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Flottan under sistförflutna året. 

I. 

Femte hufvudtiteln vid 1891 års riksdag . 

Vid regleringen af utgifterna under riksstatens femte huf
vndtitel ifrågakomma vid sistlidet års riksdag nedan omför
mälda förändri;1gar beträffande 

Ortliuat1ie au slag: 
l:o) Med bifall till Kongl. Maj:ts clerom gjorda framställ

ning förhöjde rikselagen det i då gällande riksstat till aflördnq 

j'ö1· flottans C01jJser och stater an visarle anslag å 1 ,5 t 2, 734 kro
nor med det för innevarande år till förändrad organisation af 
sjömanscorpsen erforderliga belopp, 67,000 kronor, eller till 
1,579,734 kronor. 

Derjemte meclgaf riksdagen, att hvad af anslaget till er
sättning för vakanta rusthållsnummer i Blekinge län och Söclra 
Möre härad af Kalmar län icke redan på grund af 1872 och 
1876 årens riksdagsbeslut bör imäknas bland tillgångarna till 
aflöning för flottans corpser och stater må liksom föregående 
år för fyllande af behofvet under denna anslagstitel uneler år 
1892 användas, 

samt beviljade på extra stat för år 1892 ett anslag af 50,000 
kronor till genomförande af elen beslutade löneregleringen /ör 
jlottan, att gemensamt med anslaget till flottans corpser och 
stater redovisas. · 

2:o) Riksdagen biföll Kongl. 1\iaj:ts framställning, att den 
på reservationsanslaget till belclädnad åt sjömans- och skepps
gossecorpsema uneler år 1892 möjligen uppkommande bespa
ring måtte få användas till betäckande af elen brist, som, in
nan anslaget erhållit reservationsanslags natur, på detsamma 
uppkommit. 

3:o) I öfverensstämmelse med Kong l. Maj:ts till riksela
gen elen 14 Januari 1891 nåcligst afgifna proposition beslöt 

Tids/;r , i Sjvl'. 1892. l 
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riksdagen att nedsätta förslagsanslaget till lindrin,q i 1'Ustnings
oclt roteriu,r;sbesviiren från 80,000 kronor till 60,000 kronor. ; -

Under pågående riksmöte hade visserligen den 14 Mars 
förnyad nådig proposition a:flåtits, hemställande att ofvan
nämnda anslag måtte höjas med 20,000 kronor till lOO,(JOO 
kronor i stället för att sänkas till 60,000 kronor; men denna 
framstrLllning, som föranledts af Kongl. Maj:ts nådiga -propo
sition af sistnämnda dag till riksdagen med förshtg till vissa 
ändringar i lagen den 5 J u ni 1836 angående lindring i rust
nings- och roteriugsbesvären, blef af riksdagen. afslagen i sam
manhang med sistnämnda nådiga proposition. 

En annan på föredragning af stat8rådet och chefen för 
Kongl. sjöförsvarsdepartementet und~r den 14 Mars beslntad 
proposition om iilmiug i förslagsanslaget till sjöbeoii1·ingens 
vapeuöjning samt bekl('idnacl och ersiitt11iug efe1/ör med G8,500 
kronor, och hvilken äfven a:fläts under föl'Utsättn ing af bifall 
till föreslagna ändringar i lagen elen 5 J u ni 1885, bl e f äfven
le<les af riksdagen afslagen. 

4:o) MeJ bitall till Kongl. Maj:ts förslag beslöt riks<lagell 
att, af elen år 1887 medgifna förhöjning med högst 100,000 
kronor i anslaget till flottaJ/s uybygynad och under/ull!, i 1892 
års riksstat 1.1ppföra et.t belopp af 20,000 kronor, .samt att 
alltsCt i berörda riksstat höja nämncla anslag från 1,200,000 
kronor till 1,220,000 kronor. 

5:o) Med bifall till Kongl. Maj:ts derom gjorda framställ
ning beslöt riksdagen, att i 1892 års riksstat nedsätta: ansJa
o-et till durclnnarscltkostnader med 4,000 kronor till 14,000 b 

kronor. 
G:o) Med bifall till hvad Kongl. Maj:t föreslagit beslöt 

riksdagen, att det till lots- och fiJrinriittningen med lifriiddnings
anslallerna erforderliga pen n ingeanslag skulle upptagas till ena- · 
ham.la belopp, h val'till inkomsten af titeln fyr- och bakmedel 
ber~iknats, eller till 1,200,000 kronor, och följaktligen anslaget, 
med inberäkning af deri ingttende friheter och ersilttningar, 
409 kronor, utföras med l ,200,409 kronor, samt att de å in-

'· 
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komsttiteln fyr- och båkmedel uppkommande öfverslwtt fort
fara nde såsom hittills finge användas för de med anslaget af
sedda ändamål. 

7:o) Kongl. 1\ia.j:t. hade föreslagit, att femte hufvadtitelns 
anslag å . 94,650 kronor till undervisningsanstalte?· för sJöfart 
måtte minskas med det c1eri ingående belopp af 8,500 kronor, 
lHilket, jemlikt Kongl. brefvet elen 5 Novembe.r 1886 angående 
fö rening af n a vigatiansskolans i Göteborg skeppsbyggeriaf
delning med Chalmers' tekniska läroanstalt, utbetalades till 
clennas styrelse af marinförvaltningen, och att anslaget så
lnncla skull e upptagas till 86,150 kronor. 

