
1877.
40:e årgången.
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anteckningar rörande den engelska 
81~tons kanonen. 

Det starka pansarsky<-ld man, till fö lj d af ökaile 
dimensioner, kunnat gifva åt några af den sednare ti
dens krigsfartyg, i förening måhända mell en viss am
bition att fortfarantie ega den kraftigaste kanon i ved
den, i hvilket afseemle Tyskland, Frankrike och Ryss
land börjat uppträda såsom lyckliga medtäfiare, fram
kallade i Englaml, hvarest ännu 1874 den svåraste 
kanonen ej vägde mera än 38 tons, tanken på att till
verka kanoner, svårare än något annat lamls och af 
dessförinnan ej ens anade <-limensioner. Den ofantliga 
kraft man eger i nutidens sinnrika maskiner och den 
närmare bekantskapen mec1 hy c1rauliska ln-aftens mång
sicliga användande vid servering af svåra kanoner bi
Llrogo tillsammans att öfvervinna de hinder, som en
llast för några år sedan skulle hafva funnits för att 
konstruera och meJ fönlel begagna så kolossala pjeser, 
som de sednast tillverkacle af 80 å 100 tons vigt, och 
öfvergifvamle den hittills med en viss måtta hållna gra~
visa tillökningen i storlek och vigt, Ö1

/ 2 , 9, 12, 18, 25, 
35 och 38 tons, vågade man med ens Jet Lljerfva språn
get upp till 81-tons; men så höll man också nu på att 
bygga ett fartyg, som förmådde bära dylika jätte
kanoner och af dem, ej mindre än 4 stycken, nemligen 
Inflexible. 

Innan ännu <-len första af de 8 för italienska flot
tan hos Sir vV. Armstrong i Englaml bestäl(le kano
nerna af 100 tons vigt sistli(lne Se11tember var färdig, 

lO 
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kunde man mecl allt skäl säga, att den i \Voolwic11s 

arsenal gjorda 81-tons kanonen var clet märkligaste 

arbete inom smides-j erntillverlmingens oml'i\ue den ny

are ticlen hade att uppvisa. 
81-tons kanonen påbörjades första dagarne af J n ni 

1874. D ess sammansi:ittning är i det hela lika m ecl 

38-tons kanonens, i det de olika ''jackets" liksom i 

denna, omgifva en inre ståltub af hela loppets lting <l. 

De principer, som legat till grnnr1 YiLl bestämman

Llet af cle olika clelarnes dimensioner och anordning, 

nppstältles af L1åvaranc1e öfversten, numera genemlon i 

engelska artilleriet Cam})bell, hvars energi den fiirsta 

81-tons kanon en torde hafva att tacka för sin tillkomst, 

samt den bekante :M:r Fraser, in geni ör vid \Voolwichs 

arsenal och npphofsman till llet efter honom beniimnc1a 

systemet fiir kanontillverlming; de s töJde sig dervie l 
på cle uttömmande försiik oeh noggranna iakttagelsrr , 

som hlif\it p;jonle för att Yinna erfaronl1et riirande så 

väl det seelan antagna konstruktionssättet som ocl;: (l e 

grnmlsatser Armstrong tilliimpat vill ti11 verkningen a f 

sina kanoner. 
Armi'ltrong begagnar omkring tubens baln:e tlrl 

flera lar>·er af J. ern ('lackets). umler el et att Fraser, äfyp,n 
o • • l 

på <le svåraste pjesm· för samma gocls-tjocklek, anvi~n-

å er enelast 2 "jacli:ets". Denna olii,het är, af stor bP

tydelse. Om en jacket u tborras till en dia m eter, som 

är något mindre fi.n den inre tnbr.n s, och, nhidgad ge

nom upphettni1ig, kriingcs på elen sec1nare, nppsMr jn 

vicl afkylning hos elen förre en fiirstoring mot 11\'a rl 

den ursprungligen yar och hos tuben en sammanti·yel;:

ning. Om godset i j erncylim1ern har en genomskiirnings

area som 1' emförcl mecl tnbens, är liten, erhålles den ' ' . . 
s. k. "serragen" näsbn helt och h <t llet genom den för -

res utsträckning, umler det att genom större tjocklek 

hos j erncylinderu en ökad serrage kommer att utöfvas 
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på tuben, hvilket senare just genom :Frasers sy stom 
åstaclkommes. 

81-tons kanonen består af en inl'e tub, af :F'irt hs 

stål, af till en hörjan 16,5 tons vigt, 24 fot 7 tnm (en g. 

mått) lång; till att börja metl var dess gods 5 tum 

~jockt, vicl kammarstycket flo ck något tjockare och vid 
mynningen något tunnare. Efter de nu skelida ntborr

ningarne af loppet äl' tubens medeltjocklek 4 tum oelt 

dess kaliber 16 tum; lop11ets liingd är 24 fot. R e:fflor

Jlas antal, att bö1~ja mecl 11, ökades till 13 vid sista 

utborrningen (16 tums kaliber); deras bretld är 1,5 tnm 

och tljup 0,2 tum; stigningen är tilltagande, ett lwnrf 
på en längd af 35 kaliber. 

Stötbottensskrufven, af stål, 26 tum lång, 20,5 t um 

i diameter, är fast skrufvacl i den ime cylinclern intill 
tuben och stödjer den sednare. 

De närmare detaljerna i pjesens Bammam:iit.tning 
synas af Pl. I. ':') 

.Den inre cylimlel'l1, som närmast omgif,;er tube11s 

kammare, är 10,5 tum tjock; tlen viigcle oarbetacl om

kri~lg 29 tons och är gjord, i ett hvarf, af enjernsti\ng 

(c01l) 12 tum hög och 10 tum bred. De 2:ne coil s 

hvaraf tlen utanpå denna sittande tappcylindern är 
smidd, vägde tillsammans om ln'ing 57 tons; cy lindem 

är 13,5 tum tjock i godset samt har en yttre diameter 
af @ fot. 

Kanonen har således vid kammaren en diameter 

af 6 fot och mynningens yttre diameter är 2 fot 1 tum: 

hela längelen är 26 fot 9 tum; <less sammansättnin~ 
har skett i följande ordning. Sedan tuben blifvit ut

borrad och härdad i olja, påsattes kammarstycket (se 

Pl. I, A), derefter insattes stötbottensskrufven · följd e 

s<~ cylin~lern 1 B och sedan 2 B ; derefter påsatt~s myn

nmgscy lmdern, h varefter loppet Rlätborrades ocl1 reffia-

"') Teckniugnrne sa mt st;i rre delen af siff<'ruppt>iflema iiro hem -
tad e nr »Engineer», " 

l 
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iles , och si;:;t vitkrängdes elen v~Llcliga ta11pcylimlem U. 
Såväl ]mnunarstyck et (A) som tap}_)cylinclern äl'o smid
da i 2:ne delar, som sedan äro, ~inrh mot än<ln, ho]1-
vällcle; bearbetni11gen och hanclterandet underlät'car1es 
betyd1io·t dm·io·enom. Vio·ten af den vic1lmnonens till-. o o . b 

verkning använda mebllen är club:Jelt så stor som Jm-
nonens; det ansågs nöc1vänc1igt för att erl1ålla pje»en 
riktio·t iemn och utttn fel i bo·odset. o J 

Nedanst ående tabell utvisar <le olika delames vig-
ter, vicl början aJ bearbetningen och fänlige: 

Vigten af :mv}iml Vigten af de f~il'-
clelarne: metall: uiga 

To 11 s. l ' IVI, 'J'onR. ('W\. 

(mecl14" ,5 
St:\ltnhen . .. .... Hi. lO. ka 1i1er) 7. 13. 

Kn,mmarstyc1;: et 2\1. R. 17. 10. 

Stötbottensskruf-
ven o •• o o •••• •• 

1. 7. o. 19. 

l B Cy 1 i11!1el'n o' 27. G. 13. 8. 

2 B C y lintlel'n ö. " 4. 3. 
o. 

D. 

1\IynniHgs-ny 1 in-
H. 1. 

.. 8 . c1ern .. . ....... . i) , 

'1'aJlpstyc1H•t . . .. 18. 
19,}\ 

34. 5. 
T aJ)p-cylinclrl'll . . 57. 

1G4. 1G. \ 81. 6. 

Pjesens hetyrlliga tyngtl och stor1e1;:, i j emf~irelsP . 
mell fiirut i \VoohYirh tillverl;:acle lmnoncr , niiL1Yänclig
gjon1e för de o] ibt O]lerationerna vi<l <less bearbetning 
anslmffan<1et aJ flel'::t större och starkare maskiner, samt 
för~imhingar i åtsl;:illiga fornt yaraml e anol'tlningar, · 
hvarib1anc1 må n}imnns ombyggaTu1et ·af en reYri·ber
ugn af 1~ii.ra 2000 ]ml>ikfots ry m<1 fiir ro11ernas hop
vällning, samt en 200 fot lång ugn för de långa coiler-
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nas upph ettning i och för upplindningen ; f1ir lmm1te
mnc1et af L1e beggo 1akre cylinllrame tillq.:rkadcs en 
tång nära 6U fot lång oeh af 25 tons vigt. Fur att 
r ätt kunna uppfatta llet kolossala f:lilv~il hos kanonen 
som hos de tillrustningar elen betingallt mc"tste man 
sannerligen hafva sett clen Pl I vi"al' 81 to 1 • • v - ns mno-
nen j emfönl med en af 38-tons E ncrlanclu fo"1·t1t 1 0

) Q oO v-aran c e 
stLirsta lmnon. 

Kostnallen för hvar och en af lle bli:fvam1e öO-tons 
kanonema är 1Jel·äknat1 till om kl' in g GOOO L . 

Såsom förut är ni:imdt bö1jade tillverkningen af 
elen 1:sta öl-tons kanonen i Juni 1874; arbetets fort
gång följdes med en viss spänning, och det i:ir hitt att 
forstå me el h vilket intresse man emotsåcr huruvicl·t elen 
vid profsl<jntningen skulle motsvara d~' resultat c som 
man på grnn~ af de gjonla, beräknino·ame• hon~ades 
uppnå. :Thian hade nemligen beräknat attlmnonen ~lmlle 
mec1 en lacll111ing af 300 lb. och en projektil af 1650 
lb: ~1ppnå en skottvidd af 7 eng. mil: och på en mils 
a±stand kunna skjuta genom 20 tums jern')ansar. Och 
likv.äl . öfv.ersteg kanonens förmåga vid c1

1

e nu gjorua, 
profskjutmngarne ej litet elen första af dessa ingalun
da obetydliga fö rväntningar. 
\ De~1 ~.~ ~ept~mber 1875 sköt elen uneler loppet af 
J~ngusb farrhgbhfne pjesen sitt för:-Jta profsh:ott; ka
nonen låg uneler profskjutningen i en ::;ärskilclt uerför 
konstruemcl lavett af 40 tons vigt, hvars lmfvudsakli
ga sammansättning synes af Pl. ll. 

. :Mel1 anledning af de föreståemle föräm1ringame 
kanonen skulle komma att undergå., skellcle de första 
profven i närheten af \Voolwichs arsenal. På rälväg 
tntnS})Ol'terac1es lavetten med deri ligo·ande kanon till 
200 fot från skottvallen, som bestod af en 60 fots sand
vall n~~l1 75 fot jord bakom. Vid sjelfva skjutstället 
hac1e ra lema på en längl1 af 35 yan1s en lu7lng aJ 1 
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p ä 40 i derefter bl e f den betydligt starkare för att i 
händelse af behof ytterligare hämma rekylen. För 
lal1dningens och projektilens upphissning begagnades 
en liten kr~n stående på en rörlig plattform (se Pl. II). 
:Medelst crusher gnages uppmättes trycken såväl vid 
kammarens botten som vid kulans bas i projektilerna vo
ro försedde med gaschecks; man hade beräknat utgångs
hastigheten med 170 'il! laddning och 1250 U projektil 
till 1390 fot; den blef 1393 fot. 

Vil1 den första profskjutningen begagnades pebble-
krut (kornvigten var omhing 1

/ 4 n) och de data Jen
samma lemnac1e upptagas i vic1ståenc1e tabell. Gas
trycken visade, såsom ofta fallet är, oegentligheter svåra 
att förklara; man hade uppsiält såsom den gräns man 
ogerna bon.1e öfverskrida ett tryck af 25 ton::, per 
O-tum eller 3576 atmosferer. 

l\!:> 
<:.>:> o 

...... 
C < 
O < o 

>-'• 
c+ o 
;l 
'!' 
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Redan vill 5:te skottet utkastades brinnande hut

korn m· loppet, så att nwcl dåvarande kaliber och pro

jektil vigt syntes c1en stö1·:::ta nyttiga verkan å::;tacllwm

mas med en lac1dni.ng af emelbn 220 och 230 'U af cHt 

begagnaclt krut. 
I Dec. 1875 gjonles nya försök med kalibem af 14,5 tum; 

l ::\Iars 1876 d: o d: o af 15 ., 

l April 
1 )Ltj 

I Juli 

I Aug. 

, gjorcles försök med olika krntsorter; 

, gjordes försök mecl föregående kaliber (15 
tum), men kanonen hade nu f<1tt en 40 tum 

lång kammare aJ 16 tums diameter; 

, försöktes kanonen, seelan loppet till hela 

sin längd m·hållit en kaliber af 16 tum; 

, a.nstälcles försök för utrönande om skilnad 

i effekt förefanns, n~ir samma laclclning an

tiincles centralt eller på vanligt sätt, samt 

för att rl.nna storleken af det för ladunin

gen him11ligaste förbränningsrummet per fl 

af densamma. 
I slutet af sistlidne September blef kanonen transpor

terall till Slwebmyness och verkstälues skjutningar 

derstädes för utrönande af kanonens träffsäkerhet och 

genolll brytningsfönnåga i pansar. 

Euär dessa systematiskt ve1·kst~Llda skjutningar 

i artilleristiskt hänseende ur många synpunkter erbju

c1a ett stort intresse, skola desamma, efter växande 

kaliber och ökade laddningar, i tabeller h~ir nedan 

upptagas, hvarigenom de erhållna r esultaten tydligt 

åskådliggöras, så att elen, som med urskiljning jemför 

de såv~il med samma projektil vigt och olika laddningar 

som mecl samma laddning och olika kmtsorter eller 

olika projektil vigte1· erhållna hastigheterna, och ser 

skild t nppm~rksammar dc dervid utvecklade gastrycken, 

skall af dessa skj ntningar kunna, i ballistiskt hänseen

de, härleda serdeles intressanta slutsatser. 
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)led 14-,5 tums lialiiJct·. H skott. December 187o. 

Laddni.ngame varierade fdm 220 till 250 '71 , pro

jektilvigtema från 1260 till l '!oO r!, uneler det att 

gastrycken vexlacle från 20,2 till 28 tons per D-tum 

eller fdn 2890 till 4005 atmosferer. 

:::>' - i!d:>;-' 
l '?. ~ t" >-'f-d ..,q 

<+Pl "' 
(!)H o-::..,<+ 

c+-~ "'"1 ...... ~o mc+ ~· · s ..... ~ 
,..., ;:l ,..., ~:~ ~·:=:...r m :.,...., . H, C".Cf'l sos«(!) 

l§ 8" ~ <+~ .:tl e- '*1..- ~ O iJ'l fl'o 
:::>'c+ p- :=- i:j [j (':) o.. (!)(l) . t::. . ~-~ (/)d+~~(!) 

IV ~ g <+c+ i:j Cf'l ...... Cl>Cl'l ~ ~ ~ 

m c+ m ~('D )-o'o l 

...... <+ ()q <+ l l :j ,... ...... ,... '"' 

1,5 1,7li l 2:20 1260 l 132o 25,8 

1,7 " " " 1420 20,G 

1,5 1,78 
" n 1505 24 å 26,3 

1,7 
" " " 1502 23 

2 
" " " 1481 21 ,7 

1,5 " )l 1450 1440 28 

1,7 )) )) " 1414 2o 

2 " " )) 1366 24,4 

1,7 1,76 230 1260 1454 20,:~ 
·-

" 
1,78 

" " 15-13 24,9 

2 " " " 1498 23,4 

1,7 1,76 l 240 1470 21 ,0 l " 
2 1,78 " " 1513 23-,o 

1

1 

'----"''--'--- , -~-2_5_0_'----'''-' _ _:__1o:...~2_3.:..__:._ __ 2...:..:4,s 

:Med hastigheten 1543' erhölls vid mynningen en 

kraft af 20780, och per tum af kulans omkrets 456 

fot-tons, samt på 1000 yards afstånd respektive 17972 
och 395 fot-tons. 

iviecl elen tyngre projektilen vanns, såsom af tabel

len synes, obetydligt i lefva.ncle kraft, men trycket steg 

genast ganska högt, och var största frestningen, ~om 

naturligt är, med elen minsta kornstorleken, men l~-
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ske väl stor i jemförelse mec1 1:sta skottet, när man 
tager i betraktande den större tätheten. 

Med 15 tnnis kaliber. 32 skott. J\Iars och April1876. 

!Kanten på 
,. JHcc1el-

Laddning 
. . Utgångs- tryck i 

krutkor- P_ro.1ekhl- ha,tighet rammaren 
nen i tum. i 'il. Vlgt l '11. fot. per 0-tum 

i tons. 

1,7 220 
l 

1260 1513 l 21 

" }) 1LJ:GO 1471 26}2 

" " 
,, 1424 23,8 

2 ,, 
" 

1364 24,-1 

1,7 230 1260 1546 22 
2 250 

" 
1536 23;2 

1,5 
" 

1466 1451 20,5 

1,7 
" " 

1459 21,7 

2 " " 
1408 20,7 

1,5 260 " 1474 20,7 

1,7 }) }) 1466 22,2 
2 }) " 

1423 20,'J 

1,5 270 " 1491 21 ,6 
1,7 

'' " 1484 22,7 

2 
" " 

H40 20,'J 

1,5 280 
" 

- -

1,7 
" " 

1495 22,7 

2 
" " 

1456 21,7 

Hastigheten 1495~ rmec1 en projektil af 1466 '$ gif
ver vid mynningen en kraft af 22718 fot-tons d. v. s. 
482 fot-tons lJer tum af kulans omkrets. 

Af tabellen synes att resultaten, som erhöllos med 
u en ökade kalibern, vor o tillfredsställande; lefvande 
kraften per tum af omkretsen är öfverlägsen elen förut 
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erhållna, oeh tabellen angifver likväl lägre gastryck. 
Dessa senare v oro ganska jemna med undantag af vid 
2:dra skottet (i tabellen), då trycket, som i 3:ne före
gående skott med 230 'il, 240 'ft och 220 '1lJ 1",5 krut 
sprang upp till 29,6, 27,3 och 28 tons, blef 26 tons. 

Efter denna skjutning blef det bestämdt, att ka
nonen skulle förses med en krutkammare af 16'' kali
ber och 40" längel ; elen högsta verksamma laddningen 
var förut 280 'lE; elen större diametern i kammaren 
meclgaf nu deremot en laddning af 315 ii; försöken med 
elen sålunda ändrade kanonen Lörjade i slutet af Maj , 
och en del af de dervid skjutna skotten finnas här ne
dan upptagne. 

1\le{l 15'' lmliber och 16'' Jmmmare 21 skott Maj 

1876. 

1,5 

1,7 

2,0 

1,7 

2 
1,5 

1,7 

t"' 

"' ~·~ 

:t' b 
>--• 
~ 

CfC2 

260 

" 
)) 

290 

" 
310 

" 

<:jf-c:j g" q 
aq"l-i w <+ 
<+8. H:> jj'.CfC2 

>--·~ g_cr3_. ~o 
• ~ (lq 

Et!~ ::::.C? ";""" 

11466 1480 

n 1473 

n 1424 

)) 1522 

" 
1474 

" 
1552 
~--, 1 1bo1 

'U :>T' 
....... ~ ~ e+ t.;...i . ~ tj ,.., ~ 

<+o'"'~ ro 8 Sop. 
tn&~t:;:t~ . s~~· l 

~ ::::: 

l 
20,7 

21,0 

20,5 

22,4 

20,9 

22,6 

23,2 

c e n t r al an t än cl
mng. 

Utgångshastigheten 1552' gifver vid mynningen en 
kraft af 24484 fot-tons eller 520 fot-tons per tum af 
kulans omkrets. 

Vid undersökniDg af pjesens ime kum1e ej den 
minsta urbränning eller annan skada upptäckas. Gas
trycken mättes medelst 7 st. crnsher gnages, (förutom 
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elen i stötbotten sittande) , hvilka voro mel11 fots mel

lanrum placemde spiralformigt på kammarstycket. Ef

ter denna skjutning återfönles kanonen till arsenalen 

för att utbonas till en kaliber af 16''. 

Uetl 16" kaliber. 13 skott. Juli och Augusti 1876. 

Uen ökade kalibern medfönle en tillökning i reff

lornas antal, så att dessa nu äro 13 i stället för 11 

förut. 

Projektilvigten bestämdes till 1700 ft ; derigenom 

fick man samma vigt-förhållande emellan pj e::;en och 

projektilen som vid 38-tons 12",5, kanonen h van; pro

jektil v~iger 800 '71. Vid denna skj ntning begagna

des endast 1",5 krut; laddningen varierade från ::loO t ill 

340 'ii'. Kanonens vigt var nu, efter si::; ta utbormingen 

blott omluing 80 tons hvarföre den äfven num era be

nämnes "80-tons kanonen·' . 

1",5 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

250 

260 

270 

280 

l 
1700 

" 

)) 

1384 

1396 

1411 

1426 

290 , H52 

300 , 1L.1,58 

310 " . 1462 

320 " 1469 

330 " 1479 

21,0 

20,7 
21,:; 

21,2 
22,0 

21,5 

21 ,3 
21,:; 

20,6 

medium af3skott 

" " 

~-"~1_3_4_0~-"--~11_4_9~4 ____ 21_,5 _______ 1 
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en 

Utgångshastigheten 1494 fot gifver vid mynningen 

kraft a f 26313 fot-tons eller 524 fot-tons per tum 

af kulans omkrets. 
Af ofvanst:'tencle synes att för en tillökning i ladd

ningen af 90 u ökacles utgångshastigheten med 110 

fot, och jemför man r esultatet nn, då laddningen var 

310 'fl , med 2:ne andra förut skjutne skott af 310 'if, 

äfven 1'',5 krut, finner man 

att med 1465 'il projektil blef utgångshastigheten = 1553 

fot och trycket = 22,5 tons, 

att mec11469 il projektil blef utgångshastigheten = 1551 

fot och trycket = 22,8 tons, 

att med 1700 [{projektil blefutgångshastigheten = 1462 

fot och trycket = 21,:; tons. 

Hastigheten vid sista skottet är naturligtvis minclre, 

ty kulan väger omkring 230 u mera, men lefvande 

];:raften är likväl 25193 fot-tons mot 24493 och 24496, 

umler det att gastrycket är till och med något min

skadt. 
ViLl ett par skott (meLl 300 Tl och 320 u) begagna

tles central a.ntänclning; man ville nemligen söka att 

undvika höga lokala tryck genom att :'tt den stora 

laddningen gifva ökad antänclningshastighet; elden leel

des dervicl genom ett i kanlusen insatt smalt koniskt 

rör till 1
/ 3 af karclusens längel från basen räknadt. 

De första dagarne i Augusti samt i medio af Sep

tember gjordes åter nya försök , de sista innan kano

nen transporterades till Shoeburyness; de luule till än

clam:'tl dels att förvissa sig om lnn·uyicla någon Yerk

lig skilnad förefanns, när samma laddning antändes 

centralt på ofvan anfördt sätt, och när den antändes 

genom det vanlig~t fänghålet , dels att definitivt afgöra, 

om 1",5 krutet, som, mecl und antag af några enstaka 

oregelbundenheter i afseende på trycken, hade visat 
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sig öfverlägset de am1ra försökta krutslagen, skulle för 
kanonen fastställas. 

Vid dessa skjutningar s13kte man äfyen vmna er
farenhet om storleken af det fi1rbränningsrmn, som var 
lämpligast per 'fl af laudningen, och Lefanns detta varn 
32 kub.-tnm, hvilket gifver en lallclningstäthet af 0,8. 

De flesta skotten antändes centralt; dervid erhi"il
los lägre tryck i ];:ammaren i.(n annars med samma 
laddning. 

Af tabellen ser man att ganska vackra resultat 
erhiillos; i 2:ne skott var utgångshastigheten 1519 fot., 
som gifver en kraft af 27239 fot-t011s; trycket öfver
skred ej 21 atmoflferer vid något af skotten med den 
ofantliga laddningen af 370 H, och den från Lörjan vid 
berälmingarne antagna ladtiningen var likvtil endast 
170 rr. Kanonen hatle nu skjutit 101 skRrpa skott. 
Pit grund af de hittills erhållna resultaten bestämde 
sltjntkommissionen, att larlclm:ngen för 30--tong kanonen 

sk1-tllc vara 870 Zl 1",:; hut (83 m.m.) med en projrk

til af 1700 .t/ vigt. 
Vid en efter tlessa skJ'utninP·ar ånyo fiireta o·r,n nog-. o .. o 

grann umlers15kning af pjesens olika delar kunde ej 
minsta skada. eller fel upptäcka~. 
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Sedim man nu försäkrat sig om kanonens hållfast
het, och genom de gjorda försöken funnit en passande 
hv1c1ning, sknlle försök med afseende på träffsäkerhet, 
~kottvic1c1 och genomträngningsförmåga i pansar före
tagas vid Shoebnryness. 

För den väldiga pjesens förflyttning till sistn~imcle 
skjutplats hade i vVoolwich en s~irskild kran hlifvit 
byggd, medelst hvilh:en lavett och kanon, tillsammam: 
vägande omkring 120 tons, lyftes ombor<l på en för 
tlmma transport konstruerad pråm, i hvilken lavettens 
rnllar h vilade ]1å räls; för pjesens flyttning i lan el la
tles pråmen med ena ändan dikt intill kajen och sänk
tes nu så långt ned, att dess bottten hilade på en 
för detta ändamål byggd bädd af trä, hvars höjd var 
så afpassad, att rälerna på, pråmen noga passade in 
med det på kajen ntlagda jemvägsspåret, hvarefter 
bvetten den 22 September med sin pjes utan svårighet 
fiinles till den för skjutningen bestiimda platsen. Prå
men kostade 4GOOO och trä-bädden 16200 kronor. 

Skjutningen Lörjmle den 27 September och fort
sn,ttes den 28 och 29 samt afslntades elen 4 Oktober 
untler hvilka dagar 39 skott aflossalles. 

Man begagnade vid alla skotten central antändning; 
olika slag af projektiler användes htirvid. och olika 
slags tiintlrör profvacles. Ä fven försöktes ~lika ladcl
ningssätt. 

Skjutningen lecldes af kapten Fairfax Ellis, chef 
för fr.irsciks-clepartementet vid Shoeburyness. Första 
!lagen skötas 7 skott. Vid explosionen af de Rtora 
laddningarne hlefvo många fönsterrutor krossalle or.h 
dörrar sönclerRprängcla i Shoebury, hvarest man, oak
tallt gjord påminnelse, unelerlåtit att öppna dörrar och 
fönster; fiir att n n el vika vidare skada blef till husens 
skydel en vägg uppförd af sandsäckar. 
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De tio första skotten ladelades ':') med Bntlers ma
skin (mecl en åt enelast ett håll böjlig länkkeclja), 
hvarvicl erfordrades 11 mans servis, och en ticl af 7 
minuter; de öfriga skotten ladelades för hand, ln·arvid 
erfordrades 15 man och en ticl af 8 it 10 minuter; mot 
slutet af skjutningen laddades dock ett par skott, granat
kartescher, på något mindre än 3 minuter. 

Resultaten af försöken finnas upptagne följande 
tabell: 

'') Laddningen sker på foljaude siitt: k;.ll'clusen, liggande i en zink 
cylinder, som öppnas i b,\da tiudarn e, hissa ~ upp till mynningen, hvarrst 
cylinderns enn. iinch inpasFas och kardusen införes i loppet; cylindern 
horLtages; knlan insiittes i mynningen, h vnrcfLer den j cmt e ladtinin
gen införes till sin plat s i kn.uonen antingen för hand med r•n siitlnn' 
af vnnlig form eller lllP.<lelst Bnllers maskin, hvars kerlja ytt e rst Hr 
fMsPdd mecl An sliltfll'Pknlfven Jnnt~l·arnJHlc tTii skifm. 
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Somlig<t projektiler gjorde eftel' l:sta gdisningen en 
2:dra sådan i vattnet p<'t 12000 h 13000 yanls af
ståml från kanonen; när elevationen var 10° gjonle 
projektilen vicl nedslaget i sftmlen en grop, som var 9 
fot <lju11, 13 f. bred och 27 f. lång. 

De längsta afståmlen np]måclcles medelst ricoeht>t
tering, då elevationen var l 0

1 hvarvicl l :sta bågens me
delliingcl var 1009 yards, medelafvikningen i sida 1,5 f. 
och i Hingel 7 yards. 

Mecl 4° elevation var medelskottvidden af G skott 
30G3 yards, med en medelafvilming i sicla af 1 ,:1 yard 
och i liingd af 25 yan1s. En i sanning föryånande 
villskjutning! 

Vid Hirsöken blef tydligen ådagalagd t, att den vid 
projektilens bas sittande 11 gas-checken" ej hindrade lå
gan från lachlningen att antända bramltröret,s:'lsom några 
personer förut hade trott. 

Niista skjutning skall företagas mot pansar-tafia i 
den tor<le inom kort vara ficirclig och skall bestå af 4 
plåtar, hvardera af 8" ~jocklek, med G" mellanlägg af 
teak och bultade tillsammans, d att det hela kommer 
att utgliras af 32' j ern och 15'' trii; taflan får en längd 
af 16 fot och en höjcl af 10 fot. 

Efter beräkning t>nligt cle af Helie uppstäide form
lerna för genomträngning i pam;ar, torcle 80-t.ons lm
llon en lromma att skjuta genom denna tafla., clr n star
ha.ste ~.om 11ittills blifvit priifYa1l; llen viLl profskjut
ningen mec1 100-tons kanonen vicl Spezia anviinda taflan 
l1 ade blott 22" plåt. 

Dessa storartade och ytterst kostsamma förscik 
hade troligen aldrig kommit till stånd i något annat 
land än Englancl; de visa hvac1 som kan åstadkommas 
me<1 energi och ihän1ighet., och resnltaten af desamma 
ha.fva merl en af stoltb et hla111larl glä<lje motbgits af 
engelska 11ationeu och kanske ir,ke minst af general-
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direktören för artilleriet Campbell och kanoue11s kon
struktör M:r Robert Frasm·, utan hvilkas kraftiga an
str~ingningar 80-tons kanonen kanske ännn hade till
hört de fromma önslmingarnes antal! l 

Då det kanske kan. intressera att veta huru mycket 
krut och bnru mycket .Jern, som redan nn anväll(lts vid 
ofvan omnämmle försök, sammanföres här elen Yid clt> 
serskil<la tillfällena förbrukade ammunitionen. 

Antal l ;,·ut l Jern 
skott. -t~ $ 

l 
l feel den l: sta kalibern aJ 14'' !i ) 
l\ 21 <'1660 1 27052 

" 
2:lll'ft r af lo" 32 8223 43712 

r " 
och lG" kammare 21 6020 30810 

l' 3:clje 
" af 16" l 27 l 8870 45981 

i Woolwich lCll 27773 149555 
vi el Shoeburyness 39 14430 GG300 

Summa 140 42203 "l': 

Kostmulen för hvarje skott mecl 
skattas till 495 kronor. 

j2t58ool 

16'' kaliber, upp-

Fi:ir närvarande (Dec. 1876) äro 3 st. 80-tons ka
~~ner t:na~:· ar·~.ete. i vVoohvichs arsenal, och af dessa 
m e;n sa nara farchg, att enelast loppets sista borrning 
reffhngen och tappcylinderns påsättande återstå. ' 

D:.n l sistlidne Februari egde skjutningen mot 
ofvannamncle tafla rum; tafian ':'), hvaraf en afbildning 

~') Dess vigt. är 9G ton s ~ <len kostar fiirdig 108000 kronor: hvar-
dera plår!'n viig<'r 23 tons och kostar 22500 kr. · 

' 
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bifogas å Pl. III, har erhållit .M. 41; [.M 40 bestod 
af 3 st. 61

/ /' plåtar med 5" trä emellan hvarclera plåt
laget och är nu ytterligare förstärkt mecl en 61

//' plåt 
och 5" trä för försöken merl. en 38-tons 12 1

/ /' ka
non, som enligt elen nyligen antagna principen erhållit 
en kammare af 1",5 större diameter ~in loppet]. 

Laddningen var 370 lb. kubiskt 1",5 krut från sta
tens krutbruk, W alt h am Abbey; projektilen (Pallisers) 
fyldes med sand, så att vigten blef 1700 lb., och var 
dess form den föreskrifna, med 11/l kalibers radie till 
ogivens båge. 

Utgångshastigheten var 1510 fot, så att det tota
la arbetet var nära 27000 fot-tons, eller 527 fot-tons per 
tum af projektilens omkrets. 

Afståndet till taflan var 120 yards, amilagshastig
heten 1496 fot och således det ntvecklaue arbetet 525 
fot-tons per tum af omkretsen. 

Med säkerhet kan man påstå att taflan .-11. 41 
haue större motståndsförmåga ~in de, som vid Spezia 
anvämles viu försöken med 100-tons kanonen. Skottet, 
som träffade 6 fot 81/l tum från venstra och 2 f. 8 t. 
från unrlre kanten, var af stor verkan. Kulan gick 
genom 24" jern (3 st. 8" plåtar) och 15" trä, Ramt 
gräfde Rig in i taflan, så att basen satt flera tum in
nanfijr hålets kant; den splittrades längsefter, och, så
som af fig. RyneR, gick elen öfre hälften 2" längre in 
än den undre. Den innersta plåten spräcktes och blef 
utböjll 7 å 8 tnm, fotbjelken splittra<les och de bultar, 
som hö1lo elen innersta plåten fästad vid bakom varan
de bjelken, skötas tillbaka. Hela stöttnin"'en bakom 

"' 
tafian skakades häftigt. 

Kanonen har kanske lenmat bättre resultat än 
man hade väntat, men dock ej mera än att man inser, 
huru mycket tillförsigt, man nu verkligen kan hafva 
till i förväg gjorda beräkningar i detta hänseende. 

:"( 
\ 
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Seclan afsköts en blind t lacldacl vanlig granat mot 
en gammal, förut vid skjutning begagnad, 8" plåt utan 
backniug ; plåten krossades · i bitar, hvilka kastades 
omkring. Vissedigen kan man ej säga, hvad slags 
pansar i styrka motsvara nyssnämnde skadade 8" plåt, 
men nog tyckes det, som skulle 80-tons kanonen med 
fördel kunna använda vanliga granater mot lätt be
pansrade fartyg. 

Efter .skjutningen i Oktober visade aftryck, tagne 
loppet, tillvaron af en fin spricka i ståltuben ett styc

ke framför krutkammaren. Då den ansågs vara utan 
betydenhet beslöt man, densamma oaktaclt, att verk
ställa .skjutningen mot pansar-tafian; - ehuru gastryc
ket v1<1 1:sta skottet uppmättes till 3000 atmosferer 
fann man genom aftryck i guttapercha att spricka~ 
ej ökats. 

Kanonens kammare skall nu utborras, hvarefter 
ytterligare försök skola göras. 

I. 

' 
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Profskjutningarne i Spezia med 
IOO~tons kanonen. 

25 OktolHw-7 NovembeL' 1876. 

(Ur Revue d'Artillerie.) 

Revue l\laritime har för ej längesedan lemnat en 
besluifning på den i Elswiek, af Sir William Armstrong 
lwnstrnerade, o<.;h af italienska regeringen bestälda 100-
tons kanonen, p<'i dess projektiler, på det for desammas 
utslungande afsedda krut, samt på de för dess manövre
rande och ombordtagande tillämnade apparater. Sam
ma .Revue har, i ett af sina allra senaste häften, med
delat nmlerrättelse om uenna kanons ankomst till Spe
zia, om de förberedande prof Jen derstädes undergått, 
!:lamt om det sätt hvarpå lien utstått desamma. Dessa 
prof haf\ra bestått i skjutningar mot pansarplåtar af 
olilm modeller, skjutningat· hvars resnitater vi här ne
dan återgifva. 

Hktl' i:ir till att börja med på sin plats att nämna, 
rlet man aldrig hade sl.::jutit mec1100-tons kanonen före 
dess ankomst till Spczia; att dess proportioner, dess 
Jwu::;truktionssätt och motståndsförmåga hade på teo
retisk viig blifvit beräknade, och att alltifrån den forsta 
skjutningen blefvo besannade riktigheten af de princi
per som blifvit följda vid dessa beräkningar. 

De ime trycken, utrönta medelst de bekanta ucru
::;her-gangesu samt initia1hastigheterna mätta med Bou
lenge's appamt, blefvo i det allra närmaste dem man 
v~intacle sig att finna. Hyclrauliska pressar, verkande' 
medelst ånga, gåfvo iLt pjesen den önskade elevationen, 
igångsatte ladcletygen, samt inkastade i loppet, efter 
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hvarje skott, en vattenström, hvilken anlände i pro
jektilrummet samtidigt med viskaren, och rengjorde 
fullkomligt kanonen. Alla dessa apparater, elmru blott 
provisoriskt uppsatte, hafva, med umlantag af några 
ounclvih:liga uppehåll vid de första försöken, arbetat 
förträffligt samt göra elen största heder åt J\ir G. Ren
del och kapten Andrew ~obel, båcla arwtälde som in
geniörer vid Elswick od1 hvilka gemensamt bidragit 
till dessa re::;ultater<J erhållande. 

För att så mycket som möjligt närrna sig verk
ligheten, hade 100-tons kanonen, upp::;att på sin lavett 
och för::;eclll med cLlla för dess manÖvrerande erforclee
Jiga app<Lrater, blifvit placerad i od1 för sk j ntningen, 
på en brecl ponton. En liten ångm<tskin, ~ifven upp
satt på pontonen, igångsatte de hydrauliska vressame. 
Ombord på aD nilio ·' blir det fartygets ångpanna som 
konuner att lemna den erforderliga ångan för pjesens 
manöv1·erande. Det åtgår för öfrigt en så ringa mängd 
härtill att förlusten, som maskinen kommer att lilla 
deraf', blir n~istan omärkbar. Pontonen bogserades till 
San Bartolomeo, ej långt från Lerici, i sydöstra delen 
af bngten, i en liten vik hvarest utmynnar en smal 
dalgång. Det var i clenna pittoreska dalgång, hvars 
ena sida badas af J\Iedclhafvets Llåa bölja, under clet 
att de anclm begränsas af Canara-kedjan moll dess 
oli vträcl och dess mannorbrott af så mångfaleliga fär
ger, som försöken egcle rum. 

En . jordvall, beklacld med skanskorgar och säc
kar fy l da med stiillets röda jord, hacle blifvit upp
kastad vid foten af bergssluttningen, paraHet med stran
den, och stängde på sätt och vis dalgången; denna vall 
hade en höjd af ungefär 8,50 meter, och en breeld af 
16 meter. Ett batteri som bestotl ntaf tre Armstrongs
kanoner, två af 10t (25,4 c. m.) samt en af 11t (27,\J c.m.), 
var uppstäldt på stranden med mynningarna vända 
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mot jord vallen. 100 tons kanonen, UJlpstäld bakom 
detta batteri, hvilade på sin ponton. Framför batte
l'ict och ungefär 100 meter derifrån, voro fyra särskil
da taflor upp sa t ta. Dessa taflor v oro bekläelda med 
en tjock pansarplåt bultall till en stomme afträ och jem ; 
det hela föresHillande så noggrann t som möjligt, tjockle
ken af ''Duilios" och af dess blifvande kamrat <~Dan
dolos" skeppssidor. :Man gaf åt taflorna nummer l,~' 
3 och 4 r~Llmadt från höger. 

Taflan .AJ. l var Leklädd med tvenne stålplåtar af 
mycket mjukt smidt stå-l, levereradt af Mr Schneider 
från Crensot. Dessa plåtar hade hvar och en en längd 
af omkring 3,G5 meter och eH bredd af 1,45 meter, de
ras ~jocldek var 22t (56 c.m.). De erbjödo så-ledes en 
stålrektangel af 3,135 meters bas på en höjd af 2,!JO me
ter samt med en tjocklek af 56 c.m., bakom hvilken 
befann sig tvenne trälager bestående, det ena utaf 
hurizontala bjelkar förstärkt medelst jernband, det an
dra utaf vertikala bjelkar, bMa lagren biluamle till
sammans en ~jocklek af28t,s (0,73 meter). Bakom denna 
trämassa och skiljande densamma frå,n fartygets bord-· 
läggning, fanns en dubbel jernplåt af Il/2t (3c m.,s) 
t j ocklek; bordläggningen upp bars sj elf af däckstimren, 
hvars öfre bjelkar, af jern, stödde sig meu deras ne
dre ändar mot marken, och gåfvo härigenom åt hela 
inrättningen samma stadga som den skulle hafva fått 
om den haft sitt stöd mot motsatta skeppssidan. 

Bultarne som förenade r .\~Saret med elen öfriga 
delen af sidan, gingo ej igenom plåtarne. De voro en- · 
dast inskrufvade till ungefär halfva metallens tjocklek. 

Taflan ,;l%. 2 liknade fullkomligt taflan .A1. l hvad 
hopsättningen beträffade. Plåtarne hade samma di
mensioner som de från Hr Schneider, men vor o af valsad t 
Jern. De voro hvar och en särskildt fastbultade till 
den yttre väggen, medelst sju starka bt1ltar som ge-
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nomgingo hela skeppssiclan och voro på innersidan för
seLlda med muttrar. I hvarje plåt sntto bnltarne på 
tvenne rader: den öfversta raden hade tre, den under
sta (yra bultar. Den öfversta plåten förskref sig från 
Cammells fabrik i Sheffield, den neLlre var från huset 
1\Ianel vid Rive- de- Gier. 

Taflan ,;11. 3 erbjöd tvenne helt och hållet skilda 
typer. Dess dimensioner voro ungefär desamma som 
Lle begge föregåendes; dess trävägg, dess stöd och bjel
kal' .samt dess bultar liknade fullkomligt dem man an
vändt till taflan .A1. 2. Den öfre hälften af bepans
ringen bestod utaf tvenne valsade jernplåtar fn'tn Cam
mell istället för en enda; dessa plåtar voro skilda åt 
genom en vertikal träbaclming, förstärkt medelst jern
förbindningar. Den yttre plåten hade en tjocklek af 
t2t (30c m·,5) och den inre plåten af 10t (25c.m·,4). Den 
nedre hälften af taflan bestod af en första plåt afCam
mells jern, St (20c.m.,4) tjock, samt af en 14t (35c.m ,5) 
plåt utaf gjutjern. Den bakre delen hade för öfrigt 
samma sammansättning som uti taflorna .A1. l och 2. 

Taflan ,;l'l. 4 hade en ö fra hälft lika med den uti 
tafian .A1. 3, dock med den skilnad att plåtarna voro 
från huset :Marrel. Den undra hälften af tafl.an var 
beklädd med plåtar af samma dimensioner som de uti 
undra hälften af taflan .;l]. 3, men skilde sig från denna 
senare deruti, att första delen af träbackningen här var 
satt vertikalt istället för horizontalt, och var infattad 
emellan den främsta plåten af smidt jern, vch den an
dra plåten af gjutjern. Bultarne voro lika med dem 
uti tafl.orna .A1. 2 och 3. 

Således fanns i alla taflorna, förutom de vanli
ga fartygstimren, hvilka voro af särdeles svåra di
mensioner, ett lager af jern 22t (56c.m.), ett af trä 
omkring 29t (73c m.,7) med jernförbinclning, samt en 
dubbel jernplåt af lt,5 (3c.m.,s), det vill eäga, en 
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en sammanlagd tjocklek utaf jern och trä af tillsam
mans 4ft 4tm (11ll,33). 

Den 25 Oktober verkstäides skjutningen med IOt 
(25c m ,4) kanonen, emot den öfra hälften af tafl.an .il:?. 
1. Projektilen af gjutjern, hade vid anslagsögonblic
ket en hastighet af omkring 448 meter; den borrade 
ett hål omkring 20c.m. djupt, och sönderslogs i flera 
bitar, men tycktes, vid första påseendet hafva blott 
obetydligt skadat plåten: Dock spred sig så småning
om en i början knappast synbar spricka ut till kan
ten af plåten med ett karakteristiskt ljud. 

Det nästa skottet blef skjutet med den andra 1 Ots 
kanonen emot öf'ra hälften af tafl.an .,J!. 2. Anslags
hastigheten var ungefär 437 meter, hålets tljnp 27c 111·,5, 
och stöten åstadkom tvenne sprickor vid de vensti·a 
bulthålen, t~prickor som ej förstorades. 

Det 3:dje skottet, äfven skjutet med 1 Ots kanonen, 
var riktad t mot 1Iarrelsplåten på ncllra. hälften af taf
len .;W, 2. Projektilspetsen fJVarstadnade i hålet, och 
verkan af detta skott var i Jet allra närmaste lika 
med den eJ det föregående. Skottet träffade någo·t 
närmare de nedre bulthålen, och en spricka som hade 
sin början vid ett af dessa hålen, blef något mera 
märkbar än på Llen öfre plåten. 

Man sköt härefter en salva med tre kanoner på 
Schneiders plåt, men blott tvenne af dessa, den ena 
lOts kanonen och l t ts (2.3c.m.) kanonen åtlydde den elek
triska strömmen. Begge projektilerna träffade den 9fre 
delen af tafl.an, sömlerbröto det högra hörnet, och bort
sleta ett stort stycke deraf samt förstorade betydligt 
de första 'lprickorna. Nya sprickor blefvo äfven syn
liga, men ingen ny bit af plåten nedföll. 

Den 26 utstod Cammells-plåten på öfra hälften af 
tafian .~tl. 2, ett uylikt prof, i uet den emottog den 
samtidiga stöten från tvenne projektiler den ena af 
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1 Qt och den andra af 11 t . Denna sednaTe gick sönder 
lemnande qvar sin spets i plåten, samt åstadkom en 
spricka hvilken sträckte sig ända till plåtens kant. 
Den andra projektilen träffade en bult och jagade den 
ur sitt hål, dock utan att den nedföll inombords på 
fartyget. En mängd nitnaglar sprungo sönder, en tri
angelformig bit af plåten, som hade sin spets vid den 
träffade bulten, blef bortsliten, och hela plåten blef 
inskjuten omkring l t (2r.m ,5) uti trämassan. 

