiad kanon samt kul-

sprutor; 
besättningsstyrka: 65 man; 
proviant för 2 månader och 
vatten för 25 dygn; 
vattentäta tvät·skeppsskott: 5 stycken samt en vat

tentät jerndurk för-ut. 
Fartyget, fullt färdigt, beräknas kosta 450,000 

kronor. 
I sammanhang med dessa uppgifter om vårt för

sta minfartyg, torde böra nämnas, att af de 25 minor, 

hvilka i fjol för svensk räkning bestäldes hos herr~r 
Whitehead & komp., 12 stycken hitkommo från Fiume 

i somras. Så som det äfven var att vänta, göra de 

allesamman 20 knops fart och kosta följaktligen (i öf

verensstämmelse med de prisuppgifter jag hade äran 

att lerona förra året) 500 L. sterling, eller vid pass 
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9,000 kronor stycket, fra H och besigtriings1rostnader or tik· 

nade. Vidare har jag att anmäla det Flottans samt

liga ängbarkasser och ångslupar skola förses med nö

diga anstalter, så att de hädanefter måtte kunna föra 

stångmina. 
Beträffande minväsendet i allmänhet, är det natur

ligt att dess utveckling fortfarande sysselsätter snart 

sagdt alla länder. De hit hUrande försöken bedril'vas 

emellertid så hemlighetsfullt som möjligt, hvadan det 

torde vara för mycket begärdt, att andra än de sär

skildt invigda skulle kunna redogöra för de nya upp

täckter och framsteg, hvartill försöken till äfventyrs 

må hafva leclt. Mycket långt torde man likväl icke 

hafva hunnit; åtminstone är det svårt att värja sig 

mot en sådan föreställning, just med anledning af det 

töcken, som allt jemt hvilar öfver detta område. Men 

å andra sidan må man icke glömma, att ahvad stort 

sker, sker tyst. a 

I England lärer man hafva försökt, och må hända 

äfven antagit ett slags lavett för Whiteheads minor, 

så beskaffad att dessa, i likhet med andra kastkrop

par, skulle kunna slungas från däck eller öfvervattens

batteri och riktas åt hvilket håll som helst, oberoende 

af fartygets kurslinie. De fasta, i fartyg eller strand

mur, nedom vattenlinien inbygcla utskjutningsrören; 

blefve härigenom öfverfl.ödiga: hvilket skepp och hvil

ken strand som helst, hvarest lavetten kunde uppstäl

las, skulle ntan vidlyftiga anorclningar lämpa sig lika 

bra och må hända bättre för minornas användande, 

än de nu för ändamålet enkom inrättade fartygen eller 

fästningsmurarna. Förutsatt att minlavetten komme 

att infria dessa sina löften, skulle hans antagande utan 

tvifvel medfora åtskilliga i ögonen fallande fördelar 

af icke obetydligt värde. Dock skulle man kunna göra 

den, så som det vill synas icke obefogade invämlrrin-
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gen, at:, ehuru sättet att slunga minan från fartygets 

däck, l stället för att Råsom hittills utskjuta henne 

genom ett under vattenytan utmynnande rör hvarken 
. ' 

lärer romska träffsäkerheten, eller vålla annan olägen-

het, utan snarare under alla omstämligheter tillskyndar 

fördelar, det likväl är svårt att förstå huruledes man 

från ~tt fartyg under gång, skulle, med uågorlund~ 
sannolikhet att träffa målet, kunna skjuta sin mina 

annat än rätt för· eller akter-öfver likasom nu. Ty 

om fartyget gör fart föröfver och man skjuter t. ex. 

tvärs ut om babord, så torde Jet vara klart att mi

nan, derest hon träffade vattnet först med sin främre 

s~e~s, skul~e få en, efter allt utseende, svårberäknelig 

afv1kelse t1ll venster, rl. v. s. akter-öfver från farty

get räknadt, eller, om hennes bakre spets först nådde 

vattnet, en motsvarande afvikelse åt andra hållet·. 

Men .. ligger fartyget stilla, eller är fienden mycket nä

ra_, ar det en annan sak - då framträda den rörliga 

romlavettens fåreträden fullständigt. 

Det är likväl aldeles för tidigt kan hända att fälla 

något omdöme. Allt kan bero af den ännu mycket 

~emlig~.etsfulla lavettens beskaffenhet; och det är ju 

wke ~tankbart, att den samma kan komma att utskju

ta 1~man med sådan kraft, att den 10 till 14 knops 

hastighet hon fatt af fartyget, i dess kurslinies rikt

ning, försvinner till en ren obetydlighet i j emförelse 

med den urhastighet lavetten och dit hörande ut

skjutningsanstalt förmå att gifva henne. I sådant fall 

förlorar invändningen sin betydelse och förfaller af sig 
sjelf. 

Vid sidan af detta försök att höja den White

~eadska minans användbarhet, lärer man i England 

afven hafva vidtagit anstalter, ämnade att göra henne 

oskadlig, eller åtminstone att förringa hennes verkan. 

Det födjulles nemligen att de större fartygen komma 
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att förses med af jerntrådslina tillverkade nät, hvilka, 

jemte tillhörande inrättningar, äro så beskaffade att 

de, vid förberedelse till drabbning och i allmänhet då 

minanfall är att vänta, kunna utsättas rundt omkring 

hela fartyget, på så väl lämpligt afstånd från sidan 

som passande djup, i ändamål att uppfånga ankomman

de minor, innan dessa hunni~ skeppet tillräckligt nära 

att kunna göra skada. Emellertid lära :flera timmar 

åtgå för skyddsnätens utsättande; och ehuru de stora 

fantygen sägas kunna släpa dem med 4 till 5 knops 

fart, kommer likväl den vidlyftiga ståltrådsklädnin

gen sannolikt att i betänklig mån besvära rörelserna 

och nedsätta manöverfärdigheten. Dessutom lärer redan 

Mr Whitehead hafva försett främre spetsen af sin mina 

med fil- eller såg-tandade blad, hvilka afskära jern

trådslinorna i och med detsamma minspetsen träffar 

nätet och sålunda öppna maskorna så att minan obe

hindradt går igenom. 

Men äfven om dessa skyddsnät icke komma att 

motsvara sitt ändamål, så lärer likväl i alla händelser 

få antagas, att icke heller för minorna fältet kan lem

nas aldeles öppet i längden. 

Likasom under de föregående åren, hafva äfven 

under de sednast förflutna 12 månaderna vår :flottas 

öfningar till sjös bedrifvits till den omfattning, som för 

ändamålet tillgängliga penningemedel medgifvit. Sedan 

den l Oktober i fjol hafva nedan nämnda fartyg ut

rustats och utgått på längre eller kortare expeditioner, 

nemligen: 

Till aflägsnare farvatten: 

Korvetterna "Baldet·" och "Gefle" utgingo i Oktob'er 

1875, den förra på 10 månaders sjötåg till 

Vestindien samt Södra och Norra Amerika, 
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den senare: på 8 månaders sjötåg till Me

delhafvet och Levanten; båda dels till han

~elns skydd, dels till persoimlens utbildande 

l sjökrigsmannayrkets olika delar. Begge 

fartygen hafva, för samma ändamål men med 

nya besättningar, i höst utsändts ånyo "Bal

der1' till Medelhafvet och ''Ge:fle'' till' s··d 
A .k o ra 

men a och rund Goda Hoppsudden till 

Madagaskar. 

Korvetten "Iforrköpi.~~g': utgick i början af Maj på 4 

manaders ofnmgståg med sjökrigsskolans ka

detter och elever. Besökte Filadelfia. Efter 

fartygets återkomst till S~erige, stäides ka

nonbåten "Blenda" till korvettchefens förfo

gande för att användas vid kadetternas och 

elevernas öfning i ångmaskiners och ångfar

tygs handterande. 

I hemlands farvatten: 

En eskader, bestående af: 

korvetten "Thor" (chefsfartyg) 

kanonbåten "Hogland", 

, "Svensksund", 

,, "Oarlsund", 

" "Motala", 
11 "Aslög", 

" "Astrid", 

" "Ingegerd", 

" "Sigrid", 

" "Alfhild" och 

" "Gunhild" 
h ' 

ar. under. sommarmånaderna från Maj till September 

utfort hvarJehanda öfningar och anstält re,_ogn . 
f • t kill" K oscermg 

a a s Iga punkter, så väl å vestra och södra kuster-

na, som å den östra, ända upp till Ålands haf. 
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Särskildt för öfvande af exercisskolornas i Stock· 

holm och Carlskrona yngre manskap och rekryter, 

hafva korvetterna "af Chapman" och "Lagerbjelke" samt 

briggen "Nordenskjöld" un<ler sam~a tid företagit 4 

månaders sjötåg i Nordsjön och Ostersjön; och för 

skeppsgossarnes öfningar, småbriggarna "SnaPP,?PP", 

"Skit·net·" och «af TfTirsen" 4 månaders tåg i Oster· 

sjön. 
Monitorn (( Loke" och pansarbåten ((mr hafva Ull· 

der Juni och Juli månader varit syselsatta vid under· 

sökningar och förberedande öfningar, för uppgörande 

af fullständig plan till minförsvar för ställningarna vid 

Skanshålet och Brandalssund i Söderteljeviken. 

De första dagarna af Augusti månad sammandro· 

gos, så väl eskaderns fartyg och alla de efter dem 

här ofvan nämnda fartygen, som äfven för ändamålet 

jemväl utrustade pansarbåtarna ''Sölve" och "Folke" 

samt ångfartyget "Valkyrian'', till Söderteljeviker., 

hvarest, under gemensam högste befälhafvare för hela 

styrkan, utfördes krigsöfningar, hvilka, rne<l särskildt 

afseende fäst på uppgörandet af försvarsplan för der 

varande inlopp, hufvudsakligen omfattade olika för· 

svarsställningars intagallde och bevakning, miniiniers 

anordnande och försvar, m. m. 

Från Oktober 1875 till April innevaranile år bar 

kanonbåten "Gunhild" varit förlagd vid vestra kusten, 

med Känsö till hufvudstat.ion, och med uppdrag att, 

då omständigheterna dertill föranledde, utgå till nöd

stäida fartygs biträde och undsättning. Kanonbåten 

"Motala" är i höst ditsäncl för samrna ändamål. 

I enahanda syfte uppehöll sig i våras kanonbåten 

"Ingegerd" ett par månader å Gotlandskusten. 

Innevarande höst hafva, under ledning af derför 

tillsatt kommission, försök i Stockholrns skärgård blifvit 

anstälda med pansarbåtarna "Ulf11
1 "Sölve" och "Folke", 

, till utrönande af dessa fartygs manöverfärdighet 

och deraf beroende förmåga att vid strid inom sk:~~·~ 
den underhålla en väl riktad eld mot d k d 

d 
en anryc an e 

fien en. 
· 

Nedan nämnda sjömätningsfartyg hafva under året 

varit använda, nemligen: 

il Gustaf af Klint(' för kontrollmätning å Smålands

'' 11 
k~sten s~m~. u~sjölodn;~ngar på Midsjöbanken; 

Falken , fo.r detalJmatmngar i Ostergötlands skärgård, 

fran Kungshamn till Arkö, samt 
11Eolt{s 11

, 
11 1'ä 11 h '1L .. 1 
. r~ an o c a?·,i-an ((' för detaljmätningar 

I Malaren, från förra årets slutpunkter vid 

Vaxäng (söder om Sela-ö) och Gröns ö till 

Granfjärden. ' 

.. Sistförflutna sommar hafva i Kalmarsund anstälts 

forberedande undersökningar, för upptagande af 

segelränna derstädes, rakare och dJ'upare a:·n deenny 
b fi r ,n nu 

~ nt 1g~, hvilken dels till följd af sina tvära sväng-

mngar ar obeqväm för något så när långa fartyg 

o?h ~els har så ringa djup, att redan 14 till 15 fot 

d.Jupgaen.~e fart.yg understundom endast med svårighet 

k~nna fardas Igenom. Den nya rännan, som skulle 

bhfva 20 fot djup vid lägsta, 22 fot vid medel-vatten

stån~ och få 200 fots bottenbredd, komme följaktligen 

att till~ta e~~ icke obetydligt antal af de fartyg, hvil

ka nn aro nodsakade att gå öster om Öland att t 

d · k Il ' aga 
en Ic e a enast ansenligt kortare utan äfven mera 

skydda~e .väg®. emellan nämnda ö och fasta landet. 

Undersokmngarna lära gifva vid handen, att en allde

les ra~ se~elle~. af. närn~~a djup och bredd kan öpp

nas fran Grimskar hU Skallöarna, d. v. s. genom hela 

den trånga och grunda delen af sundet, med att muddra 

en sammanräknad längd af vid pass 2 000 fot ~· d 1 d 
ä t ' .. , 10r e a 

P re särskilda ställen, å hvilka minsta vattendjupet 
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11 11 och 13 fot. Bottenlaget är öfverallt vexlar eme an . · f åga så beskaffadt, att ingen sprängn~ng kommer l r ~ 
och enligt uppgjord kostnadsbel·äknmg skulle .~ela ardbe 

tf 
.. , för 200 000 kronor. Oberaknadt en tet kunna u oras ' . b d .. d t , ·h t som komme att ere as tidsvinst och oka e rygg e ' . ehän-handelssjöfarten af en djupare och rymhgare se~ .. 

Kalmarsund skulle denna otvifvelaktigt af-na genom ' . .. t -da till väsendt1igt gagn for kustforsvare ' ge ven var o t t ·· kt kust· tt l"tta sJ'öförbindelsen längs var u s rac a ' nom a a h 'lk f" t t så h 
manräknas alla de fordelar, VI a ore age oc sam l' k tt med . om andra afseendet visser Igen omme a -l ena s f" d t be föra, torde dessa näppeligen kunna anses or yr -

talda med ofvan angifna kostnadssumma. 
Från frågan om ny segelled genom Ka~~arsun~, 

ledes tanken sjelmant till ett annat sedan lange hvl-
1 d f.. lag hvilket äfven det, derest det komme an e ors ' ' .. d l ... till utförande, synes böra tillskynda samfar se n SJO-
ledes värderika förmåner, vare sig att man betraktar 
salten från hand.elssjöfartens eller sjöförsvarets syn-
punkt. · ·11 b 1. "fl' t d'up Upprensningen af Baggensst~k~t tl e w Ig .1 ' • . .. d Dl att bereda alla söder Ifran komman<le fartyg 1 an ama o .. t'll Stockholm än den som nu maste tagas, genare vag l o o .. af de~sa frågor, hvilka, om än manga ganger ar en "'· h ld · 

d k . tna likväl ständigt återkomma oc a rig un ans JU ' · o .. tyckas vilja upphöra att vara fragor for dagen ... 
Sjövägen emellan Dalarö och St~ckho~~n ar nu 

41: engelska mi.l lång; genom Bag.~ensstakets oppn~~de, 
slmlle den förkortas till jem1lt halften, d.' v. s. skankoa 
h 

. L dsort-väO'en till eller från hulvudstaden ga-varJe an ~::~ ' d "f 
d fartyg en tillsvinst af två timmar och er~to ~er. en e , d · 1 r· lf Redan d omständigheten tor e l oc,l or sig SJe 

vara af ~llräcklig betydelse för att ma~a till det 
ifrågasatta företagets utförande; men dertill komm~r, 
enligt <len -åsigt som sammanstämmande hyllas åtmlll-
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stone af de sjöofficerare, hvilka under de senare åren 
haft uppdrag att utföra stridsöfningar i Stockholms 
skärgård att, genom Baggensstäkets upprensning bor
de öppnas en väl bebö:fl.ig, kortare farled, hvilken icke 
allenast i allmänhet skulle främja förbjndelsen mellan 
hufvudstaden och uti södra delen af dess skärgård 
befintliga försvarsställningar, utan särskildt tjena dels 
såsom utfallsport och dels såsom återtågsväg för våra 
i denna trakt uppträdande fartyg - en åsigt, hvil
ken icke blott funnit sitt uttryck, utan äfven vunnit 
ökadt stöd i det underdåniga memorial, som åtföljde 
Kongl. Maj:ts nådiga proposition till innevarande års 
riksdag och i hvilket chefen for sjöförsvarsdepartemen
tet fäller detta yttrande: "För åstadkommande afverk
"samt forsvar i Stockholms skärgård, är utan tvifvel 
"af vigt att Baggensstäket upprensas eller farled öpp
''nas vid Kummelnäs för åtminstone 12 fots djupgående 
"fartyg." 

Månne icke nutidens kraf lägger tonvigt på ordet 
"åtminstone" ? 

Sveriges fyrväsen åtnjuter bland sjöfarande ett 
utan tvifvel välförtjent anseende. Till detta gynsamma 
förhållande torde isynnerhet d~ senaste årtiondenas 
sträfvan hafva mäktigt bidragit; och att under tiden icke 
så litet i denna riktning uträttats här i landet, lärer 

.framgå deraf, att af de 148 fyrar, hvilka nu lysa och 
vägleda seglaren i våra farvatten, flera än 50 blifvit an
tingen nytända eller ändrade och förbättrade under års
följden 1860 till 1875. 

Heder åt dem, som, till berömmelse för vårt land, 
så verkat för sjöfartens främjan och trygghet. Heder 
äfven åt dem, som hedra sin?- för!Jgångare. 

Bland . icke färre än 14 fyr- och signal-apparater, 
hvilka tä:fl.ade vid innevarande års utställning i Bruxel~ 
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les, tillerkändes första priset den som utstäldes af lots

direktören, friherre C. G. von Otter. Uppfinningen ut

göres af en - så som uppfinnaren sjelf kallar den -

''pM·sienne-apparat 11
, bestående af 16 stycken tunna, 

aflånga skifvor af färgadt glas eller blank metall, stäl

da lodrätt och i ring rundt omkring fyrlampan, på så

dant sätt att de, medelst en enkel inrättning, kunna 

kring sin upprätt stående långaxel hastigt vridas 90° 

fram och åter, alla på en gång, och genom hvilken 

rörelse den sextonsirliga lykta deJ så att säga, bilda 

kring lågan, tillslutes eller öppnas, . afstänger ljuset 

eller låter det stråla fritt åt alla sidor. N edanför och 

vid sidan af denna lykta, sitter lodrätt en cirkelrund 

metallskifva, hvilken i sitt eget plan oafbrutet vrides 

kring sin medelpunkt, medelst ett löpverk, drifvet med 

lod. Genom längre och kortare inskäringar, med längre 

och kortare mellamum, bildas i skifvans ytterkant ett 

slags bredare och smalare kuggar, hvilka, när skifvan 

löper kring, vid förbigåendet af en för ämlamålet be

fintlig häfarm, upplyfter denne eller låter honom ned

falla mellan dem. Vid dessa häfarmens rörelser, slu

ter eller öppnar sig persienne-lyktan, hvilken förblir 

sluten så länge häfarmen är lyft, och öppen, så länge 

häfarmen är nedfallen. Genom inskärningarna i skif

vans kant, kan man följaktligen med friherre von Otters 

persienne-apparat åstadkomma, icke allenast mörker 

eller färgadt sken af längre eller kortare varaktighet, 

och afbrutet af längre eller kortare, klart lysande 

mellanstunder, utan äfven med största noggrannhet på 

förhand bestämma, såväl tidslängderna för mörker och 

ljus och · den ordning sinsemellan dessa skola följa, 

som när och huru ofta samma teckenföljd skall åter

komma. Och sedan. skifvan, sådan man för tillfället ' 
. 

l 

önskar henne, blifvit insatt på sitt ställe, och man satt 

i gång det henne drifvande löpverket, är apparaten 
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sjelfverkande oeh arbetar på egen' h d å 1 .. . · an s· ange man 

behagar, utan annan t1llsyn eller b't "d .. .. 
I ra e, an att lop-

verket uppdrages en gång i dygnet d v l'k f 

l · . ' · · s. 1 a o ta 

som o Jan 1 fyrlampan pumpa& upp. 

Uppfinnaren begagnar vårt vanliga, lVIorse's tele

grafalfabet; .?ch gör inskärningarna i skifvan ·lån a 

och korta 1 ofverensstämmelse härmed En fyr f" gdd 

d 'f o 
• , orse 

me 1 ragavarande apJlarat skulle lit å k .. 

l 
' . a s unna saga 

alde es detsamma som elektriska t 1 .l' d . 
.. • o e egra1en, et vill 

saga. allt och pa alla europei k "k· .. 
s a spra , men enar 

detta vore hvarken nödigt eller n tt' t o • k .. 
, . . .. Y 1g , sa ms rank er 

han sig l allmanhet att uttala endast 'tt d . 

t .. k'ld s1 namn, er-
es sars 1 a ortförhållliden ick k ll .. .. 

o o 
e s u e gora storre 

ans~rak pa ha~s vetande. lVIen icke ens hela namnet 

behofs, utan, l de flesta fall endast tt b k 
' e par o stäf-

ver af det samma. Så t. ex. skulle fyren på Pater 

N~ster utan .. olägenh~t kunna förkorta sitt till P. N., 

hvilka bokstafver enligt telegrafalfabet t b t k 

l d 
e e ec nas så-

un a: 
P. N. ·--· Inskärningarna i den för honom ar--seddo · 

a persienne-

apparatens namn- eller tal-skif'va skulle rätt d ft 

o tt f"] · d . as ere er 
sa a o Jan e signal komme att ' 

• . . t . upprepas t. ex. en 
gang 1 mmu en : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
• .... ... 

II. 
• 

III. IV. - . v. I. 
och angifvas: 

j 1. med ett kort röd t sken eller en kort f" .. k 1 
2 • ' ormor e se 

P.. . " " l~ngt " '' " " lång 

)3. " " langt '' " " " lång " 

f 4. " " kort " " " " kort " 

1\T) 5. 
l.'j,l6. 

" 

, långt , 

, kort , " 
" 

" 
" 

" lång 
, kort 

" 

" , . 
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Mellanrummen I, IT, liT och V mellan förmör
kelserna eller de röda skenen inom hvarje bokstaf, 
angifvas med kort hvitt skM~. M~llanrummeto IV m~l
lan två särskilda bokstäf'ver ang1fves med langt hmtt 
sken. Signalens gifvande beräknas upptaga 15 se
kunder· under den återstående delen af minuten eller 
af det ' eljest bestämda tidsförlopp, inom hvilket sig
nalen skall upprepas, visar fyren ett oafbrutet klcu·t, 
hvitt sken. 

Förmörkelserna och de röda skenen i signalerna 
skulle kunna liknas vid långa och korta streck, skrifna 
med svart eller rödt bläck, och fyrens klara, hvita sken 
emellan och på sidorna om dem, vid papperet på hvilket 
de vore skrifna. 

Om till vinnande af omvexling, så skulle vara 
behöflig~, kan grönt sk(ln, eller sken af annan färg, 
användas i stället för det röda (bläckets färg ändrar 
icke skriftens innehåll); men i systemet för signalerin
gen betyda i sjelfva verket alla färgade sken alldeles 
det samma som förmörkelse, och utgöra likasom denna 
eilllast motsats till klart h-:;itt sken. Färgblindhet har 
följaktligen här intet inflytande på förmågan att ur
skilja och rätt uppfatta signalerna - en fördel af den 
betydelse och vigt, att det vill synas som om alla sig
nalsystem, hvilka taga ögat i anspråk, ju förr ju hellre 
borde söka ·att tillegna sig den samma, helst numera, 
sedan det blifvit utrönt att en icke ringa del af men
niskoslägtet, med god syn för öfrigt, likväl sakna för
måga att särskilja cle olika färgerna. 

För att underlätta afläsningen har friherre von 
Otter, i sammanhang med signalapparaten, jemväl 
uppfunnit ett afläsningsinstrument, icke större än att 
det samma beqvämt kan bäras i fickan. - Man ser 
en fyr signalera; för hvar gång förmörkelsen eller det 
färgade skenet från fyren börjar, trycker man på. en 
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å afläsningsinstrumentet befintlig knapp, så länge för
mMkelsen eller det färgade skenet varar, men upphör 
med trycket så snart det hvita skenet synes. Ett 
löpverk inuti afläsningsinstrumentet sättes i gång ge
non tryckningen på knappen, framskjuter en pappers
remsa och ritar på denna medelst ett litet stift, långa 
och korta streck, motsvarande de längre och kortare 
stunder, trycket på knappen varat. På pappersremsan 
återfinnes sålunda signalen afskrifven och kan jem
föras med fyrens namntecken, hvilket naturligtvis bör 
finnas tydligt utsatt i sjökortet, på det att hvem som 
helst måtte kunna afläsa signalen, utan att derför be
höfva känna telegrafalfabetet. 

Föreställningen att ifrågavarande fyr- och signal
apparat skulle anbringas på alla fyrar, lärer hafva 
framkallat den under sådan förutsättning visserligen 
befogade invändningen, att den nya uppfinningens till
lämpande snarare skulle leda till osäkerhet och miss
tag än förebygga sådana, emedan under storm och 
oväder, regn, tjocka eller för sigt missgynnande om
ständigheter i allmänhet, då fyrens igenkännande 
må hända vore allra mest af nöden, det skulle vara 
svårt, ofta omöjligt att rätt uppfatta signalerna, och 
följaktligen äfven att särskilja de vid sådant förhål
lande hvar andra allt för lika fyrarna. Med anledning 
häraf, anser jag mig böra 11ämna, att meningen med 
friherre von Otters signalapparat aldeles icke är att 
den samma skulle användas å alla fyrar. I syn
nerhet hvad angår de större, de yttre i hafsbandet 
belägna fyrarna i allmänhet och der säregna ortför
hållanden icke annat föranleda, afser uppfinningen, en
dast att åstadkomma ännu en omvexling i fyrarnas 
utseende, dess mera behöflig, ju lifligare sjöfarten blir 
och ju mera fyrarnas antal växer. Och jag ber att 
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få tillägga, det jag har denna uppgift från allra bä

sta källa. 
D t .. · ke ett nytt fyrsystetn; som blifvit upp-

e ar 1c . 'lk 
funnet utan helt enkelt en signalapparat,. hvi en, 

' k t'll"' · på alla änskönt densamma visserligen a~ I a~p~~ 
fasta fyrar och i allmänhet hvilken lJUS aga som 
helst, likväl ingalunda har anspråk på att blif:a det. 
Apparaten kan använclas till nattsignalers g1fvande 
lika väl öfver land som öfver vatten. Den kan. an
bringas i ett fyrtorns lanternin och borttagas Igen 
när helst man behagar, utan nämnvärd förberedelse o~h 
i.ltan särskild kostnad utöfver sjelfva apparatens pr1s, 
hvilket är beräknadt att uppgå till några h.nndra k:o-

Den kan äfven tillfälligt uppsättas 1 Katarma 
nor. o D' 
kyrktorn eller i skådetornet på V estmansberg ~ JUl'-

? d och nattetid sprida noggranna underrattelser gar en, . . o o • 

inom hela trakten kring hufvudstaden sa langt lJus-

skenet når. 
Tills vidare torde likväl denna signalapparat kom-

ma att användas hufvudsakligast å ledfyrar och hamn
fyrar på h vilket område han och för närvarande' tor
de fi~na sitt tacksammaste verkningsfält. I farleder 
och hanmar hvarest de många fartyg, som komma 
och . gå, gör~ rörelsen på vattnet liflig, är det ~n gelä
get att de fyrar, hvilka skola tjena seglar~n t1l~. led-

. .. s· beskaffade att de lätt kunna Igenkannas nmg, aro a . , 
och skiljas från den hvimlande mängd gatulyktor; far-
tygslanternor och andra ljus, hvaraf ögat mötes 1 alla 
riktningar. Medelst persienne-apparat kan nu fyren 

å enkelt sätt förvandlas till "klippfyr", d. v. s. så 
!tt han oupphörligt ger skarpa, kortklippta sken eller 
bl' kar af omvexlande hvitt och rödt, eller annan färg, 
oc~ h varigenom han blir lätt ige~känlig, och svårligen 
kan förvexlas med andra lyktor 1 grannskapet. 
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I somliga hamnar, hvilkas djup vexlar med tid
vattnet, plägar man, vid lågt vatten, släcka inseg
lingsfyrarna, för att på detta sätt afhålla utanför va- · 
rande seglare från det olycksbringande försöket att 
inlöpa. En hamnfyr, försedd med persienne-lykta, kan 
icke allenast lysa obehindradt hela tiden, utan äfven, 
och hvacl bättre är, en gång i minuten, i tydligt an
gifna fot, uttala vattendjupet i hamnen, allt efter som 
detta ökas eller minskas; och den väntande seglaren 
får på detta sätt med visshet veta om och när han 
utan hinder kan segla öfver baren. På andra ställen 
och vid andra tillfällen kan det vara af vigt att få 
andra uppgifter, såsom att farvattnet är stängdt af is 
eller af andra tillfälliga hinder, om lots finnes att till
gå eller ej, m. m., och äfven dylika meddela~den kun
na leronas af signalapparaten, hvilken har hela alfabe· 
tet till sitt förfogande och medelst ett enkelt utbyte 
af talskifva med största lätthet kan öfvergå till hvil
ket samtalsämne som helst. 