I sammanhang härmed föreslog Kongl. l\iaj:t i statsverks
propositionen under åttonde hufvudtiteln, att anslaget å denna 
hnfvudtitel till Chalmers' tekniska läroanstalt måtte, för uppe
hallande af elen med nämnda anstalt förenade skeppsbyggeri
afdelningen ökas med ett mot ofvan omförmälda minskning 
svarande belopp, eller 8,500 kronor, samt att de ålderstillägg, 
som tillkomme Iärarne i skeppsbyggeri vid ifrågavarande af
delning, skulle från och med år 1892 bestridas från åttonde 
lmfvudtitelns förslagsanslag: ålden;tillägg. 

I enlighet med hvad Kongl. .Maj:t ,;åluncla föreslog, min
Rl>ades anslaget till unden-isningsanstalter för sjöfart till 86,150 
kronor. 

Extra anslag: 
8:o) Med bifall till Kongl. .Maj:ts clerom gjorda framställ

n in g anvisade rilu;dagen till fort slittand e af pansarbåten " 1'/mles" 
byggande för år 1892 ~tt extra anslag af 1,230,000 kronor. 

9:o) Likaledes mecl bifall till Kong!. Maj:ts begäran om an
slag till anskr~ffande aj 2 stycken l:sta lclassPns minbåtm· jemte 
minntredning, elektrisk belysning och bestyckning ett belopp 
af 374,000 kronor. 

lO:o) Till anska(}'m:ny af artillerimaterlel beviljade riksda
grm 490,000 kronor, deraf på extra stat för år 1Fl92 200,000 
kronor. 
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11 :o) 'l'ill fasta milljursvaret anvisade riksd-agen för år lf\9~ 

af Kongl. Maj:t äskade 200,000 kronor. 
12:o) rrill sigual- och telefonstationer hade Kongl. Maj:t 

föreslagit anvisande på extra stat för år 1892 af 92,000 ho
nor. Riksdagen beviljade hela det begärd_a anslaget, men an
visade för år 1892 endast 4ti,COO kronor. -

13:o) 'l'ill uppförande af kruthus å Berghotmen hade Kongl. 
Maj:t begärt ett belopp af 42,600 kronor på extra stat för 
1892. Riksdagen beviljade 42,500 för detta ändamål, och an
visade deraf 21,250 kronor på extra stat för år 1892. 

14:o) Till töne{örbättriug Lit lämrne vjd sjökrigsskotan hade 
Kongl. Maj:t föreslagit att l"iksclagen måtte på extra stat för 
1892 bevilja l ,860 kronor. 

Riksdagen, som icke hade n~got att erinra mot bevi ljande 
af detta anslag, fann clerjemte billigt, med hänsyn till de 
skäl som i statsrådsprotokollet anfördes, att, så länge anslaget 
utgår på extra stat och innan sålunda lönereglering för sjö
krigsskolan genomförts, vid detta anslag endast fästes det vi l-, 
kor, att en eller flere lärares vid sjökrigsskolan deltagande i 
undervisningen vid den förberedande sjökrigsskolan icke må 
utestänga de öfrige från tillgodonjutande af elen med anslaget 
afseelda löneförbättringen. , 

Riksdagen beslöt alltså, att till löneförbättring åt Iärarne 
vid sjökrigsskolan, utöfver de 1,300 kronor, som enligt 1888 
års riksdags medgifvancle få dertill användas, anvisa för år 
1892 ett extra anslag af 1,860 kronor med det dervid tör 
löneförbättringens erhållande fästa vilkor, att den, som vill 
deraf komma i åtnjutande, icke må, jemte sin lärarebefatt
ning i sjökrigsskolan, utöfva lärareverksamhet vid någon privat 
undervisningsanstalt ±ör inträde i nämnda skola. 

Till jemförelse må här meddelas de anslagssummor, som 
för åren 1888-1892 beviljats å riksstatens femte hufvucHitel: 

188>3 
18:39 
1890 
1891 l 
1892 

Kr. 

6,069,937: 
6, l 13,303: 25 
6,159,240: 
G,204,240: 
6,%8,690: 
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Extra anslag--~-

Kr. 

912,563: 
1,017,296: 75 
1,385,860: 
1,665,860: 
2,143,110: 

IL 

Flottans militära personal. 

Officerskåren. 

Summa 

Kr. 

6,972,500: 
7,130,600: 
7,545,100: 
7,870,100: 
H,401,800: 

Officerarnes antal vid Kon.ql . • flottan har under året 1:e Ok
tober 1890 - 30:e September 1891 blifvit ökaclt med från Kongl. 
sjökrigsskolan utgångne underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . .... 5. 
och minslwdt genom : 

afsked . ......•.... , ............. - ............ : 2 
med döden afgångne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 

och utgjorde således den l Oklober 1891 antalet office-=---
rare vid Kongl. flottan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Kon,ql. flottans permanenta och Kongl. Mrt;j:ts flottas Jtya 

reservstater, bvilka den l Oktober 1890 räknade 37 officerare, 
hafva under året minskats genom: 

med döden afgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
afsked med pension. . . . ..... . .. · ............ _: ._J 5 

och utgör således i nämnda båda stater den l Oktober 
1891 antalet officerare . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Följande befordringar inom officerskåren hafva under 

samma tid egt rum, nemligen: 
vid Kon_ql. flottan: 

till kommendörkapten af l:a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
, _, , 2:a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
, kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
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till löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
, underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·5 -

i Flottan: 
till kornmendör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·l 

i Flottans reserv: 
till kommendör ............... . ..................... l 

i Kon_ql. flotta n s ·rese1·v: 

till underlöjtnanter ............................. · ~ . . . 14 
af hvilka 9 utexaminerade reservofficersaspiranter. 