En sal va från samma tvenne kanoner affyrades 
härpå mot l\farrel's-plåten }Jå nedre tielen af taflan .M. 
2, in under det förra skot!:et. Den åstadkomna ver
kan var ungefär lika med den föregående: ett betyd
ligt stycke af plåten blef bortslitet, en bult inkörd, 
och en allvarsam spricka sträckte sig ifrån det ven
stra bulthålet i öf'versta raden ända till plåtens öfi.·a 
yta. Uet inre af elen sålunda sönderskjutna plåten 
hade ett kristalliskt utseende som tycktes tillkänna
gifva en hård och skör metall. 

Sedan dessa förberedande skjutningar blifvit verk
stälda, öfvergick man till 100-tons kanonen. Man bör
jade med att skjuta ett skott mot den delen af jord
vallen som syntes emellan tafl.oma. :Man vet att då 
pjesen en gång kommer på sin plats ombord, så blir 
den sidoriktad genom tornets vridning; här var det 
sjelfva pontonen, en 80 fots lång och 50 fots bred 
massa, som man, genom att hala på förtöjningstros
sarna, måste sätta i rörelse för att på ett tillfreds
ställande sätt rikta pjesen. Detta tillvägagående tog 
en viss tid i anspråk. Krutladdningen var omkring 
145 kil. och projektilen vägde 907 kil. Detonationen 
var ofantligt stark. Pontonen blef hårdt skakad, men 
dock ej på. ett för de ombord varande outhärdeligt 
sätt. Projektilen träffade precist den punkt hvarpå 
man riktat, den gick ej igenom vallen, men åstadkom 
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nedrasandet af betydliga jorclmassor, hvilka i fallet 
clrogo med sig jordsäckarue och skanskorgame som 
bildade vallbeklädnaden. 

Det nästföljande skottet blef skjutet med en laddning 
af 150 kil., samt riktad t på den del af Schneiders plåt 
som ännu icke hade blifvit rörd. Projektilen, slungad med 
en hastighet af 450 meter, motsvarade vid anslaget en 
lefvande kraft af 30150 fot-ton (ungefär 9300 meter-ton). 
Plåten sprang sönder i mångfaleliga bitar, hvaraf flera 
JJeclföllo till marken, och en betydlig mängd små frag
menter kastades omkring i alla riktningar. Hela taflan 
hade blifvit kastad mer än 20c.m. bakåt; uppblåsningar 
hade egt rum i dess inre, bultarvoro bortryckta,jernband 
omvriuna. på flera ställen, och betydliga bralmingar läto 
höra sig. Projektilen hade gått igenom plåten, inträngt 
22t (56c m.) i träbackningen h varest den staduat och 
sprungit sönder; spetsen hade ej förlorat sin form. 
Skeppssidan var, i motsats till hvad man hoppats och 
beräknat, ej genomborrad. Plåten hölls visserligen ej 
på sin plats af mer än några få bultar, men skottet 
var ej dödligt, och det fartyg som emottagit detsam
ma hade ännu utan fruktan kunnat navigera; några 
obetydliga läckor skulle möjligtvis yppat sig, men dessa 
hade nog utan stor svårighet kunnat täppas. }Ian 
ku1ll1e jemföra det med en-jernbeklädd riddare hvars 
rustning blifvit genomborrad, men som sjelf blifvit 
blott lindrigt sårad och som hade nog styrka qvar för 
att nedgöra sin fiende. 

Följande dag den 27 hade plåten Schneiders till
stånd ej förvärrats, och man afsköt 100 tons kanonen, 
under samma förhållanden som föregående dag, på en 
del af plåten Cammell som ännu ej mottaget något 
skott. }Ian hade i likhet med hvad som skett dagen 
förut, uppsatt en skärm af metalltrådar bakom taflan, 
för att uppmäta projektilens återstående hastighet i 
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händeh;e elen skulle genomtränga siclan. Efter skot
tets aflossancle visade sig en egendomlig syn för åskå
darne: halfva plåten var försvunnen och llagern syn
tes bakom taflan igenom en stor gapande öppning vill 
hvars fot hade hopat sig en massa jern- och träfrag
menter. En nästan cirkelrund bit af träbackningen 
ungefär 4 fot (lm,22) i diameter var inslagen och slun
gad flera fot bakåt; fartygets bordläggning, spant, 
]män och balkar allt var sönderslaget i bitar, och pro
jektilen eller dess återstående fragmenter hade, efter 
slutadt förstörelseverk djupt inträngt i jordvallen. 
Projektilen hade vid anslaget en hastighet af 450 me
ter, och elen bibehöll ännu, efter att hafva genomgått 
taflan en hastighet af 200 meter. Denna gång hade 
projektilen förhållit sig på ett sätt som besannade alla 
beräkningar, och hade nppfylt hvad kapten Noble vän· 
tat sig af densamma. 

Det nfistföljande skottet blef ånyo skjutit mot 
stålplåten, men gaf inga resultater: projektilen hade 
gått sönder, antingen inuti loppet, eller också emellan 
mynning€p1 och taflan. Det inre af loppet undersöktes 
af en karl som nedfirades deri förseeld med ett ljus, 
men han fann ingenting anmärknil1gsvärdt, och kanonen 
blef på nytt laddad samt riktad mot plåten 1\lfarrel, 
nedre delen af taflan .W. 2, under den nyligen genom· 
skjutna plåten Cammell. Efter en klickning som för· 
moclligen härrörde från ett feltag vid elen elektriska 
tråc~eJlS anbringande, blef strömmen återstälcl, och 
skottet brann af. Plåten7 dess backning, med ett onl, 
allt hvad som återstod af taflan var fullkomliO't för· 
stördt, och erbjöd blott en hög af trä- ochjerns~ycken 
af olika storlekar vägande ifrån 30 gr. ända till 100 
kil. J ordvallen sjelf illa åtgången, visade en stor brecl1e 
genom hvilken en hel anfallskolonn hade kunnat pas· 
sera. Profvet var afgörande: ett fartyg bepansradt 
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me~ taflan .Ai. 2 skulle, efter att hafva emottagit ett 
dyhkt skott, sjunkit inom några minuter. Projektilen 
hade en initialhastighet af 452 meter samt en lefvan
de kraft af 10000 meter-ton. 

JTramför ett sådant resultat, var allm~inna menin
gen hos åskådarne, att ett nytt skott skjutet mot taflan 
~ l skulle fullkomligt förstöm den redan på flern 
stallen spruckna stålplåten som betäckte denna tafla. 
Kanonen laddades på nytt med 150 kil. krut och en 
projektil vägande 907 kil. blef slungad mo~ taflan . . 
Plåten blef mycket illa åtgången, dess bnltar blefyo 
omvridna och många stålbitar kastades i alla riktnin
gar; projektilen hade fastnat i träbaclmino·en bonl

l~gg~in.ge~ var inb.ö~d, men projektilspetsen ~ar
1

ej syn
hg pa ms1dan. Imtralhastigheten och lefvande ];:raften 
voro de samma som för det föregåencle skottet. Taflan 
halle otvifvelaktigt lidit stor skada, men den hade dock 
~ö:·1~ått stoppa samma projektil som, med lika stor 
lmbalhastighet, hade gått igenom plåten af smidtjern, 
och som, efter att hafva fullgjort detta arbete, ännu 
hade en återstående hastighet af omkring 200 meter. 

Den 28 Oktober blefvo skjutningar verkstäida på 
taflorna ..W. 3 och 4; de hade till ändamål att jemföra 
mötståndsförmågan emellan tvenne plåtar skilda åt 
genom ett trälag, och en enkel plåt af samma tjock
lek som de begge andra tillsammans såsom i taflan 
.-~r;, 2. 

Man sköt först mot plåten Cammell, taflan .Ai 3, 
f..~h derefter mot plåten Marrel, taflan .;Ji. 4, med ett 
orsta skott med lOt kanonen, och derefter med 

en salva från lOt och 11 t kanonerna. Skotten 
v~:o fullkomligt väl riktade, men förmådde ej genom
tr~nga taflorna. Inträngningen var något djupare i 
platarne Cammell än i plåtarue Marrel; 33c m. i taflan 
.i11. 31 och 25c.m. i taflan ..W. 4, men denna sednare fick 
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en mängel sprickor. l båda fallen hade trtiffal'lle varit 
af allvarsam beskaffenhet, men iHgendera af dem hade 
dock varit dödlig för fartyget. Flåtame Marrel hiim
marle bättre projektilerna än plåtame Cammell, men 
de sömlcrslogos mera vid stöten. 

Det återstod att försöka 100-tons kanonen mot 
taAorna .A:%: 3 och 4 hvilka bå.cla voro bepansrade mecl 
dnbbla plåtar skilcla åt genom ett mellanlag af trä. 
Verlmn var lika afgöramle som den hade varit för 
Cammell's och lYiarrell's 22-tnms plåtar i taflan .itff. 2. 
Taflorna .l#. 3 och 4 erbjödo efter skjntningen samma 
gapande öppningar, och samma mängel af trä- och jern
fragmenter. Projektilerna hade, seelan cle sönderslagit 
taflorna, djupt inriingt i jordvallen i och rifvit ned be
tydliga jordmassor cler·ifrån. 

Sådana voro resnitatema af de i Spezia verkstäida 
profven: alla taflorna, med undantag af taflan .A:l. 1, 
hvilken, elmru svårt skadad, ännu stoll uppe, voro för
störda: stålet hade haft en afgjorcl fördel öfver det 
va.lsade jernet. 

Utan att göra anspråk på att här kunna utveckla 
alla följderna af cle nu beskrifna experimenterna, må 
man clock unelersöka några af dem hvilka redan nu 
temligen bestämdt utgå härur. Dessa experimenter 
hafva klarat en sedan länge omtvistad punkt, nemli
gen, stålets Mverlägsenhet framför jernet, att emotstå 
stötar. Det är sant att herr Sclmeicler's stål var af 
ypperlig beskaffenhet; plåtbitar afsönclrade uneler skjut· 
ningen ha.fva kunnat smidas, dragas till trådar samt 
mell framgång underkastas alla möjliga prof. Denna 
metall kostar nästan dubbelt så mycket som det smiJ.
da jernet, men priset kommer naturligtvis i andra rum
met ifall stålet är ogenomtdi.ngligt cler hvarest jernet 
genomskjntes, och om det stålklädda fartyget fortfar 
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att flyta, under det att det, som är klädt med jem, 
sjunker vid första skottet. 

Den italienska regeringen tyckes vara besluten frjr 
att hädanefter begagna stål i stället för jern, och att 
bepansra "DuUio'' med herr Schneider's plåtar. 

De erhållna resnltaterna gjorde ett liHigt m
tryck på de närvarande engelska åskådarne. De en
gelska ingeniörerna och artilleristerna hafva nemligen 
hittills alltid förutsatt att jernplåten, hvad motstånels
förmågan beträffar, var öfverlägsen stålplåten. För 
dem ansågs denna sak ej en gång vara öppen för dis
kussion: elen var ett slags axiom. De hafva h varken 
på deras fartyg eller i deras nya sjöfästningar försökt 
att använda stålplåtar. Experimenterna i Spezia sköla 
komma att starkt rubba deras tro i uen vägen. De 
skola bevisa dem att deras mäktigaste pansarfartyg 
"Dcvastation" och "Inflexible", mecl hvilka de smickra 
sig att kunna trotsa hela verldens artilleri, kunna in
om några minuter sänkas af ett encla skott från 100-
tons kanonen. 

Ett annat faktum som tydligen utgår från skjut
ningarne i Spezia, är värdet af denna 100-tons kanon; 
ett värde på hvilket många artillerister hade tviflat. 
Fabrikationen af denna kung bland kanoner (King ,r;ttn), 
som den blifvit döpt till i Italien, gör stor heder å.t 
Elswick's fabrik, äfvensom åt dessegare och ingeniörer. 
Den bekräftar på ett utmärkt sätt Armstrongska sy
stemets goda egenskaper och kapten Nobels beräknin
gar. På samma gång är manövrerandet af denna pjes 
en lysande tillämpning af M:r G. Rendels vackra ar
beten. Fyra man voro tillräckliga v.icl Spezia för att 
ladda och rikta pjesen. 

Denna 100 tons kanonens framgång anses också af 
anhängarne till mynnings-laddnings-kanonerna såsom ett 
mäktigt argument till fördel för detta syst m. Enligt 
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cleras åsigt försvinna fullkomligt de brister man före
brår t1etsamma, med afseende l_)å projektilens centre
ring samt pit träff.'läkerheten, genom att använda en Uit.

ring (gas cheek) af koppar fästacl pl1 bakre delen af 
projektilen; ett tillvägagåencle som lyekats mycket bra 
i Spezia. De påstå ytterligare att endast mynning::;
Jaddnings-kanonerna kunna hafva kammarstycket nog 
starkt för att tillåta dem att emottaga en laddning af 
150 kil. 

S~ikert fir att profvet är af stor betydenhet, men 
man biir dock akta sig att för hastigt clraga någon 
afgörani!e slutsats cleraf. Enligt all sannolikhet f:'\r· 
man inom kort se en bakladdningskanon af åtminsto
ne samma proportioner som 100-tons kanonen, utkom
ma från verkstädema i Essen, och erfarenheten blott 
kommer clå att afgöra emellan cle begge systemen. 

Hvilka blifva följclerna af de i Spezia företagna 
experimflnterna med hänsyn till elen strid som försig
gåt· emellan artilleriet och pansaret? Denna strid bör
jaclfl för tjugo år sedan under senare delen af Krim
kriget, elen 17 Oktober 1855, vid attacken af Kinbum, 
den har seelan dess fortgått oafbrntet, och den fortgår 
alltjemt. Om man går tillbaka till dess utgångspunkt 
och derifrån betraktar hvacl som nu försiggått i Italien, 
så häpnar man öfver de ofantliga framsteg som blif
vit gjorda å ömse sidor. Plåtarnes tjocklek hafva ifrån 
blott några centimeter, som de egde i början, tio
dnbblatf\. Projektilernas initialhastigheter hafva för
blifvit ungefär desamma, men, istället för kulan som 
år 1855 vägcle 25 kil., har man nu en granat af 1000 
kil., och kanoner hvars kaliber var 19 c.m. och som 
VägJe 41/l tons, är ersatt meu en kanon Yägande 100 
tons, och som har en inre diameter af 43 c.m. Det 
sista steget är i synnerhet ofantligt, ty man har i 

12 
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sjelfva verket med ett enda språng hoppat ifran 35 till 
100 tons kanoner. 

Af experimenterna i Spezia kunna vigtiga slut
satser ch·agas hvad sjöartilleriet och fartygskonstruk
tionen beträffar. Man ser deraf med hvilken lätthet 
äfven de tjockaste bepansringar man hittill s användt, 
kunna genomskjntas; och tydligt är, att om äfven 
stålplåtarne kunna motstå de första skotten, så blifva 
nog äfven de i sin tur snart förstörda. Dessa resni
tater skola gifva ett nytt lif åt den i Frankrike och 
isynnerhet i England redan ganska talrika skola af 
sjömän, som begära, att man skall mer eller mindre 
up1Jgifva bepansringen, och i ställ et skaffa sig mycket 
snabbgående fartyg med stor manöverfärdighet, samt 
bestyckacle med tre eller fyra mycket svåra kanoner; 
men om man å en annan sida betänker att skottens 
antal under en sjödrabbning, blifva, i följd af kanoner
nas dimensioner, ganska få, och att ett eller två skott 
förmollligen blifva tillräckliga att afgöra ett fartygs 
öcle, så måste man häpna öfver de fördelar det fartyg 
skall erbjuda som kan motstå. dessa första skotten, och 
sjelft umler ticlen afskjnta välLliga sådana. 

Dylika betraktelser, lwilka fullkomligt besannats 
af de ofvan beskrifna experimenterna, hafva bestämt 
Italien för att taga ett stort steg i den kostbara vä
gen af anskaffandet utaf svåra pansarfartyg med de
ras artilleri. Amiral Saint-Bon, och hans efterträdare 
amiral Brin, båda biträdda af direktören för flottam; 
artilleri kapten Albini, hafva s~lrdeles djerft inträdt 
på. denna väg, och deras ansträngningar hafva kriints 
med framgång. "Dttilio", h vilken redan löpt af sta
peln, väntar blott sin stålrustning och sina begge torn 
hvartdera försedt med tvenne 100 tons l;:anon e~~. Dess 
stridskamrat "Da.nc1olo", byggd efter samma grun
der, skall lemna stapeln i Juli lt\77, och Italien kom-
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mer d.å att med. rätta kunna shyta utaf, att eg~t verl
clens tvenne mäktigaste pansarfartyg. I fall dessa far
tyg äfven ega de nautiska egenskaper som erfordrafl 
för att göra fart och manövrera mecl Hitthet, så kom
ma de att blifva tvenne förskräckli~a krigsmas.kiner 
för en fiendtlig flotta. 

Skall denna strid emellan artilleriet och pansaret 
li:inge fortgå, och i så fall, hos hvilkemlera af de begge 
rivalerna kommer elen framtida segern att stad n a? Den 
märkliga motståndsförmågan hos stålplåtarna från 
Creusot, kommer att uneler ännu någon till underh/Ula 
hoppet hos anht-ingame af tjocka bepansringar. Men 
säkert är dock, att ju större dimensioner och tyngd 
man gifver pansaret, clesto mera komma fartygens 
hufvuclegenskaper, och synnerligast dess rörlighet att 
lida häraf, och desto närmare kommer man tlen grii1~s 
som ej kan öfverskridas. J'\ien om man å andra sidan 
betraktar hvad som här ofvan blifvit sagclt om 100 
tons kanonen, så ser man, att om skeppsbyggarne be
gränsas i sina försök, så hafva artilleristerna framför 
sig, ett snart sagclt oändligt fält för sina framsteg. 
Hvacl för plåt man än vill uppsätta, så kommer dock 
allticl artilleriet, att utan svårighet göra en kanon som 
splittrar elen i stycken. Man kan således i dag med 
säkerhet säga, att ifall striclen kommer att fortfara, 
hvilket är troligt, så blir dock alltid sista ordet hos 
kanonen. 
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38-ton kanonbåtarna Gamma och Delta. *) 

För omkring 10 år sedan gaf M:r George Rendel, 

nu väl känd i samband med hydrauliskt artilleri, först 

iden till ett fartyg, i hvilket kanonen skulle vara allt. 

Detta var Staunch-typen, af hvilka det finnes om

kring 30 i engelf.;lm flottan. Dessa små fartyg föra en 

svår kanon, som kan genomtränga ett ganska tjockt 

pansar, och hafva sitt enda skydd i sin litenhet och 

sitt grundgående. Ett du::::sin af dem kunna frambringas 

för samma kostnau :::;om en enda pansarfregatt och på 
1/s af tiden, och som de kunna hållas på slip, tills man 

har behof af dem, är kostnaden för deras underhållande 

rmga. 
Sedan man nu i Elswick frambringat en förstorad 

Staunch-typ, f<ir att följa med det nyare artilleriets 

framsteg, har intresset åter valmat för denna cert far

tyg, och då enligt min tanke denna kanonbåtscert utan 

tvifvel skull e kunna blifva en kraftig faktor äfveu i vår 

sjöförsvarsmateriel, och det ej skulle öfverstiga våra 

krafler i ekonomiskt afseende att deraf förskaffa oss 

ett antal , skall nu i korthet tlerför redogöras. 
För två år seelan förelatle Elswiek-firman Amirali

t etet ritningar till en Stannch-bitt som skulle föra en 

38-ton kanon. Ritningarne gillades, men af financiela 

skäl såsom det hette, och derför att man måste använ

da alla anslagna medel på kraftigare fartyg , ville man 

eJ bygga några. 

''') Anfl>l'ancle i Kongl. Öl'l og, maunn -Silll:lkapet deu 21Mara 1877 

~t f kaptenen G. Ulff. 
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Vill denna tidpunkt bö1~jade också Japan att vilja förse 

sig med pansarfartyg oeh vände ~;i g i detta afseemle till 

:NI:r Reed, som åt dem konstruerade åtskilliga fartyg 

h vilka skulle armeras med Kruppska kanoner, ochansågos 

ganska lämpliga, i händelse af behof, att göra fiendt

liga exkursioner på chinesiska kusten. Detta gaf an

ledningen till, att chinesiska regeringen genom sina 

agenter i England vände sig till Armstrong för att få 

en materiel, som för deras farvatten hirnplig, kunde 

afvärja möjliga, fiemltliga angrepp. I Juni månad för

lidet år levererades de första båtarne Alf'a och B eta, 

hvardera bestyckade med en 26 1
/ 2 ton kanon, och fmm

kornrrl.o efter en i allo lycklig resa till Tientsin, och 

de 2:ne nu fullbordade, Gamnut oeh Delta, af något 

större dimensioner, samt armerade med en 38-ton ka

non hafva nu lyckligt undergått sin "trial-trip '' och 

uneler befäl af engelska officerare afgått till China. 

"Chinesiska kejsardömet blir bekant med grekiska 

aHabetet uneler ganska egendomliga omständigheter" 

säger Times, och det är miirkv~ircligt att nu, uneler cle 

stora marinernas oaflåtliga ä±ian att öfverbjucla hvar

andra i kanoner af oerhörda dimensioner, finna, att 

China f. n. har den kraftigaste kanon monterad i far

tyg. Detta försprång kommer naturligtvis ej att räc

ka länge, ty Inflexible och Dnilio med 80- och 100-tons 

kanoner nalkas nu sin fullbordan, men hvem skulle 

hafva trott detta om China för några år sodan? 

Det har blifvit sagdt, att dessa fartyg voro allde

les för små för att göra en så lång resa som till China 

med s~ikerhet. .Men de 2:no första båtarne af denna 

typ, lltl eng. fot 6 tum h'Lnga och 27 fot breda, med ett 

djupgående af 7 1 /~ fot och ett Lleplacement af 319 

tons, förde sina monster-kanoner med alla förråd i 

bästa ti llståncl från Tyne-fiollen till T i en tsin. 
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De 2:ne sista båtarue Gamma och Delta äro 126 
fot långa, 120 fot mellan perpem1ildarna, breclc130 fot, 
djupgående 8 fot; deplacement 400 tons. Likt alla 
stauneh-båtar ha de 2 propellrar, drifna af, af hvaran
dra oberoende, maskiner med en indikerad hästkraft af 
270. Deras fart har vid profturen visat sig vara circa 9'/, 
knop. De medföra 50 projektiler, vägande 800. 'fE med 
motsvarande antal laddningar af 100 och 130 'il, 2 
st. 12-pun dig a kanoner och en Gatling-mitraljös, samt 50 
tons kol. 

Besättningen för passagen till China är 28 man. 
Tripod-master begagnas och äro fartygen skonerttack
lade. Maskinerna äro, trots det ringa djupgåendet, 
uneler vattenlinien äfvensom ammunitionen. Pannorna 
äro runda och så placerade, att de kunna undersökas 
underifrån; de sticka 18 tum öfver vattenlinien, men 
hafva de ett ökadt skydel i kolen, som äro stufvacle i 
koliJoxar både vå förkant och på siclan om pan
norna. 

Kanonen, som naturligtvis är det väsencltligaste 
i båten, skjuter 800 'fE projektil mecl full laddning af 
100 'il, och mec1 "battering charge a 130 fl och var istånd, 
såsom blef visallt i Shoeblll'yness sistlidne Oktober, 
att genomtränga 19 1

/ 2 tum pansar, beståencle af 3 st. 
ö 1 f l tu m s plåtar me el 1 O tum teak emellan en s. k. 
11 saml w ich a target. 

Den är icke monterad i lavett och kursär såsom 
vanliga kanoner, utan ligger emellan 2:ne jernbalkar, 
hvilka äro fastbultade i däck nära bogen och i farty
gets längd-riktning. På öfre ytan af dessa balkar gå 
kanonens tappar, inpassade i metallager, fram och till· 
baka. Sålunda ligger kanonen nära däck, hvarigenom 
den är mindre utsatt och fartygets öfvertyngd min
skad, under det att kanonen är utmärkt väl fön;äkrad 
mot verkan af häftig sjögång. På innersiclan af bal-
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karne äro 2 paraHela stänger, hvars bakre ändar äro 
fästade till kanonens kammare genom en ring rund 
densamma, under det att fr~Lmre änclame hvila på huf
vudet af 2:ne hydrauliska kolfvar, som genom vertikal 
rörelse kunna elevera eller clumpa kanonen, utan att 
vara beroende af eller hindra rekylen. 

Kanonens handterande på lavetten verkställes på 
följande sätt. Fyra rörelser äro nödväneliga nemligen: 

l:o sätta kanonen till bords, 
2:o hala in elen till den ställning, hvari elen skall 

laddas. 
3:o elevera 
4:o dumpa 

på nära håll. 

mynmngen, 
cl:o för laddning eller skjutning 

Tillbordsättning och inhalning åstadkommes genom 
två hydrauliska cylindrar, en på hvarje af de två 
kanon-um1erlagen och med pistonstänger, fästade till 
sjelfva tappöfverfallen och derför istånd att föra kano
nen ut och in. Mynningens elevation eller depression 
för kanonens riktning är enelast påkallad, då kanonen 
är satt till bords, och i denna ställning hvilar kano
nens kammare på sidostängema, der dessa uppbäras 
af cle vertikala hydrauliska kolfvarne. Det är derföre 
enelast nödvändigt att höja eller sänka kolfvarne, för 
att höja eller sänka kammaren och derigenom erhålla 
nödig elevation eller depression. 

Kanonen riktas em1ast mecl fartyget, som har 2 pro
pellrar och derjemte hydraulisk styrinrättning, som är 
öfverlägset styrning mecl ångkraft, derföre att vatten
kraft icke är elastisk såsom ångan, utan håller roret 
som i ett skrnfstäd i hvilken ställning som helst. 

Vid jemförelse mellan nutidens komplicerade la
vetter med alla kugghjul, kettingar och häfarmar, 
måste man förvånas öfver enkelheten i denna meka· 
nism. 
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Laddnin()' sker genom en hvclraulisk sättare-kolf. 
o d 

:i\[ynningen dumpas och i denna ställning framföres på 

rails en liten vagn med projektil och kanlus framför 

mynningen. Ett handtag röres och fram springer 

viskaren med en hastig röreLse in i loppet af kanonen 

samt uneler detta arbete af sig sjelf spolar det inre af 

kammaren med en vattenstråle, h varefter kanlus och kula 

införas metl en rörelse af sättaren. Kanonbåtens back 

~ir glac-isformacl, och under detta däck leeler den hy

drauliska kolfven. Skulle denna komma i olag, kan 

man ladda för hand på däck. 
Vicl skjutningen med 100-ton kanonen i Spezzia, 

som var insta1lerad i en tlylik lavett, som den här om
nämnda, laLldatle man en gång på försök för hand, och 

behöftle för Llenna operation 30 man och ganska Jå11g 

tid. Hydt'an1iken behantllar hvarje motståncl meLl sam

ma lätthet. Om projektilen v~iger 1000 'fl. eller 10000 'Il, 

synes ingen skillnad i hittheten af utföramlet. 
Den hyclrauliska kraften, som erfordras fö1· alla 

dessa operationer frambringas af en liten pumpma:;kin, 

till hvilken ånga pftsläppes från ångpannan, då kanonen 

skall hamlteras. 
Detta sätter tlen lilla maskinen i rörelse att pum

pa vatten från en liten cistem tmLler densamma till

baka i cistemen igen genom ventiler, belastacte till 

ett tryck, som öfvergår Llet som fordras för uå,gon af 

de operationer, som behöfvas för att röra kanonen. 
Så snart hamltaget röres, genom hvilket kanonen 

eller s~Lttm·en skall föras in eller ut, eller mynningen 

höjas eller sänkas, ilar maskinen genast på med full 

hastighet, men om stopp göres, återtagm· maskinen 

genast sin långsamma gång och ringa konsumtion af 
ånga. 

Sålunda kan befällmfvaren på. ett af dessa små 

obetydliga fartyg, der han står tätt bakom kanonen, 
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innanför ett för gevärseld sl.:yddaclt skott, och med en 

fullkomlig öfverblick, genom att helt enkelt röra 3 

eller 4 handtag, kontrollera alla fartygets och kano

nens rörelser, aldeles ensam, tyst och utan minsta an
strängning, brådska eller "excitement". 

Dessa kanonbåtar böra uppträda i antal, och om 

man tänker sig t. ex. sex af dem i strid med en enda 

pansarfregatt, byggd för dubbelt så stor lwstnacl och 

med dubbelt sol stor besi:Lttning, huru ställer sig då 
frågan: hvilken har mesta chancen att af gå med 
segern? 

J o, h varje skott från kanonbåtarue skulle riktas 

på fiendens stora, och titt träffade, skrof då fienden 

deremot måste om möjligt fördela sitt svar på flera 
hå,ll och på små fö1·emål, och under det att en kanon

båt kunde sänka eller förstöra fienden med ett lyck

ligt skott, tarfvar det minst 6 skott för att förstöra 
kanonbåtame. 

Häri ligger deras enda styrka, att nemligen vara 
små och genom sitt antal tvinga fienden att fördela 
sina krafter, och om en eller annan går förlorad är 

c , 

dock allt ej satt på ett kort, utan förlusten blir reuu· 
cerad till måttliga proportioner. 

"Låt det en gång blifva klart", säger ''Times", 
ur hvilken dessa uppgifter hufvudsaldigast äro hem

tade, "att clet är mera än sannolikt att ett fartyg , . , 
som har kostat 1

/ 2 million L. sterling och derntöfver, med 

en besättning af 6 a 700 man, kan sänkas i en sjö

drabbning, om träffad af en encla granat eller mina, 

och den frågan framställer sig: Ar det klokt att kon

centrera en så, stor clel af ens styrka i ett fartyg? 

Borcle icke fördelning, i stället för koncentrering vara 

målet för marin-ingeniörens och sjö-officerens sträfvan
den "? Skyttelinie och spridel ordning äro ju elen nu an

tagna taktiken till lands för att möta precisionskano-
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nerna, borde det ej vara någon öfv~rensstämmelse mel

lan sjötaktiJwn och krigföringen till lanels? H vad 
skulle det blifva af nutidens armeer, om en enda pro

jektil kunde förstöra en brigad? Några pansarfartyg 

äro starkare än anclra, men alla äro svaga emot ka

nonen torr1edon och rammen. De äro starka i attac-
' . 

k en, svaga i att stå emot en liclen skada, och l. en 

sjödrabbning som i ett parti schack, skall segern till
höra den makt, -som lcan förlora största antalet fartyg, 

och ändå bringa fram en kraftig reserv, utan att be

höfva vänta 2 ~L 3 år för att bygga dem. Skicklighet 

och sinnosnärvaro i handterandet af örlogsfartyg skola 

fortfarande blifva af största värde, men projektilernas 
rigtning kommer att spela en än vigtigare role i fram

tiden än hitintills. 
Få personer hafva till fullo uppskattat den oer

hörda effekten af en 12 1 /~ tums granat, som tränger . 
igenom en pansarsida och exploderar inuti ett :pansar

fartyg, och ännu färre veta, hvilken förödelse en tor

peclo ska.ll åstadkomma underifrån. J u större effekten 

af en enda projektil, ju mer bjucler klokheten att min
ska den förlust den kan förorsaka, och dessa nya lm

nonbåtar kunna vara en fingervisning, ehuru icke en 

uteslutande modell, för hvarje lanels marinkonstruk

törer(i. 
Vid profturen utanför Newcastle sköts med kano

nen ett par skott, det ena mecl100 'll:s laddning 800 'fl s 

projektil, hvarvicl kanonen blott hade 3 fot rekyl; det 

andra med 130 'fl :s eller högsta ladcu1ing, g af 5 fots 

rekyl. 
De 2:ne kanonbåtarne, som nu afgått till China, 

stå umler befäl af 2:ne Commanclers i engelska flot

tan, Ching och Lang. Ching-Lang betyder på Chine

siska 11 smooth watersu, lugn sjö, ett lyckligt omen för 

den långa färden. 
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Det intresse, som dessa kanonbåtar väckt i Eng

land, och af hvilket hvar och en som intresserar sig 
för sjövapnets utveckling, cler det får det mekaniska 

snillet till hjelp, måste bemäktigas, hoppas jag äfven 
måtte sprida sig till våra farvatten. 

Så länge pansarn, i striden om öfvervählet dukar 
' uneler för kanonen, och allt flera röster höJ' as som . ' 

draga dess nytta i tvifvelsmål, menande att otillräck-

ligt pansar är sämre ~in intet, synes mig, att vår ma· 

teriel, skulle bQtyclligt höjas i försvarskraft af ett an

tal dylika kraftiga, om än opansrade, kanonbåtar af 

nyaste typ, som på många ställen af vår kust kunde 

finna användande, och som, mecl sina oerhörda pjeser, 

f. n. absolut skjuta genom hvarje pansarsicla, som fly
ter på vattnet. 



188 

Torped-Experimenter 
vid J{ey West, FLA. 

Mars 1874. *) 

Förenta staternas fartyg" TVabash", 

flaggskepp, nordatlantiska statio
nen, Key W est c1. 9 Mars 1874. 

Sir. Jag har den äran att härmed öfverlemna en 
rapport af lö,itnant R. B. Bradford rörande Hottans 
torped-öfningar i Floritlabugten. 

Hans sluLo1mlömen öfver stängernas beskaffenhet 
och metoden för deras placeranue, tänker jag redan 
kommit till Ecler kännedom. 

Öfningarne hafva varit ytterst intressanta, och 
skula, som jag hoppas, tillsammans metl de som nu pågå 
under en komite bestående af kapten Simpson, com-

'") TUl Re(lalrtionen ctf X 'ldsk1•lft i S,jöviisen(let. 

Lifligt cifvortygad om torped-vHEendels stora vigt och betydel~e 
för Hirsvaret af våra kuster, samt i den ftirhoppning att detsamma 
inom en Pj alltfur afHigsen fi'amtid sbl! komma att utgöra ett af 
våra. kraftigaste medel mot ficndtliga flottors intriingande i vi\ra hauwar 
och innanl'Vr våra sldr, anhåller jag clet platsm:\tle, omm<ijligt i 'l'id
skrifteus hlirniisl utkommande hlifte, bcre,lns för medfuljaude öfver
sliUning af tvenne rapporter riirandc lorped-experimenter utförda i 
Förenta Staternas eskader år 1874. 

Visserligen hafva trenne år furflutit sedan dPssa experimcnlcr 
utf,,rdes - men de tvenne rapporterna innehålla dock åtskillig erfa 
renhet rörande stångtorpeders nnor(1ni-ng och anv;indning från fnrtyg, 
och hvilken erfarenhet torde lmnua vara af nytta att inhemta för 
den händelse at t vitra egna krigsfartyg skulle - silsom ett til!Hgg till 
dm·as öfri~a förstörelsemedel - blifv:. försedda med stångtorpcder. 

Med utmlirkt lltigaktning 
G. ctf Tt·olle. 
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nutn!ler Ramsay och löjtnant Braclford, jemte försöken 
med Harvey's bogsermina och affyrandet af det van
liga slaget af torpeder från barkasser nu uneler apte
ring, och hvilka öfningar skola ega rum nästa vecka, 
sätta många officerare af flottan i tillfälle att tänka 
öfver !letta ämne, och att möjligen åstadkomma för
bättringar i utrustningsmetoderna för torpeder. Våra 
öfuingar här med torpeder hafva, som jag tror, bidra
git mycket att borttaga fruktan för möjligen inträf
fan!le skada af det fartyg som använder dem, en fruk
tan som varit mycket utbredd och som endast öfning 
kan borttaga. I !lag börjar vår målskjutning med 
grofva kanoner, på 600 och 1000 yards afstå.nd. 

Jag förblifver, Sir, med all högaktning 
Eder lydige tjenar·e 

A. l, tHll o w (~nse, Rea1· Admir-al U. S. N. 

kommenderande Förenta Staternas flotta 
vid Nonlatlantis/ra staNonen. 

Honontble George M. Robeson, 
Sec1·etary of the Navy, fVasMn,gton, D. C. 

Rapport 
öfver 

Torped-öfniugarne i Nordatlantiska ftot.tnu 
R. B . Bradf'ord, löjtnant 1: Förenta staternas flotta. 

Sir. 

Förenta staternas flaggskepp 
'· fVabash'', Key \V est, Florida 
den 9 Mars 1874. 

Till åtlydnad af Eder order af den 26 Februari 
1874, har jag den äran att öfverlemna följande rap
port öfver den under Edert befäl varande flottans tor
ped-öfningar i FJorida-bugten den 25 Februari 1874. 
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Målet mot hvilket torpederna användes var sam· 

mansatt af 78 tunnor, försäkrade till ett lätt ramverk 

af trä, och ordnade i trenne lag. Det öfra laget inne

höll fyrtio (tio i längd och fyra i brecld); det andra 

tjugofyra (åtta i längd och tre i bredd); och det treclje 

fjorton (sju i längd och två i bredd). Hålen i kärlen uti 

de två understa lagen lemnades öppna, så att kärlen 

kunde fyllas af vattnet, och det djup hvartill målet 

kunde sjunka var högst 4 1
/ 2 feet. Som torpedernavoro 

anordnade att komma 12 feet under vattenytan, lem

nande således en vattenmassa af 71
/ 2 feet mellan sig 

och målet, blef flotten, som hade mycket ringa tyngd 

och följaktligen ringa motståndskraft, fullkomligt olämp

lig såsom ett torpeclmål, och tjenade endast till aU 

angifva det ställe hvarest torpederna skulle affyras. 

(Artilleri-byrån hade afsatt en summa penningai· för 

att uppköpa kasserade fartygsskrof i änclamål att an

vändas som mål vid torped-öfningarne, men inga blefvo 

upphandlade). 
Målet kastades loss att drifva för sig sjelf, och 

fartygen nalkades i öppen kolonnordning. "Wabash", 

ledare, med de andra fartygen följande i den uppgif

na ordningen: "Congress", "l'icondc1·oga", "Gananrlaigua", 

"Ossipee", Colontclo". "Brooklyn"," Wachttsett", "!{ansas", 

"Lancaster", "Franklin", "Alaska", "Shenancloah" och 

"FMttme". Fartygens fart var från (yra till fem knop, 

undantagande "Franklin" som gjorde två till tre knop 

och "FM·tune" som gjorde omkring tio. Vinden var 

mycket laber och sjön stilla utan dyning. 

Alla fartygen hacle sina torpedstänger utsatte om 

styrbord och riktade tvärs ut eller nära tvärs, samt 

stöttade af gajar och toppläntor. 
"Wabash {( hade utsatt tre stänger med torpeder, 

en midt för hvarje mast. Den förligaste stången ut

gjordes af vaterbommen med en annan bom surrad till 

... 
Hl l 

densamma och utskjutande omkring 8 feet utanför dess 

yttre ända, i afsigt att förekomma vaterbommens ska

dande. Tillsammans blef stången 71 feet lång och 

torpeden kom på ett afstånd af 65 feet rätt ut från 

fartygssidan. De andra två stängerna förenades mecl 

fartygssiclan medelst bultar af l och 1/ 4 inch jem, af 

Jwilka elen ena ingick i fartygssiclan och den andra 

i stångens inre ända som var skyddad af ett jernband. 

Det må här omnämnas att detta sätt för stängernas 

förening med fartygssidan är alldeles för klent och 

otillräckligt för att uppbära en stång af någon betyd

ligare tyngd och längel under det elen bogseras i vatt

net. Stången vid stormasten var 61 feet lång och hade 

ursprungligen varit en storöfverläsegelsspira ; torpe

den var 56 feet från fartygssidan. Den aktra stftu

gen var en grof granspira 44 feet lång och 8 inches i 

diameter; cless torped kom på ett afstånd af 42 feet 

från fartygssidan. Den mellersta stången var fästad 

till fartyget så högt som 17 feet öfver vattnet, under 

det den aktra var endast fem feet öfver detsamma. 

Torpederna voro af den äldre konstruktionen, gjorda 

af galvaniseradt smidesjern med bottnar af gjutjern. 

Den förligaste torperlen innehöll 110 ponncls krut, den 

mellersta 113, och elen aktra 77. De voro alla sur

rade direkte till stängerna. Leclningstråclen som an

vändes var af den äldsta sorten el. v. s. "Beanlslec", 

med kautschukisolering. TorpeLlerna alfyrarles medelst 

voltas batteri, dervid användande enjorclledning (earth 

circuit). I afsigt att pröfva stängerna, gajarne etc. , 

· samt för att erfara hvad verkan de skulle utöfva på 

fartygens manövrerande, blefvo stängerna neJsänkta i 

vattnet vid omkring en mils af.'3tåml från målet. stän

gerna riktades något förom tvärs, och elen förligaste, 

som var lång och tung, behöfde ej någon extra tyngd 

för_ att hållas umler vattnetj elen mellersta behöfcle 
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omkring 100 pounds och llen aktra åtminstone 250, eme• 
dan den var fästad så lågt ner på fart-ygssidan att 
nära nog hela stången var unrler vattnet. 

Vi<l ankomsten till målet exploderacle ej den flir
sta, ej heller den andra torpeden, men den tred.ie ex
ploderarle i det rätta \igon blicket. Alla torpeclerna 
hade blifvit unrlersökta då de necls1inldes i vattnet och 
befunna i ordning samt un<lC'rscilmingsbatteriet afkopp
lades. Vid undersökningen af de två första torpederna 
befanns att jordplåtarue hade bli.fvit osäkert fästa<le 
samt afslitna genom vattnets tryck, Den förligaste 
torpeden hade äfven lossnat från sin surrning, så att 
den blott fasthängde vicl yttre bomändan, hvarigenom 
frestning uppstod på ledningstråden så att den sönder
slets. Detta skulle af undersökningsbatteriet hafva 
blifvit angifvit, men som surrningarne voro gjorda af 
pålitligt folk, särskild t tillsagda om att säkert pålägga 
dem, kunde man ej förutse cl~nna hänclelse. Bårla st,än
gerna intogos ombord och skadorna reparerarles inom 
några få minuter. Då man nalkades målet fr.ir andm 
gången, undersc.iktes torperlerna intill sista ögonblicket 
och lle explodera<le äfven ordentligt. Vid alla tre ex
plosionerna kastades en vattenpelare så högt som till 
märsarne och man förnam en stark skakning ombord, 
ehuru ingen skada inträffaue. Vill de tre explosionerna 
blefvo stängerna afbrutna från fyra till sju feet från 
de yttre ändarne, och en af de mellersta stängernas 
bultar afbröts i följd af stångens tryckning inåt. Att ej 
de två torpederna explouerade första gången man nal
kades målet kom sig af en händelse, hvilken antagli
gen ej mera skall inträffa mecl den numera förvärf
vade erfarenheten, och som ej skulle hafva inträffat 
om elen nya sortens ledningstråd hade b1ifvit använd, 
och om stängerna ej hade blifvit nedsänkta i vattnet 
tidigare än en kort stund förrfin man uppl1ann målet, 

paz 
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och h vilket var fallet med de andra fartygen i flottan. 
Operatören a±fyrade torpedema från . posttrallet vi u 
styrbords gångbord. J ag har beskl·ifvit anordningen 
på "vVabash" särskild t, emedan denna anordning nä
stan helt och och hållet är konstruerad vid torpedsta
tionen och erhållen dm·ifrån. 

"Congress" använde till torpedstång sin vaterbom 
stöttad af_ en extra gaj. Hennes torped var 75-pnndig, 
af det gamla slaget, och gjord af smidesjern, såsom redan 
förut blifvit omnämnd t. Den var fästad vicl stången me· 
<lelst tvenne båtbommar, hvilka voro surrade på hvardera 
sillan af torpeclen och derefter till torpeclstången. Båtbom
marue sträckte sig omkring sex feet ntanför stångens 
yttre ända. Torpeden var neJsänkt 12 feet i vattnet, 
och kom på 45 feets afståncl från fartygssidan. Den 
atfyrades medelst "Farmer's" dynamo-elektriska ma
skin, det större slaget. Ej någon skada förorsakades 
af explosionen, umlantagancles att vaterbommens ögle
bult blef något böjd. Kapten Rhind's åsigt är, att en 
vaterbom mycket väl lämpar sig till användning som 
torpeclstång, utom clå man vill a±i~yra torpeden rätt 
förut. 

"1'iconcleroga" använcle till torpedstång sin vaterbom, 
men som elen var väl kort så surrades vid densamma 
en stor-öfverläsegelsspira, som man hade i reserv) och 
som sträckte sig till halfva sin längd utanför yttre 
bomändan ; de bil(lacle tillsammans en 50 feet lång 
stång. Förutom vaterbommens vanliga gajar använ· 
des extra sådana fästade omkring halfvägs mellan de 
båda bommames yttre ändar. Detta är ett utmärkt 
sätt, emedan det förekommer till en stor del stångens 
vibration. Det skulle vara fördelaktigt för alla långa 
stänger att hafva två eller tre törgajar. "1'iconcle1·o
gas" hela torpedutrustning var sådan som elen nu le· 
vereras från torpedstationen. Hon hade en 1.00-pun· 

l ~ 
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dig gjutjemstorped, förenad med bommen medelst en 
ihålig arm schlan som den nn för dyliH ändamiU till

verkas. Som jag kommer att åtskilliga gånger niimna 
denna metod för snrrningen af torpedarmen till tor
pedstången, så meddelas här en teckning öfver den
samma och sådan elen anvfimles ombord i "Ticonderoga" 

(Planch IV). Vid aB-:yringsögonblicket var torpellen 
nedsänkt 12 feet under vattenytan och på 44 feets af

Rtåncl vinkelrätt från fartygssi~lan. Ingen olägenhet 
erfor man med någan del af torpedutrustningen. Ex. 
plosionen egde rnm i det rätta ögonblicket. En stark 
stöt klindes ombord och kapten Ba;-rett förmodade att 
två eller tre knän å trossdäck hade blifvit något rub
bade. Diicket öfversköljdes af vatten . Det är min 
åsigt att en 100-pundig torped ej skulle hafva skadat 
ett fartyg på 4<1 feets af.c;tånd, då den förra var ned
sänkt uneler vattenytan enelast 12 feet. 

"Cananclaiguas'' stång var af gran, 44 feet lftng, 
och anordnad på det Slitt som rm användes vid varf
ven d. v. s. med ej blott klam och länk i fartygssirlan 
3 feet öfver vattenlinien, utan äfven med bnlt i >;tån
gem; ime ända. Hela hennes torpellntrnstning är Rå.

dan (len numera ntlemnas vid torpeustationen. Första 
gången som fartyget nalkalles målet, blef torpedarmen 
afbrnten så snart som torpeden och stången nedsänk

tes i vattnet, och torperlen råkade i drift. Dock hölls 
den qvar af den starka surrningen och torpeden ber
galles. Att torpedarmen afbröts var ej mera än hvarl 
man kunde hafva viintat sig med det siitt på h vilket den 
var surrad till stå.ngen. Planch V visar hurusom tor
pedarmen var snrracl. 