Böttö ledfyr i farleden till Göteborg är redan 
försedd med ifrågavarande apparat och visar sig nu
mera såsom hvit och svart "klippfyr" inom de sekto
rer af sitt lysområde, hvarest farvattnet icke är rent, 
men ger f2.st hvitt sken för öfrigt. Äfven Furöns fyr 
utanför Oscarshamn lärer inom kort få persienne-appa
rat och undergå sådan ändring, att hans nuvarande 
röda sektor förvandlas till hvit och röd klipp, och 
hans hittills mörka sektor får fast, rödt sken, hvarige
nom fyren icke allenast blefve lättare igenkänlig för 
norr ifrån kommande seglare, utan jemväl erhölle ökad 
lysvidd åt detta håll. 

Ingenting är fullkomligt här i verlden, och den 
nya uppfinning jag nu haft äran att anmäla lärer icke 
heller kunna ställas utanför den allmänna lagen; men 
ehuru hon alltså, likt all annan ungdom, säkerligen 
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har att emotse åtskilliga faderliga tillrättavisningar, 

dem hon, till eget och andras bästa, måste söka att 

göra sig till godo, så torde man likväl redan nu haf

va allt skäl att lyckönska uppfinnaren till den vackra 

frukt, hans mångåriga arbete alstrat, och hvilken, te-

dan fullt användbar, under hans hägn otvifvelaktigt .. 

snart skall komma att utvecklas till än rikare mognad. 
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Chefens för flottans militärpersonal afgifna 
underdåniga rapport öfver alla under sist

lidna år utförda öfningar med flottans 
militärpersonal, m. m. 

Till 

Kongl. Majestät. 

}led stöd af 11 § uti för mig Nådigst utfärdad 
instruktion, får jag härmed i underdånighet afgifva 
rapport öfver alla under året utförda öfningar med 
flottans militärpersonal, upptagande jemväl undervis
ningsverkens verksamhet under senaste läse- och öf
ningsår, äfvensom uppgift å antalet befäl, underbefäl 
och manskap, som under samma tid erhållit sjö-öfning. 

Under året utförda öfningar hafva hufvudsakligen 
utgjorts af: 

öfningar med skolfartyg och 
öfningar med fartyg icke tillhörande skolorna. 
Öfningar med skolfartyg hafva utiörts: Öfningar 

. • med skolfar-
af Kongl. SJÖkngsskolans kadetter och elever på tyg. 

skolans exercisfartyg, korvetten Norrköping, uti främ
mande och hemlandsfarvatten under 4 månader och 29 
dagar; 

af exercisskolornas manskap, hufvnd.sakligen re
kryter, ombord å exercisskolornas öfningsfartyg, kor
vetterna af Chapman och Lagerbjelke samt briggen 
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Nordenskjöld, i hemlandsfarvatten under 4 månader 
och 6 dagar; samt 

af skeppsgossekåren å dess exercisfartyg, briggame 
Snappopp, Skirner och af Wirsen, i hemlandsfarvatten 
under 4 månader och 4 dagar; samt för hamnexercis 
å briggen Gladan under sommarmånaderne. 

Öfningar Dessa öfningar hafva utförts af personal icke till-
med fartyg o • • d't' 
icke tillhö- hörande skolorna, dels ombord a t1ll vmterexpe 1 wn 
rande sko- utrustade fartyg: kanonbåten Gunhild i hemlandsfar-

lorna. 
vatten under 5 månader och 27 dagar samt korvetter-
na Balder och Gefle i aflägsnare farvatten, den förra 
under 10 månader, den senare under 7 månader och 
26 dagar; dels å under vårmånaderna för expedition 
till Gottländska kusterna utrustade kanonbåten Inge
gerd under 1 månad och 27 dagar samt slutligen å 
under sommarmånaderna för öfning i hemlandsfarvatt
nen under 3 månader och 5 dagar utrustade eskader, 
bestående af: korvetten Thor och 10 kanonbåtar; mo
nitorn Loke och l pansarbåt under 2 månader och 16 
dagar för minöfningars utförande samt 2 pansarbåtar 
för skjutöfningar under l månad och 28 dagar. 

Den 10 Augusti sammandrogs på Gälöfjärden un
der mitt befäl, i egenskap af högste befälhafvare, alla 
för sommaröfningar utrustade fartyg, utom korvetten 
Norrköping, för krigsöfningars utförande uti farvatt
net från Landsort upp emot Söderteljeviken under 23 
dagar. 

Kanonbåten Motala afgick den 19 September på 
expedition till rikets v estkust; kanonbåten Ingegerd 
den 29 September till Gottländska kusterna; expeditio
nerna fortgå. 

Hosföljande tabell utvisar antalet officerare, under
officerare och manskap, som under året erhållit sjö- · 
öfning. 
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Tabell 

utvisande officerares, uuderofflcet•ares ocll manskapets sjö-öfning muler 

Officerare. 

Kaptener. !Rnhn\terner. 
l 

Rullorna upptaga, eJ inräknade officerare i Kongl. flottans reserv, lönlöse officerare, underofficerare åJ varfvet, samt vakanta manskapsnummer. 

25 43 57 128 190 31 229 4G2 116 12'~) l 4604 266 5450 
Il 

") ' handtverkskomp:t. 
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Undervisningen vid skolorna har fortgått under Undervis-

1.. h ''f · å t d d t f d k t ningsverkens 
ase- oc o nmgs re me un an ag a e or a uppe- verksamhet. 

håll, som uti reglementena för cle särskilda skolorna 

bestämmes. 
I skeppsgoseskolan har meddelll.ts undervisning åt Skeppsgosse-

280 gossar, hvilka vid läsårets början voro fördelade skolan. 

i nedannämnda klasser : 

Uti l:a klassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 154, 

, 2:a , ........................... . ... 80, 

, 3:e , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 

Summa 280, 

af hvilka vid läseårets slut efter undergången ex~

mina flyttades: 
till 2:a klassen .......................... 40 gossar, 

till 3:e , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 » 

summa flyttade till högre klass 70 gossar. 

I underbefälsskolorna har meddelats undervisning Uuderbef!lls-

2 
. . skolorna. 

åt 4 man, alla trllhi:irande matroskompamerna nem-

Iigen: 



Exercis
skolorna. 

l o w ~ ~ ~b 
~c;:< a~< 
..... ~ ..... . 1-'•p-' .... . 

lo"'P..OoP. ~o t:l l-"' . ~ . ~ 

Uti förberedande skolan 

, styrmansklassen ... 

,, konstapelsklassen .. 

, skeppareklassen ... 

, Ekonomistklassen · · 

•. j. o ••••• l 15 2\ 
3 7 • • • • • • o •••• 

. . . . . . . . . . . 
••• • • o ••••• 

• • •• • o •••• • 

Summa undervisade 

skolorna: Dem{ afgångne från 

Från förberedande skol an .... . .... 

" 
" 
" 

styrmansklassen . 

skeppareklassen .. 
ekonomistklassen 

Sum 

o •••••••••• 

.... . ...... 
••• o o •••••• 

ma afgångne 

: Approberade 

Uti förberedande skolan ... . ...... 
, 

" 
" 

. . . . . . . . . . . styrmansklassen ... 

konstapelsklassen . 

skeppareklassen .. 
• • o ••••••••• 

o ••••••• o ••• 

5 
-

6 

29 

6 

l 
l 

-

l l 

8 

9 

2 
5 

-

" ekonomistklassen . . . . . . . . . . . . . 5 

Summa approberade l 21 

l 
l 

l 

l 

1 
2 

1 

13 

-

1 
1 

-

2 

2 
6 

1 
1 
1 

11 

l 

l 

< 
c+ P.: o· r:r. 
"' g; c 
cc a.. 9 
~ ~ 8 
P' ~ ~ 

~ 

17 
10 

6 
2 

7 

42 

6 

2 
1 
1 

10 

11 
8 
6 

1 
6 

32 

l 

Uti exercisskolorna hafva öfvats 517 man af Kongl. 
flottans sjömanskår: af matros-! eldare- och handt
verkskompanierna samt af båtsmanskompanierna nem
ligen: 



I rekrytklassen .. .... . 

, 3:e sjömansklassen .. 

, 2:a 

" l:a. 

Deraf: 

" 
" 

•••••• o •• l o ••••• 

o. o • • •••••• o ••• o 

• • • o • • • • • • • • o • • ~ 

•• o ••••••••••••• 

Summa öfvade 

a) Afgångne från skolo 
· verfiyttade till varfsk 

rna (afskedaQ.e, öf-
l., rymrle, döde). 

Från rekrytklassen ... ••••••• l •••••••• 

" 
3:e sjömansklassel l ............... 

" 
2:a " 

" 
1:a 

" 
b) Ej approberarle (uncle 

Uti rekrytklassen ..... 

, 3:e sjömansklassen 

n 2:a 
, l:a " 

••••••••••• o . o. 

•••• o •••••••• o. 

rkastade ny kurs). 

••••••••••• o • • •• 

................ 

....... .. ....... 
•••• o •••••• o ••• 

Summa (afgångne oc h ej åpproberade) 

i skolorna) c) Approbemde ( 

Uti rekrytklassen ..... 

,, 3:e sjömansklassen 

................. 
•••• o •• o • • •••••• 

, 2:a , ••••• o. o ••••••• o 

" 1:a J) 
....... ... ...... 

- Vi el l 

Carlskrona station. i 
!>T l:>"' fr> t> !>T~ 

6~~ o..., ...... ~,.. m 
t:J:s "' g. 0:: .:: 
~a 

~.,.. :>' Il'~ s "' < ..., "'"' :=t ..., -·co ro ;:;;·s a 

l 
ro..., ' o ..., !>To ..., ., !' 

':' "' "' () "'"' ~ l t:r' ~'f 

l 150 l l 12 - 138 

l 42 13 ~ 55 l 
l 9 

l 

=l l 
15 24 l 

16 17 331 

79 45 138 262 

- - 16 ~6 
- - ~ --
1 - - l 

l 

- - - -

- - l l 
- 13 - 13 

2 15 - 17 

3 17 - 20 

6 45 17 68 

12 - 121 133 

42 - - 42 

6 - - 6 

13 - - 13 

Vi u j.,~~' Sockholms station . 
.:-t-CO,_. 

~ §"t:r4~ ;>;";> ~<l s o,.., ~·~·S ..... s il' CD s,.. CIJ §~P' !>T ""'"'~ "':oo "' w s tJ."! ~~ 
"' r+ s ro t) ,j: 

CD~ s.~~ "' "' j a~~ ~g ~·~ !3 !' "'., ro ..., • 
?' 

'f g @g "' "' 'l ' 
? ' l:>"' ~ Cf 

51 
l 

1337 25 

l 
157 187 

4 - 50 54 109 

=l l 
4 2 6 30 

8 - 8 41 

21 25 209 255 517 

- - 27 27 43 
- - 25 25 25 
2 - - 2 3 
2 - - . 2 2 

5 - 32 37 38 

- - - - 13 

- - - - 17 

- -- - - 20 

9 - 84 93 161 

l - 25 98 123 256 
4 - 25 29 71 

2 - 2 4 10 

6 - - 6 19 
' 

Summa approberatle l 73 J - !121 ! 194 Il 12 l 25 l 125 l 162 l 356 / 
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Orsaken till det stora antalet 11 ej approberade" 
vid Stockholms station, härleeler sig, dels af den stränga 
vaktgöring, som skolans manskap varit underkastadt, 
hvarigenom det inträffat att båtsmän varit frånvaran
de från skolan under 47 öfningsdagar, dels derutaf att 
af båtsmaRsrekryterna vid deras inträde i skolan 11.3 ° l 

0 

icke kunde läsa innantill och 40 °i0 af dem icke kunde 
skrifva. 

Stockholm uen 17 November 1876. 
u nueruånigst 

P. Vi1•gin. 

Jolm Amten. 

4 
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Om kanoners förmåga att skjuta genom 
Skeppspansa1·. 

Seclan Fransmännen vid beskjutningen af Kinburn, 

elen 17 Okt. 1856, praktiskt visat nyttan af jernkläd

nad på fartyg och, uppmuntrade af sin framgång i 

detta hänseende, varit de första som tillämpade denna 

ide på ett sjögående fartyg, pausarfregatten La Gloil·e 

(1859), har, såsom väl känclt är, inom alla mariner pan

saret intagit en alltmera betydande rol vid byggandet 

af krigsfartyg. 
Pansarets användande framkallade kraftigare ka

noner, de:;sa åter tvingade att öka pansartjockleken 

och sålunda har man under de senast förflutne 1R åren 

:;ett en ständigt växande täflan emellan skeppskon

struktören . att skaffa nog starkt skyeld åt fartygen 

och kanonkonstl'Uktören att genom ökad kraft hos ar

tilleriet alltjemt tillintetgöra den fOrres sträfvanden. 

Striden emellan pansaret och kanonen är ännu ej af

slutad; allt synes likväl antyda den !;enares slutliga seger. 

Följden af denna täflan fir att pansarets tjocklek, 

som på de Fran:;yska pansarbatterierna (1856) var 

11 c.m. och på La G1oire (1859) 12 c.m., ständigt blif

Yit (ikacl och har den nu uppnått förr ej anade dimen

sioner, 11emligen 55, 9 c.m. på Italienska Tornfartygen 

"Duilio" och "Dandolo" samt 61 c.m. på Englands 

"Inflexible", som för närvarande är det mot skott star

kast skyddade fartyg i verlden; under tiden har ka

nonen också vuxit från 68-Tidigen af 4,8 tons vigt, Rom 

före Krimkriget var Europeiska sjöartilleriets väldi

gaste reptesentan~ till pjeser af 100 tons vigt; och 

{)7 

för~lager och beräkningar ~iro redan uppgjorda till än

nu större kanoner. 

De stora olägenheter, som denna så betydliga 

tjocklek för med sig, äro af flera slag; tillverkningen 

blifver mycket svårare *) , priset stiger hastigt *~'), sä _ 

kerheten att erhålla homogena plåtar minskas, plåtar

ue måste vicl samma vigt få en mindre yta och följ

aktligen på fartygssidan betinga flera fogar och ett 

större antal bultar, hvilkas hål alltid utgöra svaga 

punkter, och dessutom är handtemndet i dockorna af 

de väldiga plåtarne, af 20 till 30 tons vigt, vid deras 

anbr~gande på sina platser förknippadt med ganska 

stora svårigheter. 

För att kunna gifva åt ';Inflexible'' ett pansar af 

61 c.m., har man derför anbragt 2:ne lag af plåtar hvar

dera af 30 c.m., med 27 c.m. träbackning emellan, oeJ1 • 

innanför en annan backning af 15.2 e. m. Af engelska för

sök 1872 trodde man sig finna, att det skydd, som lenmas 

af en viss plåt-tjocklek och teak-backning, när pansa

ret består af 2:ne plåtar, emellan h vilka en del af back

ningen befinner sig, under det att den andra delen är 

emellan inre plåten och "innerskinnet'', såsom på In

flexible, i tornen på Devastation och Thunderer m. fl. 

är lika med det, som lemnas af en enda solid plåt och 

samma backning i sin helhet liggande innanför plåten.***) 

De stora fördelar som i afseende på pris, tillverkning 

m. m. sålunda borde kunna vinnas med bibehållande af 

*) Profplåtar till Italienska pansarfartyget Dandolo ti:lvcrkas 

nu med följande dimensioner, litngd 5,48 m., bredd 1,52 m, 1joc.k

lek 0,659 m.; en dylik plåt väger 21,5 tons eller = 1~ af våra 24 

~~kM~~ • 

**) 12 c.m. plittame till Gloil·e (1859) kostade ll2.2 fr:s pr l 00 kilogram 

15 c.m. « « F!andre (1863) « ll7 « « « • « 

24 c.m.a30c.m. «Redoutable(187ö) " 120,20 « ., « " 

***) Orikt!gheten nf detta antagande har nyligen blifvit Arlagn· 

lagd genom skJulftil'Siiken med 100-tons kanonen vid Spezii:ia. 
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samma styrka hos bepansringen äro förut omnämnde. 

Försöken verkstäides samtidigt mot tvenne taflor, 

sam.mansatta på följancle sätt (genomskärning.) 

jern 

14'' 

29", ~ 
-"' 

ek

backning. 

15'' 

A 
jern 

8" 

29",~ 

ek jern ek B 

-...-
9" 6" 6" ~If • 

Taflan B representerar den starkaste delen af De

vastations torn. 
Den af artilleriets tilltagande kraft förorsakade 

tillökningen i pansarets tjocklek har visat sig vara, 
under perioden 1859-1868 11 c.m., under 1868-1872 
ytterligare 8 c.m. och på de sista 4 åren ännu 5 c.m. 
till. Redan för flera år sedan trodde man sig hafva 

nått gränsen, men fartygens dimensioner hafva ökats 

och med dem pansarets i h var skall man stanna? För 
några år sedan (Dec. 1872) yttrade fransyska vice- .. 

amiralen Touchard i sin uppsats "La question du de

cuirassement" följande: 
. "Det' gäller nu att veta om vi skola fortfarande 

bygga fartyg af 9 a 10 tusen tons drägtighet, om vi 

Akola offra 10 å 11 millioner på hvart och ett af dem, 

ooh för undervattenskrigets dolda angrepp utsätta des

sa dyTbara maskiner, hvilka en mina kan i ett ögon

blick förstöra; eller om det ej skulle vara både klo
kare och försigtigare att, öfvergifvande denna ruine~ 

rande väg, hädanefter .afstå från ett otillräckligt och 
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följaktligen farligt skydd? På denna fråga hafva många 

fö1'ståndiga personer, inom, så väl som utom Frankrike, 

svarat med rådet att aflägga pansaret; upphörandet 

med bepansringen synes numera vara en oundviklig följd 

af kanonens växande kraft och dess öfverlägsenhet öf

ver pansaret 11
• Det praktiska svaret på detta upprop 

var: Inflexible, Dandolo och, i sjelfva Frankrike, De

vastation (se pl. I). 
Redan vid början af vansarets användande verk

stälde::; försök i olika länder för att utröna pansarets 

motståndsförmåga och lianonens kraft att genombryta 

detsamma. :På gmnd af dessa försök sökte man upp

ställa vissa forml er, medelst hvilka man skulle kunna 

beräkna, hmn stor kraft en viss kanon behöfde ega 

för att kunna skjuta gencm ett skeppspansar af en viss 

tjocklek i vid försöken användes ofta taflor som v oro 

byggda och bepansrade i likbet med något uneler bygg

nad varande fartyg, hvilket ansågs clå vara det mot 
beskjutning starkast skyddaa~. 

I spetsen för dessa talrika ytterst kostsamma för

sök gick England; några af deras fartygstyper hafva 

också gifvit namn åt de efter clem byggda taflorna, 

hvilka seelan bland artilleristerna fortfarit att vara 

liksom mätande storheter för kanonernas kraft, såväl 

vicl försök med särskilda pjeser som vid jemförelse

skjutningar. 
System i dessa försök med deraf följande beräk

ningar blef först (1864) satt af den, år 1851 inrättade, 

engelska ständiga artillel'ikommitteen och utmärkte 

sig dervid i synner:het en dess medlem dåvarande kap
tenen i eng. artilleriet Noble. 

Samtjdigt började fransyska artillerikommissionen 

vid Gavre att framlägga resultaten af sina experimen

ter mot pansarplåt och snart anståldes omfattande 

skjutförsök mot pansai' äfven i andra länder såsom i 
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Ryssland vid W olkow, i Italien vid Turin och i Preussen 

vid 'regel. 
Att uppställa en allmänt gällande fullt riktig teori 

for artilleriets verkan mot skeppsiJansar torde knap· 

past låta sig göra, enär så många olika faktorer der

vid -ingripa, hvilkas inflytande, olika vid olika tillfiil

len, ej kan fullstämligt uttryckas i en formel; bland 

dem må framhållas -plåtames olika styrka vid sa.mma 

tjocklek, de olika sätten för . plåtames fästande vid 

backningen och i synnerhet denna senares olika sam

mansättning. Den sistnämda söker man altjemt göra 

mera solicl genom att i densamma låta ingå såväl hori

zontela som vertikala vinkeljern, hvilka betycUigt öka 

det helas fasthet. Afbilclningarne å vidfogade plansch 

II, n t visa det til1 tagande an vändandet af jern i back

ningen hos några olika fartygstyper. Gloir·es massiva 

e1rvägg har ,;å småningom blifvit ersatt af kon::;truk

tioner, hvarnti royeket jem ingår, så att backningen 

nog i och för sig sjelf tir starkare, men dess elastici

tet, som vill kulors au;,;lag ;,;pelar en så vigtig rol, har 

blifvit mindre. Såsom bevis på det inflytande ;,;jelfva 

konstruktionssättet hos backningen eger, må här anfö

ras att La Flamlre med 15 c.m. pansar på 65 c.m. t;ä 

har en motståndsförmåga af 7,g (om des::;a siffrors be

tydelse längre fram), under det att Belleropbon med 

samma pansartjocklek, på endast ~4 c. m. trä, men detta · 

förstärkt mell vinkeljern (se figuren), uppnår en mot

ståndskoefficient af 9,4. 
Olika åsigter l'Örande genomträ.ngiJingens sjelfva 

beskaffenhet hafva uttalats och många sinnrika, mer 

eller mindre invecklade formler för berktkning af kano· 

nel's genombrytningsförmåga hafva blifvit nppstälda. 

De eom vid praktiske beräkningar mest hafva blifvit 

använde, äro de som blifvit framstälue af Helie, stän

dig metliem ~J.t' Gavre- kommissionen, af Noble, och den 
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af ryska kaptenen Doppelmair först offentliggjorda så 

kallade, ryska artilleriets formel. För öfrigt äro te

oretiska formler uppstäide af King, Engli;,;h, Adt, Mar· 

tin de Brettes m. fl. 
Innan Je formler framställas, efter hvilka man 

beräknar kraften hos en kanon eller en pansar

väggs motståndsförmåga mot beskjutning, anser jag 

mig böra påpeka, att de genom räkning funna talen 

hvarken äro eller kunna vara annat än relativa; or

sakerna dertill äro förut angifna, och att så är för

hållandet framgår vid jemförelse emellan de svar som 

af olika formler leronas på samma fråga. 

Från teoretisk synptmkt taget ligger nära till 

hands antagandet att en projektils inträngning i pan

sarplåt borde följa de allmänna mekaniska lagarna föl' 

inträngning i andra 'fasta ämnen; för att detta skall 

ega rum, måste likväl plåtens tjocklek vara högst be

tydlig, så att projektilen ej kan på långt när bryta 

genom j emmassan j ty när plåten ej är tjockare än att 

den blifver böjd och sprickor i densamma uppstå, in

träder ett helt annat förhållande, enär motståndet inom 

jemmassan snart börjar aftaga. Ej heller bör man för

bise det stora inflytande som formen hos projektilens 

främre del härvid har. Vid uppgifter om genomträng· 

ningsförsök angifves derföre ofta förhållandet emellan 

ogivens och t1en cylindriska delens l'aclier; detta för

hållande är på fransyska och svenska projektiler om· 

kring 3.~7, på engelska omkring 3, och på tyska om

kring 3.8. Som vid föllsöken sällan någon, i förbållan

de till projektilens kraft, betydligare jernmassa fore

kommit, hafva i allmänhet de tvenne till sin natur 

ganska olika fenomenen, inträngning och genombryt

ning ofta blifvit förvexlade med hvaranclra. Engelska 

Ingeniörkaptenen English har dock vid härledningen 

af sina formler tydligen skiljt dem åt. 
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Vill uppstållandet at de hittills föreslagne form
lerna för att beräkna projektilers förm<lga att bryta 
genom jernpUt hafva 2:ne olika åsigter tjenat till ut
gångspunkt; den ena att den för genomträngnh1g be
höfliga anslagskraften per längll-enhet af projekt~lens 
omkrets kan anses konstant, rlen andra att samma kraft 
per yt-enhet af projektilens h·ärseldion är konstant. 
Den törra åsigten representeras af Helie, Noble, Arm
strong, Barnaby, King och English den senare af ryska 
artilleriet, Adt, och Martin de Brettes. 

Redan i början af 1860-talet yttrade Helie röran
de de då bekanta försöken, äldre såväl som nyare, att 
de alla ledde till antagandet att det motstånd, som en 
projektil röner vill inträngning i ett fast ämne af obe
gränsad tjocklek, är proportionelt mot qvadraten på 
diametern och emot ett med hastigheten växande ut
tryck, hvilket sjelf består af tvenne qvantiteter, af 
hvilka den ena är konstant och den andra (hvars 
koefficient är ganska liten) är proportionel mot hastig
hetens qvaclrat; smidt jern gör nog ej undantag från 
denna allmänna lag; likväl tyckas i England verk
stäida försök visa att vid projektilers gång genom 
smidt jern hastighetens inflytande kan åsidosättas. 
Denna senare åsigt bestyrkes af ryska artilleriets 
formel. 

För lättare jemförelses skull och för att undvika 
stora tal brukar man, vid angifvandet af en kanons 
kraft eller ett skeppspansars motståndsförmåga, i Eng
land uttrycka det utvecklade, eller det för genombryt
ning erforderliga, arbetet i fot-tons per tum af om-

p (i'l) v 2 (fot) . 
kretsen, 2 g. 2 n. r (tum). 2400, och 1 de flesta andra 

europeiska länder, i meter-tons pr c.m. af om-
p (kHog.) v 2 (meter) . 

kretsen, 
2 

· 
2

, ( ) 1000 ; med dessa algebraiska g. 11.r. c.m. 