U ntleroffi cerskå.ren 
har under året l Oktober 1890-30 Sept~mber 1891 ökats med: 
till underofficerare af 2:a graden befordrade . . . . . . . . . . . . 11 

samt minslcats genom: 
öfverflyttade till pensionsstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
med döden afgångne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
befordrad till navigationslärare ..................... 1 

Till flaggunderofficerare hafva befordrats: 
8 

underofficerare af 2:a graden .... ...... ............... .'. 4 
Underofficerspersonalen, med undantag af de å nya re

servstaten och till månadsliinarestaten öfverflyttade, upptog 
den l Oktober 1891 ett antal' af 249, hvaraf 15 flaggunder
officerare och 151 underofficerare af 2:a graden tillhörde Carls
krona station samt 13 flaggunderofficerare och 70 underoffi
cerare af 2:a graden tillhörde Stockholms station. • 

Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat har under året miu-
skat/i med: 

med döden afgången: 
underkonstapel .............. . . ................. l 
Antalet underofficerare å nämnda reservstat utgör .. ... . 

Sjömanskåren. 
1\latrolikompaniernct bestodo den 30 September 1891 af: 

l :a klassens sjömän, underofficerskorporaler ..... , , . 111 
l:a , , öfrige .. , .................... 328 

2:a n n ••••••••••••••••••• , ••••.••• 201 
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3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...... 92 1 
Extra skeppsgossar ... ................ ..... , . . . . 15 
Ryn1de... ......... .............. . . . . . . . . . . . . . 60 
Vakante, tillfälligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 2 4\)3 

-- l 

Under årets lopp hade matroskompanierna ökats med: 
från skeppsgossekåren karlskrifne . . . . ............ · 61 
extra skeppsgossar (Stockholms station). . . . . . . . . . . . 4 
från eldare- och handtverkskompani . . . . . . . . . . . . . . l 

, privat befattning ............................ 293 
, handelsflottan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

och åter insatte i nummer ...................... . 3 363 
och minskats med: 

till unelerofficerare befordrade ................... . 
genom dödsfall ................................. . 

" 
afsked ......... , ........................ . 

" 
, vid kassationsmönstring ..... . ..... , 

" 
utstrykning ............................. . 

" 
öfverfl.yttning till minörkompani .... ... ... . 

, öfverlemning till disciplinkompani ......... . 

Medelåldern inom matroskompanierna var: 
för 1:a klassens sjömän, underofficerskorporaler ... . 

, l:a , , öfrige . . . . . . . . . . . . . ..... , 

, 2:a 
, 3:e 

" , " 
" 

Elllare- oclt lwncltverkskomz)({niema utgjordes af: 
b'ldarecifdelningen: 

l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . . . . ... 

!:a 
2:a 
3:e 

" 
" , 

" 
öfrige ...................•... 

" 
" 

Rymde .......•..................... . .... ...... 
V almute tillfälligt ...... , .............. , ........ . 

Eldareafdelningen hade under året, ökats med: 
genom antagningskommission anvärfvade ....... . 

7 
4 

33 
5 

37 
2 

11 99 

342.'12 år 

3F/12 " 
24+;12 

" 
20+/ll " 

46 
37 
41 

109 
l 

74 327 

19 
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från privat befattning.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . ...... . 

, 2:a minörkompaniet . . . . . • . . , .............. . 

åter insatt i nnmn1er ........................... . 
samt minskats med: 

till underofficer befordrad ...............•........ 

genom dödsfall . . • . • . . . . . . .................... . 

" 
" 

afsked ................................•.. 
kassation. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..•....•. 

" 
öfverflyttning till matroskompani .... : ..... 

, utstrykning ..•........................... 

l:a 
l:a 
2:a 
3:e 

:Medelåldern iuom eldareafdelningen. var: 
klassens sjömän, underofficerskorporaler .•....... 

, öfrige ........ ; ...•......•.. 

" " ............................. 
" " ............. o •••••••••••••••• 

HandtveJ·km·ec,fdel?tingen: 

l:a klassens sjömän, underofiicerskorporaler: 

tirnmermän . ................................ . 

segelsömmare .•...... .-. . . . . ...........•..... 

vapensmeder ......... ... . : . ...........•... : .. 

l:a klassens sjömän, öfrige: 

timmennän ................... . .......•...... 

segelsömmare . . . . . . . . • . . . • . . . . . .........•... 

vapensrueder .......... ~.. . ................. . 

rninhandtverkare . . . . . . • . . . . . . • . ............ . 

2:a klassens sjömän: 

timmern1än . . .............................. . 

vapensmeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

minhandtverkare .....................•. 