På. planch IV ser man att den yttre ändan af tor
peuarmen är i samma plan med stångens yttre ända, 
och föt·sedd med säkra surrningar om kring hy !san, 

men på planch V ser man att llen 1'm·e delen af hyl-

salt är öfverens mecl stångeus yttre ända, lemnande 
större delen af hylsan utan nitgot stöd. Sedan armen 

blifvit afbmten inhalades torpeden medelst lednings
trådarue och surrades till en mindre st<'tng som åter

igen surrades till torpeclstången. St&ngen ners~inktes 
med tillhjelp af en 330 poumls tyngd samt sjönk utan 
svårighet. Denna betydliga tyngcl behöfves nä r stån

gen är af mera flytbart trä, och fiLstad vid sl-:eppssi
dan enelast 3 feet öfver vattenlinien. Kapten L o1c1·y 

säger i sin rapport, att som han var nödsakad att öka 
fartygets fart till sex knop , för att knuua intaga sin 

plats straxt före ankomsten till målet, si.t höjrle sig 
stången, så att torpeden kom endast 7 feet under Yatt

net, och i detta läge a:ffvrades den. Ino·on UJ11Wift 
~ . o o 

finnes huruvida stången var brassad förliot eller CJ· · 
b • ' 

men det är min öfvertygelse att om den det hade Ya-
rit, t. ex. omkring 2 st l'eek, så skulle ej st<lngen lwfnt 

kommit upp mot vattenytan vid en ökning af farten. 
En följd af att djupet minskades till 7 feet var, att 
3 stycken af torpeden nedföllo omiJorcl, af hvilka ett 
vägde två pounds. Torpeden innehölllOO pounds krut. 
och var omkring 42 feet från fartyget. Stöten af ex
plosionen va~· fruktansvärd, men ingen annan skada 
inträffade än att stångändan blef afbrnten. Dock är 

det fara att man kan träffas af bitar från ],ärlet clå 
torpeden, beroencle på dess storlek, är necls[inkt mindre 
än tio eller tolf feet. 

. "Ossipee's" torpeclst~tng äro af ek, och 44 feet lång. 
Hela hennes torpedutrustning är af den sednaste mo
dellen. Den första torpeden hade hylsan nästan helt 

och hållet utanför stångens iinda, lik~om händelsen var 
mecl "Cananclaigna". Sl fort som torpeden nedsänktes 
i vattnet afoo:öts torpedannen, på sätt som synes af 

de prickade linierna i planeh V, och torpeden halades 
ornborcl medelst ledning.,;tråJarne. 'l'orpeuen Lergades 
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och en uy torpedarm surrades till f:ltången, med. hyl

:-:;an , till 3 j , af sin längd innanför stångens änrla, i-i.fven 

säkert surrad, och någon vidare olägenhet inträffade ej. 

Torpeden innehöll 100 pounds krut och aff:,rrades 12 

feet under vattenytan och 43 feet från fartygssidan, 

och fastän stöten mot fartyget rapporterades hafva 

varit ytterst våldsam, så inträffade ej någon skada. 

Commander Bamsay tillägger, att torpedarmen bör, för 

att vara starkare, göras af smidesjern. En torpedarm 

af smidesjern skulle blifva mycket dyrare än en af 

gjutjern, och som den ej skulle afbrytas, blefve stån

gen mera skadad. Jag påstår, att om torpedarmen 

hade lämpligen blifvit surrad, så skulle ej någon olä

genhet hafva uppstått; och om elen skulle göras star

kare, sR- skulle jag vilja hafva den gröfre, men af gjut

jem. (Gjutjernsarmen har blifvit gifven jnst den be

höfliga styrkan för att skyelda stången). 

"Colorados" torpedstång är gjord af hvit ek, 

42 feet lång och hela utrustningen är sådan som den 

nu erhålles från förråden. Ingen olägenhet af 11ågot 

slag inträffade, och allting arbetacle väl. rrorpeden 

yar vid affyringsögonblicket 40 feet från fartygssiuan, 

samt enligt uppgift nedsänkt 12 feet, men att. di.ima 

efter utseendet af vattenpelaren som uppkastades öfver 

200 feet, orh af det faktum, att en af mnttrama som 

t.illslrit ett fyllningshål var kastad inomborJs tror 

jag att djupet var mindre iin så. Torpeden innehöll 

10U poumls krnt och ingen skada inträffade på stån

gen och fartyget.. 
'' 1J1·ooklyn '' är försellll mecl två stänger på h varje 

sida, gjorda af gran, och 47 feet långa. Stängemas 

anordningar äfvensom alla torpederna äro af sednaste 

slag. Två torpeder fästades till styrbords bommar för 

att aifyra~. rl'orpedarmarne surrades som l'lanch VI 

utvisa1·. Oaktadt den yttre iinclan af torpedarmen var 
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i s amma plan med stångens yttre ända, vill det dock 

synas som om hylsan verkade som en häfstång med 

torpeden ~;;om tyngd, eftersom det ej fanns någon surr

ning omkring sjel!'va hylsan. Som stången utsattes, så 

b6icktes torpedarmen innan torpeden kom i vattnet; 

den intogs åter ombonl medelst ledningstrådame och 

ionlninggjonles å.nyo. Den förligaste torpeden bräckte 

sin arm straxt före målets uppnående ; och som led

ningstrådame sprängdes gick torpeden forlorad. Den 

aktra innehållande 110 vouncls krut b le f a~yrad ; den 

var 45 feet från fartygssiclan och nedsänkt l~ feet 

i vattnet. Ingen skada gjordes fartyget. Kapten 

1.'ruxtnn föreslår, att jemte den längre torpedstången 

använda en mindre 12 feet lång stå11g af H hickory·'';'), 

for att på så sätt skydda den förra från att viu alla 

tillfällen afbrytas. J ag anser ideen god, men elen är 

sådan att elen med lätthet bör kunna hufvnd~:;akligen 

utföras med nuvarande utredning. 

u Wacfmsett" använde sin vaterbom som torped

stång, men den var borttagen från sitt vanliga ställe 

och fastklammad till en ringbult 2 feet cifver vatten

linien. En mindre stång surrades till vaterbommen 

för att förekomma den sednares skadande. Torpeden 

och dess utrustning var af den nyaste typen. Det 

egendomliga metl " vVaclwsett's" försök är, att stången 

var utsatt endast. i 40° vinkel till fal'tygssidan. :Me

ningen var att nedsänka den tolf feet, men den var 

enligt omdöme nedsänkt enelast tio feet vid a:ffyrings

ögonblicket. Torpeden, som innehöll 110 pounds hut 

och var 10 feet uneler vattnet och 25 feet från fartygs

sidan, affyrades utan någon skada på fartyget. Som 

målet hade blifvit insnärjdt och bortdragit fanns der 

'') .\.merilmuskt valnötlriid (Carya). 
ö . .A. 
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enda st en tnnna qvar för " Waclw sett" att söndersprän

ga, och hennes försök lyckades så väl att tunnan lm

staclc:J så högt som till förbramsalningen. Hela till

tald ingen sköttes väl och inga olägenheter inträffade. 

"K qnsas" har ingen torpedutrustning, utan en fyrtio 

feet lång st:1ng af ek. En 75-pundig torped med nö

(lig utrustning och en liten dynamo-elektrisk maskin 

1Jlefvo för tillWlet öfverflyttade till henne från ett 

annat fartyg, föl' att användas under dagens öfning. 

Torpetlen innehöll 89 poum1s ln·ut, och airyrades med 

de;_;s midt 43 feet från fartygets sida och 12 feet un

rler vattenytan , ej förorsah:ande någon annan skada 

än 1orttagam1et af 5 feet af stångens yttre ända. Com

mam1e.r B cecl siiger i sin rapport, att torpedarmens 

hyhict var surrad med deu inre ~indan utstickande några 

få t nm utanför stångens ända (se Pl. V). Om så var 

fallet., S<L var clet tlll' att icke torpeclen afbröts före 

explosionen. 
"L ancaster" nyt~jade som torpellstång sin vater

bom jemte en annan stång surrad till den förra. Hen

nes torp el1-utrnstning är jemförelsevis af det nya sla

get, men heunes elektricitets-maskin är af de första af 

''Fariners'1 konstruktion som ntlemnacles till bruk, och 

fullkomligt olika till sin beskaffenhet me(l cle nu ut

lemnade. Den l'<\.l)porterades att ej vara i ordning, och 

vid undersökning fann jag, att den ej ville antända 

rören som t illhörde densamma, ej heller dem som er

h<'tllas från torpeclstationen. Så vidt jag lmncle clöma, 

utan tillgång till passande instrumenter, var strömmen 

fnln maskinen, oaktadt den hade tilldicklig intensitet, 

ej af tilbicklig qvantitet för att täncla rören. Ett 

voltasbatteri tillhörande fartyget användes att affyra 

torpeuen. Vid aff:yringsögonblicket var torpeden 14 feet 

under vattnet, och 32 feet från fartygets sida. Ingen 
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annan skada int räffade än att den mindre bommen 
' 

som var surrad till vaterbommen, blef afui:·uten . 

"Fnmklin 11 har ~yra torpedstänger af hvit furu, 

två på h varje sida, en midt för fockmasten och en midt 

för messanmasten; alla omkring 45 feet lån()'a och 
bl 

. fästade till fartygssidan omkring fyra feet från vatten-

linien, med sednast från örlogsvarfven erhållna slag 

af förenings-imättningar. Hennes torpeder och deras 

utrustning är af sednaste slag. 'l'vå torpeder affyra-

. des innehållande 100 pounds krut hvanlera, på ett af

stånd från fartygssidan af "13 och 46 feet , och netl

sänl<ta untler vattnet 12 feet. Allt arbetade väl och 

torpedarmarne voro surrade i enlighet med hvad Pl. 

IV utvisar. Ingen skada inträffade vid explosionen, un

dantagandes att stängerna blefvo båda två afbrntna 

nära toppgajarna, tio feet från yttre ändame, och man 

kunde knappast hafva väntat annat mecl stänger af 

hvit furu. 
''Alaska/(, som har stång, torpel1er och deras ut

rustning efter sednaste slag, har blifvit utrustad i 

New-Yorlr och använd till experimenter vid Newport 

för endast sex månauer sedan. Hennes stång är an

ordnad för att kunna afi:yra en torped, då den är 12 

feet under vattnet och 35 feet från fartygssiclan. Då 

"Alaska u första gången nalkades målet gick hennes 

torped förlorad, så snart som den nedsänktes i vatt-

- net, emedan torpedarmen afbröts. Armen var ej lämp

ligt surrad (se Pl. V) och den blef följaktligen afbru

ten. En annan torped iordninggjordes, och man nal

kades målet för andra gången, men torpeden explode

rade ej i det rätta ögonblicket. Kapten Oarter till

skrifver i sin rapport felet vara en följd af batteriets 

felaktighet, men jag har setlan undersökt detsamma, 

(Farmers dynamo-elektriska .il1. 24), och befans det

samma jemte dess affyringsnyckel i fullkomlig ordning. 

Jr-
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Röret måtte hafva varit dåligt, sedan det är möjligt 
för rör att blifva obrukbara efter att en tid hafva va
rit utlemnade, fastän antagligen detta ej är förhållan
det. Det är likväl af ringa betydelse, en~ir hvarje rör 
kan undersökas innan det insättes i torpeden, och man 
kan fnllkomligen lita på undersökningen. Seclan kap
ten Cartcr inlemnat sin rapport har jag blifvit upp
lyst af honom, att röret som andra gången begagnades 
var cUligt, men att clet ej unelersöktes med anledning 
af den nöd väneliga brådskan att få torpeden i ord
ning. lnga vidare försök gjordes med "Alaska" elen 
25 dennes. 

''Shwwuloalt" har euuast sin urSl1l'l1llgliga utrust
ning af torpeder mecl tillbehör. Stången var gjord att 
fctstklammas till förstäfven i vattenlinien och torpederna 
voro af smidesjem ämna<le att fästas till en jernstång 
gående miclt igenom torpeLleu. Hennes elektricitets
maskin är känd nnder namnet "Smiths" friktions-appa
rat, och elen elektriska tråd6ln uneler namn af" Beanlslce's" 
med guttapercha-isolel'ing. ,Jemstången flyttades från 
elen gamla torpedstången till vaterbommen, som var 
tagen nr sin öglebult och ::;iikert surrad till en kettings
schackel (mooring jewsharp) placerad uneler fock
rösten och sex feet ofvan vattnet. Torpeden, som in
nehöll 7'5 poumls krut, ai~yracles 47 feet från fartygs
::;idan och 12 feet under vattenytan. Ingen skada in
träffacle, och "Shcnancloahs" lyckade försök med hen
nes gamla ofullkomliga utrustning bevisar, att stor om
::;org egnades åt detaljerna. Elektricitets-maskinen, den 
isolerade lednings-tråden såväl som "Shenancloahs" rör 
äro ej att lita på. 

. "Po1·tnne " har en reglementerad torpedstång ämnad 
att användas från förstäfven, men vid försöket den 25 
fästades elen vid siclan mecl en surrning tagen inom
lJorcls genom ett spygatt, och toppgajen leddel'l till 
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toppen af stormasten. "Fortnne's~1 torpeder med sin 
utrustning äro af sednaste slag, och fartyget beordra
tles att affyra sin torped under gång med full fart. 
Torpedarmen var säkert och på lämpligt sätt surrad, 
samt torpeden insatt i densamma. På detta sätt, med 
stångämlan nedtyngd af en XI-inches projektil, och 
torpeden 12 feet under vattenytan, rusade fartyget mot 
målet. Vid 350 yanls afståml derifrån gafs order 
att gå med full fart, och straxt derefter hacle fartyget 
en hastigilet af \) till 10 knop. Då uppstod en stark 
frestning på törgajarna, h vilka utgjordes af 2 ]Jarter af 4 
inches manilla tross. Här s l.: all jag göra ett utdrag från 
chefens å 11Fortnnc '1 rapport, på det hvar och en må kunna 
bilda sig ett eget omdöme om elen händelse som inträffade, 
och h vilken förorsakade torpedens förlust. uVid ungefär 
100 yards afståncl från målet observerade jag att något 
måtte hafva gifvit sig, ty stån~en höjdes och erhöll en 
stöt, och en sekund derefter blefvo ledningstrådames för
eningar med batteriet häftigt afslitna af OI'sal{, som jag 
fann efteråt, att något flytande föremål hade fångat led
ningstrådames korta bugt invid sjelfva ändan på stångeJJ; 
ytterligare efter en sekunds törlopp, blef elen yttre ändan af 
stången med fart bringad mot den under vattnet varande 
llelen af flotten, och de två förgajarne afsletos just i det 
ögonblick, då jag, om ej leclningstråclarnes föreningar af
slitits, skulle hafva affyrat torpeden. Stången gick i följd 
häraf akter öfver långs sidan. Vid unelersökning fann 
jag, att torpedens spindel hade blifvit afbruten straxt 
innanför torpeden, sannolikt i det ögonblick då elen 
första stöten och höjningen af stången inträffade, samt 
genom det starka vattentrycket på torpedens främ
re sida. 

Ledningstrådarne borde hafva varit väl fårsäkra
de till stången, för att förekomma möjligheten for bug
terna att hänga upp sig på något föremål . i vattnet, 
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och tydligt är att alla fästena rund tråuarne .och stån
gen mellan torpetlen och maskinen ~ås te. hafv~ b!ifvi~ 
afslitna, ty trållame skulle annars e.J halva bhfv1t af
skiljua från de sednare. Som målet var endast 4' /2 
feet under vattenytan och stångens ända 12 feet, så 
är det svårt att förstå huru den sednare kunde insnär
ja den förra. E'rån det ögonblick man visste att tor
peden var i god ordning, intill dess att det obs:rve
rades att den hade blifvit afbruten, hade först lednmgs
tråclarne blifvit afslitna genom påträffanuet af något 
motstånd, och sedan blefvo forgajarne afslitna genom 
att stången stötte mot något föremål :Man kan omöj
ligen påstå det torpeden afbröts genom vattnets ver
kan huru antagligt det än må synas. Jag vet ett 

' 'b liknande fall då spindeln afbröts genom stångens v1 ra-
tion, då fartygets fart var något öfver åtta knop. Som 
jag sagt förut, bör man söka förekomma stångens vibra-

. tioner så mycket som möjligt, genom att använda mera 
än en gaj och topplänta. Det är min åsigt, att om 
'' Fortttne" skulle ännu en gång försöka experimentet, 
skulle modifikationer och förändringar vidtagas för att 
försäkra sig om f1'a1ngång. Planch VII visar hvarest 
spindeln blef afbruten. 

rrmsammans iordninggjordes 18 torpeder afsedda 
att a:ftyras vid målets passerande första gången, nem
ligen: "lYauash", tre; 11 Cong1·ess", en; "Ticondet·oga", 

• tt "0 · " · "Oolo·rado" en· en; " Ocmanda~gua , en; ss~pee , en, , , 
11 Brooklyn", två; "Wachusett", en; '~](ansas", en; "Lan
caster", en; "Franklin", två; "Alaska", en; ashenandoah" , 
en; "Fortune 11 , en. Af dessa 18 torpeder voro sju, 
80111 ej exploderade. J ag har redan. förk;arat hva~·före 
dessa felaktigheter inträffade, men Jag v1ll ytterbga1·e 
tillägga, att fyra af dessa sju mankerade emedan d.e ej 
voro ändamålsenligt surrade och handterade. Tva af 
"Wabash's"' trenne torpeder mankerade, derföre attjag 
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litade på en annan att göra surrningen, då jag borde 
gjort den sjelf, eller öfvervakat dess påläggande. 

Att "Portnne u mankoralle synes bevisa att torped
armen och spindeln sållane de nu iiro gjorda till gjut
jernstorpellerna iiro för svaga för ett fartyg, som gör 
åtta knop och deröfvor. J ag anser det vara mycket 
vigtigt att flere experimenter med stångtorpeder från 
fartyg, som gå med stor hastighet, borJe ega rum. 
''De spatel~ " skulle mycket väl passa för detta ändamål. 
Sådana experimenter hafva aldrig egt rum i Newport, 
emedan der ej fanns något fartyg till hanJs, som kun
de göra öfver åtta knop. Några få försök skulle sä
kert afgöm om torpedarmen och Sl)indeln äro tillräck
ligt starlm, fastän det är min öfvertygelse att de ej 
äro det. De hafvå blifvit tillverkade till minsta di
mensioner, i afsigt att om möjligt alda stången, men 
skylldandet af stången ä1· sannerligen af en underord
nad betydelse, jemförd med den verkliga förlusten af 
toqJellen uneler bogsering -dessutom kan alltid stån
gen skydelas genom att surra en annan mindre sådan 
till densamma. 

Den elektriska delen af torpedutrustningen, sådan 
den nu utlemnas, är särdeles fullkomlig. Torpeden är 
ej mera farlig än en ladelad bomb, är fullkomligt un
der kontroll, och kan undersökas och affyras vid hvil
ket passande ögonblick som helst. Stängerna så.danc 
<le nu utrustas äro i min tanke ofullkomliga. Stän
gerna, om de äro af trä, böra göras af ett hårdt och 
segt material såsom "hickory", hvit ek, jernträ etc. , 
på det de må erbjuda så litet bärighet och vara 
så smäckra som möjligt. De fästas nu till fartygssi
dan på en höjd af endast omkring 3 eller 4 feet öfvei· 
vattenlinien. P t't så. sätt tillrustade uppstår endast en 
ringa fördel öfver dem som fästas högre upp, efter 
h vad jag kan se, i det att ller uppstår en mindre tryck· 
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ning inåt af stången i aflYringsögonblicket. Detta är 

dock af ringa betydelse, emedan i intet fall nog kraft 

uppstår att kunna åstadkomma någon skada. Flera 

hinder 1-innas för att fåsta stängerna sä lågt ner; ty 

först och främst för att sänka stången under vatten

ytan, måste en viss längd af stången, kanske hela eller 

större .delen vara nersänld under vattenytan. Detta 

förorsakar en större frestning på stången och gajarne, 

. hindrar fartygets framfart onödigtvis, gör att stången 

mera vibrerar samt gör det nöllvändigt att öfvervinna 

stångens flytbarhet genom någon extra tyngd. För 

det andra är det sannolikt, då stången fästes så lågt 

ner, att den kommer i vägen för kanonema. För det 

tredje kan fartygets yttre tjockare plankbeldädnad 

ofta himlra stången att komma npp till relingen så 

att torpeden med lätthet han försäkras. Om stänger· 

na voro fåstade till rösten, t. ex. vi(l främsta vantet, 

så kunde de föras upp och ned Hugs riggen och vara 

ur vägen, vara lätt åtkomliga och kunna nedfiras när 

man ville, och då cle voro nedfirade med torpeden 12 

feet under vattnet, så skulle stången vara endast till 
1/ 3 högst '/~ under vattenytan. De borde under såda

na omständigheter vara något längre i afsigt att få 

torpeuen på samma afståncl från fartyget, men uer är 

ej något hinuer härför. J ag anser att u e förliga ga

jarne böra vara aJ jemtross på det man ej må befara 

deras afslitande. , Om den del af stången som är i vatt

net kunde gifvas formen af en knifs egg mot vattnet 

under bogseringen, så tror jag det skulle vara fördel

aldigt. J-ag kan ej se någon svårighet i att göra en 

stång så att den i vattnet varande delen har formen 

af en konvex lins. Om Llet är behöfligt så kan stån

gen styr kas mec1 remsor af j ern eller stål. J ag kan 

ej finna någon svårighet i att hafva stången, torped

armen och torpeden af sådan relativ styrka att den 
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~edn111·e aldrig skulle aJLtytas t:mder bogsering, äfven

som att stången vid affyringen ej skulle skadas. Stån

gen bör följaktligen vara seg och elastisk, och det är 

helt enkelt ett misstag att använda stänger af h vit furu i 

den förhoppning att de kunna förblifva oskaclade. Man 

fmner af föregående rapport att vid många fall nytt

jades vaterbommen mell en mindre stång fästad vid 

densamma, och i intet fall blef den förra skadad. 

När man vet att många af flottans officerarealurig 

sett en torped affyrall före försöket den 25 dennes -

äfvensom att der finnes i tjensten många fördomar 

emot användandet, så väl som fruktan för att hafva 

det minsta att göra med en torped - så tror jag, att 

torpedöfningen elen 25 dennes var af största betydelse. 

Hvar och en som antagit att ett gamla sortens trä

fartyg med en 6 knops fart kunde, vid alla tillfällen, 

förstöra ett kraftigt pansarfartyg med 12 knops fart 

genom att helt enkelt hafva ett kärl med krut på en 

stång, måste i sanning haft en mycket liflig inbillning. 

Men att påstå att det är onyttigt för dessa gamla trä

skepp att ens försöka att begagna torpeder eller att 

hafva dem är i min tan'ke ett misstag; ty om de nå

gonsin kunna komma långs sidan af ett fartyg med 

större styrka och hastighet, anthgen genom att öfver· 

raska dem till ankars under natten eller på annat sätt, 

så kunna de förstöra dessa fartyg meuelst torpeder, 

då det ej kunde göras på något annat möjligt sätt. 

Dessutom äro torpederna nyttiga på många andra sätt, 

såsom att försvara fartyg till ankars, spränga andra 

torpeller och hinder i kanaler, vid nattliga båtattacker 

etc.; detta är ett besttimdt faktum, och hvarje erfaren

het som kan göra officerarne och manskapet hemma

staLlde med deras användning måste vara af vigt. 

Mängelen af misstag, som jag ser och hör n~istan h varje 

uag, i at:seemle å t0l'l1eders eller deras tillbehörs au· 
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vändning, är förv~nande. Ganska få officei'al'e synas 
hafva någon riktig idee om, huru nära ett fartyg eller 
en båt en torped kan affyras utan skada, och denna 
och mycken annan kunskap skall mången aldrig lära 
utan genom erfarenheten. En praktisk kännedom om 
elektriciteten är af den största vigt för att kunna sköta 
och handtera torpeder med säkerhet. Det skulle vara 
en god plan om förrådet af rör och tändare (igniters) 
nu utlemnacle till fartygen lmncle fårdubblas; äfven
som att utlemna elektriska "primers'', så att de som 
hafva hltg må förvärfva mera erfarenhet än de nu 
ha.fva. .Jag vill äfven vördsamt fästa eder uppmäsk
samhet vid det faktum, att hvarje fartyg är nu för
sedt mecl en fullständig utrustning af Harvey's tor
:pecler, och att i praktiken ingenting är känd.t om sät
tet, 1)å hvilket de användas, af elen större delen af 
flottans ofHcerare. 

Med all hi5gaktning, Eder lyclige tjenare: 

R. B. Bradj'oJ•d,, 
Lietdenant, U. 8. N. 

Rear .Admiral A. f,udlow Case, u: S. N: 
kommenderande Nordcdfrtnfiska flottan . 

U. S. S. ''Waba'sh" flaggskepp , NonlatlanNska 
Btationtm, Key West, 31 1Jia1·s 1874. 

Sir. Jag har den äran att häl'mecl öfverlemna till 
Byråns känne<lom rapporten från den af mig tillsatta 
torped-komite för utförandet af torpecl-experimenter i 
flottan. 

Torpeder hafva från hvarje fartyg hlifvit alfyrade 
umler kornitens öfverinseenue, och förbtittringar i sät
tet för cleras anordning dervid föreslagne. 

Med all högaktning 

A. J,ndlow {)ase, Reat· Adminll U. S. N. 
kormnendc1·ande Förenta Statenws sty1·ka vid 
N. A. stationen. 

Kapten W. N. Jefers, U. s. N. 
Chef {ö1· a1·tilleri-bynin. 

Rapport 

öfver 

fnrtygens 'rot·petl-anortlningar i Nortlatlantiska ftot· 
tan, af en Jwmite sammansatt af följande of'ftceral'e: 

Kapten E. Simpson, U. S. N. 
Commandt'?" }'. 1\l. Hamsa y, U. S. N. 
Löjt1wnt R. n. Uraclt'ord, U. S. N. 

U. S. S. "}Vabash" , flagg~kepp, Norclatlan
tiska statione11, Key 'Vest, 6 :Mars 1874. 

Mine herrar. Ni behagade undersöka alla torped
anor<lningarne omboru i flottans fartyg; affyra åtmin
stona en torped af reglementerad storlek från hvar
dera, och rapportera till mig deras beskaffenhet, och 
göra sådana förslag med åtföljande fiirklaringar och 
ritningar, som kunna synas eder lämpliga1 i och föl' 
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anorclningarues förbättrande, eller för fullkomnanuet af 

torpelltje11sten i allmänhet. 

Högaktningsfull t 

A. Ludlo'w Case, 
Eskadct·-Chef. 

Kapten E. Simtlson, U. S. N. 
Commande1· F. ll. Ramsay, U. S. N. 
Lött1W1ll R. B. Rr:ulford, U. S. N. 

U. S. S. ((Franklin#(, Key Vlest, den 21 

Mars 1874. 

Sir. Till åtlyc1nac1 af eder order af elen 6 Mars 

1874, af hvilken en afskrift vic1fogas, hafnt Yi äran 

att öfverlemna följande mpport: 

Vi hafva besökt hvarje fartyg i flottan som är 

uneler edert kommando., och fästad t noggrann uppmärk

samhet vid de olika anorclningarne för stängemasamt 

vid allt annat hörande till det praktiska hanJterandet 

af torpeder, uneler sådana omständigheter, under lwil

ka cle sannolikt skulle kunna behöfvas. 

Från hvarje fartyg som varit försedt mecl torpe

der och deras tillbehör, har en 100-pundig torped blif

vit affyracl, i afsigt att pröfva utrustningen för detta 

ändamål, och för att -göra officerarne hemmastadde me fl 

deras användande, samt för att gifva sådana upplys

ningar som voro nödvändiga. 

Detaljerna af torped-anorclningarne, och vår i hvarje 

fartyg förvärfvacle erfarenhet, skola afgifvas i elen ord

ning, som fartygen blifvit besökta. 

En förteckning öfver felaktigheterna i hvarje far· 

tygs utrustning, hvilka vi förorda att de måtte af

hjelpas, i händelse att fartygen slmlle hållas ute i tjenst, 

äfvensom en förteckning öfver de förråder, hvilka nu 
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äro föråldrade och obtukbam, och hvilka vi förorda 

att de måtte sändas till torpedstationen, äro vidfogade 

denna rapport. 
"Congress u. Fartyget har en torpedstång af gran 

45 feet lång. Den är ämnad att fästas vid styrbords 

bog, omkring 5 feet öfver vattenlinien och 12 feet ak

ter om stäfven. Den är förenad mecl fartygssiclan me

delst en stark inr~ittning af jern, en öglebult i sidan 

och en annan bult starkt fästad i stångens bakre än

da. Den setlnare bulten har ett hål som tillslutes me

delst en böjd häfarm försctlcl med surrtåg. Den yttre 

ändan af stången var nrsprnngligen försedd med en 

jernstång, till hvilken inpassades elen gamla sortens 

torpeder af smidesjern, men denna har blifvit borttR

gen. En 100-pundig torped af gjutjern affyra<les från 

stången vid en nedsänkning af 12 feet och på ett af

stånd af 41 feet från fartygssidan. 'l'orpeclarmen och 

spindeln afbrötos såsom man hade tänkt sig, och stc'\n

gen skadades ej genom explosionen. Öglebulten i far

tygssiclan blef så inclrifven och vriden att den nära 

nog hade skadat fartyget och förorsakat en läcka. Det 

är mycket troligt, att clå stångens inre ända är hårdt 

förenad med fartyget, kan någon skada af detta slag 

uppkomma eller ock en bräckning af föreningsbultarne 

inträffa. Stångens stöt inåt bör upptagas af så stor 

yta som möjligt, såsom fartygets bordläggning eller en 

för ändamålet passande jernplåt. "Cong1·ess's'' stång 

kan ej tilltaklas med torped utan tillhjelp af en båt. 

Hennes vaterbom har använclts som torpedstång och be· 

funnen väl svara mot ändamålet. u Congress '' borde 

om möjligt förses med en stång af hårdt trä jemte 

tillbehör, såclane som de numera utlemnas, och der 

finnas vissa felaktigheter i hennes utrustning, hvilka 

äfven borde afhjelpas. 
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"Canandaigua". Fartyget har anordningar för 2:ne 

~t~imrer, sådana de nu anyiindas, placenH1 e vid hvar

<ler;J lJogen umler focb·ån, cU t1 enna är hnnlt in bras-

l De hlefvo iordnino·o·ionla vid Philadelfias örlogs-sac . '-' bbo u 

varf i Nov. 1873. Hon slmll e haft 2 till p :'t hvarje 

sicla, en umler fockrtm <lå <hm iir J}Tkant, och en un

cler beginerån. När stången är fästad så långt fGrnt, 

som den fil' pit "Cananclaigua ·, är clet omöjligt att till

bida den långs sidan, utan torpeden måste försiilm1s 

till stången från en båt; äfven förgajen har så ringa 

liingcl att elen verkar som en topplänta, och bringar 

vilt bogsering stången till vattenytan, oakbu1t den är 

tungt belastaLl. Bårb dessa o hi gen heter iiro af stor 

het.yclelse, och under en nyligen ntfönl öfning med far

tyget i g."mg, med on hn ,, tigh et af 4 lmop, behöfde 

st:"Lngon 330 ponmh: för att k'\.lla torpe<len vid 12 feets 

djup umler Yattenytan . Hastigh eten öl::a:les till 6 knop, 

och stången h\ijrle sig s~, att den kom cnrlnst 7 feet 

nn<ler vatteny tan. I Lletta liige afl::yrades torpeden, 

och som man knn<le haf,,a vii.nta.t sig lms!acles stora 

stycken af li ii l'let omhm·tl. "Cananrloipuas" s1Jng är 

af gran och Yar nrsprnngligcn 45 feet llmg, men elen 

li::ule blifvi.t athruten genom att affyra en torperl, sur

rad t i][ en mim1 f'e bom meJ t orpeden Vill r1 ess yttre ända. 

J<:n Hi.::lP-gelsspira snrrarle.3 vic1 rkn g:1.mh st!lngen, och 

eu 108-pumlig torpc(1 af gjnt.i t'rn nJi~F:ui es fl'fw tltcm;:;am

ma vi<l ett lljnp af 12 feet nm1cr v:1ttcny !nn. 'l'or

pr.c1armcn och spiwle1tt albrötos, i li lilt et me t1 l1varl m;m 

f i)rin o;1at, 0\~ 11 don sn1 ii. LJ~:·n Li ~;nge L~spiran Llef !lf\rrn 

afbruten. Vid PltilaL1elfias örlog:warf togs Mammoilt

ln·ut ombord i "Cananrlaig na" i åndam ~'Ll att användas 

i to1·pecler, ehnru byr:"lns onler af <l en 6 OH<Jber 1871 

bes tämmer, att ej n:'igot ammt krnt iin kanonkrut skulle 

få användas. Torpetlarmen var furst ej lämpligt sur-
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rad h vadöre nödig nndel'visning meddelades i af:;eeu

rle härå. 

"Ossipee". D etta fartyg har fyra anorrlningar för 

torpedstänger, sådana som de nu fås från örlogsYarf

ven, två på hvarje ~ida uneler fock- och beginerårna, 

då de äro ~yrkant. Hon har en torpedstång af hvit 

ek, 44 feet lång. Det behöfs ej någon tyngd siirskildt 

för att sänka den, då man är till ankars och antag

ligen ej heller, då man är under gång. En 100-pun

dig gju~jernstorpecl att:yracles från denna stång utan 

att skada den sednare. Torpedarm oeh spindel blefvo 

afbrutna som antagligt var; äfven andra torpeder haf

va blifvit affyrade från stången utan att skada den. 

Hela utrustningen arbetade väl, var väl hamlterad och 

förstådd. Fartyget har användts till experimenter 

vid N ewport. 

"'ficomleroga". Detta fartyg har fått nya torped

förråller, sådana de nu erhållas vid torpedstatiouan. 

Hennes torpedstång är af gran, och har på sin inre 

ä.mla en gjutjernsinrättning med klor som gripa om 

stäfven, och försäkras då med en bult som går genom 

alltsammans. Den yttre ändan är försedd med en gjn· 

ten jernstång för att påkoppla den gamla sortens tor

peder. Stången är ämnad att utsättas rätt förut, men 

den blef ej nu anväml. Vaterbommen med en stor-öf

verläsegelssp:ra surrad till densamma användes som 

~orpedstång. Förutom vaterbommens topp oeh förga

Jar var ett nytt ställ af sådana fästade nära ändan 

af elen yttre bommen. En 100 pundig torped affyra

des vid ett djup uneler vattenytan af 12 feet, och på 

ett afstånd af 44 feet från fartygssidan. Torpedarm 

och spindel förlorades jemte ändan af den yttre bom· 

men, hvilken afbröts vid explosionen. Denna anord

ning för stängerna har användts af "Ticoncle·f'oga" då 

den var under gång, och befunnen väl svara till sitt. 

l 
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ändamål, oaktaclt det behöfve::; särskilda tyngcler föt· 

stängemas nedsänkning. Torpedanordningen och det 

praktiska sättet för användningen syntes vara väl 

begripet. 
"Wyoming". Detta fal!tyg har en torpelistång af 

gran, inre ändan försedd med en gjntjemsinrättning 

och en hake. Haken inpas:;as i en öglebnlt i bogen 

direkt under kranbalken. En torped kan ej mecllätt

het fästas viLl stången ifrån sjelfva fartyget, och den 

blef ej heller nu använd. Vaterbommen, med en gam

mal båtbom (äfven förseclcl med en jernstång på sin 

yttre ända) surrad till <lensamma, an;-ämles som stång, 

och från densamma affyrades en 100-pumlig smides

jerntorped af gamla sorten, vicl ett cljnp UJl(ler vatten

ytan af 12 fee t. Båtbommen, som var smäcker och vek, 

afbröts genom explosionen just cler den var surrad till 

vaterbommen. Någon nmlervisning var behöfiig i af

seencle å sättet att användft elektricitetsmaskinen och 

affyringsnyckeln. "lVyoming" har ett st. batteri, jemte 

förrådskistor och uppvindningsrullar för ledningstråd 

sådane de nu erhållas, men ej några torpeder. De nya 

föreningame för rören kunna ej passa till de gamla 

torpederna, och borcle hon , Llerf'öre förses mecl nya så

dana. En stång af hårdt trä borde äf\'en tilldelas 

"Wyoming". 
"Shenamloah". Hiir :flnnes ej annat ~in den äldsta 

sortens torpeclförrå(l ombor1l i detta fart,yg. Urspr ung

ligen hade hon en torpedstång att anviilHlas fl'ån bo

gen, men elen brul;:::ts ej , utan der finnes nu en annan 

att användas tvärskepps. Åtskilliga torpeLler hafva 

likväl affYrat.s från vaterbommen, några gjorda af jern, 

andra af träkärl. 

Smith's friHions-apparat, med rör dertill passande 

har uteslutande blifvit anväml virl affyringen. Den iir 

likväl ej att. lita på., och en obetydlig skada på trl-
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elens isolering gör torpeden oskadlig. Vaterbommen 

nyttjades som st{mg, dess inre ända ntshacldades från 

dess nwliga hake och snnades till en kettingsshael\:el 

(jevvsharp), omkring 6 feet öfver vattenlinien. Till 

stångens yttre ända fästacles jemspindeln från den gam

la torpeclslången, och till denna spindel inpassades en 

100-pnndig smidcsjem-torpecl af gamla modellen. Den

na af-fyrades vicl en nedstinkning i vattnet af 12 feet, 

och p:l ett afståncl af 44 feet från fartygssidan. J ern

stången böjdes vid explosionen, och stångens yttre än

da blef något slmclad; ingen mman skada inträffade. 

Framgången vid alla experimenterna med denna gamla 

maskin utvisar, att betydlig omsorg och nppmbirksam

het blifvit ialdtagna vid Lletaljema, vicl iordningställan

det af ledningstrådame och torpedema . . "Shenandoah ", 

om hon skall hållas ute i ~jenst, bör hafva en ny 

torped-utrustning samt nya stänger med tillbehör. 

"Waehusett". Ursprungligen hade detta fartyg 

en torpedstång af gran, för·sedcl mecl klor att fastshackla 

till förstäfven i vattengången, på samma sätt som elen 

gamla stången på 11 Tico ndc1·oga ((. Denna anordning 

utbyttes ombord mot en hake och öglebult. För när

varande användes vaterbommen som torpedstång, elen 

inre ändan förseeld med en schackel som förenas med 

en öglebult och ring i fartygssidan. Denna anordning 

var i:ifven gjonl ombord. 'l'.ill stångens yttre änclasur

racles en kort bom af hånlt trä som förut blifvit för

seeld med jernspincleln till elen gamla torpedst~tngen. 

'rill spindeln inpassades en smidesjern-torped, innehål

Iamle 1:20 pouncls krut, och, vid en nedsänkning i vatt

net af 12 feet, affyracles elen på ett afståm1 af 35 feet 

från fartygssiclan. (( vVachnsctt's 11 förråder äro alla af 

elen gamla modellen försedela med Smith's friktions

maskin, unelantagande en Farmers dynamo-elektriska 

maskin - mindre storleken. Denna maskin sändes 

f 
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till ~< lVachusett" vid Key vVest från torpedstationen, 

men utan passande rör, och om de ej hade kunnat er

hållas från andra n~irvarande fartyg, skulle maskinen 

varit obrukbar. En fullkomligt ny uppsättning affär

råder, stänger och tillbehör böra anskaffas till detta 

fartyg, om hon skall blifva fortfarande ute i tjensten. 
11Lancastcr". En 100-pundig gjutjerns-torped af 

den ursprungliga modellen, och gjord att surra,; till 

stången, affyrades från detta fartyg. Vaterbommen 

med en kort stång surrad till densamma, och uppburen 

af extra gajar och toppläntor, nyttjades som stång. 

Torpeden var nedsänkt 12 feet, och på ett afstånu af 

59 feet från fa1tygssidan vid affyringsögonblicket. Den 

korta, stången afbröts, men ingen annan skada intr~if- \ 

fade. En reglementera<l torpedstång sådan den blifvit 

besb·ifven för "Congres.</' siincles till "Lancaster a i Rio 

.Janeiro, samtidigt som hennes torpeclförråder levere

rades till henne. Det mtL anmärkas att denna stång 

var anordnad för gamla smidesjem-torpeder, under det 

att de hon erhöll v oro af gjutjem. Batteriet på "Lan

ca.ster·' är af Farmer's första magneto-elektriska ma

skiner, iimna<lt fDr en kryssare och konstuerallt helt 

olika meJ d8m som nu ntlemnas. Den exploderar ej 

ue rör hvanned den ät• försedd, ej heller dem som 

nu mera tillhöra andra maskiner. Detta bevisar att 

den har undergått någon förändring, och det vore för

månligt att sämla den till torpedstationen för under

sökning. :Medelst en vertikal galvanometer befans att 

en stark ström åstadkoms, men den syntes vara merå 

intensiv än qvantitatif. "Lancaste1·'s'' rör voro gjorua 

af fyra Stowell's antämlare. Ett af dem försöktes 

med en kraftig ''Farmct·'s" maskin (...11. 76), men den 

mankerade vid explosionen. Genom att sönderdela 

röret och fårsöka hvarje antändare särskildt, befunnos 

de alla felaktiga, både vid undersökning och a:ftyri11g 
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mell den ofvannämnda masbuen. "Lancaster's~< torped 

alfyrades medebt ett rör och volta::; batteri erhcUlit 

från " lVuucrslt" . '·Lancaster'' bur förses med en ny 

"Funner':s'1 dynamo-elektri:::~lm maslrin, jemte en qvan

titet rör och antiinclare (igniters), samt en stång af 

hårclt trä. 
"Coloradoa. Hi.ir finnes en fullständig torped-upp

sättning:, stulan som fartyget nyligen blifvit fön;edt med. 

Hon har 6 aJwrdnillgar fur att förena torpelhtEinger 

med fartygssidan, tre ptL hvar,ie si1la, en under foch.dn 

skarpt bra":sa<l LiJcviwl, och en um1er fock- oelt begine

r ,'trn<J, då de äro fy rkan t; alla af den nu anviindamo

dellen. Hon hal' en torpeclstå11g af hvit ok, L.12 feet 

lång. En 100-pnndig gj ntjcmtorpecl a~yracles från 

llcnna ,;nng, rid en nec1s~inkning af 12 feet och på ett 

afstånd af 39 feet frun fartygs::;iclan. SUmgon skada

(bs ej vid explosionen, och den har förnt Llifvit an

v~iud ntan att skadas. rl'or[JeLlarmens hylsa oeL ~l1in

deln afbrutos, såsom man hacle f'önnod;:..t. St~'bwen be-· o 

höfde e.i några sär:::~kihlta tyng(ler för att nedtryckas 

i vattnet. Allting arbctacle väl och allt tillbehör var 

viil f.il' s t'tllt. Ingen torpeLl-anor,.lning för bitttjenst fanns 

i fartyget, och dessatom var en af torpedspincllarne 

fiirsed1l rnecl en upphöjd kant inuti torpcc1en och som 

borde vicl torpecl-stationen borttagas. 

"Ih'uoldyn". Detta fartyg har 6 anordningar för 

att förena torpedstlinger till fartyg af samma slag, 

samt placerade på samma slitt som i ucoloraclo u. Fyra 

gransUinger fnnnos, hvanlera af 47 feets längcl. An

ordBinga me i fartygssiJan för att förena stängerna 

med fartygen, ~iro nu placerade straxt ofvanom kop

pam, och fartygens rundning vill ofta nog ej tillåta 

att st:1n~ändan kommer intill r elingen på clet torpeden 

:nU. med lätthet kunna klargöras. Så är fårhållandet 

med ;'Brooklyn". Torpedarmens hylsa var ej lämpl1gt 

, 
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surrad, utan måste detta arbete omgöras, äfvensom an
nan unelervisning var behöflig att meddela. En 100-
pnndig gjutjern-torpecl blef affyrad vid en nedsänkning 
af 12 feet, och på ett afståncl af 44 feet från fartygets 
sida. Stången Llef ej skadad genom explosionen. En 
fullständig uppsättning af torpeder med tillbehör af 
sednaste slag erhöll detta fartyg när det utbeor

drades. 
11 Alaslm (/. Här finna:>~ tvenne anordningar för an

vändandet af torpeclstiinger; en på styrborels sida, un
Ller fockrån uå den är fyrkant, och den andra på ba
bonls låring uneler beginerån. De äro af den nya mo
dellen, d. v. s. bult och ring i fartygssidan, shackel, 
länk och bult i stångens inre ända. När detta fartygs 
torpedstång utsattes blef den afbruten, och en' öfverlä
segelsspira, 3o feet lång, har blifvit förändrad till tor
TJedstång. Till denna surrades en mindre stång i af
sigt att ej äfventyra elen egentliga stången. En 100-
punclig gjutjern-torpecl blef a:ffyracl virl ett djup af 14 
feet, och på ett afståncl af 3o feet från fartygssidan. 
Den mindre bommen afbröts vid explosionen, men den 
egentliga stången blef ej skadad. Alla förråelen voro 
af sednaste moLlell, och handterandet af torpederna var 
väl förstådt. Detta fartyg hade användts till ~xperi
men ter vid N ewport. 

"Fran1din 11
• Föreningame för attförsäkra torped

stänger till detta fartyg äro sex till antalet, och af 
samma slag, samt placeraLle på samma sätt som i 1/Co
loraclo//. Vid "Charlestowns// örlogsvarf försågs hon 
med fyra stänger af ett slags hvit gran - mycket 
spröll och af elen sämsta beskaffenhet för torpeders 
användning. Ett fullstämligt ställ af torpedtillbehör 
erhöll detta fartyg, tlå det utbeon1rades. En 100-pnn
clig gjutjern-torpecl aH:yracles vicl en nedsänkning af 12 
feet, och på ett afFJtånrl af 42 feet från fartygRsirlan. 
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Före affyringen nedsänktes stången till det behi:ifliga 
djupet, oeh toppläntan fastgjordes vid märke. Stån
gen, för att ej vara i vägen, upptoppades med bug
ten af toppläntan, och då torpeden skulle användas, 
losskastades bngtcn. Stången afbröts genom explosio
nen i tre delar. Det är löjligt att antaga att sitdana 
stänger kunna någonsin brukas mera än för en torpecl. 
(Reglementet föreskrifver stänger af h vit ek eller ii hic
kory"; men det S,Ynes som om ej någon, som har\ att 
göra med Lletta fartygs utrustning, gjort någon fram
ställning om olämpligheten af sådana stänger. - uc. 
of B.ii), 

"l<"'ortune". Detta fartyg försågs med torpedstän
ger jemte tillbehör vid Washingto1i's örlogsvarf. Stån
gens tillrustning var uppgjord af chefen, Lieutenant 
Commander F. 1\ti. Green. Vicl bogen var fästacl en 
shackel (Fig. I planch V). Stångtms inre ända (fig. 2) 
var förseeld med en öglebult. Meningen var att shac
keln skulle gå genom stångens öglebult, och seelan för
säkras till förstäfven. Man hacle tänkt att shackeln 
skulle tjena som trafvare och tillåta stången att kom
ma lfmgs sidan. Stången var el1<last 18 feet lång, och 
förseeld med ett slags ring nära yttre ändan, för ga
jarne och toppläntan. En bom surrades öfver relin
garne för gajarnes ledning, och en annan kort och 
stark bom utsattes i höjcl med däcket för toppläntans 
fästande. 