---
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uttryck betecknas vanligen projektilens s. k. speciela 
arbete, under det att det s. k. totala arbetet angifves 

p yl 
af -

2 g. 

Några af de, för beräkning af den för genombryt
ning behöfiiga hatötigheten hos en gifven projektil upp
stäide formlema skula i det följande omnämnas, och 
dBrjemte :;kall den af Helie gjorda härledningen af hans 
formler i korthet framstiillas. 

Helics formler. Frågan .um bestämmandet af den 
lefvande kraft, som eu projektil behöfver för att gå 
genom en pansarsida tillhör dem, som man till följd 
af bristamle precision i de iakttagelser, sou1 vid för
söken göras, svårligen kan hoppas lösa på ett fullt 
'tillfredsställande sätt. Oftast törefinnes •någon oviss
het rörande den hastighet med hvilken projektilen verk
ligen träffar pansaret. Plåtarrres beskaffenhet vexlar 
och de underlag, på hvilka de hvila, ega ej alltid sam
ma motståndsförmå.ga. Dessutom undergå projektiler
na formförtinc1ringar, som sinsemellan äro olika. Sät
tet hvarpå genombrytning i smidda jernplåt~•r sker, 
beror vä formen af projektilens främre del. Cylindri
ska eller mycket }Jlatthufvade projektiler utklippa vid 
deras genomgång ganska stora skif'vor, som de jaga 
framför sig genom backningen; detta eger ej rum med 
ogivala spets-projektiler; dessa tränga metallen åt 
sidorna. 

Vid försöken i Frankrike har man altid skjutit 
mot pansar på träbackning, men i England använde 
man i början isoleralle plåtar. Af kapten Nobles rap
port öf'ver engelska kummitteens försök framgår, att 
man vid projektilers gång genom smidda plåtar kan 
lemna hastigheten utan afseende. 
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Frånvaro af backning förenklar betydligt frågan 
om genomtrii,ngning, och torde detta speciela fall först 

böra behandlas. 

Om e = plåtens tjocklek l i decimeter 
a = projektilens diameter f 
p = . , vigt i kilogram 
W _ , anslagshastighet i me-

ter biifver, när motståndet anses oberoende af anslags
hastigheten, den för plåtens genombrytning behöfiiga 

hastigheten uttryckt genom eqvationen. 

pW1 = ea1 k 1 

(då k är en af plåtens beskaffenhet ocL af projektilens 
form beroende konstant), liksom om inträngningen sked
de på samma sätt i samma ämne af obegränsad ~jock
lek; men det är tydligt att projektilen, när den går 
genom plåten, ej röner samma motstånd som om deu 
skulle gå samma väglängd i mycket tjockare jern; 
värdet på p W 2 bör derföre bero på förhållandet emel
lan plåtens tjocklek och projektilens diameter d. v. s. 

På ~. antag derföre 
a' 

pW2 = ea1 k 1 f (i) 
da· den sista faktotn är en funktion af ~, som, tillta-. a 

gande med detta förhållande, snart blifver märkbart 

konstant. 

När : ej öfverstiger ett visst värde, kan man 

utan tvifvel uttrycka funktionen dess första enkla 

term, 
bvaraf pW 1 = ea2 k' 1~ a 
eller p W 2 == e1 ak' 1 

då k1 är en ny konstant. 
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Härvid bör ihågkommas, att vid de engelska för
söken var projektilens diameter större än plåtens tjock-

lek d. v. s. ~ var altid mindre än 1. 
a 

Genomträngningen skulle således uteslutande bero 
på lefvande kraften; tyngden skulle föga inverka, för
utsatt att pW 2 altid bibehöll samma värde; den för 
genomträngning nätt och jemt behöfliga kraften skulle 
vara proportionel mot diametern · på kulan och mot 
qvadraten på plåt-tjockleken. Af p W 2 = e2 ak 2 

, får man K = W vE-. 
e a· 

Det är tydligt att, om man ur flera särskilda försök 
bärleder värden på k, som äro nära nog desamma, de 
föregående förutsättningarne kunna anses tillräckligt 
sanna, ehuru de grnnda sig på antagandet af en ho
mogenitet hos olika tjocka plåtar, som man sällan kan 

räkna på. 
EngeJsl<a t'örsöl\. Om ur tab. II, III, V i Nobles 

rapport *) värdena på K sökas, befinnas de vara 1324, 
1271, 1380. De ur tab. III härledda värdena på 

W V~ befinnas vara sinsemellan nästan aldeles lika, 

oaktadt projektilerna hade olika diameter. 
Man ser cleraf att, unde1· i öfrigt lika omständig

heter, den för genomgång behöfiiga lefvande kraften 
är proportionel mot diametern. 

d.c. d.c. · 
Vid första försöket (tab. II) var e = 1.397 och a = 1.58. 

andra , (tab. III) , = 1.397. 
tredje , (tab. V) , = 1.143 och a= 1.58. 
Vid de tvenne första försöken hade projektilerna, 

sedan de gått genom plåten, nog hastighet qvar för 

'") »Report on various experimeut8». & & 
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att intrånga i jordvallen; vid det tredje var hastig

heten nätt och jemt den för genomträngning behöfliga, 

och likväl är det tredje värdet på k 1 störst; sålunda 

visar sig k aftagande i samma mån plåten.~ tjocklek 

ökas, hvilket låter sig för öfrigt förklara genom svårig

heterna vitl tillverkningen; dessa komma nog att min

ska~, meu om man fäster sig vicl nuvarande förhållan

den (1868), måste formeln ändras, och man kan ej anse 

k vara konstant, utan beroende af plåt-tjockleken. 

HAO 
Om k ::;ätte::; = -"- uppfylla~ alla vilkor ganska 

~-re-

nära; sättetl e = 1H3 (se ofvan) blif'ver k = 1377, 

sätte~ e = 13!J7 (se of van) blifver k = 1283; detta 

senare värcle på k bestyrkes af ett annat försijk 

(tab. X). 

W V p- = 1;
40 

eller W V r. = H ·iU e 
1 

. . • . . . . \l) 
e a ve- a 

äJ.' öålecles uttrycket p1 resultaten af engelska kommit

teem; försök, och lleraf får man 

p W 2 = 2073600. a eft. 
l detta uttryck ::Jkall nog en förbättrafl fabrikation 

medföra föränclring, men tJibehåll er man formeln 

p W 2 == N. a. c,'J' skall koeflicienten N, här ~073600 växa 

och .'t altmeril närma sig till 2. 

Om lmlans anslagshastighet, v, mot plåten är större 

än den för genomträngning just behö:fliga, och om hastig

heten efter genomgången kallas U, blifver, eftersom 

genomträngningen, då motståmlet anses oberoende af 

hastigheten, i alla händelser tager samma lefvancle 

kraft i anspråk 
rV2 = rW2 + pU2 

eller V 2 
-"'- W 2 + U 2 

~'rausyska försök. Den backning som vid försö

ken i Gavre användes, var af massiv ek, vanligen ö m. 
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hög och 12 m. lång, och bestod af vertikala ekbalkar 

3!) c.m. i fyrkant samt horizontela plankor, förestäl

lande bot'illäggning och gr.rnering, Bå att det hela ha

(le en tjocklek af 80 a 84 c. m.; backningen, som 8am

manhölls af jornbultar och naglar, var på baksirlan 

väl stöttad. 
Plåtarne af smidt jern, vanligen 3 m. långa 80 

c.m. höga, voro fiistade vid bordläggninO'en medelst 

t .... l k f b ra-gangat e s nr var. 

På projektilerna (flottans) var förhållandet emellan 

1 o givens längd = 1.171 

diameternoch J , radier = l.G2"1 

{projektilens längd= 2.238 (R tål), 2.44 (jern) 

projektilernas diameter och vigter v oro: 

j Massiva ogi~ala -kul~r af il6--c .~n. 1t9 .. ~~~::~m.j27 c.m.l 

1.911 2.37 2.71 
l 

Diameter i decimeter .. ·j 1.62 

Vigt i kilogram .... . .. j 45 75 il44 .216 i . l 

Det är tydligt att man, fiir att kunna rätt upp

skatta plåtames motståndRkraft, flin;t mitste känna 

viikoren för kulornas gång gPnom backningen ensam. 

Då elen hastighet U, c:om en projektil behöfver 

för att gå genom en träbackning i allmänhet ej är be

tydlig, och då således i detta hänseende ej stor nog

grannhet torde vara af nö(1en, kan man anse trärt.B 

motstånd nästan oberoendP af hastigheten och Rålun

<la, på grund af hvad som hlifvit Ragdt rörande ku

lors gång genom isolerade jemplåtar, hafva anledning 

att äf'ven nu anviLnda uttrycket *J p U~ = E 2 ak 2 eller 

'") Egentligen iir man doc:k dt>r1ill mindre l, rrilttignd, eftersom 

"·· B . e 
tc.>rhällandet. a alltid är stilrr~ Hn a 
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u= k. E v~ 
då E _ backningens tjocklek och k, a och p beteck
na detsamma som förut. Genom skjutning merl An 14 
c.m. kanon, hvarvid backningen ej genomträngites förr 
än hastigheten var 202 m., fann man värrlet på k i 
ofvanstående formel i det aldra närmaste vara, = 95, 
hvaraf man således får 

U = 95 E v ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . [2] p . 

medelst denna formel finner man den för genomträng
ning af 80 c.m. träbackning erforderliga anslags-

haf'ltigheten för massiv kula 
för 16 c.m kanoner ... 19 c.m ... 24 c.m ... 27 c.m. 

vara 144 m ............. 121.4 m .... 97.5 m .. .. 85.1 m. · 
Om anslagshastigheten = V, den för genomträng

ning af plåten enf'!am behöfl.iga hastigheten = 'J\T, 

blifver 
P (Va - U2) = P wa 

hvaraf V 2 = W 2 + U 2 
•••••••••••••• [3] 

ur hvilken formel W kan för hvarje fall beräknas, då 
man genom försök känner V och söker värdet på U 

ur formeln U = 95 E V ~ 
Man Mr Tikväl ej förbise, att, Aftersom projekti

len under ett visst tidsmoment verkar mot plåt och 
baclming gemensamt, omständigheterna i sjelfva ver
ket ej äro desamma; utan att större kraft fonlras än 
för att först gå genom plåten ensam och sedan genom 
backningen. Försöken hafva emellertid lemnat följan-

de resultat: 
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Backningens tjocklek= 8 d.m. 

J--P-hH--en_s _ _ _ cl_:o--i _a_._n_1. ____ 1,2 ___ __ l__ 1,5 
-;------7----

1 

i 

2,2 

Projektilen~ din.mE:'ter i d.m. 

AnHlngshastigheten, när taf!an 

1,6 1,\l 1,9 2,4 l 2,7 

g.•nomsköts, i meter 380 325 365 298 325 

l Vl\rdet på W =VY'= lP 367 6 l i l :___ ____________ _._ _ _ ' _ 301,5~4,2 12~313,6 

Om nu dessa värden på \V insättas i den af en-
-· gelska kommitteen antagna, ofvan omnämnda formeln 

- \V\{p- • 
k - e l a erhaller man för k, liksom förut, värden, 

som aftaga ~ samma mån som plåtens tjocklek tillta
ger, såsom v1rlstående tabell utvisar : 

Plåtens tjocklek i d.m.J 

J{ 

15 221 1,2 
' ' 

Rnonens kaliber i d.m . l ,Ii l ,9 l,!ll 2,4 2,7 

iirde på k= !V})_ 152G IG'il 1436 114G3 1273 e a 
v 

. v-- wvp rde på k e = 1 - 1621 l 671 ll:i43 1675 1655 
e i a 

l 

De små olikheterna i värdena på \V \f~ "Y · e! a ,, nas eJ 

bei·o på. plc't~~t~.ock~eken ~ch k~mna unclanrödjas genom 
obetydliga forandrmgar 1 hastigheterna. :Medeltalet af 
tle funna vänlena är = 1653, och man är således be
rättigad att med fästadt afseencle på plåtfabrikationen 
(försöken gjordes 1868) sätta 
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w r--
, ' :r = 11:i60 e:i a 

eller W = 1660 e~ ' /}J_ ..... -.... [4]. 
a 

Dem1a koefficient, 1660, ä.r ej obetycl1igt större än 
den på grund af försöken i England (1866) förut fun
na eller 1440; rätta orsaken härtill är ej lätt att be
stämma; kanske v oro de engelska stålkulorna mindre 
utsatta för stukning, kanske hade de fransyska plåtar

ue större motståndsförmåga. 

Huru härmed än må förhålla sig, följer dock af det 
föregående, att den anslagshastig het, som en kula, af sam
ma form som fransyska marinens nuvarande, behöfver 
för att gå genom en skeppssida af ek, beklädd metl 
plåt af smidt jern, kan beräknas medelst dessa trenne 

eqvationer U= 95 E V~- (backningen) 
p 

W = 16GO e& v~- (plåten) 
p 

v2 = V.,72 + U 2 hvaraf man erhåller 

V l = ~ (9025 E~ + 2755600 e!) . . . . . . [5] 
p . d - t då E , e, a uttryckas 1 emme er 

U, v.,r, V , i meter 
p , i kilogram. 

Om vid sjelfva anslaget projektilens längelaxel 
märkbart afviker från normalen till plåten, minska s 
inträngningen oeh man hör komma ihåg att (le resul
tat ofvanstående formler lemna, (och efter hvilka fig. 
1 plansch III är uppgjorcl,) afse elen hastighet hos pro
jektilen, som ju~t nätt och jemt, vid normalt anslag, 

erforclras för genomträngning. 

I brist på tillräckligt tjocka plåtar användes i bör.
jan af pansarets tillvaro flera lager af på hvarandra 
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lagda tunna plåtar Oameller); motståndsförmågan hos 
dessa tillsammans är mindre än hos en solid af sam
ma tjocklek, ty om lamellens tjocklek e, fordras 
enligt föregående, för hvarrleras genombrytning en lef-

vande kraft som är proportion el mot e ~ 7 och, om 
lamellernas antal = n, samt ingen fast förbindning 
finnes emellan dem, fortiras fc)r genomträngning af dem 

alla en lefvande kraft som är proportionel mot ne~ d. 

( 
ne )~ 

v. s. mot Vn , så att ett system af n plåtar mot-

n e 
svarar enda~t en massiv plåt af tjoc~leken Vn, fastän sy-

stemets tjocklek är n e. Så långt HeEe. 

Sammanställas nu HiHies formler, hvilka vitl sena
re vidlyftiga skjutförsök visat sig utmärkt tillförlit
liga, och efter hvilka fig. 1, fig. 2 plansch I blifvit 
konstruerade, får man, mecl samma beteckningar som 
förut, och om projektilens lefvande kraft per c.m. af 
omkretsen, uttryckt i meter-tons, (dess s. k. speciela 
arbete), kallas q, följande uttryck: . 

för isolerade plåtar W= 1440. el V ~ 
p 

q = 3,3641. el 

n5r plåtar stödda af underlag w= 1660. e i v~ 
p 

för pansarsidor 

for flera tunna plåtar 

q - 4,4706. e! 

W 2 -~(9025E 2 +2755600.e~). 
p 

q = 0,01464 E 2 +4,4706e ~ 

W= 1660e~ . n v~ 
p 

q= 4,4706. n .e~ 
G 
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Om en kula träffar en pansarvägg snedt, sA att 

dess riktning vid anslaget gör med plåtens normal en 

vinkel = i (den s. k. infallsvinkeln), så blifver cam

pasanten v1 af dess hastighet, längs normalen . v1 

cos i = v. 

För att finna den vid sned riktning för genom

trängning erforderliga anslagshastigheten, sökes uerföre 

forst v ur formeln [5] och sedan erhålles 

v1 af v = V 1 cos i 
eller v1 = v see i; 

nar 1 är 10°, 20°, 30°, 

blifver således v1 = 1,015 v, 1,064 v, 1,15 v. 

Alla ogivala projektiler studsa ifrån plåten utan att 

intränga, när infallsvinkeln öfverstiger 32°, och redan 

vid 20° a 30° infallsvinkel krossas de flesta jernkulor 

vid genombrytningen, såvida anslagshastigheten öfver

stiger den för genomträngning vid normal skjutning 

behöfliga; är den åter mindre än den senare, studsa 

kulorna ifrån utan att synnerligen skada pansaret. En 

kula, som snedt går genom en pansarsida, gör större 

skada än en som gått normalt. 

Den fransyska formeln, [5], eller 

W1 = ~ (9025 E 2 + 2755600 et) 
. p 

har af Dislere, för att bättre kunna iakttaga rätta 

värdet af plåtens beskaffenhet och backningens styrka 

blifvit *) framstäld under följande, i afseende på koeffi

cienterna något förändrade, mera allmänt tillämpliga 

form 

*) La Marine cuirassee 1873 sid. 167. 
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då M= 1 för fransysk och= 0,9 för engelsk plåt, 

N= l för vanlig träbackning och = 4 för backning 
förstärkt med vinkeljern, 

n = antalet plåtar. 

Till lättnad upptagas här några v:id beräkning med 

ofvan anförda formler ofta förekommande tal. 

l meter-ton = 3,229 fot-ton, 

l fot-ton = 0,3097 meter-ton, 

l meter-ton per c.m. af omkretsen = 8,20116 fot-tons 

per eng. tum af omkretsen, 

l fot-ton per eng. tum af omkretsen = 0,12192 meter-

ton per c.m. af omkretsen, 

l meter = . 3,2809 eng. fot = 3,368 svenska fot, 

l eng. tum = 2,54 c.m. = 0:85 dec.-tum, 

l , fot = 0,305 meter = 1,026 sv. fot, 

l ·'' yard= 01914 meter = · 3,07 sv. fot, 

g = 9,81 meter [eller 32,19 fot i England], 
log 2 n g = l, 789760, 

log 1440 = 3,158362, log 3,3641 = 0,526876, 

log 1660 = 3,220108, log 4,4706 = 0,650367, 

log 9025 = 3,955477, log 2755600 = 6,440216, 

log 0,01464 = 0,165597-2, log 0,0032 = 0,505150-~. 
Om man t. ex. vill veta huru stor anslagshastighet, 

V, vår 24 c.m. (8",08) kanons kula behöfver ega för 

att gå genom en bepansrad skeppssida af: 

80 c.m. (27") trä och 15 c.m. (5",05) plåt 

" , 20 c.m. (6",7) , 

25 (8",4) " , c.m. , 
återfinner man af f<imeln [5], att 
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Om Plåtens tjocklek= 1
15 c.m.\20 c.m.\22 c.m.f25 c.m.l 
l l l 1 __ 1 

l 

meter l meter meter meter 

fordras för att gå genom 
279 338 361 393 plåten, att v.,r = ... · · · 

1 
fordras för att gå genom\ l 

373 404 l skeppssidan, att W = . ~ 296 3521 

De afstånd åter, på hvilka 24 c.m. kanonens kula 
eger ofvanstående hastigheter1 fin~as af ~g. 3 :.:1. 
III. Af tabellen synes att träets tJocklek 1 backnm
gen ej har särdeles stort inflytande, när kulorna äro 
tunga. 

Den engelska formeln. Den erfarenhet man i Eng
land vunnit synes gifva vid handen, att mot~tåndsför
mågan mot genomskjutning är hos isolerade Jer~p~åtar 
af god beskaffenhet proportional mot qvadraten pa ~lock
leken upp till 7 a 8 tum, men att den sedan ingalunda 
växer i samma proportion. 

I den af kapten Noble uppstäida formeln för ge
nomträngning af pansarplåt är den behöfliga lefvande 
kraften, eller 

:r wl = 2 ~r r b2 k 
2g 

då p = projektilvigten i eug. 'fl, 
\V :::::: anslagshastigheten i fot, 
b = plåtens tjocklek i fot, 
r = projektilens radie i fot, 
g= 32,192, 
k :::::: en genom försöken funnen koefficient= 4,8214 

för ogivala spetsprojektiler och = 5,3572 för 
projektiler mecl halfsferiskt hufvud. 
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Armstrongs formel. På grund af senare försök 
(1870-1871) anser Armstrong, att Nobles ofvanstående 
formel gäller endast för plåtar, hvilkas tjocklek ej öf
verstiger 5 eng. tum,*) och att den förtjockare plåtar 
bör erhålla följande form: 

PW 2 
• -- = 2 n r b:r k = 2 n r k Vb•. 2g 

Kings formel. 
Amerikanske Ingeniörkaptenen King har, utgående 

från den ingalunda strängt giltiga åsigten att det spe
ciela arbetet är oberoende af projektilens diameter, för 
genomträngning i isolerade plåtar nppstält uttrycket 

Z = 39 t. log (0,1 t + 1) 
då Z = arbetet i meter-tons per eng. tum af omkret-

och t = plåtens tjocklek i d:o. 

PW2 
sen 

2 g. 2 n r. 2400, 

Ryska artilleriets formel. 
Med stöd af i Preussen gjorda skjutförsök antogs 

inom ryska artilleriet, att en kulas inträngning i en 
pansarplåt är proportional mot den i anslagsögonblic
ket befintliga lefvande kraften per yt-enhet af tvär
sektionen; denna åsigt uttryckes genom 

pW2 
A= 0,0001 

2000 2 g nr 
då A = arbetet i meter-tons per qvadrat-c.m. af ku

lans tvär-sektion, 
p = kulans vigt i kilogram, 
W= anslagshastighet i meter, 
r :::: kulans radie i c.m., 
g= 9,81. 

*) Enligt Barnaby förhåller sig plätens motståndsförmåga som 
qvadraten på tjockleken intill 711

; från 1011 skulle den variera direkt 
som tjo el> l eken. 
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Martin de Brettes formel. 
Om e = plåt-tjockleken i c.m. och p, :r, W, g hafva 

samma betydelse som förut, blifver den af öfverste
löjtnant l\fartin de Brettes uppstäida formeln 

e2 + 1100 e = P W
2 

2 g n r 2 

eller e2 + 1100 e = 0,00163 P Vf2 

r 

V pW2 
hvaraf man får e + 550 = 302500 + 0,1624 . r 2 , 

och W2- (e2 + 1100 e) r2 
- 0,00163 p. 

Adts formel. Sättes projektilens diameter i c.m. 
= D, dess vigt i kilogram = p, och anslagshastighe
ten =W, blifver den af belgiske artillerikaptenen Ad t 
härledde formeln för kulors inträngning i pansar 

e2 + 59,47 e = 4,534 P ~
2 

V pW2 
hvaraf e + 29,735 = 884,1819 + 4,534 D 2 

och W 2 _ (e2 + 59,47 e) D2 

- 4,5~4 p. 
Att med bestämdhet säga hvilkendera teori som är 

den rätta, längd-enhetens eller yt-enhetens, torde ej 
vara lätt. Men om man jemför de kurvor, som efter 
de anförde formlerna kunna grafiskt utläggas, finner man, 
att åtminstone hvad isolerade plåtar beträffar, den ef
ter Helies formel utlagda kurvan närmast sammanfal
ler med en efter uppgifter från verkstäida försök di
rekt konstruerad s. k. experimentalkurva. 

Planschen II utvisar för olika afstånd storleken 
af lefvande kraften per c.m. af omkretsen hos åtskilli
ga länders större kanoner; af de horisontala strecken, 
utmärkande huru stort specielt arbete den utsatte far-
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tygstypen, för att genombrytas, betingar hos projek
tilen (genomträngningsmodulen), finner man, hvilka 
kanoner, som kunna genomskjuta det · eller det farty
gets bepansring, samt inom h vilka afstånd det kan ske. 

Vidstående tabell utvisar hvilken kaliber af de 
fransyska och engelska kanonerna, som erfordras för 
att på ett gifvet afstånd bryta genom ett skepp5pansar 
af viss tjocklek (normal riktning). 
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kurvorna för genombrytning af pansar med eller utan 
backning; af dessa sednare kurvor finner man således 
såväl det antal c.m. pansar en viss kula kan genombryta 
i det ögonblick den förmår uträtta ett specielt arbete 
af viss storlek, som ock, omvändt, när pansartjockle
ken är gifven, huru stort specielt arbete erfordras af 
kulan får att bryta genom. 

För att kunna beräkna huru många meter-tons 
lefvande kraft per c.m. af omkretsen eller, mecl andra 
ord, huru stort det speciela arbetet hos en kula på ett 
visst afstånd från mynningen är, måste man naturligt
vis känna dess hastighet på detta afstånd; denna 
hastighet W finnes af formeln 

w- v 
~1 +c V x 

då V= begynnehehastigheten, 
x = det ifrågavarande afståndet, 

_ k 1 a~. 
c -- --, 

p 
för k 1 eller den s. k. luftmotstånds-koefficienten kunna 
för svenska och med dem lika formade projektiler an
vändas följande värden: 

hastighet 

meter 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

507 

657 

756 

813 

834 

825 

l hastigbet 

meter 

420 

440 

460 

480 

500 

520 

791 

729 

697 

667 

639 

(-)12 
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Den resterande hastigheten, W, sålunda funnen, in

"tt . f l pW• sa es 1 ormen 
2000 

då resultatet angifver i 
gna ' 

meter-tons, projektilens lefvande kraft, på det ifråga
varande afståndet. 

I England brukar man för att finna resterande 

hastigbeten W sätta c = b r
2 

p 
då r = projektilens radie i fot, 

p= , vigt i 'lJJ, 
b = 0,000063 får ogivala projektiler; det sålunda 

funna c insättes i formeln W= 1 + ~ V x 

Såsom förut är nämdt afse dessa här framstäida 
formler normal skjutning; - då under strid, efter all 
anledning, ganska många kulor träffa skeppssidorna 
snedt, hvarigenom den af artilleriet påräknade effekten 
på långt när ej kan uppnås, torde striden emellan pau
sarfartyg ej komma att utkämpas på särdeles långa 
håll, der dessutom sannolikheten att träffa i sjelfva 
verket är betydligt förminskad till följd af såväl egen 
som målets med ofta förändrad hastighet skeende rö
relse; den princip, som tyckes hafva gjort sig gällande 
inom engelska sjöartilleriet, att med tunga kulor åstad
komma verkan äfven på långt håll, öfverträffas derföre 
utan tvifvel af den inom tyska flottan tillämpade, att 
på nära håll åstadkomma mycket stor och långt säkrare 
verkan, hvilket sker genom de stora hastigheter de 
gifva åt sina relativt lättare projektiler, en verkan 
som på senaste tiden ytterligare höjts, tack vare det 
nyare prismatiska krutet, som medgifvit laddningarnes 
ökande ej obetydligt. 

J .. 
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T n b e l l öfver den lefvande kraft i rue
tertons per c.m. af omkretsen, som erfor
dras hos en massiv spetsprojektil fur att 
bryta genom nedan upptagne fartyg<J pan
sar. 

Genomträng
nings-modul. 