3:e klassens sjömän: 

4 
2 
7 

23 
3 • 

20 
2 

2 
5 
l 

timmermän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 

vapensmeder ......•.•............•.. ~........ 5 
vakante, .. , .. , ... , , .. , . , ... , , .. , ... , .. , ... , .. = 

28 
l 
l 49 

l 
1 

16 
l 
l 
4 24 

342/12 år 

308/12 " 
24 1/12 " 90 m; · 
- 12 " 

13 

48 

8 

7 
9 85 
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Handtverkareafdelningen hade uneler året ökats med: 

från privata befattningar....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

samt minskats med: 
genom befordran till underofficerare: 

' t irntnerman . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

vapensmed .....•.....•.......••........ · . . . . . l 2 
genotn afskecl ..............•........ ." .... . .. . ----:-:: . . 3 5 

Medelätdem inom handtverkareafdelningen var: 

för l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . . . . 37 1/12 år 

, l :a , , öfrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10/ 12 , 

, 2:a · 
, 3:e " 

" 
" 

23 11/12 " 
192/12 " 

l:a 
l:a 
2:a 

.Llfinörkompanienw bestodo af: 
klassens sjömän, underofficerskorporaler . . . . . . . . . 13 

, , öfrige . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 33 

, , 28 
3:e , , ............ . ............. -... 79 

Rymde......... .... ..................... . . . . . . . 4 

Vakante, tillfällige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 70 227 

Minörkompanierna hade under året ökats meJ.: 

genom antagningskommissions anvärfning ........ , . 22 

, öfverflyttning från matroskompani . . . . . . . . . ~ 

från privata befattningar ....•................... ~6 40 

och minskats med: 
genom befordran till underofficer . . • ............ . 1 

6 

l :a 
l :a 

" 
" 
" , 

" 

afsked ....... . ........................... . 

kassation . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . l 
utstrykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

öfverflyttning till 2:a eldare- och handtverks-
kompaniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . l 

öfverlemning till disciplinkompani ....•.... ._ l 13 

Medelåtdem inom minörkompanierna var: 
klassens sjömän, underofficerskorporaler ........ 285

/ 12 år 

1, , öfrige ....................... 24 11
/ 12 , 
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2:a klassens sjömän 
3:e , , 

.F'ästnin,qsartilteristkompanierna bestodo af: 
l :a klassens sjömän . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .... 
2:a , , ••••••••••••• o •••••••••••• o ... 

3:e , , ..•.........•................ 
Ry1nde ......•...•.............................• 
Vakante ................•.•................... 

22 1/ 12 år 
203/ 12 , 

lo 
37 

141 
4 

203 400 

Fästningsartilleristkompanierna hade under året ökat~ 

med: 

från privata befattningar . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 60 
samt minskats med: 

genorn kassation. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 

, utstrykning ............................. :____.§ 10 

Medelåldern inom fästningsartilleristkompanierna var: 
l:a klassens sjömän ............................. 29 10/ 12 år 
2:a 
3:e " ............ l ••• l •••••••••••• 

, , ••••••••••••••• • •••••••• l ••• 

Båtsmanskompa nierua bestod o af: 
l :a klassens sjö1nän .. .. .•..................... 
2:a 

" 
, ............. ' ............... . 

265/12 " 
228;12 , 

177 
723 

3:e , , .......................... 1,224 

l~ekryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 19 
V arfsklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 38\:J 

Vakante ......... , .............. . ............. ~_154 5,l1B6 

lvl edeläldem inom båtsmanskompanierna var: 

l:a klassens sjömän ........................... · .. 44 7/ 12 år 

2:a , , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 38! /1 2 , 

3:e 
" 

, 
Rekryter .............•...............•........ 

36 1
/12 , 

24 7
/12 " 

Varfsklass . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . 483/1 2 , 
----

Skeppsgossekåren bestod den l Oktober 1891 af 295 gossar. 
Tillkomne under året: 

. -11-

genom antagning vid CarlsJuona station 82 
,, ,, ,, Stockholms , 40 122 

Afgångne under året: 

genom karlskrifning ................. ·. ·. · · · · · · · · · 61 
, afsked på målsmans begäran . . . . . . . . . . . . . . . 32 
, , på grund af sjukdom • . . . . . . . . . . . . . l 

, , för dåligt uppförande ............ · . . . G 
, dödsfall, olyckshändelse ................. · · l 101 

Af de karlskrifne hafva anstälts, p~ kompanierna vid 
CarlsJuona station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Stockholms 

" 
. . . . . . . . . . . . . . . . 26 61 

54 gossar voro öfver 17 år gamla och samtligas medel-
ålder 15 11

/ 12 år. 
Ai1talet inlemnade ansökningar om antagning till skepps

gosse utgjorde 256 stycken, och blefvo således af de sökande 

47,7 proc. antagne. 

III. 
Flottans öfningar och undervisningsverk. 

Under senaste med den 30 September tilländalupna un

dervisnings- och öfningsår vid flottan hafva följande öfnings

fartyg och afdelningar utgått, nämligen: 
a) Fartyg tillhörande skolorna: 

Pre,qatten Vanaelis för öfning med sjökrigsskolans kadet

ter i 4 månader 13 dagar, under hvilken tid fregatten be

sökte Lisboa, Gibraltar , Oran, Gibraltar, Torekov, Helsing

borg Carlskrona och V estervik, h varefter den, efter i sist

näm~da hamn fullbordade hamn- och sjömätningsöfningar, 

återkom till CarlsJuona den 4 September. 
Befälstecknet hissades den l IYiaj, fregatten inmönstrades 

den 13 i samma månad, inspekterades af stationsbefälhafva

ren den 10 Augusti i stridsskjutning med kanoner, segelexer

cis och manöver och den 4:e September i landstigning samt 

afmönstrades den 10 September. 
Korvetten .Xorrköping för öfning med den värfvade stam-
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men vid båda stationerna under 5 månader 17 dagar. U n der 
förra hälften af expeditionen, då besättningen utgjordes af 
2:a årsklassen af elen värfvade stammen och en del af den 
fasta stammen, besöktes Öresund och Helsingborg, der 24 aspi
ranter och 6 extra kadetter embarkerade, Travemti.nde och 
Matvik, i hvilken sistnämnda hamn målskjutnings- och hamu
öfningar föret.ogos. 