Denna anordning arbetade ej väl, och öfvergafs 
utan att affyra någon torped från clensamma. Stån
gen var alldeles för kort, clå. torpeden enelast kom 13'/2 

feet från förstäfven, när elen var 12 feet uneler vat
tenytan. "Fortnne" försågs mecl torpeder vicl WasM,ng
ton's örlogsvarf, och man vet att de aldrig sändas till 
torpedstationen sedan de blifvit gjutna. De hade ej 
blifvi.t fön:; eclrh merl någon ledningstub för trårlarne, 
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hvarföre ock kanalen för lågan fylldes med krut, då 

torpeden laddades. Rörföreningarne passa ej för tor

pederna, och ledningstrådame måste af:;käras ombord. 
Om torpeder och deras tillhörigheter på så sätt hop

blandas, inträffar att rörföreningarne ofta nog ej vilja 

passa, sedan de blifvit förändrade flera gånger, i af
sigt att få en förening · 50m ville arbeta tillfredsstäl

lande.''') "Fortune" hade mycket kort tid på sig för 

torpedens iordningsställande för antändning, och ha<le 

ej någon passande stång, hvarföre ock två af hennes 

gamla stänger blefvo förenade och utsatte tv~trs nt. 

Den inre ändan stödde mot sidan, och var der försäk

rad med en surrning, som leddes genom ett spygatt. 

En topplänta leuues till stormasttoppen, och gajar till 

små bommar utsatte för och akter. Anordningen syn

tes svag, men den blef 11rufvacl uneler gång med en 
fart af 8 knop, den ·högsta upphinneliga, och visade 

sig god. Som st<l11gen var af gran, måste den ned:-;iin

kas med en 12 inches kula, for att hållas under vatt

net. GåendB med 8 knops fart a:a:yralles en 75-pundig

torped, allting arbetade viil och stången blef ej slm

dad. Som "Fortww" hade fått en torpedspindel till en 
100-punuig torped afbruten umler exercis i Florida

bugten, under (let hon gick mecl en fart af 9 till 10 

knop, var det önskligt att försöka en annan af samma 

slag, vid en stor hastighet, för att se om en liknande 

händelse sku1le åter inträffa. För att förekomma vi

brationer, som kunna så väl afbryta torpeden som ska

Ja stången, blefvo förgajen och toppliintan försedda 
med hanfötter, hvilka synes å tec1mingon öfver "For

tune's" torpedtillrnstning. En stång af gran, 40 fe et 

lå.ng, erhölls tr~m "Ft·anklin", och iordninggjordes s:L-

*) Dessa felaktigheter hiinördc af ej ti!l.".tna förHudringar i mo· 

dellen från torpcdsttuionen. (C. of B.). 
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som ofvan blifvit angifvet. Inre ändan var surrad som 

förnt, och en klamp fastsattes för- och akterom för att 

förekomma slirning. En 100-punclig torpeLl blef väl för

säkrad till stingen; likaledes användes 2 st. 11 inches ku

lor s:lsom vigter. S :ången på sJ. sätt iordninggjord bogse
rades så hastigt som xFortunc" kunde gå, hvilket enligt 

loggen var 7 knop. Inga tecken till svaghet hos torped

spindeln eller någon annan olägenhet förmlirktes. Stiin

gen var mycket stadig, utvisande att denna anordning med 

hanfötter synbarligen är af stor nytta för att förekom

ma vibrationer. 'l'orpeden aftyrades under gång, och 

stången blef ej afbruten genom explosionen, ehuru den 

var af samma slag som nyttjades ombord i "Franklin". 

Antagligen måste hanfättema hafva skyddat stången. 

Huruvida dessa hanfötter voro tilltaklade på. det mest 

lämpliga sätt kan endast afgöras genom vidare expe

rimenter. 
".Pinta". Anordningame for stängerna i "Pinta" 

voro påfunna af chefen Lieutenant Commander Henry 

H. Gorrings, och ion1ninggjcmla vicl Philadelfias ör
logsvarf. Planch VI visar den allmänna planen för 

desamma. Den första dagen de undersöktes var tor

pcdarmens hylsa ej lämpligt surrad, och man fruktade 

att om torpe<len nedsänktes i vattnet, slmlle <len af

brytas och gå förlorad. Som detta skitt att tilltakla 

stången ej medgifver torpedens surrande utan tillhjelp 

at' båt, och då sjön var för hög att använda en elylik 

för detta timb,mål, måste vidare undersökning uppskju

tas till en rmnan dag. Vid ett andra forsök, och då 

torpeden var lämpligt surrad, nedsänktes stången i 

vattnet. Stor svårighet upvstod i att hålla stången 
riktad rätt förnt på grund af elen lilla vinkel gajarne 

gjorde mell stången. Försäkringsstången (planch VI) 

nyttjades Hir att nedsänh:a torpeden till det passande 
djupet. 
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Så snart som "Pintct" sattes framåt visade bom

men tvärs öfver relingame tecken till svaghet, och 

gående med 4 knops fart, styrancle en rak kurs, af
bröts elen just utanför styrbords r eling. Torpedstån
gen vreds babord hän och kom långs sillan, medta
gande försäkringsstången. H vad förtjenster eller olä

genheter detta system än må ega, så var ej försöket, 

riktigt rättvist, emedan stängerna voro för små och 
af dåligt material. Ingen torped affyracles från far
tyget. Hennes torpedförråder voro i hast hopsamlade 

vid Philadelfias örlogsvarf, några af dem hade blifvit 
taO'na från "Cananclaif}na" och andra från "JJ!Ian haft an" 
. b . 

En följd af detta är att några felaktigheter förefinnas 
i föreningarne och ledningstråden, men cloclr inga som 

icke kunna lätt afhjelpas. 
"Dictator 11

• Anordningarne för torpedstängerna i 

detta fartyg äro nästan de samma som dem hvilka nu 
använtlas för båttjenst, och hvamf en allmän plan synes å 
planch X. Den yttre bögeln, som håller stången, rör 
sig ·kring en pivot, så att stången kan svängas eller 
föras åt hvilket håll som helst. Stången ut- och in
föres medelst taljor, och då den till en del är inhalad 

kan elen lätteligen svängas så, att större delen hvilar 
på cHick. u Dictator" har en stång af ek, 50 feet lång, 

stöttacl för öfver af två gajar af jerntross och en ak
terut af }fanilla-tross. Torpedens djup kontrolleras 
af kettingens längd, hvilket synes af figuren, och som 
kettingen är mycket kort i jemförelse med det afstånd 
på hvilket torpeden är nedsänkt, så måste stor om
sorg iakttagas vill regleringen af dess längd. I praxis 

gifver elen beräknade längden af kettingen för stol' 
nedsänkning, på grund af stångens krökning. I följd 
häraf är en stång af hvit ek underlägsen en af '1hic
lcoryu. En 100-pundig torped af gjntjern a:ffyracles vid en 
nellf'>änkning af omkring 11 feet, och på ett afståncl af 39 

2~1 

feet från fartygssidan, ul1llel' det stangen var riktad 
n~ira tvärs ut ; allting arbetade viil. Denna anordning 
har blifvit försökt umler gång mell 8 knops fart och 
visat sig tillfredsställande. Kettingen som reglerar 

torpedens djup är fästad vid en i däck fastbultacl jern
stång af cirkelbågig form. En bult i mitlten hindrar 
kettingen från att röra sig fritt på stången, <lå tor
pedst!\ngen är riktad; men som elen aldrig riktas ak
ter om tvärs är tletta ej så vigtigt. :'Dictato?·su alla 

torpedfönåder äro af :.ednaste modell. 
uAjax.". Torpedstångens anordningar i detta far

tyg äro i allt lika med de ombord i uDictat01·", un

dantagandes att stången, till hvilken kettingen är fä

stad har en trafvare, som fritt kan föras fl'ån den ena 
ämlan af bågen till elen andra. Allting arbetade viil. 
En 100-pundig gjntjernstorpecl affyrades med god VOl'

h:an, med stången riktad något för om tvärs. 'l'raf

varen till kettingen blef så böjd genom explosionen 
att Llen höll på att släppa stången. Den var gjorJ 
mycket smäcker och lätt. "Aj ax" har torpedförråder 
af sista modellen. 

ul\t anhattan". Detta fartyg har en 35 feet lång 

stång af hvit furu, som förenas med bogen med en 

vanlig hake, och elen är ämnad att riktas rätt förut 
eller nära så. På grund af den lilla vinlcel gajarne 
göra med stången, inträffar i verkligheten att elen 
sednare, om elen riktas åt bogen, kommer långs sidan, 

emedan gajarne ej gifva nttgon stöttning. Detta kan 
lätt intl'äffa under alla omst~incligheter då man går 
framåt. Stå.ngen st<..;Gtas af tåggajar och topplänta ; 
de förra ledda till en bom surrad tviirs öfver relin
garne, och den sednare till en träbom fästad i bogen 
och stöttacl af gajar. Denna tillrustning, som erhölls 
vicl Philadelfias örlogsvarf, är mycket dålig. Torpecl

fönå.clen äro af sednaste modell. En 100-puullig gjut-
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jernstorped affyrades från den öfvannämnda bommen 

utan att skada den. 'l'orpedeu var nedsänkt 12 feet, 

och pit ett afstånrl af 32 feet från förstäf'Yen. Stån

gen hehöfde ej någon extra tyngd för att nedsänkas. 

"Mahopac". Detta fartyg har anordningar i inre 

stångändan lika mecl dem som gifvas åt träfartygen, 

d. v. s. öglebult och ring i sidan, samt öglebult, länk 

och shackel fästade vid stången. Hennes stång är af 

gran, 45 feet lång, från 8 till 10 inches i eliarneter och 

utsättes tvärs ut. Hon har två uppsättningar af ga

jar och toppläntor, de inre uf ketting och de yttre af 
tross. Toppläntorna ledas till en jernstolpe, 15 feet 
höo- fästad i däck nära stångens inre ända. En 15 

O l 

inches kula var fästad till stången för att sänka den. 

En 100-pundig torped af gjutjern affyrades från denna 

stång; den yttre ändan skadades något af explosionen, 

men ej något allvarligare. När stång-en var nedsänkt, 

hvilacle ej 5tångens ime ända mot sidan , utan i följd 
af länken och shackeln visade elen utanför relingen , 

Detta förorsakade att den inre frestningen af stången 

blef på jernarbetet och verkade med en betydlig häf

stångskraft på bul ten i sidan, som var af2 incbesjem. 

Vid explosionen afbröts elen; brottet visade sig glän

sande och jernet gorlt. Torpedarmens hylsa afbröts 

såsom man hade väntat sig, men spindeln afbröts inuti 

torpeden, och man fann i linie metl brottet ett hål för 

lågan och som hade blifvit borrad t direkte genom spin

deln från sicla till sida, och derigenom betydligt för

svagande spindeln. Detta fartygs torpedförråder äro 

af den sista modellen och s~i,ttet för deras handteranJe 

syntes vara väl förstådt. Dessa förråder hade kommit 

direkte från Newyork och ombord i "Mahopac" och 

"Ossipce", och ett af de 100-pundiga torpedkärlen hade 

i sig omkring 3 eller 4 11ounds luut. :Man visste ej 

att der fanns något krut i dflm , men just det omnämn-
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da kärl€lt blef, i afsigt att lära kiin11a dess inre kon

struktion, undersökt af löjtnant Bnck och en konstapel. 

För <letta ändamål infödes ett ljus i rörhålet, krutet 

fattade eld, och som ~yllningshålen voro öppnade, giek 

torpe<len likasom en raket genom däck in i en ventila

tor. Konstapeln bl e f mycket all varsamt sårad, och 

någon bär ansvaret för denna handling af stort slarf 

att på så sätt qvarlemna krut i torpedkärlet. 

"1'\augus''. Detta fartyg har ej några torpe<lan

ordningar eller förråder af något slag ombord. 

CiJnniata". Detta fartyg var ursprungligen för

seclt meL1 f:yra långa hakbultar a.f stål, öfverdragna 

med en komposition, och hvilka. kunde dragas in oeh 

nt. genom sillan; de voro placerade på båda sidor, un

der fock- och beginerårna. Bordläggningen skadades 

på babordssidan akterut genom explosionen af en tor

ped från en stång försedd med en af dessa bultar. 

Denna :bult borttogs och de a.nclra tre r{varlemnacles, 
och fyra anordningar a.f ett annat slag, för att förena 

stängerna mell sirlan, anskaffades. De placerades i när

heten a.f de gamla., och en figur på planehen öfver 
"Dictato1's" anordning visar deras beskaffenhet. De 

erhålla.s Yid Cha.rlestown's örlogsvarf och voro kon

strueralla af konstruktör Ha.nscom. "Ju nia ta<: har 3 

torpedstänger, 41 feet långa, 2 äro af ek och en af 

''hickory ". En lOO-pnndig torped af gjutjern fästades 

viu 1'hickory "-stångeu, och som furenades med fartygl>

sidan genom den sedna.ste kombinerade anordningen, 

och afijrrades vill ett <1jnp af 12 feet, samt på ett af

stånd af 381 j 2 feet från fartygssidan. Stången och före

ningen med fartygssidan skadades ej af explosionen, 

ocl1 allting arbetade viii. En annan 100-pun<lig torped 

af gjutjern, fästad till en stång af ek och förenad till 

fartygssidan med en gammal hakbu1t1 aft)rrades vid 
samma clju_p och på sa mma af;:;tdl!u. Vitl detta till· 
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fälle blefvo hvarken stången, bordläggnlngen eller föi'e
nino·en skadade. En tredje 100-punclig gjntjernstorped 

b 

aft:yracles från en stång af ek, hängel öfver siclan me-
delst en jerntross, och med en 11lanka som sko mellan 
inre ändan af ,stången och fartygssidan i djup och af
ståncl detsamma. Skon hvilade mot fartygssiclan just 
nedanför plåten för en af torpeclbultarne. Vicl explo
sionen blef skon slagen i bitar, och bulten i inre än
dan af stången tog mot elen ofvannämnd.a plåten ocl1 
ind.ref den 1 1/ 1 inches, så att torpedbulten kunde lwar
ken skrufvas ut eller in. Alla torpedförråden ombonl 
äro af en seclnare modell, och fartygets officerare sy
nas väl bekante med sättet för deras anvämlning. 

"Mayflowera. Denna bogserbåt utrustades vid "Nor
folk", och hennes torped-tillrustning i:ir gjord af myc
ket goclt material. Hon har två stänger af ek, 45 
feet långa, hvilka utsättas tvärs, och kunna riktas för 
om tvärs. Anonlningen i stångens inre ända är elen
samma som träfartygen numera erhålla vicl örlogs
varfven. Hvarje stång har 2 ställ gajar och topplän
tor, de inre af ketting och de yttre af tågvirke. rrvå 
jernstänger stötta(le af andra jernstänger inpassas i 
relingen, mid.tför stängerna, för toppläntorna. stän
gerna förenas med siclan temligen förligt och tilltak
las akterut när de komma långs sidan. Då stängerna 
äro långs siclan kunna ej förgajarne, varande i linie 
med stängerna, användas för dessas utsättande. För 
att öfvervinna denna svårighet,_utriggas en kort sväng
bom, med en bred kip i yttre ändan, något för om 
stången, och förgajen förseeld med en knäfring lägges 
i denna kip. Knäfringen är så regleracl, att som elen 
minclre bommen utsättes blir förgajen styf från stån
gen. Återigen då torpelistången utsättes går elen 
mindre bommen föröfver och gajen släpper kipen -
med andra. orcl den korta bommen är en horisontel 
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dävert. Denna anordning arbetar mycket bra, och var 
km1struerad af chefen på aJYiayflower", Löjtnant Com
man<ler N. 1\f. Dyer. En 100-]mnclig gjutjern-torpecl 
surrades till styrborclsstången, som utriggad, pekade 
tre streck för om tvärs och torpeden var nedsänkt 12 
feeti ingen särskild tyngd var behöflig. Fartyget sat
tes i gång framåt, och som hastigheten ökades reste 
sig stången. När en hastighet af 7 knop hade blifvit 
uppnådd, var stången vid vattenytan. Förgajen a:ffi
racles så att stången kom tvärs, och clå förblef elen 
under vattnet då man gick med full fart; menlängelen 
af förgajen var synbarligen mycket för kort. Den 
högsta uppnådela farten var 8 knop, och stångens vi
bration var emellanåt stark, men spindeln visade ej 
några tecken till svaghet eller bräckning. Seclanman 
bogserat en stund gjordes ett försök att affyra, men 
torpeden ville ej explodera. Den hade svarat vid un
dersökningen ordentligt och fortfor att svara efter af
fyringsförsöket. Stången togs långs siclan och torpe
tlen befans full af vatten. Ant~inclaren hade explode
rat, utvisande att den var vattent~it, men vattnet full
bonlade föreningen vicl unclersökningarne efter affYrings
ögonblicket. ]\,!(uttern ]Jå torpedens yttre ända, och 
som håller spincleln på sin plats, var så lös att den 
sednare kunde med hanelen vridas rund in uti torpe
den. lVIecl detta sakernas tillstånd var elen vattentäta 
packningen utan nytta. 1Yian trodde ej att spindeln 
var i detta skick, men detta kunde ej med visshet in
tygas. En annan torped af samma modell fästades 
vid babords s tång, och aH:yracles vid en nedsänkning af 
12 feet, oc':J. plt ett afstånd af 42 feet från fartygssidan. 
Om "Mayflower's" st~inger hade blifvit förenade me el 
fartygssiclan 40 feet mera akteröfver, så skulle de utan 
tvifvel hafva arbetat väl. Torpedförråden ombord äro 
af den sednaste modellen. 
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11 }(ansas u. Torpeclfcinåden om bord ~tro af den se cl

naste modellen, men inga större l:: iirl iin 7G-pnJ1(1iga 

hafva erhållits. Anonlni11garne för sUingenm äro så

tlana som fartygen nn erh[dla tlem vicl örlogsvarfYPn. 

Stången är af ek, och Yar nrspnmg1igen 42 feet lilng. 

Fyra feet hafm b1ifvit afbrntna från den yttre iinchn 

genom aft~yrandet af en torpet1. Huruvida allting vnr 

passancle anor<lnadt clå detta intr~Lffatle är ej hevisarlt. 

En stor-öfverläsegelsspira snrracles till den afbrntna 

stången, så att den gemensamma läng1len blef 50 f0et. 

Från denn a stång affyracles en 75-pundig torped (in

nehållande 80 lbs l:rnt) vid ett djup af 11 feet, oeh 

på. ett afståml af 48 feet från fartygssitlan. En jorcl

i'ltröm anviimles, elen blotta1le iimlan af jo)'(lle.uniJJgs

tri\den helt enkelt hvil:-tn1le mot kopparrcir-f'önmingen. 

Änclan af den extra bommen a.fbriits gpnom explosio

nen. Hanrlteranrlet aftorpecl-anorc1ningarnc syntes vm.·a. 

väl förståtlt. 
"Despatch a. Detta fartyg har ej några. torped

anordningar eller fiirråder af något slag. 
"Wahash ". Der finnes Pn \"an1ig t.orpec1stång om

bord af gammal modell , ocl1 gjorc1 att flinmas med för 

stäfven meclelst en l1ake. St:'ingen har ej använclts mer 

än en gång, och man fiirmodacle att des;:; rekyl för

orsa lr:ule en lä d' a viLl förstiif'ven. Sex torperler af-Fy

rades efter ltvara.mlra frJn detta fartyg, fem af dem 

voro exercis-torpe(ler, innehållande 7 lbs krnt hvarclera. 

och de an1lra 100-pnncliga gjntjern-torpecler. De stänger 

som ansändes voro två vaterbommar, två stor-öfver

lä.segelsspiror, förenade med fartygssidan un(ler storn'\n, 

och två granstänger anskaffade för cletta ändamål, för

enade med fartygssiLlan uneler beginerån. De inre än

darne af stängerna \'Ol'O tilltaldarle på följan1le sätt, 

nemligen: 2 ringar vo1;0 placeratle på inre fi.JHh n, några 

inches åtskiljcla. för att foreko m ma sprickning, och · ett 
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hål borrade;; mellan dem; genom dessa hål togs en 

:-Jtark tågstropp. Miclskeppstängerna hade Lienrut stropp 

smraLl till en stark takel-iigonbnlt i rösten , och stän

gema höllos upp och neLl långs storvanten. De aktra 

stängema haLle sina stroppar surrade till en förtö.i

ningsring 5 feet öfver vattenlinien. Meningen var att 

få reda på de relativa förtjenstema hos sttinger, för

enade med siclan i närheten af Yattenlinien, eller högt 

öfver den. Den stora torpetlen fiistacles till babords 

miclskeppstång, och fastän den var af gran, var så 

mycket af elen öf'ver vattnet att torpeden ganska qvidd 

sjönk till 12 fe et under v~ttenytan. För alla torpe

derna användes en jonlström, och jordföreningen ombord 

var ett kopparrör ledande från öfre däck till en '1donkey" 

pump och derifrån till fartygets koppring. Det ligger en 

viss säkerhet nti at.t nyttja en jordström, emedan tor

peden ej kan affyras förrän den är i vattnet. Trå

clarne voro alla fästade vid stängerna och leclcles upp 

till bastingeringen, derifrån långs kanten af kojkapel

let till gångborden. Från gångborden leLlcles trårlarne, 

öfyer relingen till båtarue inombords, för att gå. klara 

däck, lmnoner etc., så att tillräckligt rum fanns att gå 

umler dem. Tråclarne, sedan de blifYit fästad e till 

båtarne, förenades med nyckelbordet; h varje nyckel 

ha.cle sitt märke. Två voltas batterier använclol'l, clet 

ena ett litet syrebatteri för unelersökning och "L e

clanchc's" batteri för affyring. Ena polen till under

sökningsbatteriet förenades mecl jordleclningstråden, och 

elen anclra med galvanometerns binclningsskruf. Gal

vanometerns andra bindningsskrnf var fä.stacl till en 

annan vexlare på nyckelbordet. För undersökningen 

kastades det lilla batteriet in i strömmen, och nyck

larne nedtryckte::::; gal va.nometems nål visade att ström- / 

men var fullständig. För affyringen blef undersök

ningsbatteriet kast.adt ut ur st~'Ömmen, och affyrings" 
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batteriet påvexlat, och genom att ne(1trycka nycldarne 

affyrades torpeclema. Den 100-pnndiga torpeden affy

rades vid en nedsänkning af 12 feet, och på ett afstånd 

af 47 feet från fartygssidan. stroppen på stångens 

ime ända skadades, men stången skadades ej på något 

sätt, ej ens målningen på fartyssiclan. Exercistorpe

derna, innehållande 7 lbs krut hvardera, förorsakade 

emlast en ringa verkan då de affyrades. 

Som ombord ej fanns något aftorpedförråder, utom 

något isolerad ledningstråd, rör och gamla torpedkärl, 

så blefvo ofvannämnda anordningar för torpedernas 

användande improviserade ombord. 

l\ieJJöljande planeher XIII och XIV visa anordnin

gen för stängerna, ledningen af tråclarne, undersök

ningsapparaten, nyckelbordet och ait:yringsbatteriet. 

Nu ment finnes etL fullt förråd af torpedutrustning 

ombord på " lYabash ", sådant det nu el'liålles vid tor

pedstationen. 

orvanstående är komitens erfarenlwt förviil'fvad 

vid inspektionen af torpeLlanonlningarne på <le o] ika 

fartygen i flottan, och de följande anmärkningarne och 

förslagen i afseende å sthgtorpecler, sådana dessa 

äro antagna för tj ensten, öfverlemnas härmed vörd

samt. 
'l'orpctlarmens hylsa. Detta vigtiga stycke, som 

fiircnar torpedkärlet mec1 stången, är väl konstruerarlt, 

och svarar mot sitt änd:cnnål förträffligt, om det i:ir 

litmpligt snrradt till stången. Uneler den sista öfniu

gen hafva några torpedkärl släppt sina stänger, derföre 

att cle ej voro på lämpligt vis surrade, men intet fall 

]mr inträffat då hylsan blifvit afbruton, när den yttre 

ändan var jemns med stångens ända, och var surrad 

till den med starka surrningar. Hylsans nacke är med 
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afsigt gjord svag på det afbrytningen må inträffa 

vicl denna punkt, när explosionen inuti torpe.len eger 

rum. Om hyl::;an i:ir surrad med llen rnnda delen stic

kande utanför stången, har halsen att utan stöll upll

btira torpedens tyngd, verkan af maskins skalmin g, och 

vattnets motstånd under bogseringen; bevisligen är den

na frestning för stor, och hylsans nacke är ej afsedel 

att motstå detta. Vid undervisningen i torped.ers bruk, 

bör man omsorgsfullt iakttaga att fästa uppmtirksam

heten vid clenna vigtiga detaljsak 

rrorpotlldil'let. Det synes ej bel1öfligt att ändra 

eller modifiem något i denna detalj. Kärlet har en 

passande form och är försedt med lämpliga handtag för 

dess hamlteraude. 
Spindeln. Spindeln i:ir en tub af gjutjern, ingå

emle i torpeclki:irlet i axelns riktning, och elen utståen

de ändan af spimlelns bakre del ingår i hylsan på stån

gens ända, samt inpassas i sina föreningar. Spindelns 

eliarneter afsmalnar hastigt seelan den ingått i torped

kärlet, och fortsätter sålunda genom kärlets hela längcl. 

Afsmalnandet af spindelns diameter är afsigtlig, för att 

åstadkomma en annan svag punkt, för bestimmandet 

af afbrytningen vid explosionen. Vid alla explosioner 

har man funnit att spindeln frestas inuti kärlet, och 

genom att minslm diametern uppnår man ändamålet 

att bespara stången en större frestning. Före de secl

naste här på platsen gjorda experimenten har ej tor

peden blifvit bogserad mecl större fart än sex knop i 

timman, och vid denna fart höllo alla delar väl till

sammans, men i Förenta Staternas ångfartyg "Fat·ttme 11 

uppnåddes, för en kort stund, en hastighet af 10 knop, 

då torpeden föll af, och vid unelersökning befans att 

spindeln var afbruten innanför birlet. Vid detta till

fälle flöt omkring på vattenytan stycken af en flotte, 

som hade mottagit stötarne af flere torpeclexplosioner; 
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och man slmlle kunna antaga, att torpedhärlet hade 
kommit i bcröl'ing mec1 några af spilll'oma; men efter 
noggrann öfverväguing, anser byrån, att vid fl'amdeles 
tillverkning spindelns diamBter bör ökas inuti kärlet. 
Det finnes äfven en annan punkt på spinJeln att fästa 

afseende vid. Inuti kärlet är spindeln genomborrad 
tvärsigenom, meJ hål för att leda lågan från röret till 

spränglaclclningen i kth·let. Dessa hål gå genom tu

bens båda sidor, och det har bli f vit anmärkt, att hos 
alla afbrutna spiudlar, som blivit undersökta, går af

brytningsytan tvärs igenom tuben, genom de båda mot
satta hålen i väggame. Korniten anser, att vid blif
vande tillverkning skola hålen ej sättas miclt emot 
hvarandra, utan alternativt på väggames motsafta 
sidor. 

Ett em1a fall har kommit t(ll byråns kännedom, 
Llå explo~;ionen uteblef, genom att vatten inkom i kär

let. Vill detta tilWille var den stora muttern som 
' 

fäster spindelns Linda vid torpeclkärlets hufvm1, ej tätt 
åtslirufvaJ; spinJeln arbetaJe sig loss i sitt stöJ i den 

bakre ändan af k~irlet, hvarigenom den vattentäta pack
ningen ej gjorJe nytta, och hvilken packning skall 
förekomma vattnets insläppni11g, då spindeln är hårdt 
inskrufvad. Vid umlervisningm1 i torpeJers bruk, bör 

man fiista uppmärksamheten på, att spindelns s~ilira 

till::;krufning skall umlersölms före fyllningen. 

Stången. Experimenter utfönla genom komiten, 
och :·esultaten af försöken ombord på flottans fartyg i 
Flonda-hugten, visa, att stången är den af cletal]'erna . ' 
som för närvarantie fordrar största uppmärksamheten. 

Träslaget. Komiten är af elen åsigt, att alla 

stänger böra vara af ek eller "hickot·J;". Stänger af 
fnru erhållas fritt fnln örlogsvarfven, emedan de med 
lätthet kunna anskaffas, men de gifva sig lätt för ex

plosionens verkan, och, med anledning af deras lätthet, 

.J 
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firo c1e svåra att nedsänka till det nödvändiga r1jnpet, 
för att förclwmma bitar af torpedkä.rlet att flyga i 
l11ften. 'l'ag exempelvis "Frauklins" stänger; detta far
tyg försågs i Boston mecl fyra furustänger af en lätt 
och flytbar beskaffenhet. Från detta fartyg hafva 

fyra stora torpeder blifvit affyracle, och tre stänger 
hafva blifvit förstörda. Deremot hafva ombord i "Jn
niata", fyra eller fem torpeder af samma storlek (100-
pnncliga) blifvit affyrade från en stång af ahickory u, 
~om ännu duger att användas. Äfven till ankars i 

tidvatten behöfva fmnst~ingerna, för att nedsänkas, för

ses mecl extra tyngder. 
Ståugenc; dimensioner. Komiten anser cle be-

sUlmcla climensionerna -på sW11gerna fördelaktiga, el. v. 

s. 10 feet i Hingel mecl en diameter af 8 inches vid ime 
än Jan, af::;malnancle grad vis till omkring 6 inches vi u 
ytt re äm1an. Komiten anser att man bör experimen
tent meL1 en stång af hårclt trä såsom ek eller uhic
kory ~~, gj orcl på så sätt, a t t elen el el af stången, som 
skall vara i vattnet, formas så, att elen i genomskär
ning har ntseemlet af en konvex liDs. Stångcn för 
stärkes mecl flata, infälcla jernremsor, omgifna af band. 
Det är kornitens åsigt, att denna anoraning skall min
ska motståmlet, och följaktligen stångens vibrationm·. 

Stånuens tilltakling. Komiten instämmer uti, att 

alla stänger få en benägenhet att stiga till vatten
ytan, allt eftersom hastigheten hos det bogserande far

tyget ökas. För att söka förekomma denna benägen
het, är det önskligt, att så få tågändar som möjligt 
fastgöras vi<l ·stången. Det förordas clerför, att topp

läntan; förgajen och aktergajen skola vara enkla. Be
hofvet af toppläntan minskas till en stor clel , seelan 
torpeden bli.fvit necls~i.nkt i vattnet, emedan tyngelen 
då lättas, och en mycket svår ända skulle embc;t 
bidraga att draga stången till vattenytan. Akter-
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gajen är enelast en stöttningsä.nda, som möjligen kan kom
ma att anvbindas till stångens lyftande, då den är långs 
sidan, i händelse att toppläntan har sprungit; den bör 
vara af sm~icker tross, t. ex. 2 inches. 

Förgajen. Denna har den största betydelsen i 
stångens tilltalding. Hela st<'Lngens stöttning hvilar 
på den, och den måste vara stark nog att. bära särde
les stor frestning. Denna gaj bör vara af jerntross. 
Den bör leelas sä lägt ned som möjligt till vattenytan, 
och en ganska vigtig sak att taga i betraktende är 
dess liingd, som bör vara så stor som fartygsskrofvet 
medgifver, för att förekomma dess benägenhet att lyfta 
stången från dess Himpliga nedsänkning. 

Vibt·ationen. Komiten är öfverens om önsk
vänlheten att minska vibrationen längs stången. För 
detta bimlamål rekommenderas att förse toppläntan och 
förgajen med en svår kaus i tinclarne, och hvilka kau
ser böra kunna fritt löpa på två hanfötter på stången. 
De två punkter der hanfotsparterna fästas vid stån
gen böra vara lO feet åtskiljda; den yttre pal'tcn af 
förgajens hanfot bör vara så långt ut, som längden af 
torpedarmen tillåter. Ett försök gjordes ombord på 
"Fortune" med en hastighet af 7 knop och med en stång 
af hvit gran 40 feet lång, stöttad af en topplänta och 
en förgaj försedd med hanfot, sådan den blifvit före
slagen; en l 00-punclig torped aft:yrades under det man 
gick med den omnämnda fal'ten, utan att stången slm
dacles. En extra tyngd af två 11 inches massiva ku
lor hängdes vid stången, för att hindra elen från att 
höja sig öfver nedsänlmingsdj n pet, 12 feet, h vilket är 
det djup man funnit vara nödvändigt, för att förekom
ma stycken af torpeden att komma öfver vattnet vid 
explosionen. 

Höjelen af' stängens inre äncla. Den nuvarande 
antagna höjden af stångens inre ända har vissa förde-

r 

J 

J 
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lar, såsom: större delen af stångens nedsänkning och 
det deraf följande skyddet af densamma och dess tak
ling från fiendens eld; torpeden kommer äfven på ett 
l~ingre afstånd från fartygets botten än om stångens 
inre ända vore högre, men komiten erkänner, clet nöcl
viindigheten att hålla stångens ända nere i vattnet 
~Lr större betyc1else än torperlens afståm1 från far
tygssiclan (förutsatt att alltid torpec1en ej lrommer 
närmare än 30 feet, i ett fartyg af t. ex. 18 feets djup
gående), och rekommenderar för den skull, att plå
ten på fartygssidan, hvilken skall mottaga stångens 
tryckning, kommer i höjd med rösten på alla fartyg. 
Mimlre af stångens :flytbarhet blir då verksam och bi
drager sålum1a till nedsänkningen. Simile denna metod 
för stängernas tilltakling blifva antagen, rekommende
ras, att för fartyg mel1 20 feets djupgående och der öf
ver bör stången vara 55 feet lång. 

Plåtens ställe långs fartygssidan. De anmtirk
ningar, som redan blifvit gjorda rörande nöclvändighe
ten af en lång förgai, hafva afseem1e på komitens åsigt 
om fördelen att använda stången så långt akterut som 
möjligt. På fartyg med ringa fart, sådana som större delen 
af de här församlade, kan stötplåten användas under 
fockrån, när den är fyrkant, men det är ej nödvändigt 
att placera en plåt umler fockrån, då den är brassall 
bidevind. Der bör finnas en stötplåt straxt förom fock-, 
stor- och mesanrösten, och en stång skulle beqvämt 
kunna föras på dessa ställen, toppad npp och ned, samt 
surrad till cle främsta undervanten. Fartygen skulle 
sålumla blifva försedda med sex punkter för torpedan
fall och försvar; men det är särdeles vigtigt att farty
gen hafva stor hastighet, för att under alla omstän
digheter, mell framgång nyttja stångtorpeder som a~y 

fallsvapen. 
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Bogserllåtat·. Uti rapporten öfver de olika farty
gm1, som blifvit besökta, finnes omtalat en stång, h vilken 

försöktes ombord i "Pinta". Denna stång var tilltak
lad att användas rätt förut. Stångens tilltakling var 
för svag, för att göra försöket som sig borde, och ko

miten är ej böjd för denna metod att förena stängerna 

med fartygen. 
''i.'Jilavflou;et·" är försedel med föreningsinrättningar, 

hvillm hos komitCn rekommemlera sig sjclfva såsom de 
b~ista, hvilka hittills blifvit föreslagna, och komiten 
föreslår till antagning i bogserbåtar de anonlningar, som 

blifvit nyttjade der ombon1. Vi undantaga dock 
från detta förslag det, på sitloma af fartyget, valda 
sttillet för föreningsim~i.ttningames placerande. Hvad 

"JJ!Iav flotcer" angår, är den fördel hennes föreningsin

rättning eger helt och hållet förfelad, derigenom att den 
är placerad för långt för öfver, hvarigenom förgajen 
hlir för kort för att kunna q varhålla stången vid dess 
nedsänkningsdj np. Om stångens inre ända flyttalles 
straxt förom stormasten, skulle man kunna anse anord
ningarne såsom de fullkomligaste, hvilka hittills blifvit 
föreslagna för bogserbåtar. 

Anordningen fÖL' monito1·er. K omiten anser, 

att cle för barkasser antagna anonlningame äfven ~iro 
lämpliga för monitorer. Den mollifikation af anord
ningarneför båtar, hvilken blifvit föreslagen af Löjtnant 

Commander Robeson, och antagen i "Dictator-1 och 
:
1Ajax 11

, och som består deri, att den yttre stångkly
kan kan svängas, och att inre stångämlans ketting har 
en trafvare, förtj enar särdeles erkännande, och rekom

menderas till antagning för denna fartygsklass. Komiten 

anser det ej nödvändigt att nyt~ja en däfvert för topp
läntan till dessa fartygs torpedstänger. Behofvet af 

en lång förgaj, anger att torpedst:'tngen bör placeras 
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ungenir midskeprJs i dessa fartyg; men deras ringa 
fart möjlig·en göra detta försigtighetsm~Ltt obehöfligt. 

1\:Ian känner ej till några experimenter gjorda med 

dessa fartyg under gång, unelantagandes "Dicta
to·r", h varest en 100-pundig torped aftYracle3, när farty
get gick med 8 knops fart genom vattnet. Inga iakt

tagelser gjordes i afseende å stångens benägenhet att 
höja sig till vattenytan. Stången som användes var 

en smäcker ekst ång af 50 feets längd, som redan ut
hiirdat tre aH:yringar. Till sist uttrycker komiten sitt 

goclk~innande af det nu antagna torpedsystemet, och 
den anser, att, äfven clå man tager i betraktande den 

ringa fart våra fartyg haf\ra, och hvilken i många 

fall kan hinc1ra dem från att nyttja detta vapen till 
anfall, sh:all clet oaktaclt den clefcnsiYa styrkan hos 
det långsammaste fartyg kunna, vid ett vigtigt till

fiille, gifva åt det en oberäknelig fördel. Nyttan af öf
ningame vid torpedstationen har visat sig särdeles 
framståemle i denna eslmLler. De officerare som genom· 
gått denna skola utöfvade ett gynsamt exempel på alla 
här församlatle, och vi hänvisa till rapporten öfver 
fursöken gjorda omhonl i "TVa bash", såsom utvisande, 
hvad en officer kan uträtta, som är hemmastadel med 
cle vetenskapliga lletaljema af Lletta ämne. Komiten 
~ir af den åsigt att uppmärksamheten, som blifvit 

nistall vid torpellväsemlet i flottan skall vara till stor 
fördel för ~jensten, derigenom att officerarne blifvit 
bekanta med tlet praktiska användandet af detta nya 
vapen. 

För att framhålla vigten af lletta änme för office
rame, föreslår komiten att en generalonler utgifves 

af vederbörande myndighet, hvari anbefalles att en 

torped bör aff:yras, t. ex. en gång i qvartalet, från 
hvarje fartyg, som är ntheordrarlt och fr:'tn alla ba1·-
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kasser försedela med torpedanordningar, och fullstän

diga rapporter häröfver inlemnas till artilleribyrån. 

Om antalet torpeder, hvarmed ett fartyg på 

en främmande station är försed t, ej skulle tillåta denna 

förbrukning, böra, för tillfi.illet, andra torpeder tillver
kas ombord. 

Ett större förråd af rör bör för detta ändamål er

hållas från torpeclstationen. 

Vi äro, Sir 
med all högaktning, edra ödmjuka tjenare 

E. Simpsou, Captctin U. S. N. 

l<-.. l\1. Itamsay, C01mnander U. S. N. 
R. n. B1·adford, Lieutemmt U. S. N . 

l~ll Rear Aclmiral A.. LutHow Cas<l, U. S. N. 

kommenderande N ordatlantiska flottan. 

Fartyg, tillhörande Europeiska stationen, hafva va

rit och äro ännu anbefalda att månadtJigen affYra en 

improviserad torped (tunna), laddningen vägande från 
75 till 100 pounds. 

A. L 'ndlow Case, 
Rear .Aclmiral och Comnwnder in Chief 

N. A. Stationen. 

2J7 

Om en gemensam sjörätt. 
Föredrag i Försiikri~t{!S-Fö1·eningen i Stockholm 

den 8 Janucwi 1877 

af 

J. F. Ijagerholm. 

Forts. 

Ehuru utsigterna för vinnande af detta mål, syn

nerligen för juristerna, vid första påseendet syntes rin

ga, saknades likväl ingalunda skii1 att hoppas på fram

cråno· eniir bristen r)å en gemensam haveristadga me<l-
o · t:>' 
förlie allt större och kännbarare olägenheter, ju mera den 

ömsesidiga fraktfarten utvecklades. När dertill sjelf

va grundregeln för det gemensamma haveriet, seelan 

långliga ticler tillbaka, var Jensamma för alla sjöfa

rande folk, när öfverläggningarne s&lunda kunde utgå 

från en af alla gillacl och antagen ståndpunkt, vore 

j u rimligt, att de energiska män, h vilka satte sig i 

spetsen för rörelsen, antogo, Llet öfverläggningarne 

skulle kunna leda till åsyftadt gagneligt resultat. I 

~il<lre tider, var det just köpmännen och de sjöfarande 

som uttänkte· reglerna för haveriet, och det ena folket 

var då alltid färdigt, att af det andra låna dylika reg· 

ler som visat sig änclam,Usenliga, och som sannolikt 

furst blifvit allmännare kända och antagna på möten , 

ej olika dem hYilka nu förbereddes. Dessa förhopp

ningar blefvo likvisst icke uppfylda. De så kallade 

internationela haverikongresserna ha hittills icke ledt 

till önska1lt resultat, men de dervid förda förhandlin

gar tor1le lika fullt förtjena att upptecknas och ihåg· 

kommas. 
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På inbjudning af åtskilliga framståem1c sjöförsäk
ringsbolag och rederier i England samlades i Glasgow, 
i September 1860, ombud från de flesta a:!' Europas och 
Amerikas sjöstater , jemte flera enskilda clispachörer, 
aRsm·::tdörer och jurist er , L1ervid den bekante Lonl Brong
h am, såsom orclfömnde, ledde förhandlingarne. Eftrr 
vidlyftiga meningsby ten futtaLles der följande beslut: 

l. S:isom allmän regel bör antagas, att elen skada som 
npvkommer genom uppsåtlig strandning, icke an
ses tillhöra gemensamt lmveri. Undantag härifr!in 
sker endast i ovanligare fall, och när full beYiR
ning om strandningens nödvändighet förebringas. 

2. Skacla som tillfogas fartyg och gods för att F<Hic
ka utbruten eld, ersättes i gemensamt haveri. 

3. Skada, som, tillföljd af sjökast, tillfogas det qvar
varande godset., genom skamfiln{ng och bräck, er
s~ittes icke i gemensamt haveri. 

4. Skada eller förlust å gods och frakt, föror ;;akacl 
genom lossning i nödhamn, ersättes icke i gemen
~Samt haveri, när loRsningen skett på det i hamnen 
brukliga sätt. 

5. Mast, tågverk och segel, som blifvit bräckt och 
sedan kapats, ersättes icke i gemensamt haveri. 

6. Magasinshyra för last, som niidväncligtvis måst 
utlossaR i nödhamn, kostnad för återinlastning och 
utgående hamnumgälller derstäcles, erFlL'ittas i ge
mensamt haveri. 

7. Skacla å fartyg eller last, uppkommen genom 
pressning med segel, ersättes icke i gemensamt 
haveri. 

8. Besättningens kost och månadspengar, uneler uppe· 
håll i nödhamn ersättas i gemensamt haveri, och 
beräknas från fartygets ankomst elit, tills den dag 
det derifrån afseglar. 

T 
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fl . F ar tyg, last och frakt biclraga till gemensamt 
haveri, efter llet yän1e cle eg~, niir faran upphör. 

10. Då haveriutgifterna öfvcrstiga l1et bergacles viinle, 
anYii n(les fii rst Llctta behållna vilnlc till betalning 
aJ ha veriui-p;iftema, hv:ucfter öf\·er skottet fi)nle
las, s?tsom om fartyg oeh last 1t:u1c oslm<1tla nått 
bestiimmelseorten. 

11. Vid best iimmamlet af Yä.d et :\ frakt , för bitlrag 
ti1l gemensamt lmveri, aftlragRR icke hyror och 
hamnnmgiil <ler före don thg gPn eralrälmingen ut
gihits, men cle efter Llenna <hg npplnpna kostna
der af lletta slag af'dra g:--.s ±dn llen obetRHa 

frakten. 

DesRa regler öfverlemnaclcR nn olyckligtYis åt en 
jllrist, som me1l le<lning llcraf skulle utarbeta ett lag
fLil'slag, som man hoppades få antaget af cle sb'ltrr, 
hvilk1 <lelbgit i mötet. :Nian kan Riiga olycldigtvi s, 
ty först efter en tvåårig viintan framkom ett lagför
Rlag me•l icke mimlre än 12G pn.ragmfcr , lwilka dess
utom voro oty11liga och p~. allt siit t otillfl'ellsstäl-

lanrle. 
Lloytls komiteralle, ln·ilka <littills egnat saken sitt 

häs ta understöd, födora,le nu HUR mo<let och sände icke 
ens n:\got omh1Hl till rlct möte, som i Lonelon 1862 
sknl1e granska det virlly l'tiga bg{\)L'shget. D lCJtta an
flra m15te stannade i det be;:;lut, att f,·,i·"hgPt v:tr oclug
ligt och t.illsn,tte en komitP metl npp<ha g att nt:i.rheta 
ett ny tt, som framlalleR pit ett tretlj e mi..ite i York 
sommaren 18G-1. De här antagna sit kallRcle "York 
Rnles" äro af fuljantie lyLlelse: 

1. Kasta rl lliickslast el'sättes i n,ll mänhet ieke i ge 
mensamt luweri; unrhnt::J.~ tleri fr;\n utgiir likväl 
tri'il~s t p:\ såLlana resor, der trii. vanligen lasta s 
på cläck. Lika mecl <läck anses äfven sådan öf-
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vm·byggnad, som icke omslutes af fartyget~ fasta 
förtimring. 

2. Skada, som vid sjökast åkommer det qvarvarancle 
godset, genom vattens inträngande, ersättes i ge
mensamt haveri, såvida sjelfva sjökastet godtgö
res såsom sådant. Skada, som till följd af sjölra:;t 
tillfogas det qvarvarande godset, genom skamfil
ning och bräck, eller på annat sätt, genom den rub
bade stufningen, ersättes likaledes i gemensamt 
haveri.*) 

3. Skada, som tillfogas fartyg eller gods, för att släc
ka utbruten el<.l, ersättes i gemensamt haveri. (.J cm
för den liknande punkten 2 i besintet på mötet i 
Glasgow). 