5.5 La Gloire. 
6.0 Alma, Belliqeuse, Reine Blanche, Thetis, 

Armida, (i vattenlinien 7.0). 
6.5 å 7.5 Rolf Krake - Warrior (0.4), Agincourt, 

N orthumberland, Black Prince, Defence, 
Resistanee, Minotaur, Hector, V aliant, 
Royal Alfred, Repulse, Prince Alber±
Solferino Gatuoise, Guyenne, Heroine, 
Provence, Revanche, Savoie, Surveillan
te, Valeureuse, Flandre, Rochambeau, 
Taureau - Maria Pia, San Martino, Ca
stelfidardo, Ancona, Terrible, V arese, Re 
di Portugallo- Arminius, Prins Aclal
bert ~ Sebastopol, (Monitorerna) U ragan, 
Latnik, Vieseun, Strielez, Tyfon, Lava, 

1 Perm, Koldan, Smerec- Salamander. 
8 å 9 Roma, V enezia, Amadeo, P alestro -Kron

prinz,PrinzFriedrich Carl, Hansa-Amiral 
Spirido:ff, Cigacoff, Greigh - Vittoria, 
N urnancia - F~!dinancl Max, Habsburg, 
Lissa, Kaiser (Osterrike). 

9.5 Bellerophon, Lord Warden (9.9). 
10 å 11 Monarch- Bouledogue, Belier. 
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11 a 12 Odin - Ocean, Marengo, Suffren - Knaz 
Pozarsky, Minin. 

12 å 13.5 Audacions, Iron Duke, Invincible, Swiftsure, 
Triumphe, Cyclops- Richelieu, Colbert, 

l 
Friedland, Trident -- König \.Vilhelm -
Don .Juan, Kaiser Max, Erzherzog Al
brecht, Prinz Eugene. 

14 å 15 Sultan. Gorgon- Tiger, Cerbere- Grosser 
Kurfurst, Preusseu, Friedrich der Grosse 
- Custozza - Kalamazzo (N. Amerika). 

16 å 17 Kaiser, Deutschland- Scorpionen, Thor, 
Mjohier- N owgorod. 

18 å 19 Loke ·- Temeraire, Hercules. 
19.5 Hildur , (pansarbåt). 

20 Devastation, Thunderer, Dreadnought, 4-
lexandra - Tempete, Tonnerre. 

24 Tornen på Devastation, Thunderer och 
Dreadnought - Vice Amiral Popoff, Te
getthoff. 

36 a 37 Duilio, Dandolo. 
39.8 Inflexible. 
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(Insänd t.) 

Om en gemensam Sjörätt. 

Föredrag i Försäkrings-Föreningen i Stockholrn 

den 8 Januar-i 1877 

af 

J. F. Lagerholm. 

Det finnes intet tvifvel om det önskvärda att icke 

saga det nödvändiga deruti, att de förnämligaste sjö

farande folken förenade sig om en gemensam sjö

rätt. Från olikheten i lagbestämmelser uppkomma 

förluster, utan att någon deraf skördar minsta gagn, 

och den tid som förloras för biläggande af sålunda 

uppkomna tvister kan aldrig ersättas. Dessutom kun

na sjöfart och sjöförsäkring endast då med fördel och 

med säkerhet bedrifvas, när man noggrant känner la

gar och bruk såväl på det ställe, der sjöexveditionen 

börjar, som äfven der han är beräknad att sluta, eller 

der han möjligen till följd af timad olycka afbrytes. 

Men då icke en gång de rättslärde i det ena landet 

förmå förskaffa sig fullständig insigt om rättsinstitu

tioner och bruk i det andra, huru mycket vanskligare 

är det icke då för affärsmannen att lita på sin egen 

ofullständiga kunskap. 
Men fastän allmänt erkännes, att ett stort behof 

af enhet i sjölagstiftning föreligger, så har manlikväl 

icke hittills lyckats finna den rätta vägen för att nå 

det önskade målet, i det man genom enskilda öfver

enskommelser och aftal samt genom enskilda perso

ners välvilliga sträfvanden sökt vinna, hvad endast 

den lagstiftande makten kan komma åstad. Måhända 
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är d~n från början antagna utgångspunkten mindre 

lycklrgt vald, då man trodde sig böra begynna med 

den del af Sjörätten, som afhandlar d~t gemensamma 

haveriet, der visserligen de skiljaktiga lagbestämmel

serna äro synnerligen i ögonen fallande, men som lik

väl ur den allmänna samfärdselns synpunkt i vigt och 

betydenhet öfverträffas af den del af sjörätten, som 

rörer befraktnil1g och till och med af den som rör 
bodmeriet. 

Frågan om en allmän sjörätt kan, såsom numera 

synes påtagligt, icke bringas till utförande på annat 

sätt än genom de förnämsta sjöstaternas gemensamma 

bemödanden; ty endast staten är i besittning af de ut

vägar som erfordras för att uppsamla nödigt material, 

ett ar~.ete som för den enskilde är, om icke omöjligt, 

dock forbundet med de största svårigheter. Dessutom 

är det endast staten som eger befogenhet att utfärda 

allmänt gällande lagar. Sjöhandelns kosmopolitiska 

natur kommer väl till pass för att underlätta dessa 

bemödanden, och svårigheterna för ett dylikt samar

b~te blifva ej p~ lån~t när så stora, som om frågan 

galde t. ex. arfsratt, giftorätt eller dylika rent sociala 
frågor. 

Säkraste medlet att vinna detta ändamål vore att 

de förnämsta sjöstaterna såsom: England Amerika 
F k. ' ' 

ran l'lke, Tyskland och Skandinavien, förenade sig 

om att nedsätta en komite, uteslutande får denna frå

gas behandling. Till grund för en dylik komites öf

verläggningar kunde möjligen antagas någon af' de 

många nu gällande sjörätter, hvarvid naturligtvis den 

tyska. och den franska - enär hvarken England eller 

Ame~1ka ega någon fullständig kodifierad sådan lag

s~~~~n~ - !örnämligast komme under ompröfning. 

For ofl'lg~ maste naturligtvis hvarje folk uppgifva nå

got af sma egendomliga lagbestämmelser for att en 
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allma··n ... •"tt skall komma till stånd, och det vore 
SJOia . "tt 

åh .. d · . så särdeles vigtigt, hvilkenc1era S.Jöra en 
m an a eJ . Mol .. d 

l d t 'll grund för öfverläggnmgan1a. a 1an a 
som a es l d 
vore till och med den spanska handelslagboke~ en 

läm ligaste att utgöra ett dylikt underla~, typa sa:n-

p o ·l n a"r minst utförlig är den fn från de for-
ma gang l e ' · .. .. 
domar och i detalj gående bestämmelser som ofverfio· 

da i t. ex. den tyska sjölagen, hvilken på sarmua gång 

uppträder med anspråk 11å att vara en af de senast 

utfärdade. 
Om emellertid antages, att kornitens medlemmar 

förenade sig om den tyska sjölagen till utgångs})lmkt 

och att densamma punkt för punkt blefve föredragen 

och granskad, så torde i den första af~eh:ingen_ e.nda~t 

få bestämmelser fårekororna som i prmctp skilJa sig 

från de i andra. stater gällande. Dit höra först före

skrifterna om redarens ansvarighet, hvarvid bland an

. nat skulle tagas i betraktande om 'vid fart~gs sa~

manstötning redaren för det fartyg, som vant dertill 

vållande och åstadkommit skada, endast bör ansvara 

med fartyg och frakt, eller om hans öfriga egen~om 

skulle kunna tagas i anspråk för skadans betalm.ng. 

Denna fråga anses redan i och för sig af så stor VIgt, 

att hon gifvit anledning till meningsutbyte m~llan 

England och Amerika i afsigt att åstadkomma nagon 

gemensam lagbestämmelse för detta .fall. 

Men derefter följer den afdelnmg som omfa.tta_r 

fraktfarten, och här fdreligger åtskilliga gansk~ VIgtoi

ga lagbestämmelser, der enhet är af högsta vigt, sa.

som t. ex. rättigheten att häfva fraktaftal, fautfrakt, 

öfverlåtelse af utläkta kärl mot befrielse från att be

tala frakt derför, utlemning af gods m. m. En bland 

de största svårigheter torde här förefinnas i fråga om 

distansfrakt, hvilken fråga för nä~·va.rande bedömes på 

hufvudsakligen tvänne hvarandra alldeles motsatta sättl 

j det man nämligen i Tyskland och i Skandinavien 

medgifver rederiet att åtnjuta denna förmä:n, 1mder 

det att England och Amerika, i full öfverensstäimneJ

se med den hanseatiska sjörätten, icke ens till llam

net vilja vidkännas någon distansfrakt; vid ett opar

tiskt skärskådande af denna fråga synes mig att man 

måste gifva engelsmännen och amerikanarne rätt, ty 

det :finnes ingen rimlig grund för att pålä.gga lasten 

en dylik utgift, när resan blifvit hindrad till följd 

deraf, att fartyget <lrabbats af skada, som gjort det 

odugligt till resans fullföljande. Dessutom ligger det 

en uppenbar orättvisa deruti, att distansfrakten be

räknas en<last efter den tillryggalagda våglängden, 

utan att tillräckligt afseende tillika fästes vid de sär

skilda svårigheter och kostnader, som äro förbundna 

med den tillryggalagda delen af resan i jemförelse 

med dem som återstiL Man tänke härvid blott t. ex . 

på en från Ostindien till det nordliga Europa företa

gen resa, som till följd af olycksfall måste uppgifvas 

i Sanct Helena, emedan fartyget blifvit odugligt, utan 

att lasten kan anses på ringaste s~tt dertill vållande. 

Den rederiet tillkommande distansfrakten skulle i detta 

fall utgöra större delen af ·det från början öfverens

komna fraktbeloppet, medan kostnaden för lastens fors

ling till den slutliga bestämmelseorten sannolikt skulle 

medtaga ungefär lika stort belopp, hvarigenom såle

des lastägaren drabbades af nära dubbelt så stor frakt 

som han från början beräknat. 

En annan tvistig fråga är om och under hvilka 

omständigheter, det under krigstid kan tillåtas en 

skeppare som för neutral last att med sitt ofria far

tyg inlöpa i närbelägen hamn och der förblifva tills 

krigsfaran upphört. Ett märkligt exempel på de för

vecklingar, hvilka i dylika fall kunna uppstå, inträf

fad.e under senaste Fransk-Tyska kriget då' ett tyskt 

7 
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k · en utom England belägen hamn befraktades s epp 1 · 
af ett icke-engelskt hus att föra en _la~.t st!ckegods 
till Hamburg, men måste under resan mlopa 1 engelsk 
h Tvenne engelsmän, som voro egare till en del amn. 
af lasten, gjorde anspråk på att utbekomma. sitt gods, 
hvilket skepparen ville medgifva lmder v1lkor, att 
samtliga lastägare kunde förmås att i nödhamnen e
mottaga sitt gods emot erläggande af full frakt, ty 
det begärda godset låg underst i skeppsrummet och 
dess utlossning ansågs omöjliggöra den öfriga lastens 
ordentliga stufning. 

De engelska domstolame funna sig märkvärdigt 
nog kompetenta att upptaga och afdöma denna tvist; 
resultatet blef, att redaren förlorade både skepp och 
. frakt samt blet dessutom i sin hemort instämd och 
affordrad de rättegångskostnader, hvilka skepp QCh 
frakt ej räckt till att betala. . 

Efter engelsk uppfattning var skepparen förphg
tad att fortsätta resan och icke berättigad att undfly 
krigsfaran, förr än han omedelbarligen hotades af ett 
fiendtligt krigsskepps kanoner; att franska krigsskepp 
kryssade i kanalen ignorerade de engelska domstolar
ue och flera vittnen hördes för att intyga detta all-' mänt kända sakförhållande, utan att likväl skepparen 
deraf fick någon fördel, ty domstolen fästade endast 
afseende vid konnossementets ordalydelse der det blott 
talades om ''drottningens fiender", och då fransmännen 
icke hörde dit, kunde skepparen icke tillåtas att sig 
till fördel åberopa denna klausul. 

Lagarne för det gemensamma haveriet sakna äf
venledes önskvärd enhet med afseende på fördelning 
af skador och kostnader samt beräkning af bidragan· 
de kapitalet. Sålunda bidrager i somliga länder frak
ten endast med sitt halfva belopp, hvaremot lasten 
nästan öfverallt måste bidraga med sitt fulla värde 
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på lossningsorten, hvilket också är fullkomligt riktigt 
i teorien men i praktiken medför bland andra olägen
heter äfven betydande tidsförlust. Den olikhet som 
råder vid fördelning af skador och kostnader i all
mänhet gäller äfven för den skada, som uppsåtligen 
tillkommit för det helas räddning. Skada genom se
gelpressning, som förut flerestädes ersattes i gemen
samt haveri, är numera nästan öfverallt derifrån ute-

. sluten, måhända mindre af principiella betänkligheter 
än till foljd af praktiska svårigheter, ty det kan med 
rätta sägas; att ingen på land är i stånd att bedöma 

' om skepparen verkligen har pressat med segel, såsom 
han möjligen i sin sjöförklaring uppgifvit, eller om han 
~?dast fört så mycket segel, som han rätteligen bort . 
Afven vid elen uppsåtliga strandningen finna vi stora 
afvikelser beträffande tillämpningen af den gifna regeln. 
Vidare kommer frågan om rederiet bör åtnjuta ersätt
ning i gemensamt haveri för besättningens underhåll 
i nödhamn. Denna fråga är föremål för mycket 
olika uppfattning, så att redaren än vinner ersättning 
i gemensamt haveri och än i enskilclt haveri och än 
helt och hållet går miste derom, ehuru det är allde
les påtagligt, att genom besättningens biträde med ar
beten i nödhamnen inbesparas kostnader, hvilka hade 
måst ersättas om främmande arbetshjelp anlitats i 
stället för den egna besättningen. Denna fråga har 
nyligen föranled t franska handelsministern att fästa de 
franska rederiernas uppmärksamhet på nödvändighe
ten att genom på förhand träffad öfverenskommelse 
skydda sig för dessa betydande förluster. Kostnaden 
för lastens lossning, magasinering och återinlastning 
fördelas i England efter andra grunder än hos oss. 
Vi upptaga alla dessa kostnader i gemensamt haveri, 
hvaremot engelsmännen upptaga endast lossningskost· 
naden såsom gemensam och lägga magasinshyran på 
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lasten ensamt samt återinlastningskostnaden på frak
ten. Bodmerirätten lider äfven af betydande olägen
heter, hvarigenom bodmeripremien ställer sig orimligt 
hög, ty långifvaren lägger alltid till grund för premi
ens bestämmande, det för honom ogynsammaste fall, 
och han saknar kännedom, och kan ej heller åtminsto
ne i smärre hamnar förskaffa sig sådan, om de på far
tygets lossningsort, der bodmerilånet skall betalas, 
gällande lagar och bruk. stridiga åsigter herrska så
lunda beträffande de föremål som kunna förbodmas, 
betalningstidens utsträckning~ bodmerilånets deltagan
de i gemensamt haveri och den förmånsrätt som lån
gifvaren bör åtnjuta när mera än ett lån upptagits för 
en och samma resa, hvilken slutligen ändas med far
tygets totala undergång. 

Det vore sannerligen en stor fördel för sjöfarten 
om alla sådana olikheter kunde genom antagande af 
en gemensam sjörätt utjemnas. l\fen då för detta än
damåls vinnande måste förutsättas en omarbetning af 
hela sjörätten, gifves intet bättre medel än nedsättan
de af en kommission såsom redan nämndt är, hvilken 
egcle befogenhet att bearbeta och förenkla samtliga af
delningar af sjörätten. 

Efter denna allmänna öfverblick af den olikhet i 
sjölagsbestämningar hvaraf vedelshandeln för närva
rande betungas, och som gör en för alla folk gemen
sam Rjörätt så ytterst behöflig, skall reJogörelse lem
nas för de försök hvilka hittills gjorts till åstadkom
mande af enhet genom de 

kongresser som hållits 
för öfverläggning om grunderna för det ''gemensamma 
haveriet''. 

I början af 1860-talet började en lifiig verksam
het i Europa och N or ra Amerika för ernående af en 
samfäld lag för "gemensamt haveri". (Forts.) 
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Utdrag af kaptenen i Kongl. norska mari
nen Petersens och löjtnanten i samma 

marin Bloms rese-rapport. 

(Forts.) 

C. Holland. 
Af förutnämnda plan för holländska marinens utveckling under 

de kommande 10 -åren synes, att till den s. k. auxilliära eskadern 
- bestlimd för tje11stgöring i Ostindien - finnes uppförda 3 pan
sarfiutyg. 

Det forsta af dessa - de Kmn'ng 1•an Nederlctnden -står sedan 
1870 under byggning i Amsterdam. 

:B'artyget, som har ungefUr 5,300 tons deplacement, har 2 torn 
efter Coles system, hvari skola anbringas 4 st. armstrongskanoner af 
28 c.m. kaliber (11 ineh - 600 lbs). Pansaret Hr på sidorna 8 inch 
och på tornena 10 inch tjockt. Der finnes iqke som på de engelska 
fartygen någon pansrad kasematt, ofvanpå hvilken tornen äro anbrin· 
gade, men omkring foten af hvarje torn är mellan däckena anbragdt 
en cylindrisk pansarvägg af lika tjocklek med sidopansaret. 

Fartyget får ingen tackling; det har 2 skrufvar och antages 
k.omma att g<öra inemot Vl knops fart. Dess djupgående är sålunda 
afpassadt, att det på rotsar till och från Ostindien kan betjana sig af 
Suez-kanalen. 

Af förestående berättelse synes, att man utomlands allt jemt 
fo1'tsätter med byggandet af pansarfartyg sävfil för det egentliga kust
försvaret som till tjenst i öppen sjö. 

Visserligen hygges icke i England nu för tillfället pansarfartyg 
uteslutande bestämda för kustförsvar; men orsaken härtill är ingalun~ 
da den, att sädana fartyg anses mindre tjenliga för Hndamålet. Vid 
omtalandet af pansarfartyget Cyclops har man i det föregående an
fört den fölTa Uontt·olter of the Navy viceamiral Robinsons mening 
om detsammas lämplighet, och häraf framgår klart nog, att detta 
fartyg, uaktadt den mindre starka bepansringen, fortfarande anses 
som brukbart. Liknande utlåtanden om samma fartyg föreligga frän 
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den förut ofta nnfih·da Mr. Barnaby, som bland annat officielt har 
förklarat, »alt han ansåg dylika farlyg vam lämpade att uppfylla 
de med dem af~edda lindamål» (protectiMI oj hume-ports). 

Att man icke i England för tillflillet fortsl\t.ter med byggandet 
af dylika fartyg bör derf0re närmast tillskrifvas den omstltndigheten, 
att man fiir kustfUrsvaret litar på den stora sjögående pansarflottan, 
om h vilken silväl regeringen som parlamentet ständigt har framhållit, 
att den nödvändigtvis för landets försvar alltid måste vara hvarje 

annan nations ufverliigsen. 
De engelska pansarfartygen till kustförsvar (coast· defence) böra 

derföre i verkligheten betraktas som byggda lika så mycket till an
grepp af fiendtliga han1Uar som till försvar af egna. Detta har öppet 
anförts af ·'·iceamiral Robinson, som officielL har uttalat, att pansar
fartyget Utatton, snarare blef bygd t i den afsigten att kunna intränga 
i fiendtliga hamnar af forsta rangen iin till försvar af handels
hamnar. 

Såvlll i Frankrike som siirdeles i Holland har man satt kustför
svaret fullsutudigt i system, och fransmännen hafva som typer för 
framtida lmstförsv!'ll's-pansarfartyg valt engelska fartyg af Glatton- och 
Rupert-klassen. 

Panwrtjockl~ken iir för de nyaste franska. lika som för de en. 
gelska motsvarande fartygen omkring 12 inches, hvarmed fartyget i 
de flesta. fall antages van. försäkradt mot genomskjutning. 

Visserligen hafva engelsmiinnen ombord i Deoastation, Thundere·r 

och Fury aubringat 35 tons kanoner, hvilka. på ungefår 2,000 alnars 
afstll.nd antHgas kunna genomtränga ett 12 inch pansar, och det un· 
der byggning varande lujlexiu le skall, som förut lir anfördt, till och 
med bestyckas med 80 tons kanoner, hv;us genomträngningsformåga 
f , ljnktlig€m Llifver llnnu långt större. Det Hr likaledes kändt att i 
Tyskland hos den bekante Krupp utarbetas projeluer till kanoner 
af 57,82 och intill 124 tons vigt, berliknade att på ett afstånd af 
melian 4 och 6,000 a.lnar kunna genombryta pansar af 16, 17 och 
18 inch tjocklek 

Oaktadt det således synes åd:1galagdt, att det dag för dag blif
vcr svärare fnr att icke siiga omojligt att pansra ett fartyg så starkt, 
att det blifver absolut ogenomtrii.ngtigt, bör nmn emellertid icke för
biRe, att de hä1· nämnda svåra. kanonerna dels ännu endast finnas 
till eit högst ringa antal, dels ock endast itro projekter, som ännu 
icke iiro bragta till utförande. Likaledes biir man besinna, att ka
noner af så betydlig vigt - för att kunna. anv''nda.s ombord i sjö
gående eller i :.;Ila händelser Rjödugliga fartyg - erfordra, att dessa 
gifvas ovanligt stora dimension~tr, (lnjlext'bte har sålunda. 11,1C5, -
Fury 10,950 samt Det·ast<Jtt'on och Thunderer 9;158 tons deplacement). 
Sä stora och följaktligen kost~amma fartyg komma viii att i de alldra 
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sällsyntaste fall och endast på några m punkter af särdeles vigt blif
va använda till angrepp af fi•·ndtliga kuster och hamnar, likasom det 
väl ockBå torde få förutsättas, att äfven de större marinerna icke 
komma att bygga något betydligt anttll af dem. Den största delen 
af nutidens pausarfartyg äw och komma sannolikt icke heller under 
en närmare framtid att blifva bestyckade med svftmre pjeser, än att 
12 inch pansar kan anses tillräckligt starkt for a.tl i de flesta fall 

kunna motstå desamma. 
I Holland har man, såväl hvad pansartjocklek som bestyck

ning betriiffa.r, stillt fordringarue liigre iin i England och Frank
rike. Dels itro emellertid som förut lir anfördt en stor del af de 
holländska fart.ygen redan flera år gamla, och dels bör man taga. 
hänsyn till, att det grunda vattnet kring de holländska kustema tro
ligtvis kommer att blifva det kraftigaste och säkraste vlirn mot an
grepp af de stora, djupt gående pansarfartyg, som fora de svåra 
pjeser, mot hvilka de hollUndska 1·amfartygens och monitorers be

pansring skulle visa sig otillräcklig. 
Äfven i Danm~rk synes det, som om man på senaste tid har 

funnit det nöd viindigt att öka pansartjockleken till 12 inches. På 
det nya föreslagna fartyg af Glutton-klassen är pansartjockleken be
stämd till 12 inches, antagligen derföre att man har ansett det sed
uast byggda pansarfartyget Odin, för svagt bepa.nsradt, dä det endast 

har 8 inch jernplåta.r. 
Att man också i andra än de här nämnda länder anser det nöd

vändigt, att ett fullt effektivt och tidsenligt k~stförsvars-pa.nsarfartyg 
icke gifves svagare pansar än 12 inch, framgår af den i det före
gående om talta. monitor, som för utländsk 1·äkning bygges på C hantie-r 

Gravilie vid Havre, O('h på hvilket fartyg pansartjockleken på skrof
vet var 12 inch och på tornena 13 inch. I summanhang härmed 
torde böra nämnas, att den bekanta engelska skeppsbyggarefirman 
Laird i Birkenhead vid Liverpool är sysselsatt med att, för en Syd
amerikamk regeriug, utarbeta ritningar till mindre, grundgående torn
fartyg - ett slags monitorer - bestiimda till hamnförsvar, hvarå 
pansartjockleken likaledes är bestl-im d till att blifva. i 2 inches. 

Alla nyare till kustj'öt·svaret betämda pansm'fartyg ä·ro tornfartyg 

- i allmänhet med ett tom, endast de engelska. fartygen af Cyclops
klassen, det holliindska ramfartyget Prins R endrik tW! Nederlanden 

samt den på stapeln i Havre stående monitorn hafva. 2 tom. För- t. 

delarue med 2 torn lir hvad artilleristyrkan angår, 11åtaglig; men å 
andra sida(l medförer det nödvändigheten af att öka fartygets depla
cement, hvarigenom omkostnaderna vid byggandet betydligt ökas, o oh 
ma.uöverfHrdigheten till en del försvåras på grund af fartygets större 
dimensioner. Antagligen är det dessa och liknande skäl hvilka för-
1!-nledt till att man säväl i Frankrike som England på de nyaste far-
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tyg af denna klass har låtit sig nöja med att anbringa ett torn. 
Tm·nena äro alla byggda elter det s. k. Gateska .~ystemet, som 

har bestått sina prof vid skjutförsöket mot Gtatton år 1872, och, 
med undantag på de bolHindska monitorerna samt på den i Havre 
under byggnad varande monitorn, liro de alla anbringade ofvanpå en 
p-ansrad kasemat.t eller hreast-work, hvilken ej allenast omgifver torn
foten utan tillika beskyddar ep icke ringa del af däcket. 

B e.stycknin,qen utgöres på de nyaste pansarfartygen till kustför
svar af de svåraste hittills b1·ukliga pjeser; - när de holländska far
tygen, som endast föra 12} tons kanoner, icke medräknas, är den 
18-tons tunga 10 inch kanonen (vår monitorpjes) den minsta, hvilken· 
användes som egentlig psnsarbrytare. 

De franska garde-evtes har 21-tons kanoner, fartyg sådana som 
Glattun och Rapert 25-tons och det projekterade danska tornfartyget 
till och med 38-tons kanoner. 

En af de största svängheterna vid anvlindandet af dessa svara 
pjeser har hittills bestått i kanonens betj enande, nemligen handte
raodet af de 7 till 800 lbs tunga projektilerna, samt kanonens lad
dande. Denna svårighet synes nn genom anviindandet af de arm· 
strongska lavetterna och laddapparaterua kunna undgås. 

Atlet nyare titt kustjörst'W' byggda panstlrfartyg hafv<l 2 skntf
t'ar med und11.ntag af de franska gardr-C'otes auirasses. Den inviind
ning, som af fransmännen göres gällande, att 2 skrufvar - en un
der hvar luring - Hittare ntslittas för skada t. ex. vid ramning upp
viiges efter engelsmännens fUrmenande i fullt mått af de fördelar, 
som följ~\ af deras användande. Det har nämligen i sådant hlinseen• 
de Jramhållits, att man med 2 skrnfvar lir i stånd till att styra far
tyget, till och med om roret blifver bortskjutit, likasom också erfa
r enheter i England hafva ådagalagclt möjligheten att behålla farty
get under kommando och föra det fram med tillhjelp af den ena 
skrnfven, när den all!lra har varit gjord obrukbar. Maskinerna och 
panuorm\ åtskiljas ofta genom vattenUtta långskeppsskott för att så 
mycket som mUjligt förslikm. sig mot, att bilda skrufvarnes rnaskiner 
samtidigt kunna göras obrukbare. 