I Carlskrona, der korvetten efter unelergången inspektion 
af stationsbefälhafvaren, ankrade elen 25 Juni, afpolletterades 
allt manskap tillhörande 2:a årsklassen af värfvade stammens ma
trosafdelning (med undantag af de ombord såsom ekonomister 
och kanonkommendörer tjenstgörande), hvarefter ett motsva
rande antal af värfvade stammens l:a årsklass embarkerade. 

Under denna senare del af expeditionen besökte& Helsingborg, 
Arendal, Leith, Göteborg, Helsingborg och Matvik, h varest aspi
ranter och extl·a kadetter afpolleterades, samt rnålskjutnings
öfningar m. m. verkstäldes. Korvetten återkom till Carls
krona den 23 September och inspekterades af stationsbefäl
hafvaren derstädes den 24 samma månad. 

Befälstecknet hissades elen 17 April, fartyget inmönstrar 
des den 2 Maj och afrnönstrades den 30 September. 

Skepps,qosseafdelnin,qen bestående af briggame Gladan, Fal
ken, Slcinze1· och Snappopp, för skeppsgossarnas ö±ning ombord 
i 3 månader 24 dagar. Öfningarna fortgingo till slutet af 
J u ni månad, för de tre sistnämnda briggarna i Carlskrona 
skärgård och angränsande farvatten samt för briggen Gladan, 
som varit detacherad för kryssning, i Östersjön och å vest
kusten. Den 25 Juni afgingo briggame Gladan, Falkelt och 
SkimM·, förenade till afclelning, i den sedvanliga ~ängre seg- . 
lingen, till Öresund, der briggen Snappopp, som på grund af 
några sjukdomsfall af messling ombord qvarlemnats i Carls
krona, den 8 Juli förenade sig med afdelningen, som under 
långseglingen vidare anlöpte Malmö, Helsingborg, Carlshamn 
och Matvik. Den 7 Augusti ankom afdelningen till Carls
krona. 
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Befälstedmen hissades den 8 Maj och briggame inmön
:;trades den 16 Maj, inspekterades af stationsbefälhafvaren i 
Carlskrona den 22 Augusti och afmönstrades den 29 samma 
måuacl. 

Skjutskoleafdelningen, bestående af skolfartyget Stockholm, 
kanonbåtarne S lcagul och Gn11hilcl för skjutskolans öfningar i 
2 månader 12 dagar. . Afdelningen var f;:.rlagd i Carlskrona 
skärgård (Bollösund). 

Befälstecknet hissades den 17 April. Afdelningens fartyg 
inmönstrades den 2 Maj; inspekterades af stationsbefälhafva
ren i Carlskrona den 22 Juni och afmönstrades den 27 Juni. 

ll1inafdelningen, förlagd i Stockholms skärgård vid Myt
tingsviken strax innanför Oscar Fredriksborgs fästning, be
stod af logementsfartyget E'ugenie, ångkranpråm:arne N:ris 8 
och 5 samt stångminbåten N:o 149 jemte erforderligt antal bå
tar och pråmar. 

Afdelningen började rusta den 18 Juni; inmönstrades den 
25 !:lamma månad, inspekterades af stationsbefälhafvaren i 
Stockholm den 4 Augusti och afmönstrades den 11 Augusti. 
Kanonbåten G1tnltitd har under Augusti månad varit stäld 
un<ler chefens på fregatten Vauadis' order i och för sjökadet· 
ternas öfningar i ångmaskins- och ångfartygs-handterande. 

Vid stationerna hafva under April månad utförts stång
minöfningar och unuer förra hälften af Juni månad förbere
dande mineringsöfningar vid Stockholms station. 

I sammanhang med stångrninöfningarna vid Carlskrona 
station har jemväl lotsöfningar egt rum såväl under dager 
som mörker i inloppen till Carlskrona. 

b) Fartyg icke tillhörande skolorna: 
Skolfartyget Stoclclwlm och logementsfartyget Eugenie hafva 

användts 22 dagar för de flottan 1890 tilldelade värnpligtige. 
Befälstecknen nedhalades den :=:2 Oktober efter l månad 

och 29 dagars expedition. 
Kanonbåten Astrid, sedan föregående öfningsår på expe

dition för fiskets främjande långs rikets kuster. Fartyget af-
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mönstrades den 13 November 1890; expeditionens längd under 
innevarande öfningsår l månad 14 dagar. 

Korvetten Freja, expedition till aflägsnare farvatten i 7 
månader 26 dagar, h varunder Plymouth, Gibraltar, Neapel, 
Malta, Corfu, Alexandria, Pirmns, Chanaque, Constantinopel, 
Goletta, Gibraltar, Cherbourg och Matvik besöktes. Korvet
ten återkom till Carlskrona elen 2i3 April. 