4. Mast, tågverk och segel, som blifvit bdlckt och 
sedan kapats, ersättes icke i gemensamt haveri. 
(.J emför llen liknande punkten 5 fi:·ån mötet i 
Glasgow). 

5. Uppsåtlig strandning, i afsigt att nm1gå sjnnlming, 
eller grundstötning, anses icke såsom gemensamt 
haveri, och den skada, jemte kostnader, som deri
genom drabba fartyg, last eller frakt, faller en
skilu.t å det skaclade föremålet. 

6. Skacla å fartyg eller last, uppkommen genom 
pressning mecl segel, ersättes icke i geml'nsamt 
haveri. 

7. När ett fartyg nö<.lgas anlöpa nödhamn , och kost
naderna för inkommande och lossning beräknas 
såsom gemensamt haveri, ersättas äfven kostna
derna för fartygets utgåe,ule, jemte kostnaderna 
för lastens magasinering, återinlastning och stuf
ning i gemensamt haveri. Från bidrag till denna 

. *) Detta beslut lir således fnllkomli gt molsn.tt det, som, beträf-
fande detta slags sl>l\da, fn.ll!llles på miitet i Glasgow. 

! 
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ko::;tna. c1 l>efrb,; likv~Ll Llun Llul af hL:oten, som lll O.J 

ligen qvarlenum:s t ill ful.ill <Lf den t imade skm1an. 
:4 . Uneler ,;amma fiirh ålla n1lm~: ,;om i fiirer:;;'\ en1lc pnnkt. 

ersiLtt as ilfven ,;kepparem~ och be:si~ttningcns l1yrc1r 

och underhåll fr itn den llag, skeppet i nlidilamn rm 
inkommit, och tills c1et åter iir sr.gelftinlig t. Dnn 
c1el af lasten , som möjligen qYarlemnas, befrias 
rlock från hith ag härtill likasom i fö regåendC' 
punkt. 

9. Skada eller t'ödu.s t å gorls och fmkt, föronakall 
genom lossnin g i nö clh amn, er siittes icl' e i gemeu
samt haYeri , n iir lossnin gen sl,:ett p:l rlet i lw m
ncn brnhliga :~1Ht. (.T cmfiir pnnHen 4 i Gl:-'csgn" -. 
beslntet ). 

10. I g~tldancle af gemensamt haveri deltaga, fartyg, 
la st och frakt efter c1eras verkliga vilnle niir fa
r an up[)h öl't, h ,·artill l ägges vän1et af c1et , som r r
sättes i gelllensamt haveri. Från frakten a fel ra 
grs lik väl ~/s för hy ror, l1amnnmgi=ilder och öfrign 
kostnacler, samt från de öfl'iga bidragamle v1in1en:t 
c1e rnskilda k ostnader , lwilka utg ifvits till följ (l 
af elen uppkomna skalbn . 

11. I Lle fall , c1å last ersätt es i gemensamt haveri , f\t
njnter äfven motsvarande frakt samma förmån. 
D essa ((York Rnlesu skull e nn genom komiJ,en s 

för;:;org framl iiggn.s till an tn.g;anclP a [' c1 e st n,t er , som 
deltagit i m1i t et , men, med unelantag n.f ett. misslyc
kaLlt fiiesök att förmå uet engelsk a "Boanl of Tmcle 11 

att åtaga sig denna angelägenhet samt någon skrift· 
vexling, som . lär er egt rum mc1lan engelska och fran ska 
r egeringame, blef ingenting från komitens sic1a åtgjon1t, 
orh saken r å kade i glömsk t. T Frankrike för eligger 
för närvarmllle ett lagförslag fiir clet gemensamma ha.
veriet , och clet vill synas, som cle:o;R npphof'smiin till 
go <.logjort sig myck et at .let . som afliamll at.s och be· 

16 
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slutats pit de engelska mötena, hvilka således icke va· 

rit helt och hållet ntan ptd'öljd. 
Frågan om den gemensamma sjörätten fick en ny 

v~ickelse , n~ir , mell anleclning af de allt oftare före

kommande olyckorna till sjös, en komite nellsattes i 

England i lVIars 1873 för att utforska orsakerna här

till, och föreslå åtgärder till deras förminskning. Se-

11an komitens rapport inkommit, åtföljll af vidlyf

tiga bilagor och elen grundligaste utredning, den~ti 

bland annat visas; att ol_yckorna ocl1 förlusterna ttll 

sj(js stå i det närmaste beroende af lagarna f~r ~jU

försäkring, och att enhet i detta slag af sjölagshftmn g 

vore ett nödvändigt viikor för sjöfartens sunda utveck

ling, vidtog engelska regeringen , i afsigt att söka åstacl

lwmma en allmän sjMörsäkringsrätt, uneler loppet 3f 

förliJet år, den åtgärden, att låta uppställa i form af 

frågor de vigtigaste punkter inom sjöförsäkringsr~itten , 

som för närvaramle äro föremål för olika nppf"attni11g 

hos de särskillita folken, samt utställa llessa frågor till 

besvaranrle af 10 blaml lle förniimsta sjöfaranr1e folk, 

nemligen: Tysldaml, Hollaml, Belgien, Italien , Frank

rike, Österrike, Sverige, Norge, Danmark och Förenta 

S t:tternfl. Svaren 11å dessa frågor , 2"1 till antalet, ril"o 

Rf det stö r-sta intresse bi'trle för llem, hYiH::fl, motarLeta 

f6immrtntle inblantining i sjölag;;tiftningen, unrler fore

gifvande af elen frifl, täHans skadliga inverkan , som ii f

ven för dem, hvillm efterstdUva en allmän sjörii.tt. 

J\fell un(lantag af Danmfl,rk, so m just är sysselsatt 

mell ntarbetamle af en ny sjölag, har nu svar ingått 

från Rlla de tillfrågatie staterna, och lyda enligt en 

en gel.~ k titlsln-ift som följ er: 
l. Är lagens mening att elen ("örsiikrade endast ~ik 

åtnjuta skadcstä n !l och att ("ö?'Sitkringsa f'talet i d e 

bör tjP1W till medel att skaffa honom an11cm fördel 

elleY vinst? 

r 
_) 
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Om sä dr, p t.'l huad siitt rJeltulitfiJr,:s dä denna urunrl· 

tanke i (ölja11dc ('all r 

Denna fråga he::;varades jakflude af alla. För::;ii \,. 

ri11g, som innefattar var1 om sj(irosas utgång, iir s:'i lnndn 

ogiltig och kan anses tillhUra on förflnten t id. 

2. Om det ldm bevisas, att ett ("örc11ull iir (ii?·sir'l.-nult 

'llfö(ver sitt te1·7.-liua riirdc, och att den (ijrsiilorr11h· 

~·a r mcdy;cfcn dcru111 vid a(talets ingående, hrr1.1l 

vcrl.:an utö(uw detta på c1·siittniugen? 

Alla med unrlantag af Frankrike, S \·crige, Hul

lan<1 oelt Förenta Staterna iiro rjf'verens om, att för

silkringen i s:'tcbnt fall skull e vm·a ogi ltig. I tl e:::s r1 

sednare liinrler :Tter ''.J'11Cs uppfattningen hitrom lilma 

elen engelska dernti, att fril·:;iikringen ingulnnda n n~rs 

ogiltig, utan bibeltåller sin giillandc kraft s:hida s1·cl' 

icke kan bevisas, likväl crs~ittcs efter fmn sl\
1 

lJOlliinc1sk 

och svensk lag endast elen verkliga förlnsten, s:t rttt 

om försäkrill gssumman öfverstiger fartygets värde, s;'\ 

förfall er försäkri ngen å öfyerskottet, eller om för :;iik- · 

nule kostnallor till följcl af sjöolycka komma att dri

vis icke utgå, sker aJdrag delför vid ers~ittningens be

rälmalllle. Efter engelsk lag, som äfven gLilie r i Fören

ta staterna, kan cleremot hela försiikring.~snmman å 

en taxera<l polis uttRga s, iihcn om föremålet varit 

mecl tlen försiikrades vett och vilja öf\•erför;:;äkru<lt. 

3. Om ö(ve1·"{örsiikring, sr/som i förcgäendc punkt sri·

ges, egt nun utan den förs!'ikraclcs ve tskap, ii1· dr! 

föt· si.ik?-ing å ö(versl.;ottet olaglig ? 

Samtlige staterna ha bejakat denna fråga, med 

unJantag af Norge och Förenta Staterna. Den nor

ska lagen bestämmer dels att förs~ikringssumrnan i en 

öppen police icke kan nellsätt 1s annat än i de t fall, att 

försäkraren visar, aH försiilningssnmman med ~~,; n st 

10 % öfverstiger fön iikring;:;v~inlet , och rlels att för

säkringssumman i en taxerail police är orubblig. 
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lad "police cl 'honnenr". I Holland, 'l'yskland, Förenta 
Statrma, Sverige och Norge medgifver lagen försäk
ring af ::;åv2Ll fraH som vin::;t. 
10. Kunna (rakt och L•inst i säelant falt fursäkras till 

visst ta.ccradt uiirde, som i pol·icen införes? 
I alla (le Umler der frakt- och vins'uförsiikring till

låtas, kan tlet öfverenslwmna försäkringsvänlet såsom 
taxeraclt n tsilttas i policen. Euchst i Norge måste för
s~lk ringsv~lnlet lenmas öppet fiir att efter timaLl skaLla 
regleras enligt certeparti och kom1osr::;ementer. 
:U. Til!ätcr lu;;en att uruttu(ralctcn f'ursiiluras eller en

da::;t s ä :;tur del der af, som äter;;tär ;;edan fr ä n 
uruttuf'raldcn u(dm,r;ds ntuifter och kostnader fö1' 
rc.'iwt, tllc·r me(l wulra unl nettofmlden ? 
I Norge, Ty~ldancl ocl1 Fö1·enta Statel'l1a må brut

tofrakten försilkrao:, men i Holland enclar::;t nottofrah:
ten. l Sverige kan fraktens bruttobelopp försäkrm:, 
sävida utnt::;tnings- o<..:h förs2Llningskostnad r::;amt Le
sättningens hyro1· icke äro särskilclt försäkrade, i hvil
ket fall försäkring får tagas enclast å fraktens netto
belopp. 
12. Utfår redare, som f'örsc'il,Tat sin undto(rald, vid in

triiffcul totalförlust, hela detta belopp eller sker af
drag f'ör de hostnucler, säsom: hyYor, proviaut, 
luunnwngiilder, aruetspenningcw m. m.) hvilka hall 
hade mäst utgif'va, om resan lyckligt f'ulluordats if 
Enligt svensk, holHlmlsk och tysk lag ersättes en-

dast den verkliga förlusten; i Norge utbetalas brutto
beloppet af frakten, hvilket äfven är fallet i Förenta 
staterna, clå försäkringsvärdet är taxeradt, men på 
öppna policer sker äfven der afdrag för obetalda kost
nader. 

13. Hvilka iiro cle afdrag, som göras1v'icl sådan utbetal
ning som i föregäende pnn7ct omnämJ,7es, ocfi pä 
h vad sätt bestämmes beloppet a( dessa af drag ? 

, ) 

r 
l 
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I Sverige tillhör det clispac}JÖl' att beräkna dessa 
af drag, i Tysklaml må de förs~lkracle på vanlig ci vii
rättslig v~ig göm sina anspråk g~Lllancle. I Franl;:rike 
utfå1· elen förs2iluade alltid sina 60 °/0 • Från Holland 
och Förenta Statema har intet svar på denna fråga 

ingått. 
14. Om sl;eppcwen uppuurit (ral;t('urskott, och fartyget 

sedermera under resan f'örloras, är dä rederiet skul
diut r1tt äterbetala detta f'ö ·rslwtt ? 
På de~ma fråga afgåfvo samtlige stater jakande 

svar. Frankrike, Norge, Belgien och Förenta Staterna 
mecl tillägg, 11såvic1t icke annorlunda öfverenr::;kommits". 
15. Hu·ru utrönc;; f'ursäkr·ingsvärdrt ä gotls, när detta 

icke !)C!Win uttryc/dig öf'vercnskommelse uli(vit be
stämdt? 
Samtlige ha meclgifvit, att detta vi:irdo är lika 

med godsets v~inle på afskeppningsorten, fritt ombord. 
16. Om gods (Msäkras utöfvct det ve·rlcliya värdet på 

nf'skeppnings- eller uestiimmelseorten, och detta sker 
genom nttryeklig ö(uerenskormnelse, kan då elen f'ör
säkmde ntkräf'va hela försäkringssumman? 
Svaren på denna fråga ha utfallit i öfverensstiim

melse med clem, som afgåfvos uneler punkten .;lJ. 3. 
17. Om elen fäYsäkrade icke eger sådan rättighet, hvil~ 

lca medel stä clå försäkr-aren till uucls att (å ('ör
sälcringsswnman nedsatt? 
De härpå afgifna svaren Mntycla på att dylik 

tvist, enligt allmän praxis, h~[nsl,jntes till 11omstols af
görande. 
18. I ng(rl' uti försiilcrill!JSa{talct, ulancl an el ra tysta för

ntsättningar, ä f ven elen, att elen försäkrade står i 
ansvar fö'i' fartygets sjöclugl1:ghet? 
Denna fråga ha samtlige besvarat jakande. I Italien, 

Belgien och Frankrike anställes dessutom serskild be
sigtning å hvarje fartyg före dess afsegling, men clet 
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synes :::om om det intyg om sjövärdighet, hvilket utfär
dats p:"t gl'llm1 af sCttlan lJesigb1ing, iuke ntr;jonle hin
deL' ful' ;'t;:;tctl1kommam1e a±' nwtLevi::miDg. :b:mlast i 
d :~t fall, att motbevisning icko framkommer, utgör ett 
dylilet intyg bevis om fartygets sjöv~irllighet. 

lU. Genler dt dylil.:t cut:oTa?· (ur c;dn'il (unrib·inu 1Jä 

t i et som ('ursiikrinu (u ·r ·resa? 
lLir lm alla svaren utfallit jalwnrle, ehmu, att 

d(ima at' unhlycld,eu i svaret från Belgien , fr r1gan 
dersbLlus sylles id.;c lJlifvit dtt uppfattml. 
~0. Fur!'(ililu.:s llr1yu~t uvsolat {Muindelsc ä den ('ursäk

Y·trlcs sidu, utt f'arf!Jget skullvara i sjuvec'rdiqt skick, 
d ieT r"ir r{d endast ett åtuyawlc, rdt ·rederi, sl>r:p · 
j Jil!'C: IJcft ues(iftuiii!J sf.'olu pä f1iisfu slit{ UC'IIluda s/y 
rt lt ftr 'U l r t ( rtd!J!Jd sjih·iirdiyf? 
J S ve1·ip;e oelt Fön;nta 8tat~erna ttligger den för

säkrade att ansvam för fartygets sjijv ~inlighet. l ö.~ter
J'ilw, Hul giten od1 ltalien tyGLes det i punHen l t\ om

n ~imnda sjöviinliglwtsiutygct hutnddas s;'bom tillr~iuk

lig ganmti, oeb likaledes i Franhikc, s<'tvida id;e mot
b0vic;ning åsta<1kommcs. Enligt tysk lag tillhör L1et 
törs~il<rareu att, mccl tlcn för,;äkmdes Litr~ide , ::'jelfför
skafht sig Linnc<1om om f,U'tygcto:; Loskaft'enhut uult bc
rli ima lless H,jöv~Lnliglwt, hvm:efter den, p,'t sttt1an grun<l 
u tl ~in1adu puli<·en, egcr gilllantte b·aft. 
2 l . Anses (Drsiikrinvsayaren., !w f'ullyjol't sdt ätavande 

rJtlt (u-rt!Jrjct iir sjöciinli.r;t, nii1· rlr:t f'örsta yr/ngen 
lci!uutr luww, elle1·· ntstriidcs !1wts ansutri!)ltet un 

rler hela 1·esun eller wulcr· helrt den tid, f'ur siihiJtfJs
uf'talet ontf'cdtar? 

l Österrike, Sverige, 'l'ysklalllt och Belgien tyckes 
fartygets sjöviinlighet vid resans början vam allt hvacl 
som crfonh-cts, mon i }J orge, Frankl-ike och Föreuta 
8tatenm åligger det r eda1·e och skeppare att anviim1a 
alla me<ld till uppeluUlande af fa1'tygets sjöviinlighet, 
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vid äfventyr att policen eljest förlorar sin gällande 

kraft. 
22. JJc(rias (ö·rs(:ilv-raren f'rän erc;iiUniuusslu!Jldiyhet, mir 

(art!J:;et iduc i·ir i :.;jöuiinligt skick, iif"cen i det fäll, 
att (art!}gets uri:.;tfiiltiy!tet ide (urorsal;at skaclan? 
X elmncle svar inlwmmo från :E'mnkrike, Österrike, 

Sverige, "Norge och Holland, men i Belgien, Italien, 
Tyi3ldand ouh Förenta Stcctema anses förs~ikringen npp
h~ifcl, um fartygets bristande sjövänlighet kan Levisa::;. 
l Belgien m~h Förenta staterna intr~iff'ar likv~a del111lL 
pttl'uljd enda.3t i det fall, a t t elen försäkrade iuke varit 

i god tro. 
2il. Hvill;et infl!Jfande jJä (örsii!aarr.:w; ansva-righet ttt

ufoar en uf'ui/;dse ('rän rleu i policcJt uppgi(na re
san. JJe('rias (iJrsiikrar-cJt yenom d!Jlik af'v'il.else i 
alla hiindt.:l:ier (n1n ers('iitninusskyldiyltcl, eller en
dast 't det (all att a(oikt'lscn medf'ört en tillök
Jttnf) i (aran ? 
Enligt fransk lag upph~Hve::; försäkringen så snart 

fartygets fJestiinunelsem·t förändras, umler det att en 
L lott och bar afv.ikehle umler resan ieke utöfvar något 
inflytande d01·på. Fö1·ämlmcl Lestiimmelseort npphäf
ver för:;~ikringen ~ifvun i det fall, att resan i öfrigt 
fulHöljes på uppg.ifvet s~itt. l Hollaml, Belgien oeh 
l.talien mel1fö1· bvarje afvikelse fö1·s~ikringens upphiif
vancle. I Sverigt: och 'l'y,klaml utöfvar afvikelse i 
resan, em1ast då inflytande på försilkringens best<'tncl , 
n~i1· faran genom aJvikelsen ökas. I Förenta Statema 
Up]Jh~ifves försllkl·iugen, n~ir af'vikelse eger rnm; men 
återtager sin gällande haft i samma stnn<l, fartyget 
inkommer p['t L1en i polioen angifna v~ig. 
:::l4. Hvacl slags mynd·ighet upptayer och afclunwr tvi

ster i försäkringsmäl, iir äet en nämcl, en domare 
med biträde a{ handelslc~tnniya och sjökunniga bi
sittare, eller ensamt en domare utan bit'i"ihlen; hu-
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rudan är med e t t or el dessa domstolcws sc11mnan · 

siitlning, och iir dcnts arbete tillfred:;sliillwale ? 

I Frankrike, Belgien, Ödtenike och Italien upp

tagas försähingsmål af hamlelstribunalet, :;å vicla de 

icke afrröras af komrwomiss hvilket ofta är h~inclelsen. 
,.., ' 

I Frankrike och Belgien utgöras dessa, tribunal af 

vallle l<öpmän. I Norge upptagas dessa tvi::;ter af sjö

r~itter, Lildaclc af en domare och tvenne andra sjiilmn

nirra lollamöter I Sverio·e dömmer dispachör i för::;ta 
o . h 

instancen, och när parterna icke dermed åtnöjas, h~in

skj n t es tvisten till en ser::; kil d nä m d, be::;blcndc af fem 

ledamöter, hvamt' en, som tillika är on1föramle, utses 

af r;lc1hnsrätt i den stad, der Llispachen är utp;ifven, 

och cle öfriga fyra af parterna sjelfva. Emot ni-lin

dens afgörande må vad icke erläggas. l Holland hand

läggas för::;äkringsmål inför de vanliga civilllomstolame 

utan hvarken nämcl eller sjijknnniga 1)isittare. I 

Tyskland bir förhällandet olika i de olika staterna. I 

regeln synes, som om el y lik tvi::; t alltid hänskjutes till 

clomstol, ömsom med och ömsom utan biträde af sak

kunnige män, samt att serskild nämd .icke användes. 

I Förenta Staterna afdöma':l dessa tvister af vanlig ci

vildomstol med biträde af jnry. Tillfälligtvis dragas 

de inför amiralitetsrt-itten. lForts.) 
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Lonestater vid l{ongl. Flottan under tiden 

från och med 1783 till och med 1875. 

För att tjena till upplysning angående pensione

ringen af ilottan~ emLcts- och tjcnsicmän, så viclt den

s<un ma varit beroende af lönebeloppen, äro gällandö 

lön e::;!ater för all~~ milit~irct Lefattningar, nm1er tiden 

från och med J 7tl3 till och med 1875, medclelade i s~ir

skild W aga till komitemclel:l den 3t Decentber J 875 

afgil'mt unden1åniga betänkande och förslag, angående 

pen:o~oJJsv~i:oemlet vid flottan. Forisättningen till denna 

sam 1m g af lönesta ter, l.Jetl'bi:ffande ö fri g a tjensteinne

bafvare. vid l-lottan, Llef icke färdig så tidigt att den 

kunde 1 sammanhang med betänkandet befordras till 

trycket, men har seelermera fullbordats af en af nämn

da ko mi tes leclamöter, kommendörkaptenen af 1 :a 

kLssen vid flottans reserv, ricldaren af Kongl. Svärds

orden O. F. Kreliger. Och har Kongl. Örlogsmanna

s~ilbkapet från honom, med anmälan härom, fått emot

taga L1e nppr~ittade föl'leclmingame. Oss synes att det 

ofta, ~ifven i andra hbinseenclen bin för bedömande af 

pensionsberi_ilmingen under förgångna tider, kan vara 

önskligt att ega lätt tillfälle att öfverskåda dessa löne

stater, för jemförelse såväl sinsemellan som med de nf

liiningsförMllanden, hvilh:a för närvarande tillämpas. 

r:f denna anledning skola vi här nedan i detta, och 

sas?m fo~·tsättning deraf, i nästpåföljam1e häfte af tid

sl~nften mföra alla ifråga varande lönestater, h varvid 

~~' med ledning af komitens betänkamle, foga det till

lagg , att en riksdaler specie, enligt 1776 års myntlag, 
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hade lika värde med fyra kronor. Genom oreda i 

penllingviitoiendd förlorade detta myn t, som i seJnar t> 

författuiJJ gar OITl vexlamle lJeu~lnme::; SlJecie uc:h banko, 

sitt ursprungliga v~inle, och skall eldigt 18:30 års mynt

realisation beräknas lika med l krona oO öre. 



Hong·l. F-...lottans :1\Xilitär-p ersonal. 

1 8 1 1. 1816. 18 2 5. 18 4 l. 18 4 5. 1 8 58, 1 8 6 l. 18 6 7. Kon1;l. Skiir;;årilsal'till cl'ic~t. 
18 6 7. 1 8 7 4. , ____ 1_.7 _s _3·-.--.---l,\

11

1- 7 9 l.. Il _.\ ut- 7 9 8 .. 
Enligt frrststiillcle stater \An-1 S - l S l \n l An-1 . l Spanmitl 

den 'r• 1778. tal pecJCr. ~ pecier.l tal Specier . l•'t_a_l~;..S_'I_Je-c-i e-I:~·I :· Specwr. t1t~~ ~nligt Kong!. Br. den l s "~4 j'-\n- l R:dr l 8l~atnm,il Enligt Kong!. Brefvet c!cu!An-1
1 

Rclr l Spatnmill Enligt Kong!. Bref:IAn- ~ Rdr l Spatmnlll An-j H.:~ An., R:clr guJigt Kougl. Brefvet deuiAu-1 R dr Enlio_t Kong!. Br.,An-~ B.: ch Enligt Kong!. Brefvet l, - · 1 B L 
0111 

2" 1SJ1 t l B 
11 0111 

· d • 1845 l B u om t l H: t t l R· t 1 0 18fil' v l R t de~ 1,,0 1806. tal. R:mt. elen ~ 1873. ta . anco lön. -r • a ·1 auco . ]i;n. vet en ;; . ta. an c o . !Un. a -.u1 . . a . ..m 7 ; ,. ,, . .ll! . • 

1

- - ~l l' ~=~ ·.\l 5,000 -- ~-,7,500 -\ 'i - - l · - l .. ~-·---Amiraler l 1,200 
vice Amiraler. 2 700 

· Kontre-Amiralei•. 3 tlOO 
General-Acljntant J 250 

{)fverstar 4 350 

Öfverste-LUjtnanter. 23 250 

Majorer. 10 200 

Kaptener 34 ·J50 

LUj tuanter • 60 100 

Fänchickar. 30 SO 

Expectanslöner för utexa-
minerade Kactetter och! 
Under-Officerare • . . 15 50 

Tygmitstare . . . . . 1 37 5 
Ekipagemiistare . . . . 1 500 

Under-Ekip.-miistare 2 f 300 
l 250 

Kong!. Fbgg-StyrmUn . . 5 
Kong!. Flagg-Konstaplar . 5 l 90 
I\:ongl. Flagg-Skepparc 5 J 
Qfver -Styrmiin . . . 23 l 
Qfver-Konstaplar 45 \ 66 
Ofver-Skeppare . 25 J 
Medel-Styrmän . 58 50 
Arklimiistare . . 59 46 
Uncler-Skeppare • 39 50 
LHr-Styrmiin . . 26 40 
Högbåtsmiin 54 4.2 

Upphörde 17 91. 

32 150 

l 
35 80 40 

) 
' i Arvoden frun 1791. 

J 

60 

89 

66 

46 

~~l } 
40 
80 
30 
20 
40 

80 

66 

50 
46 
50 
40 
42 

1111,200 
700 

31 600 

41 
l 

ni 
; 

lO 

32 

350 

250 

200 

200 

l 
l 
3 

4 

23 

lO 

32 

60 

40 

133.16 60 

106.32 40 

1-5 

~ l } 
5 

20
1
} 501 

20 
40 
so 
30 
20 
40 

so 

120 

82.24 

13 2.24 
57.24 
62.24 
50 
52 24 

15 

2,000 
1,200 
1,000 

7UO 

600 

550 

500 

300 

200 

150 

200 

150 

121) 

100 

100 
so 
80 

GO 

50 

50 

40 

20 

10 

6 

3 

3 

vice Amiraler . 
Kontre -Amiraler 

K omm,end;;r l\aptener l:a kl. 

K ommendi5r -Enptencr 2:a kl. 

Kaptenn 

Prcmier-Liijtnauter l:a kl. 

Premier-Löjtnanter 2:a kl. 

Sekund-LUjtnauter 

2 4,500 150 vice Amiraler. :! 4,5oo 150 vice Amiral . l 4,000 ]50 J 0,225 - 3 ll,OOO - -- -- 1 --- - -----
4 3,000 101) Kontre-Amiraler. al :3,0001 10(1 l\ontre-Amirnl ·l 3 3,000 100 31 4 ,GGO l 1 Kontur-Amir:d J n,llOI) G·meral -~Iaj or . l G,OOO j(onter-Amimler 

i2 2,000 SO IKonun.-1\upL. l:a kl. 12· 2,000! 80 Kommendörer 5 2,000/ HU 
1 

514,5UO_ -1 --j(ommeudiin•r ·J -I ,.;,Jo löfv.er,;1c ~~4,800 Kommcn<liirer 

l 'l l f' OO a)o r.r l' 2 Il 12 J '00 t;'() l l' r 6 l,SOO :-JU 1 1.~ 4;-'',o.r:oOoO I _--, - !j ' j' t l 11 " • ) 11.). · T ·· ·t 3 4,000 K o1n nL-Ka]A 1:a kl. - ,J " l'om:n .- l.apt. ·:a ; . ,b j.\.o. m.mencli5r- l..apt.. 'tl 2 l,GOO ljO .:. , ~ __ 'omnt.- 'ap. :n. ; . Q ,,, \JI 'l tvrrdt.C- "'.l nant 

I l;' 1200 r.o l7 n, l···teJICl' l~ 1,"001 ~o l' l 7 L 200 ;)O 7 il,OOO - ---r· ]' t 2 Il JO •) ())()\l . () 3,500 KomnL-l{apt. 2:a kl. ' v ~ .. J u ~ "J \apten. · · · · tl3 1;ooo !JO 13 2.500 ----1 - :~..omm . 'nJl'- :n ' · .J, 1 - nJorer. 1 

600 K t I... tl:a kl. 20 800 40 J' L"' ,20 800 -!0 20 2 200 -- l 1 7 :z,:,uo 
1
. l 40 40 ap - JLIJln.. . -12:a kl 30 600 40 l..apteu- o.Jtnanter. 140 600 40 40 2:ouo __ ~ K :>]> tencr . 11 8 2,noo 'fl-JlLener · . J S 2,,i00 J<nptener. 

30 P . L"'t ·o 400 'O o . L 't t 120 400 30 20 1
>
200 - --I 't t r 8 l,200 jr · 't t • 17 l 9t10 I o''J.tl1::tnter remier- OJ uauter . Q ;, .~:remier - i\.] uan er. l40 300 _ 40 1 ,OOO _ _ Ji'>.J na.n er. • II S 1 ,~OOI '".l nan CI • • • ,.~ 

1 
' 

15 Seknnd-L;·,jtuanter . ~~~ ~~g~ ~ Sektmd-Li>jtnnnter. (1~ ~~g :_:: ~g ~~~ = -Under-L1ij1.nantcr . {16 ~gg Under-Löjtnantev . 8 SOO Under -Liijtnanter 

60 400 

50 240 

Sekund-Li'•jtn. med BxpectanRiön 26 150 

l 
l Skiirgi'trds-A rtilleri ct npphijrd c 
mcc1 Jfln. 

Öfver-St.yrmliu .. 
.. Konstaplar. 

Jqfver-Skeppmc . 
Ofver-Stynn>tn. . 
.. Konstaplar. · 
Ofver-8keppare . 
Unclcr-Stynniin . 

Konstaplar, 
Skeppar<J . 

Under-Styrmän . 
Konstaplar. 
Skeppare . 

10 270 

20 t 240 
15 J 
20 200 
40 l 
20 J 180 

25 l 
50 150 

. 40 l 

:1 ~~ l } 1201 

13 

3 

3 

3 

Kong!. Flagg-SLyrmiin. . 
" Flagg-Konstapl ar. 

.. « F!agg-Skeppare 
(}fver-Styrmiin . . . 
qfver-Konstaplar 
Ofver-Skeppare 
U n d er -S tyrmiin 
Under-Konstaplar 
Unclcr-Skeppare . 

Dessutom hvmjc Under-Oificer 3 tnnnor spnnm<.J in n:cfnm. 

l) 

3 

s l 
5 l 

300 

250 

220 

~} 180 

t:i 

., 
•) 

3 

,, ,, 

~ 1

1 

soo -1 
7 

22( 
4R r f>OO -

25 11 

~~ } 550 -
28 
l "' l 3~ l 500 -
2!) 

Kong!. Flagg-::ltyrmliu . . 
- « lo'lagg-Kon,;taplar. 

.. « Flagg-Skcpparc 
(}fver-SlyrmUu 

- Qfvcr-l<onstavlar 
Ofvcr-Skepparc . 
Undc.r-Styrmii u 

- Unclcr-Konst.npla>· 
UncleJ·-Sl;eppar(] . 

~1)0 F!n.ggjunkare . 

l}•iO St.yckjunkarc . 

AAiiningssp:unn .:\1 17,:32[, knhikfo1 rller 50 R:dr kontant. 

4 

23 

213 

801) )Flagg-Uwler-Officerare 

Undcr-Oflic. af 2:a gr. 
70() Under-Offie. af 2:a gr. 

Under-Offic. af 2:a gr. 
U nder -Offic. af 3:e gr. 

GOO LJnder -Offic. af 3:e gr. 
Uncler-Offie. af 3:e gr. 

l 
V nr f s-U ncler-Office rare 

18 7 5. 

1 .\n -~ R:dr An-~ 
tal. Rmt. 1aL Kronor. 

l_ - ~~ 
2 G,UOl! 2 7,400 

f 2 4.800 
· l ~ ~/iOO 6,080 

8 J,OOO 7 4,000 

r 5 
i lO 

l 2-
1 i ·)l 

• 118 

12GI 
. ll ö 

Jl3 
. 'n 

0,500 13 
:J,OOO 3 

9 '00 J' 25 
~- •J 4 

4,600 
4,20() il 4,350 

3,0()5 
2:725 
2,630 2,ooo 1u 

1,21)0 . o 

I ,000 4.,1 l ,480 
800 13 1,050 
GOO 11 755 

:Jieu dyrtidstilliigg 
och inqvarterings
penningar ln.gda till 

];jnernrt. 

20 1 ,000 20 1 ,000 

75 900 75 900 
l 700 - --
3 6-50 l 650 

3D 800 90 800 
23 000 4 600 
05 550 10 550 

l l 
9 
8 

1,300 
1,250 
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Enligt Kong!. Br. 
1824. 

Artiii 

1 8 5 8. 

l 
' l\Iarin-Regemeutet från 184:6. l N y a R 

18 2 5. 

e s e r v S t a t e u. 
------

1 8 7 2. l 8 7 4. l 8 7 5. e r i c o r s e n. p 

!

Enligt Kong!. Brefvet denl .\n- 1

1 

R:dr An-~ R:dr An-.1 R:dr An- ~ R:dr An-~ Rdr 

----~~~· -1_8G_7 _____ ~t_u~l.~R_.:_n1_t_._1_ta_l.~~R~:m~t~. 1 _t_al~_R_~:_In_t._ 1 _ta_I.~_R_:m_t_._ 1 _ta_I~. __ R_:,_nt_._
1 

Amiraler • 21 6,000 l 6,000 -1 

18 6 7. 18 7 o. 

18 3 4. 18 41. 

n T' utom lön. l B utom IL• D. . , utom lon . ---·-- ' n- :; G 3,500 

5 4,500 
7 4,000 
2 3,500 

5 
7 
2 

4,500 
4,000 
3,500 

Kommeneliirer 5 4,500 5 4,500 5

47

1 

de ' - IAn-l R:dr l Spanmål An-l R: dr / Spam~:r,i In-l R:dr l Spant~~ål \\ l H:dr KommendGr-Kaj)lcner . if ~1 43 ·~00°0 7 4,000 

tal. Banco . T ta ·l anco. l 'I' tal. l h:mco. l 'l' l taLl R:mt. 1 4 
s',ooo 

4 3 
OOO 

4 unuor. unnor. unnor. , 

1---------';----,-,---,---- l J l l ----------'~-+-~---1 hnptencr . . i l 2,500 1 2:500 1 

- - - l 2,000 80 1 2,000 80 Öf"verste . l 4,500 1\:apten-Lujtnnnter. . ~~~~ ~.·~00°0 2
18

1 2
2,,

0
20

0
0
0 

1
2
8
1 arvode 600 flrvode 1,000 

l 1,600 60 Upphri rd e 1834. Öfverste -L<>jtnant . I 4,000 PrPmirr-L\ijtnanter J
110

6 1,500 6 l ,500 

Öfverste _ 

Öfverste-Liijtnant 

4,500 
4,000 
3,500 
3,000 
2,500 
2,200 
2,000 

4 3,000 

18 2.200 
](j 2,000 

4 3,0001 

18 '" 2,G40' 
15 " 2,400 

Major 

Kapten 

L<ijtnanter 

Under-Löjtnanter 
Fanjunkare 
Konstaplar 

Under-Konstaplar . 

1 l ,200 50 21 1,200 50 21 J ,200 50 Major 1 3,500 l ,250 7 1,250 

. { ~ ~~~ !~ 81 800 40 8 800 40 Kaptener. 8 2,200 Srlmnd-LUjtnantPr . . { ~ l,~~g 
~;'lngg-Undrr-Officemrc 9 800 7 

1,000 pit 4:e Hufvndtiteln och imlrogs samtidigt. 1
12 550 11 

2 1,500 

4 
17 

800 
()()() 

3 
15 10 400 25 10 400 25 10 400 25 Löjtnanter . \f 

4
8 1,200 ~Marin-Regementet öfverflyttades från och mecl 1872 Ofver-Stynniin etc. 27 600 24 

13 300 15 12 3_00 l 15 12
3

1 301) Hi Under-Löjtnanter JO 800 Under-Styrmiin etc. . , 
2 500 

l 

- - - - -- 270 G Fanjunkare 8 800 l 1 l *me u dyrtids-

.110 1801 3 10 180 1 3 71 200 1 3 Fourir . 8 500 :"'~':""~~----...:..-.: ___ .:.__1~--.:.....J.. __ ...:,_.!-. __ .!.,..,..:ti;:,:lli.:,:;igf,g;... _ 

800 
600 
550 
500 

5 
21 
11 

l 9 

800 
()00 
550 
500 9 550 

riO 150 3 10 150 l 3 10 160 3 Fourir . 8 400 :;; -

. 120 120 3 20 120 3 Föriindrades 1841 till RegPn:ru!s-Trumslagare . l 400 J p å I n d r a g Jl i n g s. s t a t ö t" e r f l y t t a d e o f f i c e r a r e. 

1 _v_e_M_o_~_~-~-b-e_~_A_s_h_v_m_je~l-h-~d_e_r-_o_r_~_e_r_s~t~-~n_o_o_r_s_r_a_n,_n_~~i''~n-~-~-rn-·~-- ~~-:-~-~-~?_m_m_~-~~~~~~~-- ~~·-~H-a_u_~~~---·---~-·-·~·~-
8~j~~1-~~~-~-~~~~~~-~·-~~~~~~~~~I I~~·n~lii~~K~~~~,i~[.l1~.;!~~;~~~t1 ~~nrA~n~-r~RG:tLh~·iÄA~!~~~8lJ~~~:~;-jA}/ 8 !! A}j 8Jt· IA!J8!!· l 

Il----''''-. _l86G. tal. R:mt. tal.J R:111t. tal. R:mt. tal R:mt. tal. R:mt. 

Hamla R. e s e r f - S t a t e n. 

18 53. l 8 5 5. 18 57. 18 59. l 8 6 3. 18 6 7. 18 7 l. 18 7 5. 

Ko1nmendör-Kaptener 
Kaptener. 

.Kapten-Llijtnanter . 

- - 1 2,000 l 2,000 l 2,000 l 2,000 
2 l,G66: G4 2 1,666: 67 2 1,666: Iii 2 l,GGG: 1;; 2 1,6G6: \.7 

r l 1,466: 67 l 1,466: 67 1 1,466: r.; l 1,4GG: ,, 7 2 1,46 6: 6ö 

. l 4 1,333: 3:3 8 1,333: 33 10 1,383: 33 14 1,333: :u 14 1,333: 3:J 

PremiPr-L;ijtnanter - - l 666: 67 l 666: Hi l 6GG: Iii l (}(j(): 67 

Allmänna Indragnings-staten för Konstruktions- och Machinist-Officerare.! 
l 8 6 s. --187-5-. - 1 

l l l ---~ ---- l l l ______ E_•_ni_ig_t_I_\._or_1g_L_B __ re_f'_'e_t_d_e_n_J_~·--18_6 __ 7_. ______ .J.j_A_n_ta_l._:f_r_~:-(lr_· R __ :n_1t Antal. l Kronor l 
Enligt Reglementet den V 1852. Antal. R:Llr Baneo. Antal. lhlr lhnco. Antal. H: el r Ha neo A n taL R: dr R: m t. Antnl. R: dr R: m t. Antal. l R: dr TI:mt. Antal. R: d .. H: m t. Antnl./ U: dr R: m t. -----

1 

Sekund-Chef . 1 l 4,500 1 4,500 

4 Kapten . 1 l 3,500 l l 3,500 
17 do 2 l "00 ,'l l o"(lO " 1,500 2,250 "- 9 9~0 _ _ 
'-ommen rer . . . • ,o , ' ,, -,-'-' - - - - y L . 12 3,000 2 3,000 

l ""0 t 2 2,025 2 2,025 2 2,G25 \.apten· UJtnanter Il 2 ~oo 1 'J 000 

lKK. ommendör-Kaptener · 
2

1 
1,3

5
0 :, l ,~Ci O : 1 :;~; 0 1 ~ ~ .·:;g 2 1,920 1 1,921) ) 

2•021; 
1 2·~5 l Premier-Löjtnant. _.

1

1 1 1:~00 1 1

1 

1:500 l 
apteuer . . . . . 1,020 - l ,fl20 l ~120 l - -- l --.u- - l - l - l -- -- l tl 3,000 1 3,000 

Kapten-L~jtnant~r . . 3 720 8 720 5 - 5 l ,080 4 1,080 · 1,080 1,080 _ i Kapt(·ner vi r Mnchinist -Corpsen l l 
2

,CiOO 
1 2

,,iOO 
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B y g g n i n g s - S t a t e n. l' o 11 s t 

l 7 8 3. l 17 

Enligt Stat den :!\ 1778. ~ -\n- ~ S . Enligt l 
l tnl pCClCt'. den ' 

' 
l 

Öfvcr-Sh>lps -Bvo-o·rnibtarQ l 1
1 

t 
600 • Of,· er~tc -

~ Mco . 

Il\ • . bkepps-Byggm<islarc. . . , 11 3GO ;llaJOl' 

C nd er-Skepps-Byggm:!sta re 11 2·10 !E antener 

IL i\j.tnr.u te C nder -SkE-pps-Byggmiistare 21 180 l 

l l 
')l 

L:hliugar . . .. 
i j 

50 I' Kouslmk 
Kapten Mekanikns 300 , Kap ten J\ 

j Bildhugga 

r. 

N y a D o c k - B y 

17 9 5. l 7 9 8. 

1,\n-j. . l tal. Dpeca:r. An-j S . tal p CClCt'. 

Direktör . :l l/ 400 
. Byggn1tistare il 200 

1\Iaterialfiirvaltare :l 120 
Kammarskrifvare. 66 

;l 1,000 . ·H.: O 
400 
200 

B y g O' n a d s - l i!:l 

Kapteu Mekauikus 
l - -

Biluhuggare - -
Instrnmeutmakare. - -

(',0 
::;o 
;;O 
lO 

800 
600 

2,000 j 
1,20()i 

11 4!j 0i 

18 6 9. 

l. Brefl·ct denjAn-J R:dr 
18G8. tal. R:mt. 

z;r ~ l 7,000 Öf1·er-Direk ti.ir 
4,5 00 Dire],törer . 

arvode - 500 
- -
5 3,000 Ingeniörer 

- - Gnuer Jngenii.irer 

--
l 

- Extra Ingenit•rer 

--- l - - Hitare 

l 13yggmiistnre 

l'pph0rdc lliC·d 1870. 

t.:pplagen pi\ Ha,in-lngc·niL;r.Stali'U fdu1 187G. 
t pph ~; rde med 187 0. 

Seder!llem upptagc-n p:, 1-b.ndt.vr.-ks-St.aten. 

_! 

l 

r s c o r p s e u. 

18 71. l 8 7 5. 
·-

/An- j R:dr R:mt. 
An-\ I< ron or. 

taL ta q 
l 

l 11 7,000 arvode 119,000 arvode 
:l 2 4,500 . 2 6,000 

n n· ode - 500 - 500 :\ldcrstilliigg. 

--l 
-l 
t 

- - - -
5 3,000 5 4,000 

-l 
500 i\ldcrstilliigg 

- 2 1,000 arvode 
l 

2,000 arvode 2 2,5 00 al'\·ode I j 
l 

11 3,tl40 anode l 2 3,500 atTode 
2 3,640 mTode 



. ' a- -- . ' -- _.,. 
-

l ,-- s j ö l\ t i g s (_~ o r p s e n. m n n . 
---- -· l 

l 8 o 9. 1816. 

~~~~= ... ~-".'!!Q . ~~-.::e~~.=':~~.:::--~~~~-~__:=_-:.---· _..-_. ........... ~-------== .. =-e-===-==-===':!:!.~·~!~" -~,-~,~~':!:!. !!!:2~-':!:!!!!U~.~===~=::::::;;:~~~!!!J!!, !!M!!t&&&:M!!IIi0!"!!''!!!!!!!~-~~.-..!!1! .. """'""""'~~..,.,~~ 

I
l n a c h i u i s t - O f f i e e r n r e. i 
,i~ ---- 18--4--5. 1 8 .5 5.1858.\ 

l ,\,'["1 Speci er. 
\. l l Spaumäl 

n;·efvct 
' n - . . 

E uligt };:o ng!. den 'i 1800. tal. Spett cr. ut.om lt:u . [,\ . 
1 1 unne> r. 