Fm·ten för denna klass af pansarfartyg varierar >nellan 
12.5 å 13 knop for de fartyg, hvilka hufvudsakligeu eller väsendt
Jigen äro ämnade att användas som ramfartyg, och 10 n 10.5 knop 
för de öfriga. De holliindska monitorerna göra dock endast omkring 
8 knops fart. 

Med afseende på de sJögelende panswfartygens !tas tighet upplyser 
M:r Reed i sin bok Our iron-clad sltip11, att de engelska och franska far
tygen göra mellan H.5 och 11.5 knops fart. Den allra största delen 
af de tvenne nämnda marinernas sjögflende pansarfartyg kan pårlik-
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nas att görn omkring 13 knops fart och detsamma är fallet med an
dra mariners sjögående pansarfartyg. 

KIJl/örrådet lir i jemförelse med de sjogående pansarfartygens 
litet, hvilket har sin naturliga orsak dernti, att de till kustförsvaret 
uteslutanr:le best.Umda fartygen icke äro ämnade att göra längre resor 
utan endast gä långs kusten frän hamn till hamn. 

Det franska fartyget L,. Fubwina11te är säl u n da eudast beräknad t 
att rymma 290 ion kol (0.083 ton per indikerad hästkraft) och 
det holländska ramfartyget de 81ier 200 ton eller 0.0!-!8 ton per in
dikerad hlistkraft. För jemfönlse med sjögående fartyg anfiires, att 
J)eNtslation rymmer 1,609 ton kol eller O. 285 ton per indikerad 
hästkraft. 

Bland ~jögclertd~ pan8<trfar~IJ.9 erbjödo de nyare franska fartygen 
föga <>lier intet nytt. Le Cotbert Hr endast en förbättrad och forstärkt 
fregat.t af mycket nära samma typ som L'Ocean; och la Galissoniere 
hörer till samma klass af korvetler som I/Alma o. s. v. 

Som de miirllligaste ny'\ engelska sjögående pansarfartyg bör 
nämnas Injle.xible och Shannon. Båda dessa fartyg iiro förut beskrif
ne, hitr tillfogas endast, att M:r Barnaby angående Injle;ribte har ut
talat, att man efter hans förmemmde i detta fartyg har nått den 
yttersta gränsen för de sjiigående fartygens pansartjocklek, mmt att 
man, enligt hans förmenande, icke för framtiden skulle komma att 
anviinda så stora summor p:\ byggandet af ensamt ett fartyg. 

Med afseende pet pansa:~fm·tygs kostnad har M:r Barnaby lemm1t 
foljande upplysningar angående det ungefärliga priset för nedanståen
de engelska fartygs skrof och maskinm·: 
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l UngefiirligL Ungefärligt p1·is Ung!'!'Urligt pris 

Fa.rtygds namn. deplact>ment för skrof och per ton af de-

l i tons. maskiner. placemen t. 

' 
Temerai1·e 8,200 L 380,000 L 46.5 per ton 

Superb 9,820 , 418,000 , 44.8 , , 

Shanuou 5,100 , 220,000 , 43.1 
" 

, 

Minolaur . ·l 
Agiuconrt ' 10,300 , 442,000 , 42.9 

" " l 

N orthum terland .J 
Iuflexible . 11,000 , 460,000 , 41.8 , ,, 

Fury 10,950 , 456,000 , 41.7 , , 

D evastation ·l 9,200 350,000 " 38.0 , , 
./ 

, 
Thunderer 

Warrior .( 9,130 330,000 , 36.1 

./ 
, , ,. 

Black Prince 

Så fram t de 1ildre fartygen Minotaur, Agincourt, Northumberland, 

Warrior och Black Prince icke tagas med i betraktande, enär såviil 

material- som arbetspriser sedan dess stigit i en särdeles hög grad, 

en omständighet som likaledes nfven eger tillämplighet vid bedöman

det af Det·astations och Titanderers kostnad, så hlifver medelpriset 

för de under byggnad varande engelska pansarfartygen ungeflir L 

43.6 per ton af deplacementet, ett pris, som mycket nära svarar till 

det i det föregående angifna priset (L 43 per ton) för de tvenne vid en 

privat verkstad i Hull under byggnad varande chilianska korvet

tema. 

Utgflr man derifrån, att detta pris- på grund af ytterligare förhiij

nmg i material- och arbetspriser - för den närmaste framtiden bör 

höjas till L 45 per ton, skulle omkostnadema vid anskaffaodet af 

pansarfartyg till kustförsvaret ungefiir ställa sig som foljer: 

Ett fartyg som 

La Fubm11Ctn/e 5600 

Bupert. 5300 

Danskt föreslaget tornfartyg 5200 

Olattun. 4900 

La Tempet~ . 450 

Den i Havre under byggnad 
varande monitorn . 3600 

III. 
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Ungefärligt pris f1!r sk,.of och . 

maskiner (Artilleri-inventarium 

icke inbegripet). 

1,140,000 Spd. 

1,120,000 , 
1,050,000 , 

990,000 , 
910,000 , 

730,000 , 

Obepansrade fartyg bestämda Ull kust

lö·rsvar·. 

A. Frank1•ike. 

Franska marinen har för tillfället inga nyare abepansrade fartyg, 

som uteslutande äro bestämda till kustförsvar. Marin-programmet 

för år 1872 upptager visserligen ett antal af 32 cannoniere.s, men 

man synes ännu icke hafva fåst~1t ~ig vid någon hestämd typ för' 

de~sa fartyg. 

l Tonlon har man emellertid nyligen på fUrsök satt på stapeln 

en opansrad kanonbåt af jern af ungefllrligen samma storlek som de 

engelska kanonbåtarue af Staun.ch- eller Snake-klassen. 

B. England. 

.Af opansr~de kanonbåtar till kust och hamnförsvar har engelska 

marmen för tJ!lfiillet 26 fartyg af den s. k. Stwruelt- eller Snake

klassen. 

D~ssa båtar, hvilka alla äro bygda af jern, hafva 254 tons de

placement, 2 skrufvar, och maskiner af 168 till 266 indikerade häst
krafter. 
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Bestyckningen bestär af 1 st. 18 tons 10 inch kanon; hvilken 

på de flesta är inriittad till att sänka ned i fartyget sftlunda, som 

hos oss var påtänkt ombord i kanonbåten Vale. · 

Då de här omnämnda engelska håtarne hafva tjent till Wrebild 

för sistnärode fartyg, kan det antagas on~digt att n ärm are beskrifva 

dem bär F'artygena anses i England som särdeles väl l~mpade till 

att of v ertaga den del af kustförsvaret, hvartill de närmast äro af

sedda, nemligan att i förbindelse med landtbatterier oeh pansarfar

tyg deltaga i forsvaret af de engelska handelshamnarne. 

F<irntom at.t i detta afseende hiinvisa till förra chefen å »Exel

len t», kapten Boys utlåtanden, h vi !lm finnas anförda i en rapport 

från marinens tygmlistare, som är intagen i marinens verksamhets

berättelse fur budgetterminen 1870-1871, skola vi än ytterligare 

framhålla, att den förut nämnde f. d. Cunt,·n!ler of the nacy, 

viceamiral Robinson, i mycket bestämda uttryck har yttrat sig om 

St~unch·b~tens lindamålseulighet. Han har sålunda offentligen utta

lat, at.t engelska marinen borde ega ett hundra af dem. En enda 

sådan båt skulle efter amiralens förmenande visserligen fara illa, så

lramt. den inlåt sig i strid med ett pansarfartyg som (~ljc{ops; men 

nilr ett halft dussin sådana båtar pfl en gång angrep pansarfartyget 

från alla håll, skulle detta icke känna sig väl till mods (slte would uut 

b e v~ l/J happy). 
Amiralen ansåg visserligen icke fyra eller fem slidana båtar v am 

ett likaså kraftigt försvar för en hamn som ett fartyg af Cyclops

klassen; men han förordade dem som särdeles tjenliga hjelpvapen. 

Engelska marinens ch,:ef constructor l'II:r Barnaby, har likaledes 

på infordrat utlåtande yttrat sig mycket berömmande om Stannch

båtens tjenlighet till hamnförsvar, och på frågan, hvarföre engelska 

marinen då för tillfället enelast hade 26 sädane fartyg, anförde han, 

att foruran på nya fartyg till annat bruk för ögonblicket var mycket 

stark, samt att marinen aned hjelp af den stora inhemska privata 

mdnstrien med lätthet och om så behöfdes på mycket kort tid kun

de skaffa sig det erforderliga antalet af -sildana kanonbåtar. 

Vid värt bes(lk i Portsmouth var man i verk med att företaga 

torpedoförsök med en kanonbå.t af Staunch-klassen, th.e Oomet, hvil

ken jemte tornfartyget · Olatton är stäld under exercisfartyget Exeltent 

som tende1·. Ändamålet med försöken var att utfinna den blista in

rättningen för anbringande!. och bruket af större stångtorpeder, men 

profvana voro ännu icke sä långt framskridna, att bestämda resnita

ter uppnåtts. 
Som hiinhörande under fartyg afsedda för kustförsvaret bör också 

räknas torpedabåtell V esuvius. 

Detta fartyg, som under vårt besök var docksatt i Portsmouth 

för att fullbordas, är det första, som specielt är byggdt att föra de 
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s. k. Whitel!Petd.y E:ller FisA-torpede,·. Det har följande hufvudelimen

sioner: 

Liingd mellan ! ! i vattenlinien 
Största bredd . 

90 feet; 
22 « 

djup i rummet • 
djupgående akter 

(( förut . 
· deplacemement . 
area af midtel'spantet. 
Ångkraft . . . . . 
Påräknad fart • 

11 « 3 inclu~s; 

8 « 6 « 

7 « 

. 241 tons: 
. 138 square feet; 
. 350 indik. h k. 

lO knop. 
Besiittning inalles 16 man. 

Förråd af torpeder 10 stycken. 

Fartyget iir byggdt af jern och har 2 skrufvar. 

Å bil. n:o 7*) finnes ett utkast öfver fartygets utseende och in. 
redning. 

Under vattenlinien iir i bogen anLragdt ett horizontalt jernrör 

a,. hvarig~nom torped on drifves n t, och h varvid den förmodligen gif~ 
ves styrmng. Detta rör kan utifrån stängas med en ihålig kon af 

metall, b, som medelst skrufven c, kan lyftas upp, när torped on skall 

utskjutas. Skrufven c, siittes i omdrejning genom tandhjulena d 

hvilka. åter sHttas i rörelse medelst Ftången, e. Skrufveu c, ~ch 
tandhJnlena, d, skyddas af en tunn kapsel af jernpliltar, hvilken iir 

fäs' ad till sidorna af fi:irstäfven. Akterom friilme delen af tross

botten, . under h vilken röret, a, ligger, ilr arbetsrummet för torpeder

nas betJenande. I detta arbetsrum var vid vårt bestik ombord i far

tyge~ iiunu inga apparater anbringade för tillslutningen af röret, a, 

hvtmgenom torpedon skulle utdrifvas. Bordvarts var i arbetsrummet 

anbragdt magasiuer till förvaring af torpeder. Akterom arbetsrummet 

v~1· kollilren, som intog hela fartygets bredd, och ofvanpå hvilken 

m1dskepps var anbragdt ett styrhus hvilket såg ut som det öfver 

däcket hade varit titt pansradt mot gevärseld, och der drillen var 
plaeerad. 

Akterom kollåren voro pannor och maskiner anbringade. 

Pann?rna, som hade en cylindrisk form, voro placer,g,-de lång

skepps, sa att emellan dem var en gång, hvilken forenade eldrum

met. med maskimummet. Eldstäderna, en f·Jr hva1je panna, voro 

anbt·mgade på pannornas f<irkant och bordvarts. Skorsteuen från 

pannorna bildades af en (yrkantig låda, hvil:..en låg harizontalt of

vanpå däcket, och akterut utmynnade i tvärskeppsöppningarna o o. 
F" tt td k , ' "or a · u raga rö en var aubragdt en flackt, v, som kunde drifvas 

saväl med handkraft som genom en donkey. Det var dessutom au-

:· ~·) H.är åberopade figurer komma att, i sa10manhang med fort
sattnwgen och slutet af denna rapport, inflyta i nästa. häfte. 
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bringad en annan donkey med !läckt frir att frambringa den behöfliga 

ventilationen i fartyget. 
MaRkinerna, hvilka synbarligen voro romi''"mrl-enyiJ1n, voro an

bringade i en skef ställning mot hvarandra öfver propelleraxlarnP. 
Akterut var aubragdt P.n hytt på hwtr sith samt en liten kajut . 

C. Rollan(l, 

Den fiirnt niimnda holländska marinplanen besti.immer, att ti ll kust

fårsvaret förutom pansarfartygena t illilm skall anviindas 24 abepans
rade kanonbåtar. 

Dess!l. fartyg äro af likMnde storlek och inrättning som dE>n ur

sprungliga kanonbåten Staunch, och är likasom denna bestiimd~1 till 

att föra e u 12~ tons svår armstrongkanon. 
Den ena af de fHrdiga kanonbåtarne, den bekanta Hi;dra, hvar· 

af å bil. n:o 7 bifogas en teckning, är byggd hos Sir William Arm
strong, och iir försedd med en hydraulisk nedsänkbar lavett Man 

har emellertid i Holland kommit. till det resultat, att denna lavett, 

för ·den hiir afhandlade fartygs-klassen icke medftiret· någon fördel, 

och på de följande kanonblitarne skall derföre kanonen pinceras 

på däck ungefär som på vår Vale. 
Med hänsyn till de lokala förhålland en som i Holland ega rum, 

nemligenl ity att dessa kano~båtar för alt mot.svam sitt lindamål b "ir 

kunna passera en mlingd slu:lsar, kan m an icke f<iriika deras breud, 
och man har derföre j alla fall reuan i flirviig stannat vid dPu 9 inch 

12t tons svåra armstrongkanonen som en passande bestyckning fM 

dem. 
Med afseende på torpedofart.ygena har man ii n nu icke filstat sig 

vid någon bestämd modell. Fiir nlirvamnde tiinker man sig dertill 
anviinda större dels hel- dels half-rläckade ångbarkasser, hvilka skola 

fUra stång- eller spröt-torpeder. 

D. Danma1•lc. 

I Danmark har man under de sedmtste åren fUrutom egentliga 
Staunchbåtar af samma hnt'vndclimensioner som Vale tillilm byggdten 

del något stli rre kanonbåtar hvilka r:,r öfrigt h;tfva samma be

styckning (l st. 10 inch 18 tons armstrongkanon) som den förstnltmnde 
fartygsklassen. På de större fartygen kan emellertid kanonen, hvil
ken för öfrigt Hr placerad förut so m på de mindre båtarne, svängas 

tvärskepps, och man kan således utan aU viincb fartyget skjuta tvärs 
och helt ruudt farhän på begge sidor. 

Dessa större kanonbå~ar, Milen, Falster m. fi hafva följande huf

vuddimensiouer: 

längd mellan p.p .. 
bredd . 
djup i mmmet. 
djupgående akter 

d:o förut . 

108 fot; 
28 " 

9 « 

7 « 

(i " 

6 tum; 
3 « 

3 « 

deplacement 11,294 kubikfot; 
area af midtelspantet 157.8 O' 

däckets öfverkaut öfver vattenlinien 3 fot. 
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Maskinerna, hög- och J ägtrycks med stH:face condeusm·, ha f va 400 

indik. h.k. Pannorna (S till antalet) äro cylindriska af 7 10" diame

ter och 8'2" längd. Deras rostyta är 76 O-fot, eldyta 1,670 O', ång-
trycket 60 'iii pr o". . 

F artyget bar 2 skrufvar och största fart antages komma att blifva 
9 knop. 

Skrofvets pris antagligen 90,000 Rdlr. 
Artilleri 37,000 « 

Maskiner med uppsättning . 66,700 

Tillsamm ans 193,700 Rdlr. 
De mindre kanonhutarue af samma dimensioner som Vale skola 

endast ha.fva en maskinkraft af 170 indik. h.k. 

På den ena af dessa mindre båtar skulle till försök anbringas en 
hydraulisk laddapparat. 

Till försilk inköptes för ett par är sedan från Fmukrik'l en s. k. 
Ir'arceys kanonbåt. 

Detta fartyg har emellertid visat sig icke ega tillriicklig sjtidug
lighet, hvarföre inga liknande båtar senare >iro anskaffade. 

IV. 

Opansrade, .<.:jögående fartyg. 

A. Franlo•ike. 

Franska marinens opansrade fartyg kunna indelas i följande huf. 
vudk!asser: 

a) croiseu1·s (snabbgående fregatter och korvetter). 
b) al"isos (canmmi;,res de station). 
e) tran,•ports. 

De s. k era/seurs indelas efter storleken i 3 klasser; de äro far

tyg ~ed jemförelsevis lätt bestyckning, men med särdeles kraftiga 
maskiller och motsvarande stor hastighet. 
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Byggda närmast i iindamål att motsvara de i andra mariuer un
der sednaste år byggda snabbgl'tende fregatter och korvetter komma 
de under krig ant.agligen att förnitmligast blifva använda till att oroa 
och förstöra fiendens sjöhandel, uppsnappa blokadbrytare, filtjaga 
fiendtliga kryssare samt att förrätta tjenst som bliinkar<1 fi;r l1ansar
eskadrarne. 

Fragales rapides eller 

C1·oiseurs de i;re classe, 

(Typ Tourville och Duquesne) . 

Dessa fartyg, som byggas af jern med trä- och kopparklädsel på 
det i England under senare år använda satt, hafva följande lmfvnd
dimensioner: 

Längd mellan .L l i vattenlinien 10!.0 m. (341 2 feet); 
bredd 15.4 m. (50.5 feet); 
djupgående - största - 8.0 m. (28 25 feet); 
Deplacement 5424 tonneaux; 
area af midtel-spantet 78.0 m'. (818.1 square feet.); 
segelarea (25 gånger midtel-spantets area) 1900 m'. (20452 

square feet). 
Bestyckning: 
På däck 5 st. 18 c.ro.. (6.5 inch) 10,000 % svåra refflade ka

noner. 
P å batteriet 20 st. 14 c.m. (5.5 inch) 5,310 7f, svårn. re!flade 

kanoner. 
Maskinens indikerade hitstirraft 7 ,000. 
Största fart 17 .O knop . 
Kol (tillräckligt för att utltipa 5,000 tyska eller geografiska mil 

med 10 knops fart) 786 tonneanx. 
Bestittniug 450 man. 
Proviant för 3 månader och vatten för l månad. 
Den ena af däckskanonerna skall anbringas under backen som 

jagtkanon; de fyra öfriga ditekskanonerna placeras i 4 öppna h1,1lftorn, 
hvilka springa något utanför fartygssidan, ungefär so1;1 på de förut 
beskrifna sjögående pansarfartygen. :Man hoppas pit detta sätt sii
vidt möjligt uppnå att kunna skjuta horizouten ruudt, i det 3 kano
ner kunna skjuta långskepps for hän, 2 långskepps akter-öfver och 2 
tvitrskepps på hvarje sida . 

.l!'artyget gifves en skruf, anbringad på vanligt 8ätt för-om roret, 
och ingen brunn. 

Franska marinen skall i följd af det för år 1872 uppgjorda pro
gram ega 8 c1·oiseu,·s de l:·re classe af sammn. typ som det här of
van beskrifua fartyget, Toun•ille. livart och ett af dessa fartyg an-
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slås, att fuilt utrustad t, komma att kosta ungefiir 5 500 000 f . 
l 000 f , , rancs eller 
, rancs per tonneaux af deplacementet. 

Con>ettes 1·apides eller 
Crm·sPurs de 2me classe. 

(T,vp Dugua/1 Tro1dn). 

I följd af marinprogrammet för är 1872 Hr denna fa t kl 
ämnad tt t ··d · Il r ygs ass 

a ra a 1 stä et för de under sednare åren byggd bb 
åe d .. l a sua -

g u e, opp.na torvettema L' Infernet, Le Sane, d11 Petit- Thouars 
~e Ch~mplam, La t..:loclteterie, Le Fanbert o s v. Dels anses nem'_ 
hgen s1stnämnda fartygs maximumfart - 14 5 kno · · k f 11 
'llfi . · P - 1c e u t 

t1 redsståilande för så stora fartyg och del h d h·· tJ']l ... . , s ar me am•yn 
SJodug~Jgheten frarnatälts berättigade klagomål mot dem. 

Ltk~som de ofvan beskrifna fartygen af l:sta klassen skola de 
nya erotseu1·s de 2me classe byggas af jern med tr'' 0 h k . 
kH:idsel. a c oppat-

Till j~mföre~se anföras här nedan hufvuddimeneionerna på Du
guay Troum, cro1seur de 2me classe, som itr under byggning i Cher
b~urg, och korvetten L'Infernet. 
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Af dessa uppgifter kan ma u se, ntt de nya fartygen skola gifvas 
1.5 knops sWrre fart (Hi knop mot 14.5 knop), alltså jemförelsevis 
royeket kraftigare maskiner, medan segelarean hlifver betydligt fUr
minskad. På de nya cruigeu.rs de ;2,, e da.~l'e ilr nen:1lig•1n segelarean 
endast 25 gån·ger m·eau af fartygets mirltelspant. 

Bestyclmingeu består omhord i begge fartygen af 9 st. kanoner 
aubringade p ä öppet battel'i; mAn den sR m manlagda kanonvigten 1ir 
för det nya fartyget 71 ,240 'lli mot 52,480 7T fo!' L'Infemet. Li
kaledes bar man åt det nya fartyget gifvet sWrre kolfönåd så att 
det för maskinen med 10 knops fm't kan löpa ut eu distans af 5 ,000 
geogr. mil, medan L'Infernet endast kan gä 4,000 geogr. mil med 
samma hastighet. 

F tir att uppnå dessa fördelar httr man emellertid varit nlidsakad 
till att föröka fartygs-dimensionerna, så att det nya fartyget Duguay 
]',·ou in har ungefär 37 .Ii feet större längd, 4.2 feet stöne bredd, l 
feet större djnpgäende och l ,250 tonneaux sti>rre dt:p!acement Hn 
L ' Injernet. Efter ett pris af 1,000 francs pr tonneanx, h vilket i Frank
rike allmänt beräknas för dessa klasser af opansrade furl,yg, kommer 
alltsil den nya rroiseur de 2me cdasse att kosta omkring 3,200,000 
francs eller cirka 1,300,000 francs mer än korvetter af typen L'In
fernet. 

Kanonerna pä Duguay- Tro u in äro placerade ungefär på samma 
siitt som däcksbestyckningen på kryssare af l:sta klassen. Den ena 
16 c. m. 10,000 'R) tunga kanonen Ur anbragdt som jagtkanon uneler 
b~.cken; de 4 öfriga kanonema af samma vigt och kaliber äro pla
cerade i allånga öppna halftorn (d<'mi toat·elle<J)t h vilka springa utan· 
f"6r fartygssidan, så att kanonerna kunna skjuta frän rii!_t akter- eller 
förhän till 30 1 förbi tvärs -' alltså med en baxningsvinkel afinalles 
120°. (Se bil. n:o 8.) De 4 st. 14 c.m. kanonerna placeras som, 
bredside-bestyckning i vanliga fart.ygslavettar. 

Duguay-Trouin skall tacklas som barkskepp. Fartyget får en sln-uf 
anbringad förom roret, och utan brunn. 

Marinprogrammet för 1872 fastställer, att den franska marinen 
skall hafva 8 croiseu1·s de 2me classe eller co·r«ett··s 9·apides. 

Avisos de 1Te classe eller 
croiseuTs de 3me classe. 
(Type Rigauti de Genouilty). 
Till exercisfartyg vid eskadrarne, till att i krigstid om sA for· 

dras kunna ersätta de förut beskrifna croiseurs af !:sta och 2:dra 
klassen, samt till tjenst på afl;tgsna statione1· och i kolonierna upp· 
ställer marinprogrammet för 1872, 18 At>isos af l:sta klassen. 

Under sednare åren har denna fartygsklass varit skruffartyg m~d 
Qmkring 11200 tonneaux deplacement,, 150 mans besi.ittning och Ull• 
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gefär 12 knops fart som t. ex; L"Estnle och L_e T'olta, hvilkas huf
vufvuddimensioner finnas uppgifna 1'1 tabellen bli. n:o 2. 

Dft emellertid dessa fartygs hastighet icke nu ltingre anses till
.f"äcklig, och då fartygena ocksä i en del andra afseenden i~:-~: lu\fva 
gifvit fullt tillfredsställande resultater, har pr~grammet forandrats 
derhän, alt de efterhand skola ersiittas af cn;1sew·s de 3me classe 
(Type Iligault de Genouillg). • . 

Detta f•1rtyg, som i utkast är fmmstäldt a b1l. n:o 9, har, som 
man af tabellen bil. n:o 2 kan se, ungefär 29 feet större längd, lt 
feet större bredd, 1 feet större djupgående och 440 lonneanx större 
deplacement än Le Volta. Den sammanlagda kanonvigten är f·•r 
begge fartygen ungefiir densamma (42,489 'fl, för liigMlt de Genou~lly 
mot 41,240 '11 för Le V olta); emellertid förer det nya fartyget sma 
kanoner niistan 3 feet högre öfver va1 tnet. 

Den väsendtligaste skillnaden mellan begge fartygena ilr emeller
tid maskinkraften, som för Le Rigau/t de Geno11illg är mycket nih·a 
dubbelt så stor som för Le Vo/la (1,951) mot 1,000 indik h k.) 

Deremot är skillnaden liten i fUrhållandet mellan segelarean och 
midtelspantets area för begge ftutygen; detta förhållande iir nemligen 
36.8 för L8 Riga:tlt de Uenuuillg mot 41.3 för Le Volta. 

Med afseende på det nya fartygets bestyckl)ing, då kan man af 
t:tbellen biL n:o 2 se, att den uteslutande skall bestå af 14 c m. 
(6.6 inch) 5,130 E tunga bakladduingskanoner. De~ ena af k~no
nema kan, som på ritningen bil. n:o 9 lir visadt, aubnugas somJagt' 
kanon ofvanpå backen, men har under vanliga omst.Hndigheter sin 
plats i en sidoport som de öfriga kanonerna. 

På backen placeras en kursörlavett så långt bordvarts, att kano
nen sä vidt mlijligt kan afskjntas fritt för bogspriitstack1ingen, och 
med tillhj elp af tackel från fockråeu och fockstaget flyttas den lm
non som skall tjena som jagtkanon, frlln lavetten i sidaporten hiin 
till de mm kursörla vett. Enligt försök företagnu om bord i Le Volt« 
skall dennn flyttning kunna utföras pii nngefilr 8 minuter. 

Le Riga11lt de Uem)l(illy bygge~ af trii med mycket starim f<•r
bindfling!l.r af jern; den skall hafva en skruf anbringad på vanligt 
siitt f'orom roret och gifves ingen brunn. 