Befälstecknet hissades den 12 September 1890~ korvetten 
inmönstrades den 29 samma månad, inspekterades af stations
befälhafvaren den 25 April 189 t och afmönstrades den 5 Maj. 

Kanonbåten Alj7~ild, vinterexpedition till rikets vestkust 
fur uppehållande af or clning under pågående sillfiske samt för 
att bispringa nöclstälda fartyg i 5 månader och 16 dagar. 

Befälstecknet hissades elen 27 Oktober 1890, fartyget in
mönstrades den 3 November samma år samt afmönstrades Llen 
10 April 1801. 

Afdelrtz"ngen, meJ chefen å pansarbåten Göta såsom af
delningschef, bestående af: pansarbåten Göta, kanonbåtarue af 
l:a klassen Verdande och Skagttl, af 2:a klassen Sigricl och 
Aslög, minöfningsfartyget Rem jemt0 4 stycken 2:a klass min
båtar, har utfört rekognoserings- och krigsöfningar m. m. i 
Stockholms skärgånl och vid Gotland. 

Afdelningens befälstecken hissades den 9 J u Ii och nedha
lades den 15 Augusti. 

'l'iden för befälstecknens hissande samt in- och afmön
stringsdagen för afdelningens fartyg, synes af nedanstående 
tabell: 

Bof:lls- / In- / Af-
tcclnwt /mön.st. r.- ~ möns.·tr.-
hissadt dag- dag 

Pansarbåten Göta . . . . . . . . ......... . 
Kanonbåten Verdancle . . . . . . . . . . . . . .. 

, Skagul ................ . 
, Sigrid ............. .. . . . 
, Aslög ... . .......... . .. . 

:Minöfningsfart. Han med 4 st. minbåtar 

2% '/ 7 '% 
22/r, '/7 1518 
2~/lj '17 "% 
22 ·a 'Il 12/s 

22;
6 

r
1 7 

r2;
8 

2% J/7 H/s 
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Chefsfartyget Drott på expedition till Gotland, Christiania 
och rikets vestkust i 2 månader och 14 dagar. 

Befälstecknet hissades den 26 Juni samt den 11 Juli; far
tyget inmönstrades den 29 J u ni samt afmöustrades den 10 
September; härnnder afpolletterades besättningen den 6 Juli 
och gick ånyo ombord den 11 J u !i. 

Kanonbåten Alfhild, för särskildt uppdrag i Östergötlands 
skärgård i 3 månader och 26 dagar. 

Befälste.:;knet hissades elen l Juni; fartyget inmönstrades 
den 5 Juni och afmönstrades den 24 September. 

Ångfartyget Sköldmön på expedition i Stockholms m. fl. 
skärgårdar sammanlagdt l månad och 3 dagar. 

Ångfartyget Valkyrian för transporter m. m. i 10 dagar 

umler April månacl. 
Sjömiitningse;;;peditwner hafva utförts med sjömätningsfar

tygen Falken, Svalan och 'I'iirnan från den 15 Maj, då farty
gen inmönstrades. Expeditionerna ej afslntade den 30 Sep

tember. 
Skolfartyget Stoclcholm och logementsfartygen Eu.r;enie och 

aj Cltaprnan hafva användts för de flottan 1891 tilldelade 
vämpligtige från den 12 Augusti, då befälstecknen hissades. 
Den 30 September voro dessa öfningar ännu ej afslutade .. 

Under öfningsåret har följande antal officerare tjenstgjort 

till sjös: 
Kommendörkaptener af 1:a graden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

D:o af 2:a graden . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Kaptener . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Löjtnanter . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

U n derlöjtnanter ......... . .... . ... . ... .. . 20 

Undervisningsverkens verksamhet. har fortgått enlighet 
med derfur gällande reglementen. 
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Kongl. SJölcriysskolan räknade elen l Oktober 1890 75 ka
detter, af hvilka 5 elen 29 Oktober utexaminerades till uncler
löjtnanter vid Kongl. flottan. 

3:e kadetter hafva pa grund af visad olämplighet lenmat 
skolan efter slutade sommaröfningar; 14 ynglingar hafva efter 
förut genomgången pröfning som aspiranter vunnit inträde i 
skolan den l Oktober och utgjorde kadetternas antal sagde 
dag 80. 

Skeppegosseskolau har meddelat undervisning a 289 skepps
gossar, af hvilka 61 inskrifvits i sjömanskåren. 

Exercisskolan ·i Carlskrona har lemnat undervisning åt 509 
man, af hvilka 433 approberats. Vid Stockholms exercisskola 
hafva af 306 man, som åtnjutit undervisning, 276 approbe
rats. Dessutom hafva vid Oarlskrona stations exercisskola 5 
ul1derlöjtnanter genomgått befälskurs och 20 l;eservofficers
aspiranter militärkurs, af hvilka sistnämnda 9, såsom förut 
omnämnts, blifvit approberade och utnämnde till reservunder
löjtnanter. 

Vid exercisskolan å Kuu.c;sltolms flistuing har undervisning 
meddelats åt 181 man, af hvilka 99 approberats. 

Uti umlerbej'älsslcolan i Carlskrona har undervisning med
delats åt 10 reservofficersaspiranter och 76 man, af hvilka 9 
reservofficersaspiranter och 58 man approberats. 