~~~~Enl i ~-~--l~~o .~l. l; r(cfl' li ot·t : -~-~~:-j' ·' ",T-l~ : tl r ,\n-1 R ili ~-;-lh. ll i •· 1;\ o. IBall <.:O ta l. IJ..nr o. t!l !. j ll:tllt.
1 

~~~ iöt-O f'fi t· cm;:---~ - - --·-·.\~;- ~-50 ; ~,· 1,:200 ·- ;1---=:J\ -
11 il l 

(lf vers te Chef föt· Sj om ii tnin~:s-Corpse n och Lots-Dirckt0 r 1,200 1 ,~00 l ö O Upp~\lrd v r~ Lot~.:la tcn fr C> 

Major, Clwf för Nona Lots-Distriktet l 700 8,)0 50 l 
Kap tener . . . . . 2 500 ~l 700 i 40 l 

Corpoen uppl rsleo 1825 0 

Lots-Distrikt-Kaptener o 500 _ .. - l'ppfnrde pil L otsstatc-n f t 
V aktmustare . l 60 120 6 l 

Vaktbetjcuing ~ l l 45 l 1\ 100 l 6 l 

1 IJ:r. .1 - - 1 7.-,u 1 . 2 ;;ool ul i;;t l\ r)ll;;l. Brcfvet d~u , ·', l S24. ' Jl: r• ·1 -J - ~ -1 __ J! :!:ooo l):\ln<.: hini5 l-Offtce r;: .(' ol'f''l'n .,;n 1821 Il ] !:o . -~ - --- ~ - · J 1,0001} 
l 

. !'o 1821. 

De Officerare, 601ll före aul ngningcn tillhört Ami ralitct s-Ktigpnans-E asf:an sku lle ll '· ur<o la i du1 san ~ ul ~1; rneu de ~ om ·~~~:~-~----~~ ~~-------------------------~~~---------------~ till bura Arm eens P cnsionsi«tSS:t. 

TJ o t s v e r k () t i lt i k e t. l -·--·-·-- ------------ -·-·--·-----.---------,---- ----.-------........,,---- - ,---;----- ---,,-----1 

o e h l!' y l' i Il g s . s . t a. t e r u n. ~l 
l 1 8 4 l. 1_ 8 4-~-0 l 1 8 5 2. l l 8 5 8. l 1 8 6 4. _1_8_6 _7._, __ __,.1 __ 1_8_7_2 . ...,----;---__ 1_ 8_7_5_. --~ \ l l' l l t:it' pau

1
•:: ' '1 -.\ t-1 --,-,-?. : t-l r- ~ ~ Pl'" 11 ~ : •1 1 ~~--lt Llr - ~ :;l· !J " " 11 :;~ l 1!1 -

1
\ R:dt· j ::Spauu .. lil1 An- l R:dr l Sp:,ut:;rtl An- \ H:tlr IAu-1 R: dr Au-/ R:dr J IAn-\ B:dr \n l Rclr 

1 8 2 1. 18 2 5. 1 7 8 3. l 7 9 1. 1 8 o o. 1 81 o. l 1 8 l 6. 1-------~-,\n-- 1 -..., -.- \l-lllll:.\· SlJC~·I,,-1.-. \n-l s . ~1~~--s - . ,\n-1 s·· . l StJUilll~ : i\ \ 111 
l l

·,\l. u pectcr ~ ~ · l pcCJer. ·1, l. pccter . l !. pH tt: r ut?m un. :!-- --------- ta · " a 'l unnor. 

Enligt r l Bref\·ct L1 en n l ::: ~o . 'lalll-1 :-c :l r l1 Olll un . t 't jJ . uto m u n . t "t j D In Olll L< ll . t l l J> . lutomluu. ! j' B !utom lon. t l ' n t ---- l . , 

\On g · B a neo. Tunnor. a . J :lnco. 
1 

'l\mnor. a .
1 

aHCO . Tnnnor. fl . , >:tnco . Tunnor. ta . a neo. Tnnnor. a .1 :m . tal. j R: m t. tal. ; R: m t. /tal. j R: m t. tal. j R: m t. 
L ots Dird(tijr 1-n-ecl_ Ö_f\--c-rs-lo-, -l'<-I U-g ·l c-2-,0-0_0_,._1 _ _ 80- l 1

1
12,000 80 11:2 ,000 \1 80 11, 2,000 80 1112,000 so 11 5 ,500 11 4,500 - - · Lots -Direktt>r ,\ l! 4,500 1i 

l 

* 8,0001 

Öfverst-Luj tuant och Direktör! 500 l l 500 

Kam ercrare 
Dokhållare . 

i Lots-Officerare . 

l Lotd<op•kt~"' . . 

l Lots-l ppsyll!ngsmän 

Lots-Å ldcrmoin 

r 4 
. l 4 

. 5:2 

48 50 

_100 4 100 

1
1 

r,

1

r

0

vo

0

de 

(il) : 3~ 

4011 50 4 40it30 
16 a 20 1 1 16 ;, ~3 

n a 16 1 5:2 ö a 16 

Bes triddes f, än 1800 af Chefl' n för Sjömälni nas·Corpscn. 

l 
arvode 2,500 tarvode 2,500 

150 

2 100 

4 100 

arvode 

l 130 

41 ,10 ;, 50 
\) 25 ,, 33 

H 6 a l G 

400 
200 

~ l . 
1 r-- 66() 

l 340 

l 

74 
37 

Sckreteraro . -~ - --

1

\ - · l -- - j - - - - - -
1 

- Il 2,200 - - Sekreterare , 11 2 ,20o arvod e 800 arvode 800 Kamerem re 6GG 74 tl 61 
1 

HO L:pphi>nlc 18:32. 
Kamrerare l 3,000 Bokhl\ llare • 340 ~:7 555: 211 50 _l ' s_~o l 76 l 8Ut) 76 l 800 76 Upphörde 1854. Bokhållare l 2,000 Revism· . ·-- - - - - - - - - - · -1 ~ 

2
-,

200 1
11 2,200 - - Revisor l 2,200 K an~li s t . l - - - - l 400 - l 800 - 1,000 - - Kanslist l 2,000 

l <!:· 4,20() 

l ~~ 4 200 
1 ~' 2'54o 
l ,, 2

1
640 

l ,,, 2:640 

~;) 

10 
11 ~~G : 32 2 1 ;J 3: 1 u { 1 ~ o u 

l 1

\ l ~fva:fng'c niv re r . 
l 

\ l l l arvode 

.
1
, :_i l ii: " ii, il i;; " ~~ i ~: '"l ~ ~ ~ l ,~ii,:: 10 ; l ,;;;,::~ tO : ,,::: '":';"'d~~::: -l 
. - i - l ·- - -- - - - -- - - - ~ 1,800 4 1 2,500 --

Öf1·e t·-Ingen ii.>r l l ·J l 3,5il(l l ,., 4,200 
l ngt: ntOrc·l' . . . . 

Tillhörd l' Sjiil!latnings ·Corpstn f..:ln 13(,9. 1 Lo ts - Di&trikt-l'hd~r . 

l l l l 
11 150 150 l Lot~-K aiJl e !tH. 
'' l liO :! 50 j • s 25 a 33 8 25 it J :l 1 Lots-Lvjlnan l ~ r 

51 6 aiG 50 Gi\ 16 l l Lots-1\ hl~nni i n 

11 Fynn ' ' s'~t·c 

Il ],: ·. 

1: ; / t , o~? ~ ;;oo _ ! " ;;ou _ J 100 l __ 3 400 - ~ 3,Goo 3 5 ,ooo -. ' Ll !J(h' l Il 

l 
a rvode nrvodc , nrl'ode orvod e 

I
l :, ~; ~et); : 32 12 1 t>Gö: ·;:;1 - J ~G G: ~ ~ - 21 sno - ::: soo :2,200 "'l ''L' ' l [lLlO -- :L u UU · 
11 1 :'~ 0 11 1 "O'l -- 11 4 ll0 - l:! fiO O l - 1:2 GOO 
rn' :: o;\ ~0 J, si D{) ~) l ·- !O !) () - 481 100 l - 48 1(>(} l ' i GO t ?.0 å :JO , - · GO 20 c< ;;O - 101 f• O - 101 f> O 

I

l' :1·

1 

l ~: sj . l(cO l - 'i ;;~ ~: !61 - 104~10 i1 5001 - 113
1
-100 it GO(> , 

'! 7; l - Il t " " '·'l - l H:'CO ; '""l - l'l;o ;,[,[• 

1,6ii0 

7[1 0 

3 3,r.o t. -

12 2,200 -

f (j 1,1HI(I 
' 0 -14i)(J ;, 60(! 

" 1,2!1( 1 
ö0 'J [: O i\ 97 G 

n 1,non 
52 400 å GOO 

5 l ,200 
38 \JOO;. 075 

2 7501 

l 

Iu p;e nii.it'H' . 
Vaktmii~tare . 

Di ,- trik t -Cheft•r 

Lots-Kapteoer 

L o ts-Löjtnnuter . 

L ot s-Åltlermiit• . 

FyJ·rn:i :; t:1 r to 

D:o 

.l 4 2,Gil0 ·l 2t tl0o.7tl0 

l :1 5,00U 

.I
l .. l " / 3,000 

.l 12,· 2 ,21.l ll 

l r c; 1,000 
·l ttJ öjJoo a. G·lo 
l ' - ( l l (j l l ,:!11) 

. ,

1 

;4 7 j ~) t)O it U75 

~ · ,....( f. t! ·r , , u 

l 

4 ,,, 3,00 0 
2 GO(l o. 7tl0 

2 .. , (i,OOU . l 
3 -;~ 3,()tli : 

12 '" 2,(;40 

7 1,000 
5 2 4u0 a 13!11 ·1 

8 J , :JI)( J 

51 1 l,!l(l (l 

7 son h 85u 
" med dyrtid s

til!iigg. 
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s~J,t;er för liongl. F ""lot-tans Civii-Prrs:_nal :trå:u ooh :~:ned :t7S3 "till ocb Ined 1875. 

Genf:rnl-6j;_i. -~~-l~o~r-~A~n~,i~r.5d~s.-:F.1:;~~on~g~l.~f\"':o":'m~-T======================~~~ ==~·-===========================================~=!!!!!!!="!!!!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!'!'!!!!!!!'!=====~-
Amiralilels-Kollrgium och Sjö-Mii i ti~

Kammar-1\.ontoret, i<!riittad" l ö 17. 
miiitie-l\.on- Embetet rid · ·· 

torN i Stoek Örlogs- r;~~~~F-t~t~~~~-~ l( o n g l. F ö r Y a l t n i n g e n a f S j ö - .Ä r e u d e n a. 
holm. Flottan. · Fii rva.ltnlng. 

1 7 8 3. 17 9 2. 1 7 9 5 . 17 9 7. 
Enligt 1\ongl. Enligt E o ngl. -·----

Enligt fa st;tiilda Staten den 1 ~ 1778. Brt:fvet den Brehet den 
'' 17 91. " 17\U. Enligt Kongl. 

l l 
- l - Breh·et den 

\n "·)e'.-rer· .\n- " . j '\tl_l ,, . \ ',, 17"7 
tal "'1 ' '-' • · tal. opeuer. :c.[ l ;:,peuer. ' v -

-~------:,~, 21 l -~f~~~ 
Amiralit.ets -Kamn•arråder. i 2i GOO 500 1 1' 1000 o - ---

1

1(0fver-Kommissarie 1791.)1 i ~0· ~. ~-- _v=;·.~-= ~o 
::lekreterare . . . - . l 30() 11 300 1- 300 "·, .. , 0 - c 

K:1mm c:·erare. . . . .l l 300 x l ;;50 - 1. -- ~-; '- "? .:: 

l (~ju -Militie -Komm . 1701.) j :O-~ ;. Ö~ 
J f .. lt l n_oo ~ -< c p<: "' l \...alllllHU' l)~ ·van c . ·/ - - _

1 
_ '"""'-4 .._. - • 

~ ~~~l~~l~:t-Frskal . i! ~~g _2 150 ~ ~0-0 -~~] ~ ~: 

11i!;r;t~,~. : . : 1 

) :~: ~ , :~ l i1 :; ~-:_."~~=~:~_:~.(_- ""'-~~~·:_: __ :~p:):_-_· _" 
l{cgetnents-Bkrifvare l 15 1J 

2
i ~00 l -- ~:C. .. ::;. , "':: -

I
Eanoli.;ter . . . 3 100 100 3 66 "' 

Kammar-Skrifvare 3 100 31 l CO --.)-~ -- 2 .; t g-";: -
1\.opi;t l 50 - __ __ ~ ;; ~ ,.. .:;; ~r 
V ttktmiista re l GO 2• 6:) 50 t--~ -;;;!i_; ö 
l{a.nllnar-Driiu.rrar ~~ 2 ',; 45 / -~ ~ ~ ·~ ·~ ~ ~ 

. o . . . . . - - - - -- .-.-"ä ~ - .. ~ bo 
Amrrahtels-Kollegrum och Sjö .. MJlltH:- Gr,neral-Sj ö- Slor -Arnirals· ::·-·- ~ ~ :0::: ~ 

Kanunar-Konto1et upphurdc den \" Militie-i.\:on - Ernb.et e t l c Jl ~ 2.....: Q) 

17\Jl. toretup!Jhör- •.. , .. upS'hiirde Q~ 5~ g"z:; l de mJ.;r ~·-- med 1706. 1 g§·§~~ 

Amiralitott- Amiralitets 
Hof-Ritten . (lf,·er-Ritte o 

l Amimlitets-Öfn·r-IUlten inrättades en
l li~t Kougl. Förordniogen del'. 't' 1717. 

~-----------------------i-------1--------i 

i 17 8 3. 17 9 4. 1 7 s 5. 
1------------- =-"'-----.,.--..,...j ,.....,..,--,-;---;- l 

Enligt Kong! Enligt Kong! 

/

Ao-1 S · tal. pecter. 

~ J-L-IS-ti-ti·-a-ri_u_s-.----------~-~1~ 
Advokat-Fiskal l " 
Vice Advokat-Fiskal l 
Sekreterare l 
Aktua.riu s l 

II<anslister .l 2 
Gevaldiger. .1 l 

300 
150 
100 
1:33 
100 

66 
50 

Amiralitets-Öf,·er-R>itteu upphörde 

K unglirelo,en Fi5rordning,en 
den 1,," s. a. den J; s. a. 

,\u .. / S . ~Au-l S . tal. pec1er. tal. pec1er. 

11 30!) 11 400 
l 150 l 200 

Upphorde 1794 

11 133 l 11 
l 100 11 
2 66 2 

Upphörde 1794. 

Am:t~-Hof- l 

250 
100 
66 

1 8 1 1. 1815 1 8 1 6. 18 2 5. 1 8 3 2. 18 54. l 8 58. 1 8 6 t. 18 7 4. t a 1 s. *) 

Enligt K ong!. Brefyet den 2," 1803. 
f -------------------~---~----l--~-----l--~---t-l--------~----~- l-------~~·--~l---------~----~l-~------l-~------l ---------l-~------l+----------------,---------1 

1 .-\o-~ S . An-1 S . l An· \ S . 1::;/"' 111 \'~:id ,\n .. l Rdr 18f" 1111tiil Au-j l1:dr -~ S{'' 11 \'.'_' ;il An-l R:clr An-1 l't:dr An-~ Rdr An-j Rdr \Au-j y 

! 
tal. pecler. tal. pecJer. ~~~~ Specie '. tal. peC'ler. u om n. tal. B:t:;co. u'l~i:,111 ~1~ · tal. l3anco. 0 ',0111 on. t al Banco. to!. R: m t. tal R:mt. tal. B.:mt. tal -...ronor 

---7----l--+----t- 1 Tnnuor. 'lunnor. t __ _:_ _____ 1 
1 öfv~r-K o mmissarie medll l l l . l j l l l ! l l l l 

Amimlitets -Kammar- 2 600 2 800 2 1000 2 lOSO 120 2 1600 J 120 21 160tJ 152 1. 2360 l -1500 1 4500 l 4500 A!miralitets .. Kammar-Råd- l 5400 

l: a d s n a m n och viirdighetf \ l 1 l l l l 
Sekreternre 11 300 l 400 11 500 1 600 ö(i l \JOO 

1 

80 1
1

1 1200 114 1
1
1156G,a2 1

1
l ;l!iOO 1 3500 l 3500 Brokreterare · · l 4200 

Kam 1 ererare. 1

1 

333 l 444 l 555 l G66 74 \ 1200 

1 

80 1200 114 15GG,J2 

1 

0500 1 3500 l 3500 ,ammererare · · ll 4200 

l\ ammarförv~.udt . 200 l 266,:J2 1 333 16 l 426,"!2 47 l ' l:JOO 60 l 800 Hi 1 l j 892 l l 2200 l J 2200 l 2200 ~ ammar-Förvaudt l' 264(
1 

Advokat-Fiskal l 300 l 466,3~ l 583 16 l 650 (i(i l 800 l 70 l 8il0 IG A1Tocle hån och med 1847. 
~~otarier. 3 150 3 200 2 250 2 340 :37 1

1 

700 !1,1 50 l 800 7() 11 G3U Il/ 2200 111 2200 1 2200 ~otarie. 1 2()40 
' jt1drages vid iunehafvareus afgång. 

F.:assöt· - _ - -- - _ _l -- - l , 800 70 l l 800 7fi l 1406;32 11 3000 11 :3000 l l 3000 . assör . . l 3600 
Bokhållare . .1 l 150 l 200 l 250 l 340 il7 1825 öherWrd på L ots -Staten . 11 892 l l 2200 l 2200 l 2200 !E okhållare . l 2640 
Regi8tn.tor. - - -- -- l 333 !6 1 340 <:7 11 700 1 50 l 11 800 76 l 930 l 2200 l 1, 2200 l l 2200 !B egistrator. l 2640 

~~~]~it:·:;::::· . i ;; i ;~:;; i !!Hl l ii!:!! ii ''i" "l'iH ISg ""t ;; ;; ; ;;; '~'"::~t, '"t~;;;'"l," "t;::: 
Vaklmiistare l 60 l l 80 l 100 1 140 15 l 200 ! 15 1l 250 28 l 336,3?1 l 600 l 600 l 700 

Il•mm~~D''"'" 

1 

3 45 3

1 

60 8 75 3

1 

100 1l 3

1 

133, <6 Il l 3 !80 '< 3

1 

236,, 'i 450 'i 500 2

1 

600 

I~ anslist. 
l ammarskrifvare 

V]aktmiistare . 
lll 1ammardriing 

~:·) Med dyrttdstilliigg. 

l 
l 

l 
2 

1200 
1200 

700 
600 



Stater för I--i::ong·l. Flottans Civil-.I._jersonal från och ed 17S3 -till oeh n'l.ed 1875. 

--~-----------------.-------.------.------~-------.------------~----------~-----r-----~------,,------,------~---------------------
l 7 8 3. 1 7 9 5. 

Enligt fast
Enligt fastsWldrt staten den ~1' 17 78. st:ild st.n.t elen 

Öfver-Kommissarie . 

sekreterare 
Anclitör. 
A~ volmt-Fiskal 
Kamererare . 
Sjö-Mil i tie -Kom missm·ie 
Varfs-Kommissarie 

KassUr 
D:o fUr TimmcrmansnfliJn. 
Kanuna.rftlrvandt. 
Notarie och Al;tuarie 

Förvaltare 

D:o 

Proviaut.miist.at·c . 
Revisorer 

D:o 

Bokhållare . 

D:o 
Kontrollörer 
Inspektorer. 

D:o 

Regement sRkrifvare 

Kanslister 

D:o 

Kammarskrifvare 

Kompaniskt-ifvare 
D:o 

Möll8terskrifvare . 

l 
Kontorsskrifvare . 
Viibel . . . . 

!
Vaktmästare . . 
Kamtnardrängar . 

l 
l 
1 
:! 

1 

l 
l 
5 

2 

l 
2 

4 

4 

8 

lO 
6 

1 
2 
2 

400 

JOO 
120 

300 
300 
300 

2;)0 
150 
175 
150 

200 

1 GG,32 

250 
2110 
1()0 

150 

150 
125 

80 

66 

66 

50 
33 

40 
50 
45 

\' 17()J. 

l 

2 
l 

" ., 
2 

1 

1 
l 
(j 

3 

1 

l 
3 

r l 
l 4 

4 

14 

lO 

~l 
lO 

l 
2 
2 

GOO 

JOO 
150 

300 
300 
3UO 

250 
150 
200 
150 

200 

l GG,12 

2fi0 
2t :O 
150 

150 

100 

150 
125 
]50 
80 
66 

66 

50 
33 
40 
50 
40 
Dl) 
45 

l 7 9 8. l 8 o 7. l 8 l 2. 

1 
l 
l 
l 
l 
1 

GOO J 

300 2 
l GG,32 l 
150 l 
3;33 ] 
333 l 
3~3 1 

GOO 1 

200 2 
lGG,32 l 
150 l 
3;}8 1 
333 l 
333 l 

800 l 

2GG,32 2 
222 l 
200 l 
444 l 
444 1 
444 l 

25() 
l ö O 
200 
]i)() 

l 2i.i0 
l 200 

J 333, 1G 

31 :wo 
J 2fiG,:!2 
31 2GG,3e 3 

2 

4 

Upphiinlr. lllf.' d 1804. 

225 <J 250 4 333, 1G 

l l GG,32 l 200 

11 250 l 250 
G 200 n 200 

Upph<inl c med 1798. 

1 

l 
G 

4 31 150 41 150 
l l 00 J l 00 l 

- - 2 J7ö l 2 
l 150 41 151l 4 
3 125 U ppflyttndo med 

l 150 11 200 11 
4 100 4 100 2 
4 100 3 100 3 

266,32 

sno 
2GG,·!2 

200 

133,16 
283,16 
21l0 

1807. 
266,12 
133,16 
133,16 

4 

l 

l 
G 

4 

1 
2 
4 

l 
2 
3 

lO lOJ 13 100 14 133,16 14 

15 50 15 50 15 
Uppfl.yttade med 1798. 

5 40 l 5 40 5 
9 50 

M 
50 
45 

50 7 

54 l l 50 l 
45 6 

62,!2 17 

51 48 
6G,J2 
84 
6G,l2 
GO 

7 
l 
l 
6 

181 6. 

1200 

500 

350 l 
300 
GGG 
GGG 
GGG 

500 
4l)() 

400 

500 

400 

300 
400 

300 

151) 
350 
300 

400 
300 
200 

200 

120 

100 
150 
120 
120 
100 

80 

40 
3() 
20 
50 
50 
50 

10 
:10 
30 

40 

30 

20 
no 

20 

10 
30 
20 

301 
201 
lO 

lO 

G 
]l) 

6 
6 
6 

18 2 6. 

l lGOO · 

2 700 
l GOO 
1 GOO 
]i 900 l 
l 900 
l 900 

1 700 
U pphiirLle med 

31 550 . 

l
r ~l"l :~~ 

300 
11 400 l 
4 500 

80 

50 
40 
40 
80 
80 
80 

50 
182G. 

30 

40 

30 
2of 
31) 

30 

18 3 7. 

l 2000 

2 1000 
l 9il0 
l 800 
l 1200 
l 12 o~O 

l 1200 

1 

:::1 

3 

900 

800 

800 i 
Upph(irue !:ned 

121 500 
750 l 

80 

50 
40 
30 
80 
80 
80 

GO 

t! O 

30 

1837. 

30 
30 

400 30 21 500 
U p p flytt ad i h ii gm lön 182G. l 

30 

ted 1837. 
3J 

2 500 30 Upphi;rde 
l 400 31) l 50() 

2 500 30 3 750 30 

3 220 15 2 300 15 

15 220 15 

8 120 6 
l l 

Upph;;rde med 1825. 

61 150 l 10 
11 151) 6 
2t 140 l 12 
41 100 6 

2 200 15 

f 81 300 151 
1171 200 15f 

urhiircle tled 1837. 

Uppht>rde t ed 1837. 

11 200 6 
2 150 12 
3 133,1 6' 12 

18 5 s. 

l 4500 

2 2500 
l 2000 
l 21l00 
l 3000 
l 3000 
l 3000 

l 

3 

3 

l 
2 

f l 
l 2 

3 

2 

l 

2 

25 

l 
2 
4 

2500 

2000 

2000 

1000 
löOO 

1500 
120U 

1200 

1500 

1000 

so o 

800 

500 
4()0 
300 

18 7 5. 
l 8 6 t. 18 7 3. 

Eniigl Kong! Brefvei den ~ 1874. 

An-1 R:dr An-~ R;dr 
_ta_l_:_. _R_:m_'_' ·_ ,_ta_l. _ R: m t. \

An-l 7 
tal. hroDor. 

l 

2 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

o 

" 
3 

l 
2 

l 
2 

3 

2 

l 

2 

14 

l 
2 
3 

4500 

2500 
2000 
2001) 
30011 
3;tt;O 
3000 

2500 

2000 

2000 

1000 
1800 

1500 
1200 

1200 

1800 

1000 

800 

8 .1 0 

50 J 
410 
300 

l 4500 

l 2500 
l 2000 
l 2000 
l 3000 
l 3000 
l 3000 

l 2500 

3 2000 

Öfver-Kom missarie. 

sekreterare. 
Auditör . 
Advokat-Fiskal 
Kamererare 
Inteudent 
Varfs-Kommissarie. 

Kassör 

Kammarförvand t. 

l l 
Upphörde med 

1875 . 
. , 21 4000 

. l 2000 

. 11 300il 

·l l 4000 
. , l 4000 

U pphUnle med 

.,l 
. 2 

1875. 
3000 

30\)0 

f 1 3
G00 l Furvaltare . 

l 3 20001 
J 2 3000 

. l 2 2500 

l 1000 Proviantmästare l 1000 
2 2500 2 l 800 Re y isorer 

l 
2 

3 

2 

l 
r l 
t l 

14 

l 
2 
3 

1200 

1800 

2000 
lOOOt 
8001 

8(10 

11 2500 

IHspektorer. Upphörde med 1875. 

Rege1~eutsskrifvare • • .\ 2\ 2500 

Kansltster. Upphörde med 1875. 

D:o Upphiirde med 187 5. 

Kammarskrifvare , 111 15 00 

500 Viibel 800 
700 
600 

400 Vaktmästare 
300 Kamrn_ardrilugar . 



Stat~r för Ko:n.gl. Flottans Civil-I~ersonal från och n'l.ed I17S3 "till oeb nted 1875. 

J{ l e r e s i· S t a t e n och S Jr e p p s g o s s e • S ]( o l a 11 CC a r l s k r o n a. 

17 8 3. 1875.*) 
180 o. 180 9. 18 12. 1816, l 8 2 5. l &55. 18 58. 18 6 4. 18 7 3. 

l Enligt faststitld Stat den '1' 1778. Enligt Kong!. BrPfve t drn ~ 1874. 

-...,----l--,----l -·--c--------l----;----7:'7""---;d----,---·-;;:;---;-;(-- --------ll--------- l--:---- l--,----1--------------

l 
~n-\ S . An - ~ s . An·l S . An-l S . An - ~ " . lsfa"";~~id An l B: dr ~~f~~~~;~! 1. An-~ R: dr An- l R:rlr An -l R dr An-l R: dr IAn-~ 
·tal. pecJer. tnl pecJer. tal. pec,er. tnl. pecler. tal ' pecler. 1~1'~,\~n~:~· tal Banen. Tunnor tal. Bnnco. t n!. . B: m t. t ni R:mt. tu l. R:mt. ta i. 

1----------------~-~-----l-~------l--~-----l---~--------- -~-----~~~-~---~----------~ --------1 ~----1--~----l-------- l 
Super-Intendent ·1 J GG l G6 1 66 l l 88 J 200 

1 
10 1 500 30 l l 800 l -~- 150() J 1500 1500 Amiralitets-Pastor ·.1 

1

1 
Amirali tets-Pastorfr.18411 

1
Kompastor . . 

Amirnlitets-Pred ikantPr 5 66 5 100 4 100 4 133,16 4 300 20 3 300 20 2 l GOO 2 1000 2 I 000 2 1000 1Bataljons-Predilmnt l 

Fång -Pred ikanter -- - - -- l 150 l 200 1j 350 30 1 350 30 Upphörde med 
Konsistorie-Notarie . 1 50 1 50 1 50 l 66,12 Arvode från 1816. Upphörde med 
Klockare 2 18 2 20 1 20 l 26,l2 Arvode från 1816. l j 100 
PP.dell, Kyrkvaktare l 7 l 7 l 7 l 9,1 G Arvode från 181 G. l 60 

Lärare l 80 l 80 2 100 2 133,-:6 250 - 2 400 - 2 400 

] 845. 
184Il 

200 
JOO 

2 1000 
l 450 

4110 
100 

1 2250 
l 1250 
1 800 

l 
l 
1 

400 
100 

3000 
1300 

800 

Kantor och Klockare . 
l(yrkvakture 

] l 
I j 

Rektor . . Il 
Lurare . 

1\ ronor. 

181'0 
1200 
1200 

480 
120 

3600 
960 
81)() 

Rektor - - - - - - ·- - ·-;-,

2

1

1 

- l 

Underiiirare • - - l -~ - l 2 75 2 100 150 J Upphörde fri:\n 1825 till 1858. l 
1=--=-----=--~~-~--"~--~~---=~1~~,·~~---~---~==~'---=-=~--~"--==~--· ==~~~ 

SiwHUrare . = 1

11 '-')_ Med dyrtidstill>il\:g 
~~~~~==~====~==~====~==~~~~~~~~=~~b===~ 

Jt! e d i c i n a 1-S t a t e n och sjukhuset i C a r l s k r o u a. 

17 8 3. 17 9 5. 1819. 
18 12. 1816. l 8 2 5. 18 3 7. 

Enligt faststiild Stat den 'g' 1778. 
Eu ligt fast

stii ld Stnt den 
\" l 794. 

Enligt. Kong!. Brefnlt 
drn g. 1818. 

18 52. 18 58. 18 7 2. 

4mirnlitrts-Medicus . ·1 
Ofver-Fiilt-Liikarefl'.1819J 
Första Miister-Fitltskiir .1 
Regernrntsliikare fr. 18191 
Andra Miistcr-Fiiltskiir ·\ 
Batnljonsliikare fr. 1819 .l 

R: dr 
R.: m t:. \

An-l S . An., 8 . \ l A , l l Spm;Jllniil \ \ ISpa•w•n iil \·j R·d, -,Spam;mnl ~~ 1~ \Spa 11 u111i\i ~~---- ,~ 111111111 ~~nl ~~ R~ l 
tal . prCH'r. t'nl , pPCIH ~~~- SpPciPr. 1'~·~ 8pPcier. r~. o 111 Ji;" 't·l~- Specier. u• om lcin. 't·r~- B"· 1 utom li ;n '

1
11

1 13 
utdml iln. t··nl R:dr 

11
t
011

t n •\n-
_ - ·----. 'Junnor. '' . Tnnnor. · <~ . nDco Tunnor. u . anco . Tunnor. ·•• . BrlllCO Tm'.n~r tal l'bnt. tal. 

1-----------------7-~-----1-~----- - l l 1--~----1 

l 200 21 300 2 400 21 600 l 5() l 650 50 l 800 50 11 2 

150 

100 

11 210 l 280 ] 450 l 30 

20 

500 40 

250 10 

2 500 40 

5 250 lO 

1200 50 1200 

l 800 2 

3 

50 

2 

3 

3500 

2~00 

4800 

2500 

Under-Chirnrger .1 _ 
Und er-LHkare fr. 1819 .J 3 83,1(} 200 150 10 2 10 150 . 

l\ ] 50 ] 200 l 300 l 
110 l 3 10 

~~ 400 l 
250 

40 

10 
10 

UpphUrde med 1837. 

2 

80d 

400 
250 

40 

10 
10 3 

] 500t 
11001 2 1700 

Fiilt Skiirs-Gesii ller 
D:o 

Medicinal-Drfingnr 
Läkare-Stipendin.ter . 

D:o 
Inspektor . . . 
Kontors-Skrifvare 

G 
3 

CG 
50 

7 6C 7 88 7 150 
Upphönle mPrl ~795. l 

l~ 
1
1 =11 l~ ~l 2~ ~l 3; 

- 50 Upphörde från 1798 till 1825 . 

JO Upphiirde med 1819. 
l 

20 300 20 400 
150 

30 
lO 

l 

3 150 10 

l 500 l 30 
Upphörde med 1837 

3 
3 

150 
150 

500 

10 

30 

Upphörde med 1858. 
2• 400 l 21 400 
2! 300 3 300 

Från o. med 1858 npptagen 
bland Civil-personalen. 

l 8 7 5. *) 

Enligt fast stiild Stat d r n H l 871. 

Öfver-F'iilt.liikure . 

Regements-Läkare 

Bataljons-Lukare. 

Läkare-St.ipendiater . 
D;o 

*) Med dyrtidslilHigg. 

/
An-Il ' tal. \.1·onor. 

l 

2 

2 
3 

4800 

27GO ·1. 
1800 

400 
300 



18 2 5. 

~~~:! 
Sekre~erare oc~ A-ud-it_ö_r_).ll 

sekreterare fr:"m 187 5 
Auditör .•..... 

1
-

K:llncrerare l 

Inten<1ent 
Knssor 
Kammarf"Orvar.dt 

Ftlrvaltare • 

Revisor . 
RPgl)mentsskrifvare . 
Boklu\llnre . . . . .

1 ILgPm cntsskrifvare och 
Bnldlållare från 1875 J 

Bokhilllare vid Hofjakt- t 
vnrfvet .. • . . . . 1 

K~r~;,li st. 

Krrmmarskrifvare 

Kompfmiskrifvare 

l 

2 

l 
l 

Stater för Kong·l. Flottans Civil-Pe-rsonal f1•ån oeh med 18.25 till och · .med 1875. 

C i v i l s t a t e n i S t o c k h o I m. 
l 

C i v i l s t a t e n i G o t h e b o r g v i d N y a V a l' f' v e t. 

18 3 7. 

R · l· l Spannm51 \ _, R·.dt· l Spnnlll_l_,al A l 
.c 1 t 1.. ' n B utom lon u-

B O u om ott. t l neo tal 
anc · Tunnor. a· a · Tunnor. · 

1---;-----

600 l 
8: l 
500 

500 

500 
500 

220 
(arvode) 

50 

80 

30 

30 

30 
30 

l 

2 

l 
l 

l 

1000 

1200 

800 

800 

750 
750 

500 

5J 

80 

30 

30 

so 
30 

30 

l 

l 
l 

3 

l 
l 

l 

18 58. 

R: dr 
R: m t. 

2500 

3000 

20~)0 

2000 

2000 

1500 
1500 

1:200 

300 30 l 500 30 Upphlirile med 185f!. 

220 15 15 r l JOOD 
\ 1 8o:J 

5 800 

18 61. 18 7 3. 
18 7 5. 

E nligt Kong!. 
Brefvet den 

~ 187 4. 

18 2 5. 18 3 7. 18 58. l 8 6 l . 18 71. 

,t\anl-1 Rdr An-~ R:dr An-l K IAn-~ R:dr l Stpanul'.'.'ill An-l R:dr luStJo>allnlnlru~!nål. An-~ R:dr An-l R:dr An-~ R:dr 

R l R ta. l. ronor. t l B u .om un. t l Ba co •·· l R t l R l R 
:rnt. ta :mt. a. anco. Tunnor. a . n . Tunnor. vt\. :mt. a. :mt. ta . :mt. 

~----- )-~-----1-~----- ------~------~-' l --~~---------)--------

l 

l 
l 

3 

2500 

3000 

2000 
2000 

2000 

11 1800 
l 1800 

1200 

1000 
800 

800 

l 

] 

l 
r l 
l 2 

l 
l 

l 

5 

2500 

3000 

2000 
2000 
2500t 
201) 01 
1800 
1800 

1200 

10001 
8001 

800 

2 4000 Sekraterare cch Auditör l 600 50 l 900 50 Upphörde med 1857. 

l 

l 

l 
l 
l 

1000 
(arvode) 

4000 Karnererare •ch RedogU-t 
rare från B5 7 .J 

3 

l 

4000 
3000 
3000 

2500 

2500 
2500 

2500 

Kassör 

Förvaltare . 

Revisorer 
Regementsskif vare 

Upphörd e Kansli ster . 
med 1875. 
4 1600 l Kammarskrivare 

2 

] 

l 

3 

800 

5CO 

500 

500 
500 

2:20 

220 

80 

30 

30 

30 
30 

15 

15 

l 1200 80 

l 800 30 

800 30 

ll 750 30 
Upphörde med 1837. 

l 

l 
Upphörde med 1837. 

f Il 300 J 15\ 

l 2500 

Upphörde med 1855. 

11 1200 

Upphörde med 1857. 

800 

2500 l 2500 

l 1045 l 1045 

l 800 l 800 

18 .7 5. 

An-~ K tal ronor. 

l 2500 

Upphörde 
med 1874. 

l 800 

l\ 
500 
400 
300 

l \ 11 200 / . 15J 

i
l l 5 '1 0 l 500 l 800 V H bel . . l 150 6 Arvode från 1837. l 

400 l 500 2 700 Vaktmästare. l 120 12 11 150 l 12 l 400 l 400 l 400 Upphörde 

l 
300 l 400 Upphörde Kammardriirgar . 2 100 6 Upphörde med 1837. j med 1873 . 