Skrofvet, som endast var spantrest erbjnd intet märkligt, när 
man undantager, att åt försLEifven hade gifvit.s en egendomlig form, 
som rit.ningen visar, och hvarigenom bogen under vattnet bildade ett 
starkt utsprång. Fartygets konstruktör, Mr Bienayme i11genieur de 
{a ·nw~·in e, anförde såsom skäl hiirf<">r, att man genom upprepade för
sök i Fmnkrike hade forvi~sat sig om nyttan af att konstruera bogen 
pit det här antydda sättet, i det att fartyget dervid under gång med 
sjön förifrån bibehöll sin hastighet mycket längre, o:h bättre klarade 
sjön från sig. Han anförde som exempel hiirpä en liten avisol Le 
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Renara, hvarå d"etta utsprång af bogen är särdeles betydligt, samt 
iin vidare ftirsiik fiiretagna med en liten ångslup eller ångbarkass, 
hvilken efter att hafva blifvit f<>rsedd med en sådan fran,1springandc 
bog, visade sig vara andra fo1•öfrigt alldeles lika ångslupar betydligt 
öfverlägsen i furmåga att gii mot sjön och klara den ifrån sig. På 
de förut omniimnda C!roise11rs af l:sta och 2:dra klass konstrueras 
derföre också bogen på samma Eätt ~om på L e Rri;au{t de Gwouill;IJ. 

Efter ·förut niimnda i Frankrike brukliga beräkningssättet- 1,000 
francs pr tonneaux :<f deplacementet - skulle T.e Rigault de (ipno

uilfy komma att kosta omkring 1,660,000 francs, alltså inemot 450 
lrancs mer iin Le Volta. 

Arisos de 2me classe eller 
Cannonieres de station modifiees. 
( T!fpe Rrw·r. aint). 
För att göra tjenst vid forsvaret af atlägsna kolonier samt för 

att i f,;rbindebe med 8Wrre fartyg fUretagn nngrepp pf1 fiendtliga ku
ster har frauska marinen redan under lång tid haft ett antnl s. k 
()anonn ieres de 8/ation . I krigen mot China och i Cochinchina hafva 
dessa fart.yg varit använda i icke obetydlig utstriickning, likasom de 
också hafva varit _nyttjade vid afiägsna stationer som t. ex. Vestin
indien, Nya Caledonien, Taiti m. fl ställen. 

De iildre fartygen af detta slag liro skruffartyg af ungefar 44 m. 
(144.5 feet) litngd, 7.75 m. (26.4 feet) bredJ, 3.5 m. (11.6 feet) djup
gående och 060 tonneanx deplacement. Bestyckning•·n har i allmän
het best•'ht. af 2 st. 30-pnudiga reffelkauoner af omkring 6,000 '$ 
vigt och 2 st. 22 c.m. (8.5 in ch) slätborrade bombkanoner af omkring 
6,500 11) vigt. Maskinen iir af ungefär 120 nominella h k. Farten 
omkring IJ knop och besättningens storlek HO man. 

Förutom de här nilmnda cannonieres de station har franska. ma
rinen tillika till t j ens t i kolonierna och på nflligsna stationer an vän t 
s. k. Arisus de :?me r'{asse, små skrnffartyg af mycket olika konstruk
tion, bestyckning och maskinkraft. Denna fartygsklass har också 
t.ill en del varit nyttjade som expressfartyg vid eska.dmrne snmt till 
polisuppsigt ·vid fiskerierna (garde-peches). 

För att så mycket som mt:jligt åstadkomma en likartad materiel 
och då lmstigheten hos de ofvanför nämnda cannonieeres de station 
icke på längt niir svarar mot tidens fordringar, har man vid program
met af 1872 sammanslaget de hlir nämnda. slags fartygen till eu klass 
under namn A t• is os de :J me dass c eller canonmeres de station modi
jiee.~. [>å samma gång som de nya fartygen af denna klass skulle 
gifvas tillräcklig bastighet för att kunna brukae som APisos, skola de 
dertöre också bestyckas med tillräckligt kraftigt artilleri för att kunna 



118 

utföra dt>n tjenst, hvartill de äldre canom,i(n·es de station specielt äro 
byggda. 

Å teckningen bil. n:.o 9 Hr framstäld' en sildan canom1iere de 

statio11 modijiee, och i tabellen bil. n:o 2 !iro dess hufvuddimensioner 

angifna. 
Tvii af dessa fartyg sti'\ pli stapeln 11 Hr Normands varfi Havre. 

De byggas uteslutande af trä, men efter ett eget byggningssätt, som 

under en längre tid har varit använd t vid detta varf. Spantena äro 

&f mindre dimensioner iin vanligt och till antal färre än på vanliga 
fartyg, men som ersättning gifvas 2 diagonala klädslar, hvilka l"'J'SPa 
hvarandra, och ytterst en vanlig liingskepps-klädseL Bogen gifves 
samma konotruktion som förut iir niimnd t angående de opansrade 
kryssarn e. 

Af bestyckningen är den 10 c.m. (6.5 inch) 10,000 'fl) svåra ka
nonen anbra.gdt midskepps på vridbar kursörlavett, och den främsta 
af de tvä 14 c m. (5.5 inch) 5,310 'ii) svåra kr.uonerna kan, som rit
ningen visar, anbringas på backen som jagtkanon pli samma sätt som 
förut är beskrifvet för kryssame af 3:dje klassen. 

Fartyget gifves en skruf anbringad fi\rom roret pil. vanligt sätt 
och ingen brunn; dess kosluad kommer enligt uppgifter frän Mr. 

Normand samt efter allmänna i utlandet gängse maskinpr1ser, att 
uppgå till vid pass 160,000 spd., h;iri icke inbegripit artilleri. 

Enligt programmet af 1872 slutll franska 'marinen hafva 18 
A1·iso8 de 2:me clnsse eller canonnieres de statwn modifiees 

(Forts.) 



Bilaga N:o l till hpten Petersens och löjtnant Bloms rapport. 

Främmande pans rfartyg. 

Fa1·tygets u·amn och klass 

Liingd. ~ r:ll ~ Tornets Kasematteos l 
~ s; P> Skrofvets , 

~ i ~ ~ 
1 

~ ~ P> -~ bepansring. bepansring -b-epao-srin-·g-_._ 1. 

1t ~ l [fl ~ ~ 'a' ~ ~ l [ 1--·--;---::;3......--1 ~ Sf1 ----~ ...., 

i~l-1; g: ~ ~ l :a ~. ~ ~ § o ~ ~ ~ 
Bestyckning. An~'lärkning. 

? -., ~ ~ § "' s ~. ~ ap_ p.. ~ ~ ~ ~ 
~.~ i,, ~ 1 ~ ~ ~ ? ~ p f. 
~ er;. ~ er;. 

--.------------+-~~-+--~--~--~~~~----~~~--~--~--r~~--~--*--------------~~---------r--~-------~--== 
feet. t'el't. feet . feet. tons squ:ne l ft•et. inches. l inches l feet feet incht>s . inch inches in ches. feet l 

La I''uhninante 0 ) 

garde-cot.es cuir11 s~e 
de lre claRse. 

"') La 'l'mnpete •) 
garde-cotes cuirass?. 

de 2me classe. 

De·tln.~taUon • •) 
armour-platet! 

tnnet-ship. 

Bupe1·t •) 
iron-clad ram . 

Glatton °) 
armour-plated 

turret-ship. 

CyclolJ!'I 0 
•) 

armour-plated 
t.urret-ship. 

(le Stiet· •) 
ramschep. 

Heiligm•lee ") 
monitor. 

U) Tornfarfyg 0) 
af Glatton-Klassen. 

241.5 248 

241.5 248 

2b5 l 310 

250 267 

245 263 

225 

193.5 197 .5 

187 187 

2fi2.4 
" 

feH. 

57 75 21.3 5584 1094 

57 75 lG.75 4524 889.18 

62.251 26.5 \H 58 

53 .5 235 52b4 1068 

54 18.75 4912 912.8 

~ -1!)0 l 658.8 

' 

36 15.5 2113 542 

44 8.5 1340 , 

56.6 19 5200 98ö.2 

') 
28 9 ' ) 

11.8 ') 21.5 
9.84 ' ) 15 75 

28.9 .:l 11.8 ') 21.5 
9.84 ' ) 15.7 5 

28 

22 

22 

22 

, 

" 

') 14 
l') 12 

l 
' ) 14 
' ) I 2 

) l.) 

l 

14 
12 

10 

8 

8 

12 

' ) 16 
'•} 18 

' ) 10 
') 12 

10 
12 

12 l 

12 

12 

12 

129 46.5 l 11.8 

129 46.5 11.8 

154 49.5 12 

96 39.5 12 

, . , 12 

" 
, 8 

v) ll " 

v) 

" 
56.6 12 

"' · Öfversta vattenUniens area 
Förhållande mellan !krof och omskrifne t 

pipidnm . . . . . . . ' . .' . . 

n:no square feet. u (Öfverstn. valt.enliniens area . . . • • . 
. ~ ~ M:etacenterct. ilfver tyngdpunkten af deplacc 

o C41 _ ~ ~, rueutet. . . • . • . . . , .. 

ForhAllande mellan öfversia vattenlmwn or h 
~ omskrifne rektangel . . 
·g, Förhållan.de mellan midtelspantets area och 

~l' omskrifne rektaug!'l . . . . • · . 
E-< Metaceuteret öfver tyngdpunkten af deplace-
~ mentet. . . . . . . . . • . • 
~ Deplacementets tyngdpunkt under öfversta 

l 
vattenlinien . . •. . . . • . . . 

1 vattenskifva af l c m. tjocklek i öfyersta 
vattenlioien viiger . 

~,;:!\Deplacementets tyngdpunkt nnder ilfverstu val 
Q ~ \ tenlinien , . • . . - . . . . . o 783 

0 .112 o Ett torn. • o 

15.915 feet. 

7.48 
" 

16,724 tons . 

15 
1 

11.8 23.6 

15. l 11 .8 l 23 .6 

18 12 18 

12 12 12 

l' 12 Hl 

6 10 

6 10 
l 

5.5 10 

12 12 

I tornet 2 st. 27 c. m. ~effln
dfl bakladdn.-kanoner af 20,940 
kilogr. vigt. 

Pit stormdäck 4 st. 12 c.m 
retTlade m~>1alllmnoner af 610 
kilogr. vigt. 

13.1 

Lika medden å !.a F11imi""lll•:·. 13.1 

I tomena 4 st. 35 t.ons reffj 

l 
lade W oolwit'lt kanoner af 121 
inrh kaliber . 

13.G l 

l I tornet 2 st. 25 tons 12 
1iuch rell'lade Woolwich kanont>r. Il 

Akter-ut 2 st. 6~ tons 7 inch 
refflade W oolwich -kanoner. 

I tornet 2 st. 25 tons 12 in ch 11 
relrlad Woolwich kanoner. 

l 

1/ I tornena 4 st. 18 l.ons 10: 
. in ch refl'lade W oolwich lmrtoner. ' 

I tornet 2 st. 12 tons 9 iuch 
relflade Armstrongskanoner. 

l Lika med den i\ d~ Stin. 

I tornet 2 st. 38 tom 12 
inch refflade Armstrongskano
ner. 

l 
Akterut l st. 12~ tons 9 inch 

refl'lad Armstrongskanon. 

10.5 

7.25 

" 

" 

Knop. 

3500 H K. 1 fyr
bladig skruf af 19.7 h) 13 

feet diametPr. 

1500 H, K. l fyr-
bladig skruf af 15.4 b) 10.5 

feet diameter. 

5600 H. K. 2 
skrufvar. 13 l 

Under byggning i Cher-
bonrg. · 

Däcket lir 3 feet öfver 
vattnet. 

Under byggning i Brest. 
Däcket iir 2.75 feet öf

ver vattnet. 

Däcket itr från kasemat
ten och akteröfver omkring 
5 feet öfver vattenlinien. 

För-om kasematten är 
pansardäcket blott l feet 
öfver vattnet. 

4200 FL K. 2 
skrnfvar. 

12.5 Däcket iir 2 feet lifver 
vattnet. 

2900 H. K. 2 
skrufvar. 

1660 H. K._2 
skrufvar 

2240 H. K. 2 
~krufvar. 

750 H. K. 2 
skrufvar. 

2 skt-ufvar. 

11 

10 l 
13 

8 

b) 12 

'!" Under »klart skepp» släp
pes vatten in i fartyget sä 
att djupgåendet blifl'er l 
fot sttlrre. 

Däcket är då 2 feet öf
vet vattnet. 

Temder till Exellent. 

Diicket iir 3 feet öfver 
vattnet, 

Däcket tir 3 feet öfver 
v11ttnet. 

Under»klartskepp» släp
pes vatten in i fartyget sA 
att djupgåendet blifver l 
fot större. 

Däcket är då 2 feet of. 
,·er vattnet. 

F o reslaget : 
Däcket skall ligga I fot 

öfver vattnet. 
Att hafva stormdlick. 

11652 square feet.l1) På tornl'ts understa del (det egentliga tornet). 

l 
2) På toruets öfversta del (pajtsariugen p! torntaket). 
3) Omkring tomportarna. 

b) Beräknad fart . 

13.68 feet. 

8.83 
" 

li torn. 

l 
4) På det öfriga af tornet. 
v) Ingen kasematt . 



r 

( 

.; 
,.!<j 

·~ J 
"'.3\ 
d 
"" ~ 

~ 

( 

~l 
~< 

El 
~ 

( 

~l' 
]\ 
~ ,, 

l 

Bilaga N:o 2 till kapten Petersens och löjnant Bloms rapport. 

Opansrade, sjögåeno.e krigsfartyg. 
Ul•au -~ h. "'""'4.UA 1""* 

t'i 
"" ~ .,.. 

~s 
~~ Fartygets namn och klass. ~"' ~~ 

"' PJ-
1-
~· 

feet. 

*) Le Rigault (le. 
Genou;illy 

236,25 croiseur de 3me classe 
(aviso de lre classe). 

*)Le Volta 207,4 (aviso de 1re classe). 

Aviso de 2me classe 
type BOU1'Saint 199,5 (canonniere de station 

modifiee ). 

2Jf:agicienne 
composite! 220 

screw-corvett 

Flying-Fit~h 
composite l GO 

screw-sloop. 

Propellerångfartyg 154,2 af 3:e klassen. 

Propellerångfartyg 137 ,'3 af 4:e klassen. 

*) Till jemforelse 
Djnp i rummet 

[fl .... o: ... 
m 
<+ 

"' <:r fr .., 
<'D 

"' .,.. ... p. "' ~ 

feet. feet. 

35,; 17,06 

34 15,75 

27,7 12,63 

40 17 

31,3 14 

30,2 14,9 

28,9 (( 

Area af öfversta vattenlinien . . 

Djupgående 

l §. .,.. 
8? 00 

~ l><' 
ro 

~ >o 
>o 

l 
!" 

feet. feet. 

12,.{6 14,76 

11,81 13,78 

9,35 11 

15,5 16,;, 

12 13 

13 13,9.) 

(( 11,\ 

En vattenskifva af en c.m tjocklek i öfversta vattenlinien viiger 
F håll d / skrofvet och omskrifne :j: pipeden . . . . 

or Il an e .l öfversta vattenlinien och omskrifna rektangeln 
me an midtelspantets area och d:o d:o 

Metacentrums htijd öfver deplacementets tyngdpunkt . 
Deplacementets tyngdpunkt under öfversta vattenlien. 

d:o d:o förom aktersta perpendiekeln 

~ B 
P: "":l "' ~o: "' ~~ t; 

i! et> [fl '"O""' >o CD ..,r= 
lO s ()<> "'):l"' "' ~~~ Q 

~ et> lO s ... ~ l ro 

"' 
.~ et> g s "' ? ~ >o P"~ ~ "' ~ ,-

"'"' .... 
()<> ~ 

~ ~ 

tons. square square 
feet. feet. 

1643 366 13477 36,~ 

1202,,, 317,5 13122 41,:3 

794,~ 2of,3 91GO 45,5 

18fi4 495 14484 29,:1 

894 308 9940 32,'3 

1013 331,'3 9236 27,9 

732 263:7 77[;4 29,4 

Le Riganlt de Genouilly. 
6,:;6 m. (21,52 feet). 

t:o 
~ 

<i"' ?! ~. ...,_ro 
"'"'" ~m ~styclming. :=-:p-
S.s.: . 
~p. 

o: 
~ 
"' '"' 

feet. 

11,45 
8 st. 14 c.m (5,'i iuch) 

refflade kanoner af 5,310 
~:s vigt. 

2 st. 16 c.m. (6,5 inch) 
!0000 tt :s svåra refflade 

8,s 
!~non er på· vridbara kur-
IÖrlavetter midskepps. 

4 st. 14 c.m. 5310 n:s 
;vlha reffiade kanoner. 

l st. 16 c.m. 10000 'i:b 
;viir refflad kanon på vrid-

l 8,3R b~r kursör, midskepps. 
2 st. 14 c.m. 5310 'i:i):s 

;viira reffl.ade kanoner. 

14 st 64-R)-diga reffla-

10.,:; le kauoner a 71 Cwts, 
1raraf en på vridbar kur-
;ör för-ut, och en akter-ut. 

2 st. 7 in ch 9000 'ft 
;våra refflade kanoner på 
1ridlJara kursör-er mi d-

7,~} ;kcpps. 
2 st. 24-'i:b-dige 6400 'fl 

;våra refflade kanoner. 

l st. 14 00 'ii) svår Arm-
;trong-kanon på vridbar 

(( mrsör midskepps. 
2 st. långa metallkano-

ler a 6300 'il=~ vigt. 

l st. 14000 tE svår Arm-
;trong-kanon på vridbar 

(( mrsö1·lavett midskepps. 

l 
2 st. Kruppska lmnoncr 

1f liten kaliber. 

562 m'. (6049,5 sqnare feet. 
5,'11 tonueaux. 

Le Vl'lta. 
5,~ m. (11, 7.2 feet). 

461,;; m'. (4971 Rqmtre feet). 
4,74 tonnmux. 

0,">04-
0,774· 
0,723· 
2, 73:> m. (8m feet). 
1,15 m. (3,77 feet). 

37,3 m. (122,3s feet). 

0,188. . 
0.7i)(i. 

0,779-
2,624 m. (8,6 feet). 
1,202 m. (3,H feet). 

32,20 m. (105,65 feet). 

**) Le Rigaalt de Genouilly har 8 pannor - Ångtrycket 70 il pr O'' (5 atmosph.) 
***) Le Volta har 2 pannor - Ångtryck 40 'f.t pr o" (3 ~>tmosph.) 

•) Kolförrådet skall vara tillriickligt f<H· att fartyget skall kunna genomlöpa en distans ttf :>000 geogr:tfiska mil med 10 knops fart. 
4 ) d:o d:o d:o d:o d:o d:o 3000 d:o 9 d:\1 
5 ) Kan rymma 27 fl tons kol. 
•) I allmanhet me'i!gifves endaRt proviant n;r 90 dagar. 

-
Förråd af ~ 

tti "' ~ "' 00 
-~· ~ ~ ~: r; 

l O• 
Anmärkning . 

.,.. 
~~ ... 

~ 
~><'"' ;!l. 

~-
~[ "' "d < Byggnadssätt. 00 .... S' o "' p:: 4 ;:l. <+ et>~· ... 

<+ ?- ><l><" ~ ... "' (i) . "' l><' ~ F ... 
~ ~ "' .,.. 

l "' 

man. dagar. dagar. tons. knop. •; 

160 90 30 3 ) 200 **)1950 15 Under byggning i Brest. 
Trii. 

150 90 30 150 ***) 1000 12 Trä. 

85 90 30 ') 110 700 12 Under byggning i Havre. 
Trä. 

Under byggning i Sun 
220 84 21 ') 240 2100 13 derland. 

composite. 

120 90 30 100 720 11 composite. 

100 ') 180 30 140 700 11 composite. 

. 
70 ~) 180 30 85 350 9 composite. 



Bilag. N:o 3 till kapten Petersens och l5jtnant Bloms rapport. , t 1~1 'l 

Jemförelse p.bell mellan franska och engelska opansrade kryssare. 
----

l H u h u d d i m en • i o u ,_ l Aog"'ndon"ul<in. l . 
] l Par tygets namn. 1-----~;-'-----.,---· -----~---1 - --····---,----- S amman-IKanoner-l J 

l A n g å e n d e b e s t y c k n i n g e n. - - l .. .... . \ 
Kanon

1

r under

1

9,000 'fi:s -Vviiggtt·. af ' l Ka,noner mellan 9,000 och 20,000 $:s vigt. ~ K anoner öfver 20,000 fl: s vigt . Besätt- l!nge_färligt J Niir far t.yget 

·"""' - - -"'!:.ffi 

::.:1 ~~ L Hnl gd!meillan I l l lagda an - nas sam-

l 
Största. l Största Deplace- dndikera- ~ K olföt·· Största l talet ka -~ manl~g-~ Antal l 
bredd. djupgående. 

1 

me_ nt. e häst- 1·åd. 

1 

fart. noner. da vtgt kanoner. 
vattenliuien. J kmfter. 

--~~--------------------~--fe-e-t.--in•c·h-. ~~-e-et-.--in_c_h __ +-f-ee•t-. -i-n-ch-.~--T-on_s_.~l------+-·~~~o-n-s.~--K-~-o-p-4. r--:~--~ = 

-----.--- - --- --:--- - --=:--·----- l niugssty prts for skral första gllngcu 

Kalil er . l K l l Antal Kaliber. l ~~r:t~f l Antal ~ Kaliber. l· l V~::t~f l . ·l ka. r- ~ oc\:~ski sattes i ~j ön. \ 

l KanJU. lrtdd:~g. _Projektil. kanoner., K anon. laddning. Projektil. ka.noncr.J J Kanon. laddning P roJektil. . 

ByggningssiHt. A u m il t' k u i n g. 

·--·-- - --
J( 
l t 

. ( 

l ~ 

Tom·ville. 341.2 

B halt. 342 

I n constwnt. 337 

R a l eigh. 298 

(uppen). !295 

Bu1•yalus (tlickt). 280 

JTola g e (lippen) 270 

L' In[e1·1tet . l 257 

Rigault d e Genouilly. 23G 

.~.'tfagicienne 220 

50 

4 52 

4 Ii O 

" 
48 

4 4S 

" 
45 

" 
42 

10 39 

9 35 

40 

6 2(i 3 5424 7000 786 

" 
25 

" 
569G 7500 1000 

25 6 5782 7360 600 

6 23 , 4780 6000 550 

7 19 8 3180 3600 500 

" 
22 

" 
3932 5260 500 

" 
21 6 3078 4530 400 

l 18 8 1931 1800 

5 17 , 1043 1950 200 

17 1864 l 2100 l 240 

17 25 156200 

16} 2G S36800 

16 328000 l 
15} 22 216600 

16 71240 

Hi 144000 

18 127800 

1 4~- 9 52480 

15 8 42500 

l )l 99400 

St. 

20 t) 14 c. m (6 'i incb). 

s ') 

" 

6 ') 

4 ' ) 

" 

18 ') 

l 
. l , 6.3 llf 1, 

l 
" J 

l 

!l.ll iuL. 

14 c.m. (tl.t inch). 

l 

l 
" l 

6.:J inf:h. 

8 ' ) 14 r.rn. (5,{j iuch) 
l 

8 ' ) 14 c.m. (5.l inch). 

14 ') 

5310 4 37.5 
J 

7100 8 64 

)) 

" " 

7100 8 

• 

,5310 4 37.5 

" )1 

7100 8 64 

ii310 4 37.5 

5310 4 B7.5 

7100 8 

l St. 

l 
16 c.m. (fi.5 incl!)· ~ 10000 Hi 90 

St. 

" " )) 

16 2 ) 7 iuch 
1 13000 l 

13000 l 7 inch. 

30 

30 

115 

115 

2 ' ) 

10 2 ) 

10 ineh 

9 inch 

36000 

25000 

14 ') 7 inch. 9000 14 115 ll inch 25000 

5 2) 16 c.m. (6 .6 inch). 10000 15 90 
" 

, )) 

16 ') 7 inch. 9000 14 115 
" " 

, 

" 
, 

" " " " 
)) 

l ') Hi c.m. (5.6 inch). l l OOOO 15 90 " " " 

" " " " " 
, 

" " 

" " " " " " 

Antal. 

, , 450 

70 Il 

50 

400 

250 

600 

600 

"l 
250 500 

" 

l 
" 230 

" 
400 

, 
" 

320 

, 
" 

207 

" " 
160 

" " 
220 

Nor~!ta Spd. 

J e111 med rlnbbel t.rii-

97~ ,000 *') Uneler byggning kllidning och koppar
förhydd. 

1,100 ,000 *') 1873 d:o d:o 

1,100,000 *) 1868 d:o d:o 

945 ,000 ~') iS73 d;o rl:o 

574,000 *) Unclr.r hyggnirg d:o d:o 

1 } P i't. batteriet. 
") Pli däck (4 st i öppna hnlftorn). 
"') E fte•: det fram.ka beräkningsRf\ttet 

per Tonneau . 
l ,000 francs 

•~ 6 st. pil. rliick och 2 st . på batteriet. 
2 På batteriet . 
" På däck. 
*) E fter M:r Ba.rnabys uppgifter. 

1 ) På däck. 
2 ) P å batteriet . 
*) E fter M:r Barn11bys uppgifter. 

1l4 st. på däck Qch 2 st. på bat.tedet. 
2 P li. bat teriet. 
3 ) På diick. 
*') Efter M:r Barnabys uppgifter. 

1
) Sidobestycknin1·· 

2 ) 4 st . i öppna lftorn , l st. unrler backen. 
*) Efter det fran~ · a ber tikningssiittet 1,000 franc 

per Tonueau. 

Jeru med dubbel trll- 1) 14 st . pä batteriet och 2 st . p u däck som stuf. 

79p,ooo '') Umler byggning klituning a,ch zinkföt·- bestyckning. 

'; ()1),()()(1 ·~ ') 1869 

3~11, 0() *) 1868 

21 ,001.1 ·<:) Under byggning 

llydd. • ) E fter M:r Barn11bys uppgifter. 

.Tern med dubbel trH- ' ) l G st . som sidobestyckuiug och 2 .jlt . som stlit 
kliirlning ocl1 koppar- bestyckning. 1 

förhycld. *) Efter M:r Bamtbys uppgifter. 

Trä. 

Trä. 

composite 

•) B idobestyckning 
7) P å lmrsörlavett midskepps. 
*') E fter det franska beräkniugss!ittet 1,000 francs 

p~r Tonneau. l 
1 ) Sidobestyckning> E t.t st . kan anbringas p§. backen 

som jagtkauon. ' 
*l E fter det fransl;a beriikningssiittet 1,000 francs 

per Tonneau. 

. . (dubbel t räkl!tdniug pi\ 
'")Under byggnmg jeru~pant och koppm·-

förhydd). 

1} 12 st. som sidobe~Lyckning och 2 st . som stiif 
bestyckning. . . 

*) E fter M:r Barnaby~ uppg1fter. 
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Sveriges Marinbudget för 1877. 
Ordina·rie ctnslag. 

Departementet och öfverstyrelsen. 
Departementschefen.. . . . . . . . 15,000:- Kronor. 
Departementets kansli-expe-
dition ........ . ........... . 

D:o kommando-expedition 
Förvaltningen af sjöärendena. 