Vid samrna skola i Stockltalm hafva undervisats 64 man 
' af hvilka 57 man approberats. 

Vid minskoloma hafva undervisats i Oarlskrona 16 office
rare, 10 reservofficersaspiranter och 66 man samt i Stockholm 
73 man. Af dessa hafva alla approberats, utom 5 man i 
Oarlsln·ona och 4 man i Stockholm. 
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Årsberättelse inom Kongl. Örlogsmanna
sällskapets 5:te vetenskapsklass. 

(Reglementen, Förplägning, m. m.) 

~\J Intrn<lcntrn A. Zcttcr~tcn furedragen i Kong!. Örlog-smann aRii llska pet 
i :'-l'ovembrr 18!)1. 

Ehuru tlenna vetenskapsklass omfattar många olika äm
nen, si har dock, si vidt jag kunnat utröna, under det till
iindagångna arbetsåret föga anmärlmingsvärdt passerat, som 
fa ller under något af dess områclen. Innehållsrik kan således 
oj clenua beriittelse blifva, men jag vill söka att ur de källor, 
som ;;t,\ t t mig till bmls, meddela något, af h vad som under 
i'n·et timat. 

Reglementen. 
Sjötjenst.görinyen. Ett af särskilda kommitterade utarbe

taJt förslag till reglemente för flottan, 2:a delen, sjötjenstgö
ringen, öfverlernnades af Kong!. Maj:t den 26 Aug. 1890 till 
marinförvaltningen för att deröfver afgifva yttrande; detta 
afgafs den 30 Januari innevarande år. 

GeJtei'ctL11tönstringw·. Gällande generalmönstringsinstruktion 
at' år 1834 har undergått en ganska väsentlig förändring ge
nom bestämmelsen i Kong!. brefvet Jen 13 sistlidne Februari, 
att generalmönstring skall me•l <lertill i tur varande di
strikt af båtsmanshållet tills vidare endast ega rum i den 
mån sådant distrikt tillhörande kompanier varda uppfordrade 
till tjenstgöring på stationen samt då verkställas af vederbö
ramle statiousbefälhafvare. 

Sko Lor. Nytt "reglemente för sjömanskårens skolor och 
praktiska tillämpningskurser" har under året blifvit faststäldt 

sex afdelningar, nämligen: 
"Inle(lning uch allmänna bestämmelser", 
"Exercisskolan", 

'l'ids/.'1' . i sj ii r. l i::iY2. 
,, 
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"Fästningsartilleriafdelningens skolor och tillämpnings
kurser" samt 

"Praktiska tillämpningskurser" genom nådig generalorder 
den 22 April; 

"U n derbefälsskolan" och 
"Minskolau'' genom dylik order den lG .Juli. 

Sjölag. Ny sjölag har utfärdats af Kongl. Maj:t den 12 

.J u ni 1891 och är intagen i Svensk författningssamling .;}J. 35. 

Inre styrelsen vid sjöetablissementen. 
Förenkling i jörvaltuin.IJen. Genom embetsshifvelse den 3 

Februari 1890 uppdrog chefen för sjöförsvarsdepartementet åt 

marinförvaltningen att inkomma mecl yttrande och förslao· 
bl 

hnrnvida icke till besparings vinnande och administrationens 

förenklande m. m. inskränkningar eller amlra åtgärder i ett 

ell er annat afseende kunde vidtagas vid Hottans station och 

vm-f i Stockholm. Sedan vederbörande myndigheter blifvit 

hörda och inkommit med sina yttranden till marinforvaltnin

gen, anmodades detta embetsverk genom samma chefs skrif

velse den 23 Maj innevarande år att så skyndsamt ske kunde 

afgifva utlåtande, huruvida några förändringar i organisatio

nen vid nämnda station vore önskvärda och lämpliga samt 

i sådan händelse angitva hufvuddragen af dessa förändringar, 

utan att genast uppgöra något detaljeraLlt förslag. Detta nt

låtande afgat marinförvaltningen redan den 8 derpå följande 

.Juni, i hvilket ganska väsentliga indragningar inom persona

len föreslogos och hemstälcles bland ttnnat att benämnino·eu 
b 

"flottans st-.atiou i tltockholm" skulle utbytas mot "flottans 

depot i Stockhrjlm". rl'ill svar härå anmodade departements

chefen den 10 sistlidne Oktober marinförvaltningen att skynd

sa.mligen inkomma till Kongl. 1\Iaj:t dels med yttrande an

gående den förenkling i koutrollen öfver och redovisningen 

af penninge- och andra uppbörd er, h vil~a till besparings vin

nande eller eljes kunde vidtagas vid flottans båcla stationer 

och va.rf, utan väsentliga förändringar i nuvarande or~?;anisa

tion af styrelse och förvaltning derstädes, rlels ock med för-
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slag till de nya eller förändrade bestämmelser i reglementet 

fö r flottan, hvilka i sammanhang härmed vore erforderliga. 

Detta ärem1e är HU ur:der handläggning i marinförvalt

ningen. 
Kasernen·ng. Ett vid flottans station i Carlskrona länge 

kändt och erkändt behof har uneler året bli±vit afhulpet. Man

skapets inkasernering har nämligen till följe af olämpliga ka

serner varit allt annat än tidsenlig. l\Ianskapets trefnacl 0ch 

behöriga vård har derför ej kunnat, s~tsom borclt, tillgodoses. 