..,..,-L. med 1875. l l l 
~~~~=-~-==---~--~------~·----=~-· ~--~·---=~----~~~----~------~-=~--------~~~------~-~----~~~------1 

K l e r e s i- S t a t e n i S t o c k h o l m. J{leris-Staten i Götheborg vid Nya Varfvet. 

1875.*) 

182 5. 18 4 5. 18 5 s. 1 8 6 t. 18 7 3. Enligt Kong! 18 2 5. 18 55. 18 5 s. 18 6 4. 18 7 3. 1875. 
Brefvet den 

~ 1874. 

I An-~ R:dr ~t~.Y .. 3l' ll1>1Hln,·,~niil. A n-~ R:clr ltSl'tpo:Jl:lllll>·\',hl.l An-~ Rdr An- ~ R:clr An-j. R:clr -A-u-";--~-K---1 --------------,,-~-n---~-R-:-dr-~--S-~~-an_n_{'.-=,511 An-~ Rdr IStparml~å' ~~ - - R·-.:-dr-· --IA-n--.,...,-R-:d_t_· -1-A-n--,-R-.:-d-r-lAn-~ Ir 

t l B ' t l B ' ' t l R t t l R t t•tl. R t ta l t·onor. tal B u, m un. t,·tl. Bauco. u om on . ta.!. R t tal . R t t I R t ta-l. '-ronor. 
a . auco. Tlinnor. a. anco . Tunnor. a . :m . a . .:m . ' :m . , . anco. rnnnor. 'funnor . :m . :m.. a. :m . 

------~------~-- -~----~----- I ---·~--------I~~---! --7-----I--T-----I--------------7~-----7-- ·-----1---~~---------1-~-----1-~,-----1 

750 i;:~~::""~:;:\:~.... i'\ ~~ Il ~ l il' ~~~ '1. ~ l fl\ , ~~ !l, ] ~~g ~~~ 'l~~ l i :;:g l ~~7:;;~~~~t:?~:~i\~~~lt _· ~: r' ~,1 5~ 'l ~ l uti' phö~·gg mi, cd 1855.1 11 750 11,1 7!i0 Il l 
<:•) Med dJ:niclstilliigg. 

-------~----~~--~--~~--~----~~--------~----~~~~~~~---------

11 750 ., 

:u e d i c i n a l - S t a t e n i S t o c k h o l m. 

18 2 5. 18 40. 18 52. 18 58. 
18 71. 

Enligt Stat 
den ~ 1871. 

18 7 5. 

Enligt 8ta
ten den 1r 

1871. 

I An-~ R:c1r . ,Spannl•~.tnl Au-l R:clt- IS it>annlt~.' ii l An-~ R:clr ISpnn nm iil An-~ Rdr An-~ Rclr An- ~ 
J B utom on. t l B· n u om on . t· l B L~t,omliJn tal. R t t 1 n tal. Kronor. 

ta. anco Tunnor. a .
1 

a .. co. Tunnor. ". au co . Tunnor , .:m . a. r.:mt. 

-----"--------"----'-------'--- --- --~--t--:------1------ l 

5 400 
5 300 

Öfver-F.ilt-Lä~are .. ·tj 11 600 40 l 600 l 40 11 800 40 112ooo l 3200 11 3200 
Rege':"ent~läkr re fr. 1840~ 1 l ~' 
BataiJonslakar.• ... ·ll 21 250 10 f 11 400 101 '71 40(1 10 21 1200 2 1500 2 1500 
1-e Bataljonsia k. fr. 18401 l l 250 I Of -
l Under-Läkare . . . . l 150 lO Upphi5rde mecl 1840. 

l r~ek~~!~~~~fi!:i~aler: : :.1 = = l = ~l 1~ l ~ ! i~ Il ~ l u!tphöi~~ mled ~11 8 58~gg 
r kt l l 300 20 U"phörde med 1837. [ nspe :or • . . • • • r 

Me(licinal-Staten i Götheborg vid Nya Varfvet. 

l 8 2 5. 18 4 5. 18 52. 18 58. 

l
,, -~ R l. 1 Spannrniil A -~ R-d. l Spannmill A l B· d. 
· n .c 1 n tom lön. n · r utom lön. n · r 
tal. Banco. j T tal. Banco. 'l' tal. Banco. 

---~----...!..---,,'-----+--t-ln_n_o_r. nunor. 

11 500 \ 40 uJphörde ~ed 1845. 1~ 
1
Spann~51 An-~ R:dr 
n tom lon. t 1 .., 
Tunnor. a· n.:mt. 

:Regements-LHkarc 

Bataljons-Likare . 

Under-Liiktte . 

Liikare -Stip;ndiat 

Inspektor . 

1J 250 j 10 l 400 10 l 400 

150 lO 150 lO l 150 
l 

.l~ 300 20 
l 

Upphörde med 1832. 

l 
l 

150 l 
lO 

lO 

111200 l Upphö<d• m•d 187L 
Upph<irde med 1857. 

l l 
Upptagen på Stockholms stat-ion fr. 1858. 

l l 
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Utdrag af kaptenen i Kongl. not·ska mari
nen Petersens och löjtnanten i samma 

marin Bloms rese-rapport. 

(Fort s.) 

B. Enr;land. 

l•;ngeL;Im ll1>11'inens nya rP opansmrlP ;;ji;g:'\Pn<lr fArtyg knnn a in 

dRin~ i 2 hnfl'ndl ; ln ~sr'r: 

n) Fartyg hestUm<la att nnder h i;::stirl lw sl;yrlda <l r n en

g <'bl;a ~ji; hnn<l l' l n , konyojrm han<lr ·lsfarty g, lwkiimp:1 oeh fi.;rjngl1 

fi pn rllliga hyssarr, samt nppsnappa hl okarlbrylare. 

b) F:wtyg b e;;tiimda aH unrl er frr rh; tirl gi;ra tjPn st ptt nOiigs

nn. s!:: tion r t·, si'tso m fijlj f'sbgarr (» lf't!(]('r >,) ,ltl flaggshpp, samt till r .. r 

RY:l. l' af koloni el'nn. 
Do nndf'l' litra a niimn,h fartyg hafm :dia he tydlig hnstighPI , 

oeh knn nn rftot·. storleken indelas i fr egatter samt stön·r och minrlre 

korv<'! ter. 

Snahhg;'\mule fregatter. 
Af dr"'1nrt l'artyg,;klass har engeb;ka. tmtrinr.n fiir tillfiill r t. fl, nPm · 

ligm1 ! Jt('(J/tS!-otf, /''hall och Nul,~(qh . 

Rom d0t af j emfnrr lse- tahellen , h ilng>1 N:o :~, synes, lmr !nr·'"'·"'""' 
och Sluth nng•+ir samma hnfvndd inH' n,;i otwr, maskinh:tJr och hastig

het :;o m de ft·nn ,; ka Um !,sPI( J'S r/r: f:, ·~ ../,,, ,"" · D e engeiHka fregntll'r· 

nn s l• estyckning ii.r det·cmot , sihii l h vad den s:.unmanlagrb ka.non

Yi?:t.l' n som pjcsr· rn ns lmlibmr nng<•r, hrtydl igt svi\ra t·e iin dt> mol sYR · 

mnrl r• fran slm fart yge ns. 

Hyggn:u1 '5iitte t iit· •letsamnm so m i Frankrike - j <' l'l1 med t ril 

och koppm'i'iirltydn in g, 

l i!Nrn .• '!<tltl, som :ir den lilrlsta , hm· visa t sig vam en myck et go d 

seg lat 'P , men saknade i b ii tjan styfhet, ~ å nit drn nd\str gif1' t1 S mem 

barla.,t ii n m·sprnnglige o var iimn a dt. Far tygAt . h nr drri g<' nom ko m

mit ontl;ring 6 tnm djnpare i vattnet ii n so m var b<'riiknadt , hvilket 

i·iLe r hnr haft. uågo t inflytanrl e på fMt en fi.ir maskin. Farl~'gPL lr.m 

na r också, m ed n.fsPenrl e på kolf;irr?trlr•ls st orlek, P li dl'! Mrig t. n.Lt ci n

ska , i det att med 10 kn ops ftu·t d,•t endast kan J:;pn nt e n t}i:;tans 

ai' ~ l GO gef\.<:,; r. ;uil. 
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l<\,r Mt J'iirekoiHIUa du;;;a uliigeuheler har ltlal! ål Slwh, som 
Lpte af ~lapclu i'tr 187 0. ~il'vil ~ feel slunc l.Jrcchl och 400 tons slutTe 
kolforråd. 

I iindamiU alt kunna uyttja jaglknnoncrna till skjntning riill fiir
och akterhHn, har man i'tt Lutyg;;sidan, säviii för- som akter-u l, gifviL 
en inskilming nngcfiir sålunda, soa1 p;'\ bilagan N:o 8 iir Yisaclt fur 
den snabbgåencl" ],onctten .l/ ayi<·iull~<' . Alla nyare en gels ];n opan~
rade kryssare gifvas liknande iuskiirningar . .. Ombord i 8/wh !mr man 
på detta siitt neclskmit skepps;;idau linda till i h<·jd med batteri 
diicket, sft att der aher·ut kan skjtttns riitt al;ter- ',1\-er såvill med 

batteri- som med diickskanon erua. Fartyge t var furLfrigt Yid Yii rt 
hcRii k i Porlsmonth iinnn icke alldclc.: fHrcligt. 

llole'iJh :ir, som tahrll cn, bilngn K:o 3, visar, af n1'tgot mintlrc 
dim ensioner iin de tvenn e furegi'teP "lc fartygen. Den ii r nu fur Ji,r;;lfl 
gången utrustad, men skall under prol'ven[l lmfva vis[lt sig sakna tlf'n 
niithiiudiga slyfbeten. 

De hiir afhandlacle frcgatternr,s Htora kostn~d har furanlod t, n 11 

man i England tills viLlare hnr instiilt byggandet af flara opansrndo 
furtyg af denna storlek. nbu gilr ncmligcm nt ifn1u, att den ljf'll f' l, 
h vari dl cleuna fartygsidass n>irmast >i r bcsliimd, ncmligPn kouvo,iPmll 
det af hand cbfartyg, f, 1jaganllct af liemltlign hyssare oc:h ldothrin rr 
nf Hendtlign. hamnru, pi't ett iilll'reLlsstii llamlc s:itt kan utfiirns al' min~ 
d ro fartyg, lll·ilka Yisserligen so1 n oeftcrgifligt Yilkor m:'\sl.o gif\·aF> ,lcw 
hastighet; men, som p:"t grnnd af de minrll·c dimensionrrnn., ii ro jPm
f, ·,relsevis billiga att anskaffa. Man har derfure p:"t sedn m;IP ticlPn i 
E ngland salt nnder byggnad flpra 

Snabbgående lwrvetter. 
Af detta slags fartyg har man fiir tillf'iillei 3 n:"•gol sl;ilj:li<.lign 

typer, ncmligen: a) de iippna kor vetternn. ar l'u l>UJ· '- , A>·lin ·- oe:h 
Horer-klassen; b) de tiic:kta korvettern n. /!nwli<·cu, /l acll(w /e oc·lt 
I~'aryalus samt e) dc mindre, (ippna, korvettema af F.n,·nllnl•·r- oe: J1 

Jfayir·ir'nne- kla~sen. 

T'ola{f '' , hvars hnfvuddimensioner finnns anfCrda i jcmfurclsf'
tabellen, bil.tgan N:o 3, lir byggd af jern med yttre tril- och koppnr 
furhydning, Den nrsprnngliga bestyckningen bestod af JO st. G! to• s 
7 inches kanoner, men har nyligPn l.Jiifyit furlindrad till18 st. 7 JOO ,l'( 

retl'lade M-pundiga kanoner. 

Acti1'e har samma hnfvnddimensioner, och iir byggrl på samma 
slit.t som Volaye. Bestyckningen l.Jest.år af 10 st. G} tons, 7 inchrs 
btnonC'r, således lika metl den fi;r Tr"la_q e nrsprnngligPn besliimrla 

F:utyget lir fur t.illfiillet fla ggskepp pit stal ionen Cape o! Good hop e 
and west coast of Africa. 
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floter h:ll' uyligeu lupit af slapt.lu. Fartygel iir wut Lle 2 fure

gående bygtlt 11f j<Tn med en yttre l:_li idsel al' leakl_ril; men ~ ~li\ llct 
fUr koi'Jl 'trfnrhyduing blir fartyget iorhydt med zmk, hvangenom 
rrn:"1 ~, att sliifvarne kunna glims af jcrn, så att fa rt yget i behuAiga 
fall kan anvllndas som ram. Fartyget ii r 280 feet l!'mgt, 43\ feet 
brcrlt, och hm- ett dephtcemcut af 3J50 lons, med maskiner af 4750 
indi\;eracle h;istkraftcr. Det Hr såled es 10 feet liingre och lj

fcet bredare, samt har 370 tons stMre deplacement och ungefiir 200 
indikemde hiistkrafter starkare maskin iin lrulaye. Bestyckningen 
hcst!'1r af 2 st 9000 $, 7 inches, kanoner (stiif-pjeser på nidbara hm

sLi rl:welter, l fur-ut och l akter-u l) samt 16 st. 7100 $ svåra, 64 · 

pnndiga (reffladc) ka.noner. 
Eniir man funnit, att de hiir n>imnch f:trtygc n iiro fur stora 

för utt endast fura kanon er p:"t uppet batteri, har man salt under 
byggnad 3 korvetter af nngefiir samma hufvn ddimcusiouer som Roc, ,·, 
men der kanonerna sko!a anbringns p!'t titekt batteri, och enelast 2 

st iifkanoncr placerns på cliick. 
Af dessa 3 fart yg, B,arfi,.ea, lJ(Lf·r·lwlil<: och E11ryalus bygga' de 

2 fursta i Pol'tsmouth och elen sistuiimnda, !war~ hnf'vmldim ensioner 
finnas anförda i jemf<irelse-wbellcn, bilaga N:o 3, i Chatham. Bygg
nack;iitt.ct iir som fur de fuiT 1·iirnuda fartygen , jern med yltrr lrii 
hPkliillnad. Likaso m i!ucer gif1·es /Jaccluwte ziuk i stiillct f,;r ];oppal'

f<irhyclning 
Bestyckningen består af l G si. \JOOO Z!, 7 inches, kanoner, lwnraf 

2 ><L pbcrrns pi't cliiek, som Rliifpjeser pft vridbara knrsurlavctlt>r ( l 
f;ir-nl och l nktcr-nt), och 14 st. anbringns pit det tiickta. l.tatteriPI. 

[<', ,r alt kunna mw;tnda stiifbestyckningen till skj ntning riitt filr 

och al<ic: -i\fyer har man, pit alla de hii r of'vn.n niirnncb fartyw•n, i 
sl;PppHsi<lan, sitviii fiir- som nkll'r-nt, !!j ort inskiirningar nngefiir sålun
dn., som visas p)t bilagan N:o 8 fiir korvrl ten .llayi<·ii·M;e . 

Alla d e ful r ofcan r~jllalill!ad c: /rwtyyd·/as sr'?' äre IJ~'slclm'"' all gli

?'ct minst 15 knops fart. 

Drn minsia Uassrn af opa.nsra<k hyssare i PngPlska mar1n Pn 
nlg>"•res af de cippna korvetl.el'll:l af LneutlldN- r ll er Mayil·iPiill f·

kla ESe n. 

.llay :e:e:IIIP, som endast iir en f, ·,rbilllrad r:nt·mrn/Pr, Hr framstHld 
n hilag·an N:o 9, och dess dimension er angifna å bilagoma N:o 2 
oeh 3. 

Hyggnnd;;siittet iir det s. k «Cnmpositc«, dublJPl tr;ibPktidnad an

bragdt ulallpl\ jem spant. 

Bt>f; t.yclwi ngen består a f 14 st. 7100 Z/ f> v l\ ra re!! lad e 64-pundign 
kanoner, hvaraf 2 st. iiro anbri ngade so m stiifbestyckning p!t vridbara 



ku!'sör-bvdler, l 
under det aLL de 

f •l'· Ul lllHier' bad:eu ud1 l aklcr-ul Ullder l1yllan , 
öf'riga l~ Bl. iiru l' Lu.:crad e p i'c v:wlig:L laveUer ~u111 
För a1t kunna. skjntf\ r;itt för- O(;h nkl.er-Mvet· iir 

gif,·e t tlcn nijtlign. imkiirning l!n,epfiir siUnnrln so 111 l'i
hilag. K:o 8. 

;;idohestyckni 11g. 
:'d; f':wtygo;sidr.n 
sas i crorJuis i\ 

Specifi kati on n f Yigter i fartyget: 

V:ttten for :_; veckor 
Yalteucis! e mer 
J.>ro viant fur 12 vcdmr 
Fatgods m. m. 

O ffieerspro v is i o n c r 
F atgods och cmb:lilnge till mmn1:t 
Offteerare och maDshtp n1 r<l cO'cktc-r 
:\laster, rår och rnnclhnlt . 
T:tcklnge och blockverk 
Segel och resen' segel . 
l~ettingar 
Ankare . 
Båtm. 
TI.escrv -gods 
Artilleri nw<l flmnni tion • _ 
Maskiner mctl fyl<la pn.llllOr. 
MaskininYenf.arinm orh l'<'Srrv-gotls 
E o! 

Skrofvets vigt , 

D~phc~mcnt . 

Snmm:. flf tyng<lrr f'arfygcf 

Tl)ll S; 

2 1. 
5. 

21 . 
•.. 

10. .. .. . 
2~. 

:_!:)' 

2!\ 
G 

:t f{ . 

l~-

7. 
2ii. 

122. 
3(j() 

12. 
240. 

!'1 82. 

882 . 

l Sfi•l. 

I ett f<iredmg htlll >ot. the I ns titution nf 1\'a.-a/ A ·rd11'tects hnr 
}b· Banmby, chief con~trncf or of the n n. vy, fln fört , att furtyg n f 
Jllag'~'en ne-ldnssen Hro hcRtiimrb att eftArhnnrl friich i s!Hllct j';; 1-

3 kln~f'er af furnt hyggrla kon'('(ter, nem l igen : Niob e-, !>mir!- och 
B/col(·h ,,-klas~crnfl. 

Med afseende på hastigheten 13,0 knop , anförde 1\f:r Barnnby 
vid samma tillfillle, all dr!u mäste cm.'fs som den [1/g sla e/ler m in.<fa, 
som fiint·arligen lomd1' gifcct~ fari!Jg, hilka s hm J] agir·ir·nnr· å ro <tlflllrtrfr· 
till all i krigstid kanrnjNa hande{sj'arf!J" och 1·erka uwtjie11 ,[tl' ' ··. . . ,, . I!Jrt t, I!JSSCtl P. 

_ Opa1U11Ytde mhul1·e j'rwtyy, bestihnda o tf. gö1·a freds 
ljenst på ajfiig.o:nrt .~ta.tioner . 

I det f<\rut. nilmncln. l'iireclt-nget. i tilc lnstiluliuu of Nacal Arr-Ili
teets har M:r BaruaLy indelat engelska marinens nyare sjiigående 

."' 
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mindre fartyg i :1 hnf'vnclklusscl', och har om lwnrjC' klrts,; lrmnal (';; J. 

j <tude upp lysuingflr : 

L (; unboaii< af COIJ!ff>lfe-ldasseu. 

Dessa f:trlyg - dc n1instn sj<ig:,enr1 v kri_c;sfmil'g i engr-lsb lllH

rin nn - hnJv:t ett tlr.placcmc·nl flf 4110 lons, or·h n !'('r-t me<l('ldjnp
g11cn<lc. Deras mflskin er ilro 1n clln.n :;r·,o och 420 in r1 iket·nd r h.k, 
och rl c nppnh en hast ighet af \J~ till JO kn op . J\!c-t1 en fnl'! af (j 

knop br:inna dP nngefiir ! ton ];ol i timman. 

De iiro lnckladf' som trrmast:1de skonrrtnr ; ,;krn!\·on H1· n.fl lyf
t,n upp, och fmfygrnn :iro bestiimdn alt' glirn l:ingre resor un • 
drr srgel. 

Desfy('];ningcn hestlir nf 2 st. 64-l,nlHlig:. orh 2 :•1. 20-pnmliga 
kanon er. Drsiitt ningr·n nfg ;·,r (i() man . 

Filr fl\1 gif'm ett hrg repp o tn , lwad ,;lu gs lj••n;..l <l<•Pm farl_vg iiro 
bPstiilmb flir, anfiirrr M:r lhrnahy, lmll'l ·sf lwnr_i (' siirskilcl< f':l.J! yg 
af elenlift !dass iir sln timwmrl!, nclllligen: 4 pit yestl;nstrn flf Af'rika, 
2 i China, 1 i Vest-Imlicn, 1 p:"t knst r.n af Spani r n oeh l l' ' ' kn sfcn 
af Irland. 

2. ..-11·ab-ldnsscn. 

Dessa fal'lyg iit'O af samma slag som C'uquetl~ -klaRscn och b~ 
stitm<h till Sflmma tjonst, men dc iiro något stc>nc. , hafya ];m!'tigarc 
bPs!yekning, och hrn;im nns i allmiinhet ö/oop~<-

n ,;ms drphccmcnl lir nitgot i>fycr GOO tons, och dorns lnr-<lel 
djnpg,kmle 11 fort; maskin ern a ii ro p!\ !ii O indil; r ra<lP h.k, lmw
tned de i mc.l1clta1 nppn[t srunmn lmsl ighel som f:trt y6cna af (.',~llel/e
ldas~w n, ncm ligf'u 01 till 10 J;nop. Dc iiro t.acklncl e som frc masfru1e 
; konrrt.ar, men hflfl'a r i'tr h!'1dr pit stor- och lockmn sten. l1 c;;tyck
ning<'n h<'sffu· flf l st. 9000 ~r.! sl-i'tr, 7 inchcs, htnon (ll!j-pnn<lig) och 
2 st.. G-1-pnnclign. Ticsilttninge n ntp;i\l' 90 man. 

3. J)a ~r·i ny-klasscu. 

Dcsscl. fttr!.yg lilma <le fön'gttendo, och iiro Lacklad e på samma 
siitt, mon dc lml\-n. 900 tons Llcpl:tcement, ungd':ir 1:1 fots medcJ,ljnp · 
g:"tenc1P , och maskiner p:'t nngcf;lr 700 in rlikemde h k. Besfy ckning<'n 
består af 2 st: 0000 $ sv>lm 7 in ch~s, kanon er (l l 5-pnmligrr) midsk<'pps 
och 2 st. G'l-pnndig:t. Brsii!'fningrn ntgiiJ· 120 man. 

Ett. fartyg nr denna kln ss, F'lfjlii:J · Fish, hl'fii'S hnfYnrltlinl ensio 
ner m. m. finna s anl'iircle i\ hilng~u N:o 2, låg nnd el' utrustning 
Chat.ham. 
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Specifikation af Lyugder i fm·lygel : 
'l' om; . 

l G. V att 0. 11 för 4 veckor . 

VnLtrncistcrncr . 
Proviant för 13 veckor 

Fatgods m. m. · 
omcersprovi ftllt och god s 

B6insl e och srtnd . 

Munskap med efl'ekter . 

Mnst er och rundhult . 

T acl;ling och blockverk . 

Segf'l or-h reserYsegPl. 

Ank:1rc och ke ltingar . 

lHtrtr . 
H.csrrv-p;o(h . 
A rtill r ri mr d amnnitinn . 

•> u , 

14. 

7. 
2. 

Hi. 
17 . 

9. 
3 . 

22. 

Mn skitwr m ed fylda pannor, masl<in -inventarinm, utredni ng 

4. 
15. 
48. 

146. 

HJO . 
I~·~l . 

Snmmn. af tyngder fn.r tyget. 424. 

S kro fve ts vigt 453. 

Deplacement 877 . 
Ma skiner , pannor och eltlrnm npptngn. en liingrl af 45 fef'l pi\ 

mi<1len af fart yget , och ftt skilja fl"iimrc flclcu nf trossbotten från 

d f'n nUrrt. 

D e tre pannorna voro rylinrlri skn, 7 frct. 8 inch es i diamrtl'r 
och 15 feet långa, och yoro placPrade sidn vid sida. E l<lnini;I'll 
skr •l•l <'> fr ltn mn <kint·nmm et, och ~korsten s-nppgi'tngen Ynr anbringa el i 
prtnnmnn s ftiriin<h. Pt·i srt pi< nHt skinen mcrlrf\sen·-ma~kindelar, rör -

I!•Cinin g;nr m m. . L 7000. 
P ri sr·t p:"t p~ n not· mc<1 b~hiir , skors\ r n ur r te. . , 2900. 

Tillsammans L ~900, 

i h vilhn summa yar innefattadt dc fi.ir maskinens mot.tng:uu:ic nijcl 

viindign. föl'sök. 
Fal'l yget fr,rrlc ingn. Liltat· p:"t d:i ck. Deremot \'Oro rcscrr-rnnu 

ltllltrna placerade p:'L galgar iif\rr dHcl;et , och pmellau d essm rnnd 
hnlt s-galgar \'ar anhrn gdt <'tt lit et d:i ck fur att. lcmnr1 sl; yflrl i\t mnn
mamkn p0t under regnyiiclcr. Ltkal c<les frtnns en back öfvn diicket 
f;irnt. I h eta klimater iimnnde man anviinda platsen, såviil nnder 
hacl;cn som nnder d iick l' t mclhn rnn rlhnlt s-galgarne , f, ;r ntl strlicka 

koj er. 
Alh hiie ofvnn niimn<la fart yg iiro byggda på s:unmn siltt Hom 

ill ar; i1'1:C nn ~, dPH s. k. r·vm1wsi/P hyggnnrl s~iittet, clnbbel trilkliidnad 

med lw pparfiirhydning utanp >1 jel'll spaut. 

., 

2o9 

?.led a!'ocemle p[, de hiir arlmudbd c 3 fariygsldasscru:'l , anf'cit'ct' 
M:r Banmi.Jy fur ufrigt, atl de liro ; iinldc; vill tjeuliga, alt i fr tlb 
tid an viinclas på afliigsna stationer ; m en hnn tillfogar, all de 1i'n1 

M ngt ifnin all yi;rct ti/lni f' klt:q f ort, Ji'i r u !/ i /.-, ·,j o/Id krum a /.· nm·ojr-1 a 

handcl~/artyy nr), I'Nkrt 111nt jiPIIIItlij;a kaJJU1'P. · 

4.- lti.r;//t · ud~' j Jti:':t' ll, prt clc l cl cl fijrrgl1<'1Hl e onn1iitnnd:-1 ~ ;igåP r11 lr , 

opnn srarl e Pngelska fartygs skrof orh ntasl;in >' t' , ka n eflt' r M:r Barn n
by 's uppgifter upp ;;tiillas fiiljnnd e jemf, ir <> loP-taLell : 
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- --·· 
"-" ...., 
" tj ~ 

f_ ~ er. 
~ iil C: ro d 

Fartyge t> uamu och klass.l ;:; c.. .., 
~ 2 ;:? 

'"' ?-
c l "'" c 
~ :::" 

"" --
F,·egatter. Tons k no 

S'ha/1 5690 7300 16 

f llcunsfrud. 5782 78UO Hl 

lfa{ieyh 4780 GOOO 15 

Tiickta korvetter. 
8r"·chwi/e . I3932IG250I 15 

Öppna kon·etter. 
!lorer . 13450147501 15 

.lfcuj/(·ierwe l864 2100 13 

Sloops . 
Dariny. t SG±t 720110 h 11 

o IArah 620 570 10 h lOj. 

'...0 Gun -boat. t;;\1 

Coq•1N!e . J 40s j 4ooJ9i- a 10 

~ 

- Hestycknin!! . c ;;-; ~l .. -l ~ - ~ ::;; 

~~l ~f1~ ~~.L f _,f ~f ~, 
"gO ge "g-1~g-l~o ~---g ~ ~ ag 
o~- o:::· c::::; · o:::· o~· o:::· u; 

- ::':> 
r. ~ 
~o~· 

~j-

:;; 
"' 

'"' g;_ 
~2_~;.~~::t~~""lg.:::-:/;,l ~ 
. ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ ~ 

..-: ::. ~- ::. :::. ::. r 
-· n:: ~ ~ a~ o~ c 
~ & ~ ~ ~ ~l 

st . l st. l st . st . s t. ~t. : .tll:tu ll l.: ste rling 
2 - 16 - 8 - GOO 2-!0,000 

10 (i - -- ~ GOO 2JO,OOO 
:< l - 14 6 - 500, ~ 1 0,000 

Hi l - l - i 4001 liG,OOO 

2 l Hl l -- l 3201 1fin, OO O 
14 -- 2::!0 8(1,000 

i l 
2 -- l 120 :3ö.OOO 
2 -l 00 25 .000 

l 

2 2 6(\ 16,000 

Byggnadsslitt m. m. 

[Jem 1ned Llubel triik \iid -
1 u:"d och kopparfi;rhyd · 

ll1l1g'. 

tJ ern med dubbel triik!Ud
f sel och zinkfvrhydning. 

l 
j composite. Dubbel 1r:i
\ kl:idsel och kopparfurhyd
{ ning pii jernspant. 
! 

J 

"':" 
!'l 
3 

""' ..___, 
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Sveriges handelsflotta år 1876. 

Ncdnnsti\enclc uppgifter, so m h e rmat s ur de i kommersk ollegium 

förd n fnbrefsdiaril'r, kunna sftluu ch e nda st af~;e d en del ,,t· hand els 

flottau , so m, gåe nde p il u LJ;imbk:t h aurrmr, behi\fver vam fursedd m e d 

pass och u a lionalilelsll:t ndli ugar. 

Utrikes byggda fartyg, W ill uucl e r fu· 187 6 första gåuge n erhullo 

s ve nskt frilH·ef, up]Jgingu till elL a ula! af 53 om 12,7:!\J , 'IO lons; nr 

1875 ink , ple~ •J5 fa r tyg ont L :i,Q ·Jl , r ~ tu ns; ilr 1874 101 fart yg 

Olll 31 ,\).)1,48 to ns. 

I\.f de ft r l b7 t5 iokojJl:t fartygen vuro byggda: 

i .i.Vnrye, 
l sko nett u m l :il, 13 too s, 

2 .ia kt ~•· <J6,'l2 , 
Summa 3 fartyg 

" 
1G8,·1~ tons; 

lJunmark~ 

Lul'!wkepp , 303,70 to ns; 

FinLand, 
brigg 281 ,Il lon s, 

8 skone rtar 
" 

l ,35 7 , ~3 

Summa !) fa rtyg , l ,639,01 to ns; 

i fi!JS·Iirwd, 

l skepp , 435,72 tons, 

2 skonr rta r , 395,sz , 
Suu1n1a 3 fartyg , 83 1,51 to u s; 

1 F:uy{,tllrf. 

<l skepp , 1 ,803, 0~ tons, 

7 briggar J ,t5 13, rz 

l skoucrL 
" 

~8,or , 
. Sum 1na l 2 farlyg , 3,50-1 ,22 ton s; 

i 7:qsklruul, 

4 skepp , 1 ,SH, IJ tous, 
3 briggar , 752,~2 , 
ö skouer tar , 38G,97 

" 
galeas , 73,07 , 

l jakt 
" 

!50,os ,. 
l sl up , 2D,s:, , 

Snn11na ]!) fartyg , ::!,148,s t tons; 
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i B ullan d, 
l skonert om 137 ,79 tons; 

i Atllf!f'i/,·I(J 
,, 

skepp l ,7 70, '21 tons, 0 

" 2 briggar 'HH,u " 
4 ::koncrtar 761,93 

·Sttm:na \) fmtyg 
" 

2,V<J6,~o tons 

UJ:dcr :hel ulLinlades f,,r t'on;ta "ttl1!!CD frilJ,·e f för 94 i Sverige 

hy;:gda fartyg Ulll ti ll :-::t lllllJaD:i 21 ,0 2ö,~s ~ou~. Af clBssn vuro 50 far
tyg om 15,,[06, ,:; lou s, h~llllllahör;<ude i sUiclenm, samL ,14 fartyg om 
5,-'i7u,-,,, [<lliS lillhiirantle bmlln1:iu X r 1875 ulf';inlades J'ribrd första 

~n·• n ge u !'nr S:J i ::lvcrige byggda fartyg om tilloanJ m au s H1,208, 1:! lons; 
år J tn J fur 107 f;trtyg unl :28,57 7 ,(;s to u s. 

ei'' "' dc ar l iJ7li byggda hu·tygcn voru : 

61 skepp Olll 1 g,2E0,37 tons, 

ö brjggar )) 1516,30 
" 37 ,;lwncrtt\1' 

" 
4,124,oi ,, 

a galeaser 
" 

182,% 
" :2 fiskeb:"ttal', 5G,~tu " :2 ,;]u par 

" 
54,liS 

" fj je1klcr 167 ,32 ,, 
10 ilugbi'ttar 

" 
2,5 ~14,54 

" 
Uudcr [treL förulyclmcle,; (dlcr slopades) :.lö ff1rlyg om 6,327,!9 

tow; mot J() hl'lyg ouJ 10,ö71,'i7 tous Ea· 1875, samt 37 far lyg om 
H,co:J,,i7 touo år 1074 . 

Af de itr l ti71i fi.irulycimde fartygren v oro : 

5 skepp om 2,157,;n lous, 

'1 briggar , 781 ,77 , 
1tl skouertar , 2,020,:10 , 

J slupar , 17l,:JO , 
2 jakter , 65,D~ , 

l,löO,Gt 
" 

Till uthtn•ld f,,n;[t!deo 12 fal'lyg om 3,756,711 lons, hvaraf voro: 

3 :;k ep p OW 2,;)7 8,• 2 tons, 
:2 briggar , 57l,IH 

" 2 si; o uertar 
" 

206,\J 
" l slup )) 32,!)7 )) 

4 ilngfnrtyg )) .SG7,oo )) 

Af de :;å]uutla Wrsrtllla fartygen kommo 3 till Finland, 2 till 

Norge, 2 till EIJgland, l till Danmark, samt 4 till icke europeiska 
liiuclcr . 

2G3 

Sammanfatta v1 ofvanstående uppgifter finna vt att Sveriges 

handelsflotta 1\r 1876 likades 
med 147 fartyg om 33,756,as lons, 

samt minsl.·adr..:s 
med '18 fartyg um 10,083,89 tons, 

och utgjorde sålunda den verldiga tdlukninyen 
l)\) ftutyg om n,ö72, ~~ lons. 

Motsvarande til1i1l;niug utgjorde 
i\r 1875 68 fartyg om 18,368,so tons, 
ar 1874 15:2 « , 47,416,U6 , 
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Engelska korvetten Challengers expedition. 

(Fort~.) 

Clmllenger lenmade Goda Hoppsudden den 17 Dec. 
1873. U tlwmmen fr<'ln Simons lJay ll:'ttr~iffadc;,; en kall 
vattcn::;trötu mecl enda:;t 1:2°,7t! temJ>eratur. Detta va t· 
ten syntJs ntgör a eu gren af Atlantens ostliga ytström, 
umlcr ltvilhm r1cm varma strömm en från Lagnllas onpv· 
hörligcn n tgjuter sig, ty temperaturen ~ttergick inom 
!<01-t till 18° ,tw än1la till ett djup af 80 meter. 100 
rn il syrl om C. Lagullas var temperaturen 2::3°,22 och 
strömmen f;att V.S.V., 1 1 /J mil i timman. 

Den 24- Decembel', 120 mil V. om i5ama Prince· 
Eduarcl lorlades på 2m,S70; temperatm·en var vi~l ytan 
6°,11 och vid botten emlast l 0 ,67. Den 2G angjonles 
ön 1Iar.ion, hvilken ~ir omkring 1,280 meter ltcig, och 
be::;bh af talrika vulkani~ka toppar, bet~ickta med aska 
och lavablock. Dos::; liige blef ge110m goda observatio
ner lJcst~imdt. till 18 mil vcst om hvarl nuvaramle sjö
kort upptaga, hvilkot iifven (ifverensst~immer med Cook';:; 
observationer. Under ::;egl.ingen till Crozet, och om· 
h.ing 200 mil vest om desamma, skrallades på 2,51Gm; 
temperaturen var i det n~irma~te lika nied den vc::;t 
om P ri11 ce-E\1mml. öu mil ve::;t om ön Hog, erhöll~ ett 
djup af 2,820m oeh utg(ir detta ett nytt exempeliJå, att 
djupet t illtager tlå man nalkas lnml af vulkaniskt ur
sprung. Temperaturen var vid ytan 5°; från ett tljnp 
af 183ut, oeh till botten aftog elen småningom från 2°,7ö 
till 0°,7 3. I följ el af den shtmliga tj oclmn försvåracles 
angöri11gen af land i hög gracl. Den 31 kunde man 
emell ertid varsna konturerna af P.ingnin-öarna, och elen 

-

265 

2 Januari angjordes Possession, hvilken är 1,524 meter 
hög. D e höga t opparna vä clenna ö synas liksom för
dela tjoelom nmler cles~ v~ig, s;"L att drt med elen rå
dancle N.V. vintleH lofvart~ ~idan at' ön Yal' fullkom
ligt imwept i kompakta moln , srt erbjöd w~idan en 
Idar himmel mt)(l lmappa~t ett moln på fi:i::;tet. Detta 
ton1u .ie1<e haJva kideclt sig af någon ren tillfällighet, 
ty man ob~Cl'Vl)l'arle äfven att, då dell tjoclmn omgifvamlc 
cleleu af öu 1maiJpa~t utvisade ~p:lr efter Albatros~en , 
så fan::; ::;;ldana i myckenhet på. den andra rlelen deraf. 
l en Vlk 1J{l s.o. sidan märkte;:; någl';-t I]Val'lefvor efter 
ett {i::;k liige för ;:;i.ilfångst, men inga tecken som till
k~innagaf niirvaro af l efvancle mcnniskor. 

Den 6 Fehmai·i, under sv&r tjocka menlaber bris, 
angjonle::; ön liiac Douald, och efter någon villl'ådig
lwt, föror::;akacl af öns oriittct l~ige i sjökortd, m·hölls 
::;igte af ön Hcanl i ost och omkring 25' från ::\Iac 
D onah1. s~umna c. m. anlu·ade Chal1eJJO'er i viken o 
Chol'inthiau, och }J <"ttl'~iffade der ö :oillfåno·are lma11n· "' '-
hitfl(ligt i1tlogeracle i tvenne tadliga, men rlock mot 
vinterkylan någorlunrla skyLlrlam1o boningshus. Chefen 
iiuma11L\ der ~tanmt några rlagar, men den 7 pit mor
goueu föll L1arometem ::;å hastigt, att han ansåg dclli
ga::;t Utta. Följam1e natt bUstc lu'tn1t fdm N.V., far
tygut Linsacle syLlvarllt; tilligt på morgonen inslog en 
brott::;jö aktm·portnma på öfra <liiek, oel1 fy lcle detsam
ma mecl vatte11. Den 11 F ebruari på Lat. S. 60° 30' 
mötte Clw.llcnger sitt första isberg, men uneler de tven
ne fli lja.ncle clagm·na passer ades dock - ej liera iin 13. 
Derpå. följ<wcle natten varsmHl e man deremot ett stort 
antal g<tll::>kt. niim, och uneler tjockan, med l iitt brjs, 
inkom f<u'tygut i cm remna på l<anten af ett större i::;
fält; Jycldi9;tvi::; lyclLle hou llouk rorh·et innan vi-igen 
var alLleJes sWngd, och kom dm·igcnom sna1·t åtm· p<"t 
fritt vatten. Detta var pt't LRt. S. ()5 9 30'. 
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Den 14 Februari, 12' längre sydvardt och på Long. 
O. 77° 22', draggalle man på ett djup aJ 3,045 meter, 
11 ' mil fn'tn kanten af det förut omn~lmncla isfältet. 

' 2 

Den 16 rmsserades polareirheln på Long. O. 76°, vi hade 
då sedan elen 13 följt vestl·a kanken af samma isfiiliL 
Då ändamålet icke var att uppnå en hög latitud så 
ämlrades kursen i afsigt att uppnå vVilkcs land. 

Luften var nu ovanligt klar och kapten Nares upp
gifver att m<tn mecl Ultthet skulle varsnat hvarje hög
land, som befunnit sig inom en elistans af 50 mil i 
syd eller ost, ty sigten var åt clessa håll särdeles go.d. 
Challenger fortsatte emellertitl sin kurs ostvardt t1ll 
den 23, och var (lå, emlast omkring 20 mil vest om 
Termination. N.V. udden af vVilkes land; det oaktadt 
kunde man 'icke upptäcka land åt något håll. Den 24 
blåste hånlt från S.O. mecl tjock luft och snö. Den 
höga barometem gaf ingen vaming före stormens an
nalkamle, men föll seelan hastigt då vimlen tilltagit. 
En mycl{enhet af isberg, som omgaf fartyget, gjorde 
dess belägenhet föga behaglig, så att full ånga upptogs 
och fartyget lades bi. Efter en svår natt aftog blå
sten elen 25, och vid middagsticlen samma llag befann 
sig fartyget blott 15 mil vest om det ställe, hvartill 
man trott sig böra förlägga ifrågavaramle land. Oak
tadt klar himmel och god sigt i syd och ost, kunde 
man emellerticl ej heller nu upptäcka något land, och 

· kapten Nares föridarar sin åsigt vara att något sådant 
på dessa höjder icke existerar. Challenger styrde nn 
åter nordvardt, och elen 26 Februari lodades på 3,612 
meter, det största djup som erhållits sedan Kap. 
Följancle dag sattes kurs N.O. vardt på Melbourne, 
h varest Challenger ankrade elen 17 Mars, efter a t t elen 
4 hafva mött c1et sista isberget . 

. :Man iakttog umler denna del af expeditionen bland 
annat, att högst få isberg befunna sig vestvarclt om 
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78° , L1å deremot ett öfvervägancle antal påträffades ost 
om 90° O. Long. Kapten Nares cll'ager i följd af den
na om:::t~il1llighet elen slutsatsen, att något lancl icke är 
tillfinnamles i i'örstn~imncla del af Arktiska oceanen an
nat ~in på mycket höga latituder. l omedelbar närhet 
af isf~ilten var vattnets temperatur i allmänhet- 2°,2~ 

till - 2°,78, och på något afståml derifrån steg den till 
0°. Från 72 meters djnp fann man - l ",67 ända till 
540 meter; på hvilket djup smältande ismassor befunna 
sig i stor mängd; sellermera kom ett lager af varmare 
vatten emellan 0°,56 och l 0 ,11. Hvacl beträffar luftens 
temperatm antogs elen under vissa omständigheter vara 
något kallare på G4° sycl än hvacl elen ~lr på 74g nord
lig latitud af cle arktiska vattnen. 

Barometern val'ieralle mellan Om,1-12 och 0m,724; vid 
stadigt väcler var den mellan Om,731 och Om ,734. Vid 
början af hård t väder steg tlen hastigt till Om,73(), men 
föll seelan innan stormen tilltagit. Stormarne bebåda
rles äfven af ovanligt kfar lnft. De mest råcla.mle vin
dame voro ostliga. 

Challenger lenmade :Melboume elen l April, och 
ankrade den 6 samma månad i Sidney, för att der·stä
cles verkst~llla di vers e reparationer och komplettera 
förråden. 

Afgången från si:::tnämncla plats skeclcle den 12 
Juni, h varefter Ch allenger med angöranlle. af Welling
ton (Nya Zeeland) passerade Cooks Strait samt ,ridare 
norclvarclt långs Nya Zeeland till Vänskapsöarna och 
Fidji-öama. Den 10 Augusti skedde afseglingen från 
Kantavu tillhörande sistn~lmncla ögrupp, och den 17 
samma månad passerade Challenger genom Nya Hebri
derna emellan öama lVIalmra och Two Hills, hvarefter 
kurs sattes mot ön Raine belägen vestvarclt om Torres 
strait. 
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Under större delen af genomfarten af detta haf, 
som begränsas af Australien, Nya Guinea, Salomon
öarna, :Nya Hebrirlerna och ~ya Caledonien och r:;ndast 
~i r öppet åt söder, lJ efans Lljupet vara öl'ver Ll,UUO meter, 
h varemot bottentemperatmen, i st~illct att vant 0° ,5 G, 

hvi lken temperatur mnn på motsvarande djup fann 
mellan ~Y"L Zeelaml o0h Vilnskapsöarna m. fl. st~Ulen, 
hktr npprniittes till l 0 ,G7, el. v. s. ungefärl igen elens: t m ma 
som ptt ett djup af :d ,3~0 meter. Detta syne,; otvety
<ligt utvi::;a, att ifr;lgavarmHle hat' liksom inneslutes af 
en barrier mecl ett djup af endast :d,380 meter, l1vilket 
iifven uekrilftas af :otlningar gjorda vid Nya Hebri<lcr
mt m. f-L plat::lc1·. På. större djup iin det sistn~lmnc1a 
kan man alltså anse vattnet jemfiirelsevis stillasblcmle, 
likasom föl'lJ:dJam1et ilr med ?.Icdelhafvets vatten. Vid 
n~lrrnandet till L1e to. k. Barrior Reof och ön Raino af
tog <ljnpet småningom. Dell 30 Augusti passerades 1in 
Haine, och elen 1 Soptomuer ankrade Challenger vid 
Sommer::;et, besökt af ångbåtstritelen mellan Qvuens
]and oel1 Singapor e, samt mim1re farkoster, som illlm 
ett Wnan<le perlfl::;ke p<1 bankarna i n~irhetcn. l\f.ed 
anlec1n in g aJ fmmst~ll<la förslager att erhålla en mera 
passam1e angörin~jsplats i Torres strait, undersöl\tes 
rlen omkring1iggam1e tn•Hen, men lwm l«tpten Nares 
clm·vid till <len slut~mtscn, att llcn nu begagnade vlat
sen bör fortfaramle anses btist passande. Den tl :::lep
t.ernber lenmaeles Sommersct, och beslöts rlervir1 <t t t 
passera genom norra delen af Bancla-sjijn, samt villare 
genom l.Io1uldm-passagen, Cdebes- och Suln-sjöarm~ 

till ::\lanilla. Vir1 Great J\:ei lsland förloralies :::l. O. Jms
~mdcn , och fortforo sedr-'vn <le variabla vindama oe:h 
stil~j e till lloilo på Philipinema. l Bamlasjön erhölls 
stör sta djupet ptL o,l2!) metel', o uh utvisade sei·icme af 
tcmperatml0<1ningama, att äfvon clenna sjö måste vara 
b•)gr~insrtcl af en nm1ervatknsharrier, hvars djup cn<hst 

tippgår till l ,li-lli meter i dess djupaste kanaler; ty 
temperaturen var Yid hotteu densamma S0111 1Jå ll,VS~
nfim11l1fL c1jup ell er 3°,0;j, Pit iiarna B:mcla och AmbOl
na gjor<les korta uppehåll f\ir att justera kompasserna 
oeh reglera kronometrarna. Från Amboin::t gick fär
L1en genomManipa-snnrlet uppåt.l\Iolukka-passagen, L var
est 'l'ern:tte angjordes. I nämm1a passage fanns :>törsta 
djupet på 2,Hlom, temp. 1 °,78. Don sistnämnc1a aftager 
hfir hastigt, hvilket antyder att detta vatten är öppet 
mot Stilla oceanen åtminstone till det nämnda cljnpet. 
Vrtttnet i Celebesjön synes clc::rernot icke kommunicera 
m er1 de kringligganile hafven på större djup än 1,280'", 
ty temp. var vid cletta djup 3",GO, oel.1 förblef sit ~imla 

ti ll botten, ehnrn c1jnp af 4,7\50 111 nppnå<l<les. 
Genom Basila.nsnm1et ingick kon·etten i Suh1-sj\in, 

l1vilken i h<igre gra<l än andra haf synes vara insWng(l 
af l;:rino·lio·o·an<le öo'l'11Illler,· ty Ilå d ·JH]l af 4,GG3 meter t1 öo n . . . 

var temp. 10", <lensamma som på 732 meter. Taganc1e 
p:ts;-;agcn ostYarLlt om öarna P ana y, TalJlas och 1\iimloro, 
an1iinc1e Challenger till .i\Ianilla elen 4 N O\-emberj lem
mt<lc clcmm ham11 den 11, och anlitm1e till Honkong cle11 
ll) s::tnuna måna(1. I Chi11a-sjön tir Yattllets tcmpcmtur 
mera orogellmnden iin i (le fi)n1t 11~immla hafvo11 . Detta 
beror 11it (lon Ll.nga utsträc].;:ningen i nord ocl1 sy<l 
samt clet ri11ga cljnp, ~mm niistrm h~ll ften af <lotta, Yn.tteJJ 
liar. Dessutom infaller cle förutl1ilm11C1a hnJvens fiir
hill(1else mer1 Of'eancn i allmänhet pt\. sa,mma meJ. lat. , 
som harvens egen, (U <1er3mot China-sjön: hvars mcrl. 
lat. är 11° N., ]mr sin förbim1else med ocennen Omna
len mellaH b'ormosa. oeh Lnson) p~L en med. lat. af, 
2<)0 3()· N., odt lnt. af (le f<iga djupa vattn en, hvilka 
a1lti<l hnfm ltög temp., på omkring u0 N. Vid kusten 
af Lnson locla(les på 1,~20 meter. , t emp. Yi(l botten 
2°,G, oeh H~ira miLlten af sjiin på 3,4KJ meter, hotten
temp. 2",;!8i lt~lraf synes att Chiua-:-;jiin mttsh1 ega en 
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ganska djnp kanal mellan Formosa och Lusou, so111 
:s~itter deu:;amma i förbindelse med Stilla oceanen. 

I :Hongkong erhöll kapten Nares telegram med 
utnämning till chef för nordpolsexpeditionen, som kom
mancle år sknlle afgå från Eng1anc1, och ersattes hans 
plats af kapcen 'l'homson. Challenger lenmade Hong
kong rlen 6 Januari 1875, och satte åter lmrs (-jfyer 
(jhina-sjön mot Philipinema, hvarest blan'l amlra öar 
äfven den vnlkanislm Carniguin besöktes. Dess verk
samma vulkan, som m~iter 585 meter i höjtl, utslungade 
tjocka moln af rök och ånga. Konens vaekra ehocolad
bruna färg gör ett frappant afbrott mot den bjerta 
grönskan på Je omgifvanrle bergen. Detta unga berg 
tillkom den l Maj 1871. Umler flera månacler förut 
kändes Yåldsamma jordstötar, som skakade till oeh 
med ön Zebon med en viss kraft. Bildandet af berget 
måste cloek hafva skett småningom och mecl föga våld
samhet. Efter fjerrle månaelen hade tlet 113 mil i dia
meter och 120 meter i höjd, nu är det betydligt större. 
En lotlning gjordes vid Konens fot på 380 meter, men 
temp. på djupet visade ingen oregelbundenhet i följd 
af vulkanens närhet. Från Zamboanga, sista hamnen 
på Phili11inema, styrde korvetten mellan lVIeangis och 
'rulur. Den Hi Februari togs ett lodskott på clet ställe 
hvarest de tvifvelaktiga Carteret-grunden äro utlagda, 
djupet var 3,658 meter, och ingenting kunde upptäckas 
horisonten rund. Strömmen hade satt fartyget betyd
ligt S.O. vardt mot Guinea-kusten, Inrarföre kapten 
Thomson beslöt anHipa Humbolt-viken på nämnda ö. 
Infödingarnes hotande hållning bestämde honom doek 
att redan dagen efter ankomsten afgå derifrån. Far
tyget var hela ticlen omgifvet af omkring 100 kanoter 
med 3 , till 6 väl beväpnade infödingar i hvarje, men 
icke en encla kunde förmås sätta sin fot ombord. De 
grepo efter sina yapen vicl. minsta, anletlning, till och 
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med cHi propellem sattes i rÖl'ebe. Föl' öfl'igt skilcll'as 
cle s[tsom kraftfulla oeh väl växta, afornluing 5' /2 fots 
Jångd. De äro i allmiinhet lindrigt, tatuerade, b}ira 
prydnader i näsa och mnn, samt färga ofta ansigtet 
och håret. lVIecl unelantag af några prydnader äro de 
helt oeh hållet nakna. Kommersen pågick emellertid 
lifligt uneler dagens lopp, jernsaker stollo i hcjgt värcle, 
och knifvar och yxor beundrarles isynnerhet lifligt. 

Den 3 lVIars anlämle korvetten till Amiralitets
öarna. Inföclingarna visade här mera tillmötesgående, 
cle syntes vanda viLl främmande besökande, hvarpå 
blancl annat antydde deras stora tillgång på jernverk
tyg. Bågar voro här okända, egentliga beväpningen 
utgjordes af lansar, hvilka de skötte med kraft och 
skicklighet. Deras båtar voro stora, 30 till 40 fot 
lå.nga, tillverkade af en encla trädstam, och förde 10 
till 16 mans besättning. Den 10 lVIars afseglade Chal
lenger metl afsigt att anlöpa några af Carolinerna oeh 
mi5jligen äfven Laclronerna, men ogynnsamma vindar 
nöllgatle fartyget att passera vest om dessa ögrupper, 
hvilket gjorde att intet land kom i sigte på hela elen 
Hnga färden f1irr än den 11 April då ,J apan angjordes. 
Innan C hallenger lemnaLle ,J apan, gjordes en sene 
draggningar i det inre hafvet, men resultaten voro 
så foga intressanta och värlret dessutom så dåligt, att 
chefen inom kort beslcit att lemna dessa farvatten. 
Från Yokohama afgiek korvetten elen 16 J nni med 
Hmwlulu till distinationsort. Det största djup man 
fann under denna segling var 7,229 meter på Lat. K. 
34° 43' Long. O. 138"12'. Fc\r öfrigt höll sig djupet 
tem1igen jemnt, oeh var i allmänhet något öfver 5,000 
meter; clet aftog äfven mecl en anmärkningsvärd regel
bullilen het vid annalkandet af land. Botten hes to el 
mest af rii'l mucl!ler blandad med magnesium och pirnp
sten1 hvilken senare tilltog i miingd ju närmare man 
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kom Sand wich-öama. U ncler nästan hehL Llmma ::;e},. 
tion, bibehöll sig lJuttentemperaturen vil11 ",7, men som 
denna temp. äfven erh<ills på virla minr1re djnp, nnsilgs 
<lensamm::t ej fullt tillförlitlig. Efter 14 <hgm·s uppr
håll i Honalulu Hittfule Chall enger den 11 Angusti, o('\t 
afgick till Hawai', hv::trest vnlkanen Manna Loa, :'Om 
eger en höjd af 4,300 meter, besöktes af expeditionens. 
vet enskapsmän. Den 19 gick korvetten åter till sjiis, 
och ankrade i Papeete å Tahiti. 1\:fecleldjupet un
Ller denna segling var omkring 5,100 meter. Den 3 
Oktober lemnarles Tahiti för Valparaiso. Efter att 
un<1cr 4(1 clagar oafbrutet hafva utfört cle vanliga sh"rap
llingarna och lodningarna mecllycklign, resultat, anln·n 
<l c Challmwer den 13 November virl (in .Juan Fernam1Pz, . b 

och t1en 19 November i Valparaiso: J\Iedeltljupet v~1r 
un<lcr Llenna öfverfart omkring 3,800 meter. 

Från Valparaisa afseglade Challenger llen 11 De
cember 1875 runcl Kap Horn tiJl Montivecleo, rlerun
tler angörande Kap Otway, Saneli Point och Stnnley 
på Falklamlsöame. Det största funna <ljupet l:'ingf; 
Am erikas vestknst var 3,8tl0 meter (gråaktigt mwltlPr). 
Djupet i Eldslanclets kanaler och snml va,rieratlc m rl