Flottans pet·sonal. 
Afiöning till flottans kårer 

19,050:-
750:-

28,400:-

och stater ................ 1,201,484:-
Ålderstillägg............. . . 21,650:
Beklädnad åt matroser och 
skeppsgossar......... . .... 89,000:

D:o åt båtsmans- samt el-
dare- och handtverkskompa-
nierna .................... 138,200:-
Natura-underhåll .......... 452,450:-
Båtsmansindelningen.. . . . . . . 81,053: 98. 
Tillskott i de till båtsmans-
indelningen i Blekinge län 

63,200:-

anslagna räntor.. . . . . . . . . . . 24,000 - · 2,00 7,837: 98. 
Flottans materiel. 

Flottans nybyggnad och un-
derhåll ............ . ...... 1,078,800:-1,078,800:-

Diverse anslag. 
Flottans öfningar . . . . . . . . . . 550,000: -
Sjökrigsskolan............ . 31,040:-

Transport. 

\ 
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Skeppsgosseskolan ......... . 
För sjömätningar och sjökar-
tekontorets verksamhet ..... 

Till stipendier åt sjöofficera
re under anställning i ut-
ländsk tjenst eller kommende-
ring utrikes ........... . .. . 
Durchmarche-kostnader .... . 
För sjukvård. . .......... . 
För diverse behof ......... . 
Rese- och traktamentspennin-
gar ...................... . 
Skrifmaterialier och expen-
ser ved, m. m ............ . 

Extra utgifter ............. . 
Handeln. 

5,280:-

60,000:-

15,000:-
20,000:-
39,000:-
19,175:-

15,000:-

35,807:02. 
15,000:-

Lots- och fyrinrättningen med 
lifräddningsanstalterna . . . . . 800,460: -
Undervisningsanstalter för 

805,302: 02. 

sjöfart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,800:- 876,260:-
Summa ordinarie anslag Kronor 4,831,400: -

Ext·ra ordina-r•ie anslag. 
Departementets kansli-exped-ition: 
För tillämpning af dess nu 
gällande lönestat. . . . . . . . . . 2,200:-

Förvaltningen af sjöärendena: 
Dyrtidstillä.gg för dess civile 
embets- och tjenstemän. . . . 5,060: -

A-flöning till flottans kåt·er och' 
stater: 

För ny lönereglerings genom-
förande ............. ······ 50,340:-

Byggnader: 
Till dock byggnaden vid g a-

Transport. 

.. 

Iervarfvet i Stockholm . . . . 135,000:
Till ny lokal för sjökrigs-
skolan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,000: -

Vapen: 
Till anskafining af artilleri-
materiel. .................. 560,000:-
Till minmateriel. . . . . . . . . . . 230,000: -

Fartygsmater·iel: 
Till byggnad af krigsfartyg 1,700,000:

Undervisningsanstalter för 
sjöfart: 

Förhöjning i det under den
na titel å ordinarie stat upp-
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förda auslag ....... . ...... __ 10_;,:...._0~00_:_· _____ _ 
Summa extra ortlinarie anslag Kronor 2,872,600:

Summa St}mmarum Kronor 7,704,000:-

J{ols f\ielfantämlning ombor(l. I början af år 
1875 blef en kunglig kommission beordrad att undersö
ka: "orsaken till kols sjelfantändning i fartyg och med
len till förebyggandet derafi1

• Kommissionens betän-· 
kande insändes till underhuset. 

Undersökningar öfver de tillfällen, då sjelfantänd
ning egt rum, hade upprepade gånger blifvit anstälda 
af Board of Trade, och hade undersökningsrätten der
vid bestått såväl af sjökunnige män, hvilka ständigt 
anbefalde användandet af bättre ventilation i fartygens 
lastrum. Icke desto mindre visade det sig, att olycks
fall inträffade i de bäst ventilerade fartyg, ja hvad 
ännu mera var, ju allmännare det blef att skeppsre
darue sökte säkerhet genom ventilation desto talrikare 
blefvo olyckshändelserna. 

Fyra fartyg af mellan 1,500 och 2,000 tons dråg
tighet inlastade kol i N e w castle från samma mina och 
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på ungefär samma tid. Fartygena voro "Euxine", 
110liver Cromwell" och "Calcntta", bestämda till Aden, 
och 11 Corah" till Bombay. De trenne förstnämnda 
voro ventilerade allt igenom och förliste totalt genom 
sjelfe.ntändning; "Corah" var alldeles icke ventileradt 
och förde sin laddning i säkerhe.t till Bombay. Dessa 
tilldragelser gåfvo anledning till mycket tvifvel och 
ovisshet rörande detta ämne; en kommission nedsattes 
och dess utlåtande visar nu, att ventilation allt igenom 
på intet sätt är att föredraga. De åsigter man 
härutinnan förut hyst synes hafva tillkommit genom 

· en ofullständig kännedom af verkliga sakförhållanden. 
Kommissionen räknade bland sina medlemmar d:r. Percy 
och prof. A bel; dessa herrar blefvo anmodade att af
gifva en vetenskaplig berättelse om de orsaker, som 
leda till kols sjelfantändning i fartyg. Denna berät
telse upplyser, att utveckling af värme i en kollast 
sker genom en kemisk process, som vissa beståndsde
lar i kolen undergå genom inverkan af syret i den 
atmosferiska luften. För att säga det i korthet, så är 
det regn eller fuktighet i luften, som förorsakar en 
utveckling af hetta i kolen, som under vissa omstän
digheter kan rörökas i en sådan grad, att den antän
der. I följd af statistiska uppgifter inträffade sjelfan
tändning va:aligen i laster af öfver 500 tons, bestämda 
till V'estkusen af Amerika, Afrika eller till Asiatiska 
hafven. Öfver 4 proc. förliste under år 1874 af dessa 
oceanseglare, och, fastän deras antal endast uppgick 
till 1181 af de 31,116 kollaster, som utskeppades un
der årets lopp, inträffade det dock 51 förliser bland 
de 11S1, medan 70 var f'örlis-antalet af de samtlige 
31,116 fartygen, som följd af sjelfantändning. Af sam
ma 70 inträffade endast lO fall i laster till europeiska 
hamnar, hvars innehåll omfattade ett qvantum af 

• 101513,181 tons kol, hvaremot de 60 andra fallen in~ 

.. 

• 
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träffade i utskeppningar af 2,855,831 tons kol, bestäm
de till Asien, .A.frika och Amerikas vestkust. Kom
missionen fann således, att olycksfallen hände i syn
nerhet på de långa resorna, genom tropikerna, likasom 
det också bekräftades, att procentantalet, af förliser ö
kades med lastens storlek. Åtskilliga medel använ
des vid inlastning af kol i de på längre resor gående 
fartyg för att förekomma, att kolen krossades i fallet 
genom deras egen tyngd, hvilket det var af vigt att 
undvika, enär man genom att förhöra vittnena hade 
kommit underfund med att sjelfantändningen ofta bör
jade ner i storluckan, der förmedelst störtningen var 
det ställe der kolena voro mest utsatta för att blifva 
små, och hvarest tillika fuktighGt eventuelt kom ned 
under lasten. De kol, som genom inlastningen blifva 
små, förringas icke allenast i värde, utan blifva också 
farliga för fartyget. 

Från sjelfantändning - spontan eld - öfvergå 
vi till omnämnandet af explosion. Kommissionen an
märker, att der ofta eger en 1örvexling rum af dessa 
tvenne särskilda faror vid kollaster. Eld kan, som 
ofvan är nämndt, uppkomma i kol, af fuktighet och 
dylikt; men sprängning sker alldrig af sig sjelf. Den 
gas h vilken har utvecklat och samlat sig i lastrummet 
spränger fartyget endast, när man sätter eld på den 
med tändt ljus eller svafvelstickor. (Se här nedan om 
11Atalanta 11

). Det enda nyttiga bruket af ventilation, 
som kunde göras i ändamål att minska möjligheten af 
explosion, skulle vara att åstadkomma luftdrag öf
ver kolen uppe i fria luften för att derigenom på
skynda afiägsnandet af den gasluft, som samlar sig 
i rummet under däck. Kommissionen rörordar vatten 
och ånga till att släcka eld med som det enda 
praktiskt användbara medel och framställer i öfrigt 
följande slutlednin~ar. 
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l. "Att kol af särskilda qvaliteter äro särdeles far
liga såsom la::lt på en lång resa. 

2. Att kolens krossning vid transporten ned i fartygs
rummet och inlastningen af kol i vått tillstånd leda 
till sjelfantändning, om ändock kolen icke äro o
tjenliga till att föras en lång väg. 

3. Att sjelfantändning i kollast skulle blifva säll
syntare, om redare och assuradörer voro uppmärk
samma på dessa erfarenheter. 

4. Att när kol föres lång väg, bör temperaturen ob
serveras på åtskilliga ställen i lasten och inforas 
dagligen i loggboken. 

5. Att det i ändamål att skydda mot explosion, bör 
tillvägabringas fritt och obehindradt luftdrag upp 
i fria luften, oberoende af luckorna, så att den 
antändliga gasen genom ett system af 11yt-venti
lation ''J kunde bortföras under alla väderleksför
hållanden. 

6. Att det, för att göra de slags kol kända, som äro 
benägna for sjelfantändning skulle åligga mirt-in
spektörerna att undersöka alla tillfällen af sjelf
antändning i kollaster, tagna från deras distrikt 

' idet att det skulle fordras af lastafsändarne att 
taga specifikation och namn på de kol, hvaraf de 
respektive lasterna bestå. 

7. Att ingen ytterligare lagstiftning behöfves för att 
föra kol öfver sjön utan endast med hänsyn till 
min-inspektörernas tmdersökning och en fullstän
digare specifikation angifven till utförsel for tull
väsendet." 

"Atalanta's" explosion. 
En officiel undersökning af "Atalanta's" explo

sion hvarvid 4 man blefvo dödade och flera ska
Jade, afhölls för kort tid sedan i Card\ff. Det 

.. 

., 

• 
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framgår af berättelsen, att 1,400 tons kol voro inla
stade i fartyget, deraf 800 tons under de sista 24 tim
marne. Kolen, som gå under namn af Hoads Merthyr 
Steam coal, komma från en mina i Rhondda dalen, 
inemot 7 eng. mil från Pontypridd i Glamorgan-di
striktet. Ett stort förbruk eger rum af dessa, isynner
het till ångmaskiner, och kolen hafva den egenskapen 
att de under kort tid utveckla ett stort qvantum af 
antändbar gas. 

Då 2:Jre styrmannen skulle upphemta något tåg
virke från kabelgatt, drog han i obetänksamhet en 
svafvelsticka, och en explosion följde ögonblickligt. 

Rätten anmärkte att ett trärör var placeradt i 
fartygets storlucka ned till kölsvinet i och för venti
lation; denna ledning var enligt rättens förmenande af 
mycket ringa nytta, när luckorna voro öppna, men af 
alldeles ingen när de voro slutna. Rätten afgaf det 
utslag, att en last af detta slags • kol, så benägen 
för gasutveckling borde ventileras med rör för och 
akter, hvilka nådde till däckets underkant, men 
icke ner under lastens öfverkant, och tillräckligt 
högt öfver däcket, försedda med vridbara hufvor 
(cowh), hvarigenom der skulle frambringas luft
Jrag ifrån för till akter öfver lasten, sålunda att den 
gas, som utvecklas af kolen bortfördes, allteftersom 
den bildades. Rätten vidhöll vidare, att det i intet 
fall borde tillåtas ett kollastaJt fartyg att gå till sjös 
blott li'cande på luckamas öppnande såsom ventilations-
medel (Tidsskrift for S0vresen.) 

Hamnen vid Vlissiugen. *) I ett från Kongl. 
Nederländska consulatet för Sverige aflåtit cirkulär, 

*) Insiind• frän härvarande Nederhindska consulat. 
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som här nedan återgifves, fästes uppmärksamheten på 
de mångfaldiga fördelar som Vlissingen erbjuder han
deln och sjöfarten och meddelas derjemte fiHjande upp
lysningar rörande denna förträffliga hamn. 

Vlissingen är den första säkra redd vid mynnin
gen af Schelde. De tre farlederna till denna flod sam
manlöpa der, nemligen Denrloo, Wielingen och Oost
gat, hvilka tvenne sistnämnda äro tillgängliga för far
tyg af största dimensioner och djupgående. Oostgat
tet, som kan passeras under medvind, är djupt men 
trångt; Wielingen, som är djup och bred, kan befaras 
in och ut på kryss. 

Alla dessa farleder äro försedda med bojar och 
en signal- eller igenkänningsboj utanför. För östra 
farledens begagnande nattetid finnas två fyrbåkar vid 
Westkappel (en af Westkappelfyrarna kan ses på 20 
till 24 mils afstånd); de andra fyrarna äro ledfyrar 
för farleden och den vid Vlissingen en hamnfyr, - en 
vid Domburg, två vid Kaapduinen, en vid Zontelande 
och en vid Vlissingen (tillsammans 7). 

För Wielingen ett ~yrskepp samt fyrtorn vid Blan
kenberghe och vid Knocke. 

Lotsfartyg (skonare och kuttrar) från Nederländ
ska och Belgiska lotsverket, stationerade vid Vlissin
gen, kryssa alltid i Britiska kanalen (på höjden af 
Dungeness och framför inloppen), de förra föra i top
pen en blå signalflagga med bokstafven L, de senare 
en röd sådan med bokstafven P och namnet Vlissingen 
eller Antwerpen måladt på storseglet. 

Strömmen rinner vanligtsvis rakt ut och in ge
nom farlederna; det geografiska läget gör att det ej 
är mycket dyningar eller bränningar till och med vid 
storm eller hård kultje. 

Från Nordsjön till Vlissingens redd är floden al
drig tillfrusen eller spärrad af drifis. "De hufvudsak· 

• l 
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"ligaste fördelarue vid begagnande t af' W aleherens 
"hamnar (Vlissingen, Middelburg och Ter Veeren) äro 
"oemotsägligen, att fartyg af hvarje djupgående, äfven 
"vid st1·äng köld, stark storm och lägsta ebb, alltid kun
"na anlcm säkert på redden eller löpa in i hamnen och 
"förtöja vid kajerna, utan att behöfva anlita bördingar 
"eller lossa någon del af lasten. Fartyg, som till en 
"del lossa här kunna gå till Holland genom kanalen 
"längs Ter Veeren och vidare genom Zandk1·eek; hvarje 
''fartyg, som passerar Hellegat, kan komma till Middel
burg inre vägen." 

"Smärre fartyg begagna sig ofta af gynsam vind 
"för att segla utför kanalen ända till Ter Veeren och 
"g ä till sjös genom V eergat; för dessa fartyg finnas 
11således många lägi:mhett-r att komma till sjös." 

Afstånd från Vlissingen till 
... {genom Oostgat. . 12 engelska mil (60 på en 

NordSJOB , Wielingen 16 , n grad): 
Britiska kanalen . . . . . . . . . 88 , ,, 
Antwerpen . . . . . . . . . . . . . . 11.75 , , 
Ramsgate . . . . . . . . . . . . . . . 20.75 , 71 

Margate. . . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 ,, , 
D over. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 1, , 

Harwich . . . . . . . . . . . . . . . . 24.f>O , n 

London ............... . . 36 n n 

Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 , " 

Minsta djupet vid lågt vatten i båda, farlederna är 
8 meter; på redden 14.4 meter.*) 

Vattnets stigande på redden vid niptid 3.6 meter i 
vid springflod 4.2 meter. V a;ttnets djup vid inlop~ 
pet till 

*') 1.8 meter = 1 engelsk famn; 0.3 meter = 1 d:o fot, dt!n: 
vanliga beräkningen vid hydrogrn.flskl'l mätningar. 
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H 
. vid högt vatten: vid lågt vatten: 

amburg · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·. 6.70. 4.70 meter. 
Cuxhaven (utan jernvägsförbin-

delse) .................... . . 
Bremen .......... . ......... . . 
Emden ................ . 
Leer ........................ . 
Harlingen (September 1875) ... . 
Nieuwediep (Schulpegat) ...... . 
Amsterdam (Nordsjökanalen 1 

April 1875) ................ . 
Rotterdam (Oktober 1875) .... . 
Vlissingen, farlederna ......... . 
Ostende ... ... ......... .. .... . 
Dunkerque .................. . 
Gravelines 

••••• l •••••••••••••• 

Calais ..................... . . 
Boulogne .................... . 
Dieppe ...................... . 
Fecamps .................... . 
Havre ....................... . 

13.00. 
5.80. 
3.50. 
4.70. 
4.00. 
8.00. 

6.30. 
5.40. 

11.60. 
6.30. 
6.25. 
5.35. 
6.60. 
8.00. 
9.15. 
8.25. 
9.00. 

10.00 
2.60 
0.70 
2.40 
2.70 
6.90 

4.65 
3.90 
8.00 
2.00 
1.95 
0.80 
2.10 
1.85 
1.90 
3.10 

" 
" 

.'/ 

" 
" 
» 

" 
l! 

" 
" 
Il 

Il 

" 4.00 " 
.. V}:issingen är förenadt med central-europeiska jern

vagsnatet genom Zeeland-jernbanan. 

Ångbåtar afgå dagligen från Vlissingen till Queens
borough och erbjuda den kortaste kommunikation för 
passag~rare, post och fraktgods från mellersta Tysk
land till England eller Amerika. Med de N ederländ
ska och Tyska vattenvägarna står det i förbindelse n: ed els t segelrännan genom W alcheren, som har ett 
dJup af 7.4 meter, hvilket kan ökas med 0.7 meter ge
nom vattnets uppdämning. 

Ett fartyg, som går in vid Vlissingen och passe
rar kanalen, kan lemna den vid Ter V eeren, der det 
~nnes slussar af samma storlek och djup som vid Vlis
smgen. (Vintertiden är denna väg mycket begagnad 
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af Britiska lustjakter i och för andjagten i vikarue och 
sunden emellan Zeelandsöarna). Sålunda bildar denna 
kanal en direkt inre sjökommunikation med N eder
länderna och Tyskland. 

Vlissingen står i förbindelse med MiddelbtH'g me
delst både jernväg och kanal. 

På båda ställena finnas skeppsvarf, llockor, rym
liga magasiner, kranar och åtskilliga inrättningar fiir 
byggandet och ~·eparerandet af segel- eller ångfartyg 
af trä eller jern och för att un<lerlätta lastning och 
lossning. . ' 

Utom de verk, som på statens bekostnad äro byg
clrt vid Vlissingen, är ett område af 64 hektarer dis
ponibelt för framtida utvidgning af hamnar, varf, doc
kor och andra ~nstalter f(ir skeppsfarten och handeh1. 

Den yttre hamnens ytinnehåll (längd 670 meter, 
Lredd vid inloppet 180 meter, djup 6. 70 meter vid lågt 
och 10.30 meter vid högt vatten) är 13.40 hektarer. 
Längs de af basaltsten bygda kajerna äro skjul upp
resta; nära vestra kajen ligger den internationela jern
banans slutstation, förenad medelst en täckt, med rä
ler försedd pasage, mecl en flottbro eller landnings
brygga för ångbåtarne. De inre bassinerna (ytinne
håll 11.50 hektarer) äro skilda från den yttre hamnen 
medelst en sluss, som har två ingångar, den ena af 20 
meters bredd och 146 meters längd för stora fartyg, 
den ändra af 8 meters bredd och 64: meters längd för 
mindre farkoster, och äro tillgängliga för fartyg af 
7.50 meters djupgående och äfven af 8.25 meters, när 
vattnet är uppdämdt. Fartyg finna förtöjnings- och 
lossningsplats i dessa bassiner invid ballastkajerna, som 
hafva en längd af 3,850 meter. De stå medelst en 
kanal i förbindelse med dockorna och verkstäderna i 
staden Vlissingen, der fartyg af 7.20 meters djupgående 

9 
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kunna komma in, samt åter flyta ut genom en annan 
17.50 meter bred sluss, som leder ut i Schelclefloden. 

Sedan fartygen passerat slussen, inkomma de i den 
utvidgade kanalen, som har en yta af 13.40 hektarer. 
Djupet härstädes kan särskildt regleras medelst sluss
portar vid ingången till segelrännan, och sålunda kan 
den inre hamnen, när så erfordras, begagnas såsom en 
tidvattensluss af nästan obegränsad utsträckning. 

På denna väg komma fartygen in i den stora ka
nalen, eller rättare segelrännan, genom Walcheren. 
På ett afstånd af en timmes väg (till fots) ligger Mid
delburg, hvarest fartygen, utom 3:ne varf etc., hafva 
att tillgå en docka af kolossala dimensionet·, hvars 
främre del gör tjenst såsom reparations- och eftersta 
såsom torrdocka; den står i fö;rbindelse med kanalen 
och har en öppning af 20 meters bredd. Timmerbäd
den för kölen har en längd af 116 meter med ett öp
pet rum framtill och baktill af 7.50 meter för farty
gets öfverskjutande delar (förstäf med skägg, akter
stäf med spegel). De största och längsta skepp kunna 
gå in i denna torrdocka med ett djupgående af 5.2 
meter. 

Förutom förträffiiga lossningsplatser längs kanalen, 
med ett djup af 8.20 meter tätt intill stranden, eger 
Middelburg åtskilliga kajer och inre kanaler, som alla 
stå i förbindelse med den stora kanalen och längs hvil
ka en mängd magasin äro belägna. 

Consulatet begagnar detta tillfälle att jemväl fä
sta uppmärksamheten på den nya ångbåtsförbindelsen 
emellan 

Vlissingen-Queensborough-London 
som, öppnad den 15 sistl. Maj, allaredan lyckats till~ 
vinna sig stort erkännande, i det den har att glädja 
sig åt en mycket liflig person- och godstrafik. För 
att ytterligare befordra den senare har den Kongl. 
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N ederländska statsbanan imättat extra-godståg emel
lan V enlo och Vlissingen; och som V m1lo är station 
for såväl den Berg-IIIarkska som den Rhenska och 
den Köln-Mindenska jernvägen, så ställer sig all gods
försändning öfver Venlo, till följd af denna stations 
fördelaktiga läge, ej allenast mycket billig utan blir 
också den snabbaste. 

Godstågen emellan Venlo och VEssingen gå hvarje 
dag regelbundet: 

Ifrån V enlo. . . . . . . . . . . . . . . kl. 6 f. m. 
Ankommer till Vlissingen . . , 2.15 e.m. 
Ifrån Vlissingen. . . . . . . . . . . IJ 9.27 f. m. 
Ankommer till V enlo . . . . . . , 5 e. m. 

Allt gods, solti på de tyska jernvägarne i behörig 
tid ankommer till V enlo, befordras med det anslutande 
godståget vidare till Vlissingen; ilgods som inträffar 
intill kl. 5 eftermiddagen expedieras ännu samma qväll 
med ångbåten. 

Gods expedieras direkt till de flesta af London
Chatham & Dover-, Midland-, Great Northet·n- och 
North Stafford-jernvägarnes stationer. 

Gods ifrån England, som med ångbåten inträffar 
i Vlissingen på morgonen, expedieras genast med för
sta anslutande tåg och erhåller jemväl i Venlo skynd
sam vidare befordran. 

De storartade hamnanläggningarne uti Vlissingen 
och Queensborongh, som alla äro försedda med ång
winschar, medgifva en mycket snabb lastning och loss
ning på och ifrån ångbåtarne, hvartill äfven kommer 
den fördelen, att godset tages direkt ifrån jernvägs
vagnen om bord på ångbåten och ifrån ångbåten på 
j ernvägsvagnen. 

Det till London bestämda godset lossas vid Black
friars station, således midt uti City, hvarifr~n trans
porten till magasinen eller till dockorna ställer sig 
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mycket billig, något som väl bör tagas i betraktande 
vid jemförelsen med frakterna per Themse-ångarne, då 
vid forsändningar med de Ristnämnda alltid wharfage 
och lighterage beräknas) och dessa omkostnader ofta 
gå till lika mycket som sjelfva frakten. 

H vad persontrafiken beträffar, så gestaltar sig denna 
på följande sätt: 
Ifrån Köln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 1.40 e.m. 

71 
Diisseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.12 , 
Venlo .......................... , 4 

" ~~ Vlissinge11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , 8.40 , 
Ankommer till London Holborn Viaduct , 7.55 f.m. 

, , , Ludgate Hill. . . . , 7.55 , 
, , , Victoria station , ,~ 7.55 , 

Ifrån Lomlon Victoria station. . . . . . . . . . , 8.45 e.m. 
, ·'' Ludgate Hill... .. . . . . . . . . , 8.43 , 
, , Holhorn Viaduct . . . . . . . . . , 8.40 , 
, Vlissingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 9.30 f.m. 
, V enlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.2 e. m. 
, Diisseldorf ...... .. ·,. . . . . . . . . . . . . , 4.9 , 

Ankommer till Köln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 4.40 }) 
stationerna Köln-Di.i.sseldorf och Venlo erbjuda 

direkt anslutning till samtliga jernbanor på kontinen
ten, och hafva resp. resande, !'tom komma ifrån statio
ner der inga direkta biljetter till London försälj as, 
tillräcklig tid att här köpa biljetter och låta här oro
polettera sitt resgods. 

Underrättelser rörande frakter och passagerareaf
gifter meddelaR af samtlige agenter för ångbåts~olagen 
"Zeeland" och "1\:oninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Mafl,tscha ppij 11

• 
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Flytande tornloclm i Batavia. *) I enlighet med 
ett från Nederländsk-Intliska torrdocke-kompaniet i 
Batavia utfiirtlad.t cirkulär kommer, under loppet af 
innevarande år, till sjöfartens nytta, att öppnas en 
flytande torrdocka vid öarne Amsterdam och Middel
burg belägna i närheten af Batavia redd. Dockan, som 
är 354 eng. fot lång och 100 fot· bred, kan upptaga 
fintyg af 18 fots djupgående, och besitter en dr~g
tighet af 4,000 tons vigt. Den är sålunda konstrue
rad att den äfven kan upptaga fartyg som öfverstiga 
ofvannämnde längd. 

Vid. ön Amstenlam har en hamnarm eller pier 
blifvit a-nlagd af så tillräcklig längd att ända till 25 
fots djupgående fartyg kunna vid densamma ut- och 
och inlasta. 

Byggnader tör magasinering af gods och stenkol 
befinna sig på Amsterdam-ön i hamnarmens omedel
bara närhet. 

Medelst för ändamålet anbringade saxar eller kra
nar kunna master, ångpannor och dylika svåra tyng
der in:· eller uttagas. 

För att befordra en hastig lossning och lastning 
finnes derjemte tillgång på ångvinschar. 300 till 500 
tons kunna på en dag vid hamnarmen in- eller ur
lastas. 

Smides- och timmermans-arbeten for fartygs istånd
sättning utföras ~f kompaniet till billiga priser och un
der uppsigt af europeiska arbetsföreståndare. 

Magasinen äro väl försedda med alla för ång- och 
segelfartygs behof nödiga materialier. ·~ 

Bogserångaren "Amsterdam" ligger· städse i be
redskap for att bogsera fartyg till och från Batavias 

*) Insändt från härvarande Nederländska konsulat. 
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redd; och är denna ångare i besHtning af alla önsk
värda inrättningar tör att, till närgränsande platser på 
kusten, kmma transportera hva1:je slag af maskineri 
och ångpannor. 