lan metertalen 45, 160, 345, 400 och 565. De i Port 
I-1rmis erhållna resultaten aJ tidvattensmätni11gar Mver
en:::stii mma med rle aJ Captain ,James ]{oss år 184~ 
o.'JOl'Cb ia,kttao·elser. På l'efmn från Falk1am1s-öame fL 
~. ö 

Lat. 41 "M' S. och Long. 54"48' V., samt på ett djnp af 
4,360 met ,;r (grftah:tigt mml<ler) hefans hottentempera
turen vara lika mell - 0,38". Här anträfFatles äfyen 
p<'l ett. tyclligt sätt Llen långs syllamerikanska kusten 
o·;"tenr1e antarktiska strömmen. Frå,n l\Iontevideo ::;ato 
tes kurs på Tristan d' A runha, och härifrån på. <in A::;cen-
sion. I elen första af dcssn, bitlla ::;ektioner på Lat. 35o 39· 
S. och Long. 5()0 47' V. fann s hottentemperatm·e11, å 
3)420 meters djup, vara lika. meu 0°; å cljup ända till 
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5,220 meter var medeltemperaturen lika med - O ,3. 

I sektionen 'l'ristan cl'Acunha-Ascension var det stek
sta uppmätta djupet 3,580 meter , och clet minsta 2,230 
metet; dervid medel-bottentem1Jeratnren uppgick till 

2°,16. 
Från Ascension sattes kurs på Kap Vercle-öarne 

och derifrån vestvardt om Azorerna, lwarifrån styrdes 
på Engelska kanalen. Challenger ankom till Spithead 
den 24 Maj 1876. 

lS 



strödda underrättelser. 

Nyn ja1•tyg fih• engel.<~lra ma1'i1'1en, EngP!iika amirali 

tetet har anbeblt byggandet af (\ fartyg med j ernspant och derutan

på trii-bordliiggning (Composite system e). Fyra af dessa fartyg, Con

dor, Fa/ron, Flmniuyn och G•·itJ'on af 774 tons hvardera, skola furses 

med masl;iner af 750 effektiva hiist.kl'after. De tvenne förstnlimnda 

skola byggas il .Kongl. skeppsvarfvet i Devonport, och de Ufriga tvenne 

på Laird 's varf vid Birkenhead. Tvenne andra fartyg, som skola 

erhitlla namnen Prize och illt•·r·m~~' iiro afsedela för kryssningstjenst; 

deras dimensioner iifvensom der <l e skola byggas, lir iinnn icke 

bekant. 
Den af Napier i Clasgow nyligen levererade korvetten H'hite

Swan, hm· ett deplacement af 1,124 tons, en maski n pit 900 effektiva 

hUstkraft er, och iir bestyckad med G pjrser. 

Den inbegripes under ofl'flnniimnda G fartyg. I<'iir ni.i rvarnnde 

finnas på de Kong!. och privata varfven 2() fartyg under byggnad 

flir engdska marin en. 
(Mith. ans dem Geb. des Seewesens.) 

Det nya ö.<:tm·1·iklslfa pctn.<~cu·fa1·tyget "Teget!l o D'"· 
Angående detta kraftiga pansarfnrtyp:, som nu är under byggnad 1\ den 

storartade och henndransviirda varfsanliizgingen «Stabilimento technico» 

vid TriRst, lemnar , J omnal of the Royal United Service Institut i on» 

Vol XX N:o 8() för år 1876 en kortfattad redogörelse, som vi här 

nedan återgifva. Vi kunna niimna att fartyget, i viisencltlig mån , ut . 

glir en tillämpning af de åsigter i sjGhigsviisendet, som hysas i Öster

rike, eniir ritningen till detta fartyg kan anses grunda sig på de· 

långa undersölmingarue och öfverliiggningaruc, hos en omsorgsfullt 

ntvalu komite, som under tlrru månader hade sina sammantriid en 

i Triest ·'''), fasl.iin herr Romnko, chefen f<ir konstruktionskåren vid 

amiralitetet i Wien, utan tvifvel är personligen ansvarig fvr såviil de 

teckniska detaljerna som konstruktions-beräkningarna. I ett af M:r 

Reed, in fur medlemmarue af »the inst. of Naval architects», för ni\gra 

*) Rlimnde uenna komites åligganden, och resultaten af dess 

verksamhet, , hiinvisas till Mittheilungen au s dem Gebite des Beewe

seus. Vol I-IX & X, iifvensom till Tidskrift i Sjöviisendet 3-4 

hiift. fur 1876 sid. Hi4. Red. anm. 
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vedwr sedan h[tllet föredrag, redogureo pil fuljandu tiUll foir dc huf

vudsaldiga dimensionenm och eg(mdolllligbetcrua af niimuda fartyg: 

Hingel m ellan p. p. 28G feet llj- inches; litugd ii{ v er stiif 303 fe.et 1 ;f 

inr.hes; bredd i mt.tcnl inien 62 feet 9 inclws: ~törsta bredden till yttPr

kant af pansaret 71 feet l l- inches; djnp i rnmmet. 34 feet 9 inchos; 

djupgående akter 26 feet 7 t inches; djnpgiiemle för 23 feet 1 inch; 

depbcem ent, med halfparten proviant och vatten om bord 7,390 tons; 

area af midskeppssektionen l ,301 sq. feet; area af lastliuien 14 308 

sq. feet; höjd af mctacenlnnn öfver deplace mentets cent.!'. gravi;atis 

14.623 feet: metacentrums hi\jd öfver vattnet 4.770 feet; afståndet af 

deplacem entets centrum gravitatis fur om miclökeppssektiou en, 0.35G 

feet; djup af deplacementets centrum gmvitat is under vattnet 9.853 

feet; koef-icient af deplacementet 0.582 feet; vat.tenliuiens koeficient 

0.782 feet, midskeppssektionens koeficient 0.82 feet; dep!aeementet 

af en in ch nedtryckning vid lastlinien 34,4 7 tons; vigten a f 

pansar och backning 2,1()0 tons; bestyckningen utgöres af sex 11 

inches Krupp-kanoner. Segelarea 12,165 sq. feet; berUlmad kostnad 

af skrofvet 172,790 L.; beriiknad kostnad af maskiner och pannor 81,716 

L ; nominela hästkrafter l ,200; antal cylindrar 2; diameter af <len effek

tiva delen af cylindrame 125 inches; pistonslagets liingcl 4 feet 3 inches; 

Griffith's propeller, dia meter 23 feet 6 inchcs; stigning 24 feet; an

tal blad 2; antal slag per 1i1 inut 70; antal pannor 4; urea af eldstads

yta 850 sq. feet; eldyta 25,5()0 sq. feet; ofverhettningsyta 1,800 sq. 

feet.; ångtryck 30 lbs.; antal ugnar 36; medeltal af indikerad hiistkrnft 

8,000; beräknad fart 14 knop. Af dessa sitferuppgifter synes, att 

fastUn vi här icke hufva att göra med ett fartyg af »Inflexible 's» 

(engelsk) eller af »Dandolo 's» (italiensk) typ, hvarnti pansar af 

utomordentlig tjocklek iir placeradt lifver ett centralt citadell af yt

terst begränsad ntstriiclming, så hafva vi dork hiir ett i sanning 

ganska kraftfullt fartyg med pansar af synbarligen 13 a 14 inches 

tjocklek, och med ett koncentrerad t batteri af sex 11 inches Krupp

kanoner, hvardera viigancle, som jag a ntager, omkring 27 tons. Far

tyget har ett pansurbiilte, striickande sig akterifrån till blin 

emot 30 feet från elen friimsta pcrpendickcln, der det slutar 

i ett pansradt tviirskeppsskott och ett svårt jerndäck, som framspri n· 

ger till strifven vid omkring 7 feet under vattnet. »Tegetholf» är 

f<>rsedd med en lång, under vattnet, framskjutande »ram» - den ut. 

går 9 feet från stllfven vid lastvatteu-linien, och 19 feet från stiif

följaren. Hos pansarplåtarne har man sökt undvika niistan alla dubbla 

bl\jningar. Batteriet iir af den utspringande typ, sc11n af M:r Reetl 

blifvit anvitnd å öfra diickeu af »Audacions« klafs, samt pit hnfvud 

d~cken_ a: de tyska och chilianska pausarfartyg, h vartill han har npp

gJor~ .ntmngar. Batteriet iir afskuret genom ett tvärskeppsskott, som 

afslnlJer de tvenne f'riimsta batteri-ka.nonerna från de öfriooa i enlig. 
ö l -
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het med elen af M:r llama!Jy omLord i >>Alexaud m » au lagun piaueu. 

Porl!lrue iiro inskj utna i'riiu ~idan~ ytterkant. 

I(ejsm·Ug(.t tyslat pcmsa'l'/~·egatte1·. De tvenne f,;rnHm sta 
pansarfartygen i elen Kej serliga tyska Hott-divisionen, som nu befimwr 
sig i 1\'feclelhafvet, äro »Kaisel'l> och »Dentschlnmh . Dessa iiro systrr
fartyg , byggda i England och fullbordad e i Mars och Augusti 1875. 
Derns hufvudsakliga dimensioner iiro: Hingel mellan p. p. 280 feet; 
största bredd 62 feet 8 inches: djup i rummet 37 feet 6 inches; de
placemPnt 7,300 tons; största djupgående 24 feet. Maskin emn, af 
hrr. John Penn & Sons i Greenwich, iiro horizontalu trunk-masl•in<'r 
med ytkoncleuseriug och försedela med öfverhettningsapparater. Pan
norna nfprofvade för 30 lbs ångtryck. ·Maskinerna liro i st?.nd att 
ntveclda 8,000 indihmde hiistkraft er. Medelfarten med full maskin
haft, under forsöken vid >>the Maplin Sands», var 14} knop, och vid 
halft ångpannetryck 13! knop. I dessa fartyg har M:r Reed inftirt 
en anordning, hvarigenom, niir skrnfven lir aflwpplad f<1r segling, 
tyngrlen uf skrufven och den aktersta delen af propelleraxeln upp
tages å friktionsrnllar, och man h oppas att denna ltnordning hiir 
ansenligt red ucera skrnfvcns mGcldraggning, då fartyget befinner sig 
unrler ensamt segel. Bestyckningen iir af Krupp's kanoner, och be
står af åtta 2G c.m. (10l inches) 22-tom; kanoner i midskcppsbat.teriet , 
och en 21 c. m. (8~ inches) !J~ -tons kanon i akterbatteri et. Dessa kano 
ner iiro placerade på hufvnddiicket. I förening hlirmed fUras !l öfm 
diick någm mindre kanoner för saluter. Midskeppsbatteriet, som står 
ut från fartygssidan, iir så anordnad t,, att eld en från de förligast!" lm
nonerna på hvardera sid an korsa hvarandra omkring trenne fartygs
liingr1er förom stllfven. Den aktersta kanonen på lwardera sidan nJ 
batter ic:>t lmn riktas till inemot 16' fri'm ki'1leu, ifrån hvilken pnnkt 
elden upptages af aktcrlmnoncn, så att skjutning harizonten rnnrH 
på dettu sil t t uppnas. Pansarets tjocklek vid vattenlinien mi d t· 
mr maskin er, pannor och krutdurkar Hr 10 inches, å andra stiillen 
midskepps 8 inchcs, derifrån aftngunde till !j inches vid för- och aktrr·· 
stiifvarne å pansarbliltet. Pansaret p!t midskeppsbatteriet iir 10 inches 
i jemnhi\jd med portama och 8 inches fl öfriga st:illeu, samt vid aktf•r- · 
batteriet 8 inehes. Fartygen iiro fulllacklade med en segelarea af 
2\J ,OOO sq. feet De Uro förseelda med i'tngstyrnings-inriiltning, ung
~pel, auxillier elclsticlmings-maskin, och g;\nska effektiva anordningar 
f.-,r pumpning och ventilering. M: r Reed har i dessa fartyg g>ttt liLngrc , 
i frilga om genomförandet af si n princip f<>r ökandet af f:\l'tygens 
bredd och minskandet af dems liingrl, iin i någon af sina f,iregående 
)lonstrnkt iortP1'1 i det att fiirhållanrl<'t rnrlln.n l:ingrkn o c: h h•·('(l<lPil 

277 

hiir Hr som 4} t ill 1, och de iiro silkedigen att anse som de mest 
lyckade af hans fartyg. Den herUlwade farten af 14 knop har blif
vit ilfv erskriden med en h alf knop , och fartygels slymingsfUrrnåga har, 
som man lwunal furviinta, visat sig vara ulmiirl{l god. 

(Journal of the Royal U. S. InsL.) 

De ()hiUltnsklt pctnswrfa,rtyyen ".Al1-ni1·ante Co
clwane" och "J7nlpct1'ctiso". Dessa fiutyg H ro syslerskepp, 
hvartill ritningnrne blifvit uppgjmdn af Mt· Heed, oeh byggnad sarbe
tet utfordt af <d~ ar! c 's Shipbuilding and EngiueeringCumpa.ny», Hnll. 
De fullbordades uucl er ftr 1875 , De hul'vud saldig:t dimensionerna 
ii ro: Hingel mellan p. p. 21 O feet; ~tö rsta breeld -15 feet() inches; djup 
i rummet 28 feet 10 inchcs; deplacement 3,400 tons. :Maskin ema , af 
hrr. John P enn & Sous i Greenwich, iiro tvilling-skru!'var enligt den 
JromlJi nemde principen, med horizontal:1 cylindJar och ytkondcnsorer. 
Dc utveckh1 kollektivt 3,000 indikerade hiistkrafter, dervid :gifvande 
en medelfa.rt af 13 knop. Bestyclm ingcn består af sex 12}-tons kano 
ner af tlir W. Armstrong & C:o, i ett midskepps Uioltcri. Balleric t 
tir nnurdrmdt. med embrasnrer, så att den förligaste lwuoncn på lwar
dera sidan lmu ,;l<jLtl:l r1itt fiiröfver, och den aktersta kanonen pft h var
dera si d:,n rUtt akt.eröfver, med tillrUcklig sidoriktning för att sHtla 
d cm i stflncl att afsl<jutas n H ra akter- och fiirom tvHrs, reqJekt iv e. 
O'llicl sl< eppslmnoneu pi"• h vardera siLiau skjuter också från en elllbrasur
pol"l, hvi lkct medgi!'ver cleu en sidori ktu ing fr!m 20• akterom tviirs 
t ill 70° förom lvHrs. PHn saret pil siLiorn'\ Ur () iuches vid vatten
linien och 6 iuches r, iifriga stHilen miclskcpps, aftagande för- och 
akteriifvcr. l'ii batteriet Hr pausaret 8 inchcs i j emnhöjd med por. 
tarne och (i iuches E1 öfriga stiilleu. Be,;];ydclandc clHcksplåtar l inches 
ijocka lLro :mhringadc !'ör- och akterom batteriet på huf'vuddiicket. 
Dessa fartyg liro barktr1cldade med en segelarea af 12,000 sq. feet. 

(Joum. of H. U. S. inst.) 

Bt·asiUn·nslat JHtnS<t'l'fcu·t!J.yet ".Independenc~rt". 
Byggandet af detta fartyg b(irjades år 1873, efter med hrr. J. & W. 
Duclgeon i PophU' ('l'hamsen) ingi\nget kontrakt. Inspektio nen af 
fartygels byggande skulle af brasilianska sjöofficerare verksUillas. I 
följd af f<irsta och andra afiöpnings-försiikens misslyckande, hvarvicl 
fartyget lJetyLlligt sl•adades, och det derpit f,;Jjanrle fallissementet af 
firman .Dudgeou 's, hefinntr sig fartyget ii n nu i ganska ofulliindadt 
skick i de u stora doekan vid W oolwich var[ De uiidiga reparations
och kompletterings-arbetena fortgå emeller tid nu, och man hoppas 
att ff1 det fHrdigt på ungefUr ett :hs tid. De hufvudsakliga dimeu-
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sionema iiro: lHngd mellan p. p. 300 feet; s t.örs!a bredd 63 feet; djup 

i rummet 28 feet 10 iuchcs: deplacemeut 9,000 lons: stiirf; la djup

gående 25 feel. ~1 asl<incma Hro af hrr. John Pe1111 & Son~, i Green

wich, dylika med Llcm i , ][, ai:;er» och »Dcntschlaucl», men a fsedela 

ntt utvc cld~L 8,500 iudikeraLle hHslkrafter. Bestyclmingen iir fyra 35-

tous kanoner, placerndc i tnrmc torn, och tvem1e 8-tons kanon er på 

,.fm cHieket f<irut. Kanon erna i!ro af stltl , Lillverkade af Sir Joseph 

Witworth. E n a f ;;5-tons lmnoucrn:< har blifvit försi;kt i Frankrike 

af lransk:1 styrebons olllbnd, och bekaulgiirandct af deras mpport 

molses med lllyeket iutrcssc. Pansaret på sicloma miLlskepps lir 12 

och hl inchc:;; vid ],attcrict U och 8 iuches; vid bogbulleriat 8 och 

6 incheR; och å slyrtoruet 8 och ö inches. ::J],yrldande dlicl<splåtar 

Hro anbringad e på hufvuclcl iicket fur- och akterom batteriet; deras 

tjocklek iir 3 inche~ micbkcpps och 2 inches t;ir- och akterut.. »ln

depcnd encia » slmll erh[tlla stor sPglingsf'örmi\ga , och blir i hvarje af

seende ett "j Ligik ndc lom fartyg. Fartygel Hr berUJ,mtdt alt fullt rustad t 

ligga 11 feet med ~ilt öfm chick f>fver vattnet, och kommer att för

ses med relingar som kunna ncdlli lla s. Ett hytt- och elt bael;s-dH ck 

skola Hllbriugas, iifvcusor11 eli llH\IJ(ivercliick att gå helt od1 håll et 

öfver tornen. Det kormn er all förses med å ngsty rnings- och spel

ioriiltningar. Tumens l<riugvndniug :;kall kunna verl\sWIIas både med 

>1ng>L och handkraft. För loru-kaU()DlTnns ladclaud e kommer Sir W. 

Ar motrong's hyclraulislm maskineri att auvi.iudas. 
(Engineeriug.) 

Jftpanes ls!r(.t kr'iysfwrt'!JY• KcjserligtL Japanesiska rege 

riuge n har i England låti t bygga cu pausar:-orvett. D en Ur af 3,700 

tons rl eplacerncnt; 220 feet I:lng mellan p p ; 48 fe et största bredd 

och 28 feet dj up i rumm et. Maskiuerua skob blifva enligt.den kom

binerade prineipen , lvilliug·shufvar, med hurizontala eylinclmr och yt

kondeusorer. lJ e skola utvecki>L 3,50U indikeracleihHstkraficr, och aus~s 

komnm att. gifva far tyget 13 knops fart. Bestyckningen, som Hr besläld 

hos Krupp, kommer att utgöras af fyra 24 c.m. (U,r in ches) 15-lons. 

kanoner, hv illm skola fi·,ras i ett midskepps batteri å hnfvnddiicket, 

och tvenne 17 c.m. (61 inches) 5}-tons kanoner på öfra dUeket. De 

Vfra eliichkanonerna furas mid~kepps, och iiro så anordnade att cle 

k uuua skjuta rUtt föröfver, breelsieles och rUtt akteröfver. De Uro 

obeskyddade. Batteri-kanonerna iiro placerade vid de fyra hörnen af 

batteriet, och kuntHL riktas betydligt för- och akter iil'ver i förening 

med deras bre<bicle-clcl. Pausaret på sidorna ilr 9 iuches vid vatten

liuicn och 7 inches pil undra stilllen midskepps; på batteriet 8 iuch es 

i jemnhtijcl med portame och 7 inchcs p[, öfrigu stiillen. Fartyget 

komN!er att b>Lrktacklas, och erhåller en segelarea af ungefUr 12,000 

... 
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sq. feet. Samm!l styrelse skall iifven här låta bygga tvenue korvet

ter med j ernspant och trä-bord Wgguiug (Composite corvettes), å h vil

ka skola a ubri ngas ett tuuut ],.1<\Usarblilte ('L} iuches) vid valleulinien 

micltf'ur lllaS],inl'UllliJlCi. 
(J'umn. of H. U. S. imtitutiou.) 

Pnns(~'J'!:ik!](lcl.';') De scd ua,;tc försöken med 81-tons kanonen 

hafva, på ett i Hera afseenelen geuomtrHugancle sHlt, visat pansarets 

ofih·rnåga att mol stå lJUtidens artill eri . Vi hafva aldrig tviilat på att 

en si'~ svår kanon kunde tillverkas, lika litet som vi tro att kanou

tilh•erkuiugcn el enned urpn[rl.t sin grllns; men vi ausi\go cloek, innan 

denn:1 kanon var >>LID fait acco mpli » al.t l11jle.riUte> skulle kunna 

motslå verkan af clecsa mmn.. Vi befinna o:;s således nu på samma 

stånclpnnki, so m då vi blott e gel e W arrior och dun slätborrade 68 . 

puncl ingen. 
Der fi nnes en viss I ikhet mellan Je u mcnsldiga utvecklingens och 

hrtyg~pausarets historia. Uppfinniugaru e och ut veddingen af anfalls

vnren betingade f.Hrliigganclet af pansar alt skydda solda ten, och allt

efter som geuornl rilng nings-fönu[,gan ölntdcs hos v:cpnet, gjordes be

Wckui ugen tjockare och ty ugre. Delta fo rlgiek till slutligen soldateu 

blef så nediyngel lLlt h~Ln med :m1righet kunde röm sig, och föll hau 

iku ll , var han ur sl!'Lud att ~jel f resa sig. NHr man slutligen faun 

att det tj ockaste pausar en mcunislm kunde bUra lindf, genom

triingdes, så ans:'tg man fördclaktigttst utt helt och hållet allligga de t

samma. Det ii r ocbr~ skälet h varföre vi för nlirvarande endast efter

~träf'va att gifva soldut,en elen clrägt, so m hiist bevarar hans helsa, och 

på samrna gång lemnar honom tillfiille alt bäst lLnvHnda sin kropps 

sty rb. Utvecklingshistorien af vitra unvamncle krigsskepp kan i utir

varaucle stund jemföras med krigsmannens till lands. Vi hafva uu 

nppn/\tt, så nitra seJm mlijlig l, gräusen för våra f:Lrtygs förmåga att 

biira p:ws<Lr, och liro allareclrm deras bärighet och sjöduglighet i 

betydlig grad ifrågastttLa, Sltmt har ]ijsuiugen >>f problemet af en 

fartygGrituiug allt mem invecklats; och det kan verkligen slittas ifrå

ga, om benlimningen fart.yg med r iitta kan a nvH ndas pi~ uågm af 

de flytande fii stuingur, som sod uast blifvit byggda , eller är') uneler 

byggnad. 

E n sjöm:m skall nu förtiden, om han Hr officer, vara »Jack of 

all tradcs» ; vi lmnua verkligen ej afilållas från att fullkomua sat

seu genom att tilliigg~t: och fö ljaktligen gaaska ofta Jfastcr at 110nc. 

Fartyr;etmed si n beslittniug Hr uu i samma beWgeuhct som den kullfallne 

soldaten, och vi rysa i sanning vid tanken på »Dcvastation», om nå

got skulle komma i olag i maskinen umler eu storm i nlirheten af Hi

land. D e få snr.dsegelu, som »lnfl.exible» får, blifva af ringa nytta 

*) Insänclt. A. P. 
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under likartade förhallanden. Dessa fartyg äro dock nllt hvad be
pansringssyslernet förmått ftstadlwmrna. Så liinge detta system 
fijrmådde aLt molstå kulumas verkan, molarbetade vi ej detsamma, 
men uu dit det ej förmår utriltta hvad, som fmmkal\adt det, så fin
na vi ej nftgon fördel uti :1Lt bclamm fartyg med sådant, som i flere 
afseenelen tillintetg<h många af dess vlisendtliga egenskaper Att 
vårt. Hirsvar upphunnit sin nnvurande ståndpunkt hM man våra skepps
l<anstruktörers sliiddighel o~h erfarenhet alt tacka. De bnfva full
bordat kretsg>1ngen, och hafvn, seelan de låtit pansaret genom. 
gå alla mellanligganele stadier, ej hunnit Hingro lin det som motsva
rar >> Warriors» pil sin tid. Midskepps-citadellet med för- och akter
skepp obcpansrade, hvilket var den f<irsta ideen som fUrverkligades 
hHr i landet, lir återupptaget på »Inflexible» enelast i en st<irre skala, 
men också i en mindre vacker form !in p u » Wan·ior», Då krets
gången tyckes vara fullbordad, åt hvad håll skola vi nu vända oss 
för en f<ilhittring? Bchiifvcr man ej taga i belraktande ni\gra a11dra 
shil för beslutet, så tro vi att ,,Vanguard's» (ide kunde bestlimma 
svaret, nemligen flytuarhel. Detta tro vi 5kall kunna uppufts genom 
anvlindandet af horiwutela skyclclspliltar under vattenlinien i förening 
med cellsystemet. Ingen genomgripande förlindring uti byggnaden 
behöfver derför göras, då allaredan till en del det hori~ontala pan
sm·et med cellsystemet Ur fiirenadt med siclobepansringen i\ vttnl far
tyg. Genom att afst!'t från sidobepansringeu, hvilken artilleriet gjort 
gagnlös, kunna d~ båd:1 andra sUtten att skydda betydligt förLlittms 
och fullkomnas. 

Jn mera vi afvika från sjudugliga egenslmper, ju mera aflligsna 
vi oss fdm verkliga fi·amsteg i skeppsbyggnadskonsten, untingeu det 
lir till krig~- eller handelsfartyg. Hvatje försök, i afsigt lltt uppnå 
osårbarhet på bekostnad af denntt sanning, leder blott till en 
kostsam oeh farlig omv1ig. På samma stitt som vår första omsorg, 
i afseende på solclatcn, bör vara att bevilpna honom bm och befor 
dra hanP helsa och utveckla hans fysiska egenskaper, Slllllt id\'a honom 
uti, att med hastighet och skicklighet utfiira viii furheredda lak
tidm rörelser, si'l bi>r man, i afseende på krigsfmtyg, ocl\så iakttaga, 
att de Hro viii bestyckade, styfva och sjödugliga, göra stark fart både 
under ånga oeh segel, luftiga och helsosamma samt ställas nnder bc
fiil af fullgoda f'jömiin. 

Vi skola ej återgf1 till våra gamla trlifarlyg, utan följa med vår 
tid, och vår tid lir jernets. I samma förhållande som mansspilian 
och förluster till lands blifva stiirre lln fordom, så tilltaga ltfven fa
rorna under sjcistriclerna. Det lir omcijligt alt skydda sig för allt, 
men vi måste g(ira vårt bästa England måste alltid gå friimst. 
Engelska sjömlin hafv:1 aldrig brukat vilja hyva bakom jernviiggar 
för ntt skydda sig. Allt h vad de fordra Hr att farl:yr;et, de strida på, 

281 

skall flyta , och skull e en återgång till det gamla stridssiittet säkerligen 
inverka ford elaktigare på vår flotta lin på någon annan sjömakts. Under 
skyddet af ogenomträngligt pansar Hr den harhjertade lika tapper 
som den djerfvaste engelska sjöman, men skola, då pansaret upp
hrjr att vara ett skydd, sönerna af en Rtake, Nelson, Howe med flera 
hiidangångne hjeltars, återigen få tillfälle att utföra sina förfäders 
bragder. Det Hr skeppskonstruktören som skall förse oss med en flyt
bar byggnad, mera liknande ett fartyg än många af hans sednaste 
foster. Befriad från att anbringa pansaret, får han friare händer att 
utarbeta f1ytb>trhets-problemet, genom cellbyggnad. .Med jornmateriel 
till sitt [i·,rfogandP, tro vi, att det ej skall blifva svårt för honom att 
lösa problemet; å hvatje svårare fregatt skall han åtminstone få 
tnsen tons deplacement att unvllnda till hori~ontab pansarplåtar, 
skott och försUirkningar. 

Sintlie han nu lyckas, ,;kola vi a.lltid kiiuna oss tacksamrna mot 
al'tilleri-forvaltningen, som forflyttat sjökrigskonsten från en stånd
punkt, som så litet iifverensstlimmcr med traditionerna eller andan 
inom engelska flottan. (Broad Arow.) 

S,jöwrse-nalen i Poltt. Niir Östenil<iska regeringen började 
inse nödvändigheten- att den förr eller senare måste afstå Venedig, 
föll dess v:\1 på Pola, en by med J ,200 innevånare år 1848, i dag en stad 
på 22,000 innevånare, såsom en plats , hvilkcn viii lUmpade sig för an
lngganclet af en ny sjöarsenal i stullet fUr V eneclig, som redan var 
pft viig att falla österrikiska kronan lll' händern a. Polas etablissement 
framställer derf(n·e den egendomligheten, at t det bli f vit ntf<irdt efter en 
fullstllndig och systematisk plan, i stlillet f<fr att lmfva uppvuxit vid 
~idttn af den fmms1niclancle tidens fordringar, hvarunder ett föråldrad t 
system omgestaltas, ehuru blott ofullkomligt, till ett nytt. Härtill 
kommer en annan egenhet, ncmligen: att det består vlisendtligen af 
en miliWt·.]wloni, hvari allt måste från b<irjan simpas. 

Pola Ur belligen vid bugten af Pola-"iken, och skyddas af tal
rika fästningsverk, placerade icke blott kring hamnen utan lifven på 
de många öar, som behenska inloppen. Den synes ntmiirkt väl skyd
clad från anfall eller bombardering, men torde svårligen vara i stånd 
att utstf1 en långvarig blockad, enär kommunikationerna tilllands ilro 
ganska ofullsUlnrliga, och de föreslagna jernviigsanliiggningarne icke 
iiro afslutade. Alla förråder tillföras snillet sjöledes. 

Arsenalen består af tvenne delar, den ena på fastlandet, h varest 
i trenne paralieb linier äro ordnade alla verkstäder och fönåder, 
den andra pii en liten ö, å h vilken iiro förlagda slippar, ångsågar
till antalet 3:ne - och reparationsdoclwrna. Enelast en docka lir 
färdig; den lir 413 feet 4 inches lång, 82 feet 8 inches bred vi<l öf-
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verkan t samt endast 41 feet 4 . inches i botten med ett vatten

djnp af 28 fee t ö inch es. Den audm bns;incn, som bygges' parall elt 

med deu fi"•rsla, kommer >LLt crhftlla samma dimen sioner, mcu va Lten· 

djupet blir 31 feet l inch. Anordningarna för fartygs reparation 

bestftr af en flytande Llocka med utrymme for (ym tiu'Lyg; dc för 

denna dockas handterande afselida hyllrauli;ka pressarue liro fly tt

bara , och placerade pii en vridbar plattform. H ela österrikiska llot· 

tan, uudautagtllldes niigm smft fartyg, ligga i reserv eller tlfru:;tade i 

Pola. VerksUiderua p i\ litsliandet Hro uppförda med fiiga arkitekto

ui uk efl'ckt, men deremot med sCt mycket stiine nppmlirks:unhet eg

nad iit detalj erna . Tillvcrkuing:;lmuunaren, en stor byggnad med 

tvenne å mils g[wndc tranopOl'Lvagnar, Hr delad i lveune delar; 

unge flir en tredjedel al !Ungdcu upptages td. dc svåra verk 

tygen, som betjenu s a f en :ZO- tons travelliug cranc (fl yttbar kran); 

det åLerstiiende af byggnaden upptages af dc mindre verl<t.ygen je m te 

on 6-tcns kran, uneler det alt ofvan[>å till cn del afbyggna cl eus liingd 

är en plattform för hand verk tyg. Verkoladen Ur vE! bely:;l , ord u ad 

och fursedd med förl6i1Jliga maskiu er. I smidesverhUiderna iiro ett 

antal smit a:ucrika.uslm ftnghammare. I scgebi>mmareverkstad en 

hafva sy11laskiner ulil'vit fcirlmsLadc , oc;h i sUillct anvliudas et t stor t 

antal qvinuor fur segclsömuttd. Hu~ finnos in tet repslageri, emedan 

all t hamp- och j ern tråcl svi rke siindcs fr Ct n Wien. Sp>h vligssystc-11l et i 

ursenalen U.r fullsUindigt; en hufvndlinie ]iipor pamllelt mccl kaj en, 

och i.ir förselid pi't mclbmdstfmd med vlindskifvor, i fUrbiuclel,;e med 

rälvinkliga sidolinior, som leda till dc särskilda verkstuderua oeh för

räden. Der finnes också en fUrtrliliiig vattenledning. Auta.Ict arhe

iare som anviindas lir 1 ,500. FUrråden och rleras anordning fört j e

nar sllrskildt att omnlimuas. Der linnus 3 klasser: L Geueral-depoten, 

som innehåller de flir förbrukning ombord i fiutyg och fUr ny utrust 

ning, eller fUr ersUllande af försliten materiel erford erliga Hirråder. 

2. tlpecial-furrftden, delade i sektioner och plaoemde n lira verbHider

n n, innelutllande endast f,,r dessa erforderliga malerialier. ö. 

~lugasiner, som innchäila alla dc fUr fartyg i reserv eller för afrusta

de fartyg nöd vtindiga förråder. 
Denna depot Hr en treune våningars byggn[\d, och lyfliodiLt 

ningar tiro placerade vid dc tvenne vinkhune och byggnadens 

yttre lindar. Det bör observems, att denna byggnad iir något atliig

scn frim kajen; och af detta skiil håller man Hu på alt uppföra en 

llY uyggnad, en våniLJg hög, som kan inryrn1m1 fJniidcr och utrcd

uing fUr tol f pansarkliidchl fregatter. Delta etablissemcnt innefaltar 

ett anuex för urlastning af förråd er, utmHrkt välanordnad t. Ftirrttdcn 

fUras till byggnaden genom en kanal, som ingiir 45 feet i byggnaden , 

och upphissas derifrån genom en kran, placerad i ö fra delen <tf bygg-

--
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naden , och nediliggas på björnar, ii hvilka de föras till fonåds-

rumn1en. 
Arsenalens poliss lyrim 1Jest•1r af 150 gendann er ; garuisoJJeU an

vii ndes icke fur delta iiuclamål , med unelantag dcraf aLt poster liro 

placerade vid bcfUihafvand<l amiralens byrå. Hospitalet lir iurällaclt 

fur 500 mliu och 60 q vinnor och barn. Det Hr helt och hållet stäldt 

uuder furste lUkarens öfverimeende, som icke endast ölvervakar 

sjukvården, ut.an Hfven ordn ingen och den allmlinua administmlio

ueu; en anordning som mycket lofordas af ösLcrrikislm officerare . 

Hospital et lir iuriilladt efter mod ell en af en kasern, med en korridor, 

som liipcr rundt en byggnad med trenne flyglar. Det lir beWget pi't 

elen högsta delen i ~lad e n, oeh Hr i ftlnjulandc af stora fördelar från 

hygienisk synpuukt. Epidemisim sjuJ,domm- Hro der alld eles oktinda. 

Polas arsenal lir en verklig militär-koloni , och iir fullkomligt 

oberoende och afsJ,i ljd fdn staden vid sidan cleraf,'och om den förra, 

till en viss grad, Ur beroende af den scdnare, så söker den att 

visa alt el en kan skapa och bibehålla fördelar, större lin dem som 

erbjudas af de muni cipala myndigheterna. Der finnas i Pola asyler 

grnncladc och umlerhi\llna p[t officerarnes bekostnad, skolor som till

höra flottan fM de rniliWra och civila e rnhclsmliuuens barn , etc. 

Nödvändigheten att skapa en helt och hållet ny stad, har föranl edt 

till uppbyc·gandct af ett stort antal hus för bcfiilets och gemen

skapcnB iuqvartcriug. Byggnaderna för de försLnlimncla äro alla tre

våningshus, och inuehitller hva1je våning sex rum , varierande i enlig

hen med dcu officers rang för hvill<en de ii ro Hmnade; en fregatt

kapten t . ex. innehar en fullsUindig våuiug, en korvetl-kapten fem 

rum med lwk etc. Alla dessa rum iiro beqvlima och viii anordnade. 

(Engiueeriug.) 
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Litteratur. 
Svensk. 

If. Il.rigsvetenskaps-Akaclemicns handlingar och 
thlt;krij't, 15 Febr. 1877. Anfiirande vid hUgtidsdagen den 12 
November 1876 af Akademiens styresman, f. d . slro.ls råcl et, general

Wjtnanten m. m. C M. Thulstrup. A rsberiiltelse i krigslwnst, npp

IHst vid Almdemien s sammankom st den 2:3 Januari 1877, afmajoren 

m. m. friherre A. E. Happe. Nttlidcns kavalleritaktik och dess til 

liimpning i Preusscn. 
D:o 28 Febr. Om rnilitiirgymnasti!(. 2\lilitiirlillernlur. Offlciela 

underrii.ltdser. 
D:o 15 Mars. Turkiets higsmakt, 

D:o 31 Mars. 1\rigsspclet. SamnmndrHg 

rande a.l'tllCLl, hviJka utkommit Ullder år 1876. 
af forfnttuing!!r r<i

Underriittelser· från 

friimmande land. Sammandrag af prolokollen vid infanteriels slam

t rupps inålskjntningar lrr 187 5-187 6. 
D:o 15 April. Infanteritaktil<cn och viht infanteri exereiö t;eg-

Jemen te. Lckmanna-miliWrlitteratur. 

D:o 30 April. Om krigs- och sbttevH,;cudet i Sv E' a land~ 

]r~gar. 

A 'rtille•J•i-1'hlsk1'ift, l:a hiiftet 1877. Om ndvildingen af 
La:;rcn om Feltartillericlö taktiske Anvendebc af M. S. lvi. Om fiilt

artilleriets trumpetarepersonal af H-g. Uppgii'ler från friimmat1de 

!tinder. Belilnl"mdc n(gifvet af svensk-noröka arlillcrikomilen. Till

verkuingcu vid Styckebruk m. m. Utdrag~ur embetöskrifvel,;er. 

D:o 2:a hiiftet. F>iltkanonfrilgans utveckling och nuvarande 

stHll ning i Sverige af A. F. C. Öm. projektilets rotation (med plamch) 

af W. O. Pansarskjutningen vid Spezzia (med plansch) af - gl - . 

Sl>tget vid Ink erman al H. von Koch. Tabeller öfvcr rekryteringar 

och undervisningar vid artilleriregementena. 

NrtfJ'I'Cl onl i j'Ö1'81XtTSj'rä.yan, med anledning af Kougl. 
Maj:ts N. proposition till riksdagen ,1r 1876, af en f. d. ledamoL af 

riksdagens 2:a kammare. 
Ni,ig·Nt o·rd i fu'l'sva1'sj1•ä.yan af •Föreningen Yiimplig· 

ten::; VUnnen>. 

Om 18'1.1 och 1875 å ·rens j'{n·slc~g Ull hii1·ordning 
af «Föreningen Viirnpligtens Viiuner». 
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L~t'IHltf(wsvcwet och des.s ombUdwing, t1f U. Lanner

;Lj•H·na, Kaplen vid Ve;tmaolauds regemente. 

Svenskt IIanrlelsarlo:i1!, N:o ti ·-13 fnr månaderna Mars 

och April 1877 . 
Lii1'0bok i A1•t·illm•iet, på nppdrag af Genera!flilttygmlista

ren och chefen fiir Artilleriet, utgifven af Otto C. Sylwan, Major vid 

Kong!. Vendes Artilleriregemente. 
Fih·eli1.8ningm• •i A1•t'ille1'i af' Hj. Palmstjerna. Lliran om 

materielen. Kanoner. 
Li,i.J•obok om. elflhct1Hlvapnen till begagnanrle vid armens 

skjutskolor för officel'i1re. I. Den teoretiska kursen. 

Lii1•obok mn hamAgevii1•et. 
IIelso- och för1Jctn(lsUi-J·a. flir nnderbefHlsskolor af D:r 

Edv. Edholm. Andra upplagan med fMbandsdnk. 

Dansk. 

T ·idslf.1'if't f01' .<;f/IJWSen, 12:c bandet, R:e och 4:de hUft.ena, 
1877. Marinens sj!itll.]: under 1876. Uttalanden om stridsslit.tet till 

S.J"S· «Nelson» och «Nort.hampton» (med ritning). Några rmmlirk-

ningar om skeppsfarten i Ost-Asien. Stormen i h<iljan af November 
f. å. Fdm fr>immande mariner. Underrlltt.elser f<ir sjiifarande. Of

ficiPla unclerriittelser. 

Engelsk. 

Nnnt-ical nutya.zine, Mars 1877. Furlust af egendom be
traktad såsom resultatet af styn·lsens inspektioner och certiflkater 
rtirande handelsfartyg. Vårt portriittgalleri. Den nya domstolen fiir 

skeppsbrott betraktad i dess egenskap af nndersöknigsrlit.t. Tnnis 

hamnar. St. Tudwall's Roads nya fyrbåk. Maritima kontmktn i 
Frankrike. Korrespondens.. Om den nilrvarandc onatnrliga tillök

ningen i antalet handelsfariYf(· Mottagna, böcker. 
D:o April. Pariser-furdraget. Giftennål på sjun. Ny~t fiir-

värf.~killlor fUr h11ndel och sjöfart. Vårt portriitt-galleri. Våra kom 

mersiella fi.irbindelsGr. Portugal. Internationela signalkoden. Kor
respondens. Sfikerhersventiler med fjäder, N antiska notiser. V år 

officiela loggbok. Skcppsf<irares samfnml. 

EngincC1•ing, 5 ,Januari 1877. .Tem och s tål vid Philadel
phia-ntstlillningen. Litteratur. Tyska sjiiångmaskiner. Kollaster. 

D:o 12 Jan. Litteratur. Apparat föe oljers afprofning. S,iii
arsenalen i Pola. Italienska f\rtill eriexperimenter" 

D:o 19 .Jan. Om kollaster. Y arrow's lågt liggftndc ångfartyg. 

TorpP.tler viJ PhihHlPlphia.nt;;tiillninp;•'n, 
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D:o :!13 J au. H. M. S. «DnmduoughL •>. Mr. lteucl, om Ami· 
mliteteL. Bxpcrimeuier med HowarLl's iingpauuor. 

D:o 2 Febr. Litteratur. M;1skiner och ~1ugpaunor för itngslu 
par med 2:ne skrnf1•ar. Om ?tngnns specifika viirnHl. 

D:o 9 Febr. Kombinomde propeller-maskiner vid Philadelphia-
utställningen. 

D:o 16 Febr. Li tte ratm. Flytande ångsprutor. Stålt rådstrossar 
D:o 23 Febr. Litteratur. Direktverkand e ångpump. 
D:o 2 Mars. Anteckningar om torpeder. Litteratm. Kombi

nerade sjöångmaskiner. Burgh 's handbok om kombin erad e. masl•iner . 
Kollaster. 

D:o 9 Mars. Litteratur. Ryskt artilleri. Sir W. Thomson ';; 
nya kompass. Om skyddand(et af j e rn mot förrostning. Om homo
gent jern. 

D:o 16 Mars. Litteratur. Om torpedväsendet. Anteckningar 
om torpeder. Mr Essens apparat för rengöring af ångpannetnlJer. 

D:o 23 Mars. Litteratnr. Eyre 's propeller. 
D:o 30 Mars. Litteratm. Engelskrt Marin-budgeten. Förhand

lingame inom the Inst. of N. Archit.ects. Gjutning af solidn stål 
block. 

D:o 6 April. Litlero.t.ur. Citadell-fartyg. 
Jowrnctl of the R. U. s. Institntion, Vol. XXI, N:o 89, 

1877. Om den nuvarande litttheten af en fiendtlig invasion i Englnud 1och 
om försvaret af detsamma. Islam, från Constautinopel till Calcutto.. Om 
ångpannoroch bränsle. Gossars ansUilluing i armen. Värdet o. f en syste
matisk utbildning i taktik för armens alla grader. Pariser-fördraget 
rörande krigfömnde maklers riitt. Om krigf,>riugen till sjiis; och om 
vigten för Brittislm viiidet att ega el t fnll stiindigt telegrafsyst<lm, kol
stationer och reparationsdockor. Europeiska Turkiets miiitiirA. ge o 
gr11fi. Berthon's hopläggbara båtar. Strödda underrHttelscr. 

The Them•y and, Act'ion of the Stecwt Eng'i-ne. (For 
Practical Men) . By W. H. Northcott. C. E. London: Cassel! , Petter 
and Galpin. (Price 7 s. 6 d.). 

Fit·e P1•otect'ion. A complete nhnual of the organisation, 
Machinery, Discipline, and geneml W orkiug of the Fire hrigo.de of 
London . By Eyre M. Shaw, chief officer, Metropoli tan Fire l>rig:tde 
London: Cho.r!es and Edwin Lo.yton . 

Fransk. 

Revne Ma1•itim,e et Colonn'iale, Januari 1877 . Frnnska 
örlogsmnriuens personal, dess organisation och administration. An
teckningar rörande V nncouver och Brittiska Colnmbieu. Om ma
skinprofver med krigsångfartyg, sådana de utfi.iras i engelska marinen . 
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'"'h debl·1o·stirtniu <reu i Bu,laud. Marqu esas -öm·ne. Nckrolugi: tSJoan .. o o ~. •. . .. 
Vice Aminli en J:teymwd. l\hnlun kromka . B!IJl10grah. .. 

Bei'IW fl'A1•Nllm·i e, Jm.tnflri 1877 . Om tunga kroppars ro
rclse nti mot.st?tnflsmcrli cr. Artill eri-t.ak1il; nndct· kriget år 1866. Er
frtrcnhetsrii!l i Ryssland med filstnings,wtilieriet åt· 18:3; t~t dr~g nr 
Genera,! Todlcbens off1 cieln rr~pport. U tfördn fors i>k J ltalt en J o_ch 
fiir antagand et o.f en svår filltkauou. Flirsök i engelska arttllenet 
med et t slags bomullskt·ut.. Str1iddrl. underriltt eliler: Försiik med Bon· 
lenges telemeter i H,ysslanrl. . . . . , .. 

D:o F ebmari. Tyskt\ a rLtll enet under b at taiJ ell vtLl \'Y vrth. Om 
valet af artilleri.positioner, eldens öppnaude och skjutning~ns Yerk~n 
mot de nyaste fl.nfallsformntionerna. 100-tons kanonen VJd Spr-7-m. 

M:ålskjutnings<1fningnr n tfö rdo. fri'tn strandbatterierna vid Cronstudt. 
Ströddn underriittelse r: Ett missöde med den engelskn 81-tons kano
nen. Englands framtida j iiitekanon. Uppreffling af Rodmnns kano 
ner i Amerika. 

D:o Mars. Om nrtillen e.ts nnderh1UL Om bruket af skjuttabel-
ler vid indirekt skjutning. Strödda underriittelser: skjutförsök i Eng
land med 81-tons kanonen mot en pauso.rtafla. FUrsök ut.flirdn vid 
Krupps etablissemeut med 12- och 15 c .m. belilgringslmnoner för
sedfia med stålband. Krnpps kanon med pnngarskydd. 

D:o April. Det nya preussiska cxereisreglementet f~r fiiltartil 
leriet. Armstrongs etablissement i Elswick. Om sannolikheten att 
triiA';L Anteckningar om en imiitt ning tör skjutningens reglP.ring. 
Strödda underrättelser: Om reorganiseringen o.f engelska artilleriet. 
Om antagand et i Österrike af en bergskanon nf stålbrons . Den nya 
skj utbanan för Krup ps eto.blissement. 

ApeTr;n 1>11.t1' les d 'iVM'!I p1•oce!Us de fctb1•ication des 
cnnon!l adoptes en Rn.<~.qie, par M. Levitzky. Paris. 

1'ysk. 

JJ:fittheilnnuen ans dem Gelriete des Seewe.<~ens, \'o!. 
V N:o 1, 1877. Om vid makthållandet i tjenstbnrt skick n!' d<' vat
tentiit.a skotten och länsningstmedlen ombord i po.nsm·farlyg. Rysk:1. 
brustv;lmsmonitoren Peter den store. Skjntförsök med 1 00-tons ka
nonen . Constantinopels arsenal. Nikolnj ews arsenal. En snabbgå
enJe ångbåt. Nya amerikrtnslm propeller-maokiner. Gordonska ex
peditonP. n. F örhUttrad autornntisk signalboj. Ny gattlingskanon . 
Korvetlen Nelson 's a flöpning. Experimenter för bcsHimmnndet af 
vattnets motstånd mot fartyg. Kn1 pp;s pansm·kanon. Lit t eratur. 

.llf'itthei lnngen iibm· GegcnstiJnde d e!l AJ•tillm•ie
unll Gen-ie- TVesens, 1:a hiiftet 1877. Om anvlindo.ndet af ar
tilleriet vid s\ut.u1:>növern under år 1871J, mellan Donau och Thaya. 
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Bulgaritika Dunaul'lltiluiugarne. Krutfrågan i Euglaud. Betj enaudet 

af sv>ut ku~tartilleri med ångauti ueh den hydmulisk:t kraftens Lill

hjelp. Försök med Le Bonl enges telemeter i Ryssland. Mez7. 'slm 

duhbelperspektivet. 
D:o 2:a hilftet. Studicr öfver explosiv!\ preparaters sprling

ningsverkan. Om teorien, bruket och konstruktionen af vizi rpnnk

tern::, ptl skjutvapen. Om Hndamlilet, varaktigheten och resnltntPn 

af konserverings .försöken med olika amnnitionssort er. Hftngmattor 

för Iransporten sjt•leucs af hiistar. 
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