Barlast erhålles på ön Amsterdam till måttligt 
pris. 

För en daglig samfärdsel mellan ön och Batavia 
är draget försorg medelst en snabbgående ångbar
kass. 

Om kanonmyrmingarnes framskjutande utanför 
fartygssidan. Sedan antalet kanoner hvarmed de kraf
tigaste fartyg nu förtiden bestyckas, vanligen är redn
ceradt till omkring fyra i tornfartyg och ett halft dus
sin i bredsidefartyg, och dessa kanoners lavetter i båda 
fallen utgöras af mer eller mindre ömtåligt maskineri, 
så har den längd hvartill deras mynningar utskjuta 
från fartygssidan blifvit en fråga af vigt. I engelska 
pansarfartyget "Inflexible11 komma kanonmynningarne, 
när kanonerna äro tillbordsatta, att framskjuta flera 
fot utanför fartygssidan, härrörande deraf, att tornen, 
för att medgifva skjutning rätt för- och akteröfver, 
blifvit placerade nära fartygssidan. Det är tydligt 
att en fiende, genom att helt enkelt under ånga pas
sera tätt långs sidan af detta fartyg, kunde tillfoga 
det stor skada å såväl kanonernas som tornens maski-

. neri; och ehuruväl man häremot kan invända, att tor
net och kanonerna kunna bortvändas, eller att en fien
de, som försökte denna manöver, sjelf utsatte sig för 
stor fara, så är det ingalunda omöjligt, att en skicklig 
och djerf fiende knnde försöka att på detta sätt skada 
det stora fartyget, genom att i lyckligaste fall försätts. 

l 
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dess torn och kanoner i otjenstbart skick.*) Till och 
med ett fartyg af högst underlägsen kraft skulle, om 
väl hanclteraclt, kunna utföra detta om inga: anordningar 
häremot voro vidtagna. Engelska amiralitetet och dess 
råclgifvare inseende vigten af dessa betänkligheter haf
va låtit förse 11Inflexiblea med fasta på yttersidorna 
anbragta svängkolfvar (sweep-pices) eller bågformiga 
afledare, sträckande sig midtför samt något för och ak
terom tomet, för att elymedelst aflecla eller parera en 
fiendes stöt; och fastän nyttan af detta hjelpmedel, i 
några lätt insedda fall, kan ifrågasättas, så visar dock 
antagandet af den föreslagna anordningen, att styrel
sen är medveten om farans beskaffenhet och har vid
tagit de bäst tillgängliga medel för dess förminskan~e. 
Det är eget att anmärka, den olika vigt man fäster 
vid denna källa till fara inom de italienska och öster
rikiska marinerna h vilka deltagit i elen enda praktiska 
erfarenhet rörande striden med pansarfartyg som En
ropa hittills erbjudit. I de italienska tornfartygen 
11Duilio" och uDam1olo 11 äro tomen placerade ytterst 
nära fartygssidan, och som kauonema äro mycket lån
ga, komma de att framskjuta ganska långt utanför 
fartygssidan, - ända till Il feet, med kanonerna till· 
bordsatta, -som vi hört nppgifvas. Vi kunna hvarken 
gå i borgen för riktigheten af denna uppgift, ej heller 
tro vi att kanon-mynningarnes utskjutande å dessa 

*) Vid en diskussion öfver sjötaktik inom <<the Royal united 
service institution" (se journal af d:o, Vol. IX, N:o 82, png. 516 och 
följande) omtalas en strid mellan en tysk och fransk kanonbåt utan· 
för Havauna under sista fransk-tyska kriget, dervid verkan af det 
franska fartygets stUf under detta fartygs passerande långs sidan af 
det tyska beskrifves sålunda, att den icke endast borttog rösten på 
det tyska fartyget, så att tacklingen spriingdes och masterna gingo 
öfverbord och oklarade dess propeller, utan äfven träffade, omkull
kastade eller kringsvängde dess trenne kanoner, just då de voro klara 
att alfyras i det franska fartyget, 
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fartyg kan i sjelfva verket bli sä stort, äfven med 100-tom; kanoner, men i alla händelser kommer det att bli stort nog, för att göra det ytterst svårt att till fullo afhjelpa denna olägenhet, meclelst permanenta ut- . stående a:fleuare i likhet meu ({the swecp-pices'' å ''lni1exible 11
• I österrikiska flottan cleremot, i spetsen för hvilken står en sjöofficer, amiral Pöckh, som högIigen utmärkte >Jig vid Lissa, och i hvilken vi finna många bevis på praktiska förbättringar, har man tagit sin tillflyokt till ett helt annat hjelpmedel. I ritningen öfver det nya och kraftiga pansarfartyget "Tegethoff', som nu håller på att byggas i 'rrieste, har sidan med sitt pansar erhållit en så beskaffad kroklinnig inböjning, att kanonmynningarne till och med då kanonerna äro tillbonlsatta, komma att ljgga innanför medelriktningen af fartygssidan. Man har föregifvit att verkliga skälet härför skulle vara detsamma för hvilket en dylik anoruning hos oss redan fornt blifvit föresJagen, nemligen, att klmna gifva kanonerna en betycllig sidoriktning, med en jemförelsevis liten portöppning. Vi betvifta ingalunda att icke äfven detta ändamål härigenom uppnås; men detta var dock icke egentliga skälet för fartygssidans inböjning. Detta förhållancle har blifvit bestämLlt ådagalagt, och österrikiska auktoriteternas verkliga mening bekräftas tydligen af fartygets konstruktör, chefen för österrikiska konstruktiom;kåren Herr Romako, som, i ett bref aclresseradt till Mr Reed, och af honom citeradt i "the institution of naval architects", säger: "pansarfartyget "Tegethoff är i många afseenden en nyhet, i det att "dess kasematt meclgifver skjutning harizonten rund, ,, o - o pc' samma gang man genom cless egendmnliga form "sökt förekomrna det farliga framskj~ttandet utanför far" tygssidan af midskepps-kanonemas mynningar, en fara "h varom man le om i erfarenhet under striden vid Lis sa 

' 
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"men hvillcen är ganska litet l!änd, till och med i vår "egen flotta. Dessa ord äro lika så afgörande som vigtiga och visa att våra här ofvan uttalade åsigter be-' F " kräftas af verklig i strid vunnen erfarenhet. ran det skilJaktiga födaringssättet i de tvenne marinerna med afseende på denna sak, torde man kunna sluta sig till att striden vid Lissa icke meclfört samma erfarenhets
Iexa åt de båda stridand_e parterna. 

(Jour. of the R. U. S. institution). 
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Svensk. 

K. k:rigtJvetenskaps-.Akadetniens handlingar och 

ti(lsk1•ift, 31 Oktober 1876. Öfversigt afinfanteritaktikens utveck

ling under år 1875. Riksdagsförhandlingar rörande försvarsverke t. 

Militärlitteratur. 

D:o, 15 November. Berättelse af föredraganden i sjökrigsve

tenskap, kommendörkaptenen m. m. frih. B. O. Stackelberg. Några 

ord om det italienska pansrade tornfartyget Duilius. Några ord om 
krigsspelet. 

D:o, 30 November. Anf'orande på högtidsdagen den 14 Nov• 

1876 af Akademiens sekreterare, öfverstelöjtnanten m. re. O. F. 

Taube. Utdrag ur rapport om försök med infanterigevär, utförda 

under eommnreu år 1876. Konstantinopels försvar. 

D:o, 15 December. Försök till besvarande af frllgau: Hvilka 

förändringar i rytteriets beväpning och stridssätt har erfarenheten 

visat vara nödvändiga? af frih . F. Ridderstolpe. Lifreg~mentets min
ne~fest. Rysslands rustningar. 

D:o, 31 December. Greklands krigsmakt. Några ord i anled

ning af kritiken öfver allmän fäktliira af C. S:th. Genmäle mot of

vanstående. Bokanmälan (Tidskrift i gymnastik). 

D: o, 15 Januari 1877. Vid årets bötjan. Tabell, utvisande me

delålder och medeltjenstetid inom olika grader af svenska armens 

officerskårer och gmndad på f<irhållandet den l Januari 1877. Den 

militära undervisningen i Ryssland, Underrlittelser från frlimmange 
land. 

D:o, 31 Januari. Årsberättelse af föredraganden i krigsförvalt

ning, krigslagfarenhet ocb sjukvård, uppläst vid Akademiens sam

manträde den 19 December 1876, af öfverfältläkareo m. m. E. M. 

Edholm. Kriget mellan Serbien-Montenegro och Turkiet. Ny ge

värsmodell, konstruerad af kaptenen vid Helsinge regemente G. En

vall. Sammandrag af målskjutning~prolokollen under infanteriets 
llkarpskyttemöten år 1876. 
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.Artillm·i-Ti(lsk,ri[t, 5:e hiiftet 1876.- Grasgeväret. Några 

ord angående fältartilleriets användande under exercis tillsamman~ 

med de andra vapnen af E-n. - · Preussiska bestämmelser angl\eo

de fält.artilleriets framtida stridssätt. - FörsUk med 3" och 8.7 c.m. 

fältkanoner under somn:.aren 1876. . 

D. 6' h"ftet. Några betraktelser öfver det nya för~laget till .o, .e a . . 

«regler för inskjutning med fältkanoner». ~ågra ord om artJllenun

derhefrilets utbildning. Utdrag ur embetssknfvelser. . 

Svenskt Handelsct'f•lci-v, n:o 1-5 för månadema Januan 

-Februari 1877. 

Om T 'ldvatt1tet, hufvndsakligast afseende Idiindska sjön ach 

Engelska kanalen af A. Bager. . 

Ofvanstående arbete, som nyligen lemnat pressen, kan eJ atmat 

lin vara slirdeles välkommet för den svenske navigatören, emed~n 

detsamma uppfyller en länge ~rkänd brist inom den svemJk-nauti

ska litteraturen. Den svenske befiilhafvare som beseglat Engelska 

kanalen och Irländska sjön, under svåra omständigheter, obekånt om 

sitt stiille i följd af bristande kunskap om lagarue för i dessa fart, 

vatten rådande tidvattensströmmar, samt i saknad af på vårt språk 

uppsatte Hitta metoder fur finnande af strömmens 1·iktning och fart 

har säkerligen mimgen gåug önskat, att han haft ett sådant arbete 

som det ifrågavarande att rådfråga. 

Måugen or<) och kanske olycka skulle då hafva varit före

kommen. 

Ifrågavarande arbete, vid hvars utarbetande d~ b1ist~ en~elsk~ i 

ämnet varit rådfrllgade, gifver på ett klart och lattfatthgt satt, bli

räcklig praktisk kunskap, om de i Engelska kanalen och Irliindska 

sj im rådande tidvattens-fenomenema samt uppställer enkla och prak

tiska regler, medelst hvilka, ock de arbetet åtf•iljande tabellen·, man 

kan hastigt beriikna tidvattensst.römmens, såväl riktning so~ fa.rt, 

samt den distans fårtyget af strömmen blifvit satt på en YIS~ tJd, 

samt angifver iifven huru man bör Stlgla för att fördelakt1gast 

.begagna sig af strömmen. Metoder finnas iifven för finnaodet af 

vattnets rätta djup i dessa farvatten. 

Vi hoppas att detta lilla arbete, det ftirsta på svenska spt'åket 

rö;·ande detta ämne, skall på hvarje svenskt fa1tyg, som beseglar de 

engelska farvattnen, erhålla en plats bland det afriga behöfliga nau

tiska bokförrådet. 

Dansk. 
Tidskrift for sfivlesen, ll:e bandet, 7:e och 8:e häftena 

1876. statsrevisionens betänkande for 1874-76. Ett besök pA ry-
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af 1876. »Den nya sjöfartslagen och främmande fartyg.cc Kols sj elf~ 
antändning ombord. Underrättelser för sjöfarande. 

D:o, 11 bandet, 9:e häftet. - Artilleriförs(\ken vid Spezzia. 
Franska marinen och dess budget. Om lagsstifLningen fur sjEiförsäk
ring i Europa och Amerika. 

D:o, 12:e bandet, l:a och 2:dra häftena. 1877. Vid årsskiftet. 
Om vattentilta skott och Iäosnint;smedeln. Engelska förslag af 1876 
till furändringar och tilliigg i de internationela sjövägs-reglerna. Offi
ciela meddelanden. 

Engelsk. 

Nwuticctl nwyazine, November 1876. Vårt sjöförsvar be
tntktadt i förbindelse med hemannandet af vår handelsflotta. Öf
vm·drifter i den engelska lagstiftningen rörande handelssjöfa;ten. 
Strandningar af jernfa1·tyg och kompassers felaktigheter. Den inter
nationeJa lagkongressen i Bremen. Om disciplinen i handelsfartyg. 
Rapers navigation, Hvem skall hafva Konstantinopel? 

D:o d:o, December. ~krufånga1·e och sanJmanstötningar till sjö~. 
Domen i «Franconia-målet». Arktiska expeditionen. Hamnarne pli. 
Sicilien. Handelssjötjensten. På haf och land; eu sjumans håg
komster. Från Hamburg till Hongkong. 

D:o, d:o, Januari 18;7. Handelsmaritim lagstiftning. Iutern>~.
tionel sjöriitt. Om besvärshänvisningar i de under amiralitet hörande 
krigsrättsmäL Minnen frän Central: Amerika. O dessa 's hamn, Chi
nesiska conlies på Kuba. Rapers navigation. Om disciplinen i Iian
delsfartyg. Besättningen. Maritima uppfinningar. 

D: o d:o Februari. Sjömannens l'iittigheter med afseende på tiu·
tygets sjöduglighet. Anmärkningar öfver den maritima meteorologi
ens niirvarande tillstånd. Taganrog's hamn. Cirkulären rörande slaf
handeln. Anteckningar i nautiska ämnen. Discip!ill.en i handelamarinen 
Beqvämligheterna för sjömän berbergerande ombord i fartyg. Vår; 
porträtt-galleri. Skeppsbyggnad år 1876. Sednaste cyklonen i Ben
galiska viken. Sekuliir förändring i magnet-iska deklinationen. Begel
anvisningar för Kurrachee hamn. "Våra sjömän» af eu af dem. 
N ordsjökan alen. 

EngineeTing, 17 November 1876. Fyrbåkarne ä Japan. Sä
kerhetsventiler. 100-tons kanonen. H. M. panaarkorvett «Nel~on». 
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D:o, 24 Nov. Kombinerade skrufltngmaskiner vid Philadelphi!t.

utställningen. Littemtnr. 
D:o, 1 December. Anteckningar om torpeder. Italienska pan-

sf\rfartyg. 
D:o, 8 December. Sault's syphonkondensor. The Bonrd af Trade. 
D:o, lo December. Melling's säkerhetsventiler. W rst's sex-cy

linder l'mgmaskiner. 
D:o, 22 December. Itnliens arsenaler. FGrs0kskjutningarne vid 

Spezzia. 
D:o, 29 Dec. Anteckningar om torpeder. Om profturer med 

H. M. fartyg. 

Tra.nsactions of the Institu,tion of Na.va,l Archi
tects, Vol. XVII, 1876. Om krigsfartyg. Om pansrade fartyg. Om 
cirkelrunda pansarfnrtyg. Föreslaget cell-system vid byggandet af 
krigsfartyg. Beskrifning på några österrikiska pansarfartyg. Om prof
vad!. jern och fartyg. Dubbla och tredubbla cylindriska fartyg. Pump
nings- och ventileringsanordningar i fartyg. Om det närvarande syste
met af bottenkranar och deras aptering i ångfartyg. Om de olika fram
skridande rörelserna i de <ifre och undre str<immarne at ett fartygs
kölvatten; och verlmingarne häraf på skrufpropellerns framdrifnings
ftirmåga. Om stål till fartygsbyggnad sådant det anskaffas för Kong I 
flottan. Nikolaieff's flytande- och flyttbara docka. Förhållandet mel
lan indikerad och effektiv hästkraft, såsom utrönt genom de af Mr 
Denny's verkstäida försöken vid olika farter. Om det komparativa 
motstäodet hos långa fartyg af åtskilliga typer. Om äterupptagan
det af sjunkna och strandade fartyg. Telegraf-fartyget Faraday. H. 
M. S. Rovers tre-cylinder maskiner. Om några egenskaper hos skruf
propellern, och vissa föreslagna sHtt för att öka dess verksamhet och 
reducera dess frestande verkningar på fartygets s kro f. Om kroppars 
fra.mdrifvftnde genom vattnet. Om tubnlarpannor. Några förstik med 
en kb och kombinerade maskiner. Om systemet med vattentäta skott 
vid jerntartygs byggande. Om en liten kombinerad maskin. Om 
båtdiifvertar. Om de kombinerade ytkondenserings-maskinerna i hjul
ångfartyget Hirondelle. Om uppmätningar af yachter. En ny styr
apparat. 

Jowrnal of the R. U. S. Institltt(oit, Vol. XX, N:o 86 
1876, Föreslagen ny kombination af propellrar för krigsfartyg. Om 
propellerns bettickning i H. M. S. «Bruiser». Nägra speciela egen
domligheter i stora och små krutkorn. Den jemförande kostnaden 
af olika nationers armeer, och förlusten för landet genom konskrip-
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tian. Om de bästa. typerna fur krigsfartyg for brittiska örlogsflottan. 
Den taktiska förmågan af nutidens fältartilleri. Um magneto-elek
triskt sken. Tmk1ska stridskrafterna och de militära utsigterna af 
den österHindska frågan. Italienska. armeen. Nyligen skedda refor
mer inom ryska armeen. Hugo Helvig's taktiska exempel. Det nya 
franska. ref'flade geväret. Anteckningar i navala ämnen Örlogsflot
torna i England och Frankrike. 

D:o, Vol. XX, N:o 87, 1876. Om maritim rätt. Englands sjö
försvar, innefattande offensiv och deffensiv krigilforing. (Part. I. Orga
nisationen af våra maritima stridskrafter. Part. II. Våra krigsfartyg, 
deras bestyckning, etc. etc.). Handelsmarinen betraktad som ett un
derstöd åt örlogsflottan. studerandet af militärhistoria af armeens 
regements-officerare. Militärisk uppfostran som ett medel för admi
nistrativ kraft och politisk nytta. Österrikiska armsen år 1875 . Ty
ska armeens medicinska departement under freds- och krigstid. Hol
lands militära resurser. Den nya franska infanteritaktiken. Anteck
ningar om fältkanoner. Befästnmgar på rysk-tyska gränsen. 

D:o, Vol. XX, N:o 88, 1876. Fordua tiders sjötaktik. Konven
tionen i Geneve, och nationala foreningar för vårdandet af sjuka och 
sårade soldater under krig. Hj elp åt sårade under krigstid. Om 
blista siittet att framdrifva ångfartyg för att erhålla den 5törsta manii
verfärdighet under strid, och för att undvika Bllmmanstötningar till 
sjös. Ett utkast öfver rysk-turkiska kampanjen åren 1828-29 i !'Ju
ropa och Asien. En Leskrifning öfver Chinesiska sjöarsenal:n vid 
Fao-chow. 

Simple and Compottnd Engines on the relative merits 
of By Nie! Macdougall. Price Essay of the Junior Naval Proffessio
nal Association. I Griffin & C:o. 

Army ancl Nctvy Signal-Book. For use with the Boats 
of H. M. Ships and Naval and Military Forces. Griffin & C:o . 
Price 4 s. 

Cottr.<;e of InstJ•ttction in Gunnm·y Ship.o; fm• Offi
cers and Men. Griffin & C:o Price 1 s. 

Manual of Gunnm•y, Griffin & C: o. Price 2 8• 
Remarks on Na·val Warfm•e ancl on the Nav!f. By 

a Naval Officer. Griffin & C:o. Price l s. 
A Naval Bese·rve of the Ji'uture. By Commander Ar

thur H. Gilmor, R. N. Griffin & C:o. l s. 

Fransk. 
Revue Mar'itime et Colonia.Te, Okt. 1876. Rapport af 

centra.l-kommis11ionen för granskningen af fmnska sjöofficerare~ af. 
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handlingar i sjöyrl{et. Sjötaktik. Cirkelrunda pan3arfartyg. Prof 
01ed jern afsedt för fartygs byggande. Om vattnets motstånd på far
tygs rörelser. Anteckningar angående några ballistiska förhållanden. 
Krönika. 

D:o, d:o, November. Organisationen af franska sjöo{ficerskåreu. 
Anteckningar om torpeder. Reflexioner öfver kronometr!\r. 

D:o, d:o, December. Anteckningar om Central-Amerika. Pro
gram för svenska örlogsmarinen. Några reflexioner öfver stridsord
ningar och öfver sättet att använda artilleriet under strid mellan 
esbdrar. Krönika. 

Bemfe d' Artillm•ie, Oktober 1876. Artilleripjesers tillverk
ning af brons enligt Lavrov's förfaringssätt. Om artilleritak\.iken. 
Tyska artilleriets operatioMr under Belforts belägring åren 1870-
1871. skjutforsök u tf orda i Österrike med 7 .c5 kanoner af stålbrons. 

D:o, November. Anteckninga1' öfver några frågor rörande bre
cheskjutning. Experimenter utftirda i Ryssland med fästningsartilleri 
år 1876. 

D:o, December. Studier öfver sannolikheten att träffa. Om skjut
försöken med 100-tons kanonen vid Spezia (25 Oktober-7 Novem
ber). Tyska artilleriet. Om ryska artilleriets nya ·plattformer. 

Etu,fles stw les ntanre1J-vres cles cornbats su1• me'r, 
par M, le vice-amiral Bonrgois. Berger·Levrault et C:o. 3 fr. 50c. 

La gueJ•t•e d'escaclre et la gtterre de cOtes (les nou
veaux navires de combat), par P. Dialere, Ingenieur qes construction. 
Navales. 

Bechet•ches stw les chronomett•es et les instruments 
nautiqu,es. Paris, Challamel aine. l fr. 

Tysk. 
Mittheilungen ctus (lem Gebiete cles Seewesens, Vol. 

IV N:o 11 1876. Ännu en gång pansarfrågan af vice-amiralen i 
franska marinen V. Touchard. Om jordens form och storlek. Posi
tions-bP-stämning t.ill sjös. Magnaglis distansmlitare. Ny ström-mätare. 
Engelska skrufkorvetten Rover's kombinerade maskiner. Italienska 
100-tons kanonen. Ett medel för att utröna fällningstiden för triid. 
Öppnandet af de nya torrdockorna i Kronstadt. Vanguard. Luft
slickar för att upptaga sjunkna föremål. Proftur med «popoffkan 
viceamiral Popoff». Nybyggnader inom engelska örlogsmarinen. 
Hafsfiskeri. Litteratur. Bibliografi. 
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D:o, d:o Vol. IV, N:o 12. Svenska mitrailleusen. Puriser-ut

stiillningen. Om stenkols sjelfant1indning. «The lnflexible». Om 

styrningen af propellerf11.rtyg. Nya krigsfartyg för engelska]marinen. 

Torpedofartyget «Pietro Micca». Anteckningar från verldsntstiillniu

gen i Philadelphia. 

M'ittheil1tngen itbm· Gegenstande des A1·tUle1'i mul 

Genie- Wesens, 9:e hilftet 187(;. Teorien fcir ehl.sticitet och håll· 

barhet hos rörformade kroppar. Geni-v;lsendet i de europeiska krigs

hlirarn e. General Rosset's 90-tons kr1.non. 

D:o d:o, 10 häftet. Fotografiens användande för miliWriska iiudamål. 

100-tons kanonen. Ryska 30.5 c. m. kanonen. Skjutförsök med 

engelska 38-tons kanonen· Artilleri-pjesers riktning under nattetid. 

D:o d:o, ll:e häftet, En conograpli. Om konservering affiirskt 

kiitt. Ryska artilleriets organisation. 

D:o d:o, 12;e· häftet . Ryska artilleriets organisation. Ameri · 

kanska ltustartilleriet. Engelska 38-ton kanonens verkan mot pansar. 

Mangan brons. 

Förklaring. 

Som tidskriftens läsare torde observera, är titel
bladet å detta häfte af tidskriften försedt med en an
nan vignett än den hittills brukliga. Orsaken härtill 
är ingalunda att tillskrifva någon ändringslusta, utan 
snarare tvertom; ty en med denna snarlik och liktydande 
bild utgjorde redan från äldre tider denna tidskrifts 
vignett, fastän den på senare tiden af någon, den nu
varande redaktionen, okänd orsak blifvit utbytt mot 
den hittills använda. Då redaktionen beslutat återtaga 
den ursprungliga vignetten, anser hon sig med några 
ord böra fästa uppmärksamheten på densammas histo
riska betydelse. 

Ifrågavarande vignett består af 2:ne särskilda de
lar, hvaraf den öfversta är en afbildning af de gamle 
Romames Oorona N avalis, som var en gyllne krans 
föreställande sammanfogade spetsar af rostra. Den gafs 
åt den. amiral som förstört en fiendtlig flotta, och san
nolikt äfven åt den matros, som först äntrat ombord 
å ett fiendtligt skepp. Den här aftecknade är tagen 
efter den Corona navalis, som å en bronsmedalj omger 
Agrippas hufvud. Den undre delen af vignetten är 
en afbildning af Romarnes Oolumna rostrata som var 
en pelare, längs skaftet sirad med figurer, föreställande 
rostra, "skeppssnablar". Den upprättades till åmin
nelse af dem, som vunnit en stor sjöseger. Bilden 
här visar den columna rostrata, som restes till ära 
för Duilius, då han besegrat Kartagos flotta, 261 år 
före vår tidräkning. Den finnes änuu i behåll på ka
pitolium i Rom. 



Vid Duilii kolonn är äfven fästad en annan historisk 
betydelse, i det att den kan sägas hafva gifvit upphof åt 
den latinska benämningen på talarestol, som heter ro
stra. Ty sedan denna kolonn blifvit upprest, började 
man i Rom, att från foten af densamma hålla tal. Ef
ter någon tid uppreste man sedermera på andra stäl
len s. k. talarestolar som naturligtvis voro lägre och 
af olika former, men som man var van att hålla tal 
vid Duilii kolonn, så bibehöll man i följd häraf bru
ket att pryda talarestolarue äfven med rostra eller 
skeppssnablar. Slutligen försvunna dessa rostra från 
talarestolarne, men namnet rostra (skeppssnablar) bi
behölls, såsom en benämning för alla talarestolar. 
Rostra är pluralis af rostrum, och eget nog heter en 
talarestol rostra, derföre att den var prydd med flera 
snablar. 

Sedan bokstafstrycket tillkommit, talar man nume
ra icke blott från talarestolar, utan äfven i tidningar 
och i tidskrifter - dessa nutidens kraftiga hjelpmedel 
i det rastlöst fortgående utvecklingsarbetet. Äfven denna 
vår flottas . tidskrift skulle ju kunna få anses såsom en 
liten länk i den stora utvecklingskedjan; och är det dess 
redaktions allvarliga önskan och sträfvande, att tid
skriften måtte kunna göra sig förtjent af att betraktas f såsom vårt sjövapens talarestoL I denna bemärkelse 
torde återtagandet af tidskriftens ursprungliga vignett, 
fastän i en riktig historisk form, således vara på sin 
plats. 
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