Behofvet af en föränrlring h~iri blef trängande, då det nya 

värfvade manskapet gjorde sitt inträde å stationen. Sedan 

t len af förutvaramle garnisonskom rnenderi u gen i Carlskrona 

begagnade kasern blifvit den 1 :Maj 1890 ledig till begagnande 

ttf flottans trupper, lät stationsbefälhafvaren upprätta ett af 

fullständiga ritningar och kostnadsförslag åtföljdt förslag till 

förämlring;;arbeten och anorc1ningar, så VtLl i gamla matros

och b,Usmanslmsernen (kaserne11 N:o 2) som uti den i hörnet 

af Drottning- och Kyrkagatorna belägna kasernen N:o l, äfven

som till sammanbyggning af dessa kaserner, derför kostnaden 

beräknade;; tillhopa till 171 ,470 kronor. Genom Kongl. brefvet 

den 26 September lt)90 godkändes Jörsla.get, medel anvisades 

och arbetena skulle genast påbörjas. 
Vii'ifvade stammens wwändnin_q. <lenom nåd. generalorder 

<len 29 December 1880 och 21 Januari 189l har Kong l. ::.Vlaj:t 

befalt, att - enär flottans värfyade stam-manskap ej är af

seclt att an viimlas till polistjenst eller en del andra förut af 

Llertill kommenderade båtsmän bestridda sysslor, h vi lka icke 

ing~t i utoildningeu till krigstjenst, såsom polis- och nattva- . 

kartjenst, renhållning och andra släparbeten, så väl vid sta

tionerna och varfven, som vid deruneler lydande lägenheters 

och förråders tillsyn och vård - dessa och likartade göromål 

skola förrättas af båtsmän, så länge sådana finnes, samt i mån 

el ess as an tal blir härför otillräckligt, af annat derför anskaf

fadt manskap emot betalning af dertör anvisade medel; dock 

skall värfvade stammens manskap i likhet med fasta stam-
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mens deltaga i garuisoustjeust och sådana arbeten, som äro 

att hänföra till varfvens och sjöbefästningarnas med cleras in

ventariers underhåll och vård, äfvensom fartygs och båtars 
rustning och afrustning m. m. 

Förplägning. 

Slceppsbröd. Att erhålla ett godt skeppsbröd har länge 

varit ett öuskniug:;mål inom flottan. 1\int det s. k. "succarie"

bröclet, bakadt enligt 1847 års besigtningsreglemente af en

bart rågmjöl, hafva upprepade anmärkningar blifvit fram

stäida efter slutade expeditioner, de flesta rigtacle mot brödets 

föga njutbarhet, till följe af dess hårda stålrand. Från och 

med år 1887 har dock detta bröd vid Stockholms station va

rit mycket godt och äfven omtyckt af manskapet, derför att det 

Lakats af siktaclt hvete- och rågmjöl. Sedermera har marin

förvaltningen elen 14 1\iars 1890 föresh:ritvit, att skeppsbrödet 

skall utgöras af s. k. cakes, · bakadt. af finsiktadt h vete- och 

rågmjöl i förhållande af en del hvetemjöl på tre delar råg

mjöl samt Fonnallt i (yrkantiga L::al~or med omkring 9 cm. 

sidor och omkring 2 cm. tjocka. Detta nya bröd har senaste 

2:ne år ut<>pisats å fartyg, tillhörande Carlskrona station, mon 

har befunnits vara alldeles för h~\rdt för att uppfylla forclrin

gama på ett godt bröd. Till följe af svårigheten att få dy

likt bröd af god beskaffenhet till verkad t i Stockholm, har å 

dervarande stations fartyg fortfarande utspisats skeppsskor
por af siktadt hvete- och rågmjöl. 

Dessutom har, med anledning af marinförvaltningens fö- _ 

reskrift den 27 Januari innevarande år, nnder året på prof 

utspisat,; på båda stationernas fartyg spi~bröcl i fyrkantiga ka

kor af Reinholds ångbageribolags i S tocld1olm till verkning_ 

Om detta bröd:; beskaffenhet så>; om föda hafva omdömena ut

fallit ocleladt förd elaktiga och anmärkningar fram stälts blott 

i afseende å svårigheten af des~ stuf'uing. Priset. för detta 

bröcl är i Stocldwlm 35 öre pr ];g., ell er något. dyrare ~in de 
andra slagen af ske]'psbrö(l. 
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Prooirmtrtrtiklars uesl.x!fl'enltet. För att bereda en öuskvärcl 

likform ig het i de särskilda för valtningsmyndigheterna::; tillvä

gagå.encle i fråga om. anskaffningar aJ samma slag och för ~ttt 

bereda en afsevärd lättnad vid infordrande af a11bud och upp

rättande af kontrakt samt vinna trygghet att af alla speciela 

f 0 rdringar å vi:;sa slags leveransföramål intet blir i något fall 

förbigånget, så har förordnats i § 8 af K ongl. 1\Iaj:ts den to 
JHaj 1889 meddelade föreskrifter angående leveranser och ar

beten för statens behof, att . för särskilda slag af ofta före

kom mande leveranser skola vederböran,de centrala förvaltnings

myndigheter tid efter annan uppgöra allmänna bestämmelser 

angående de fordringar å vara eller arbete, som må finnas 

nödigt att föreskri f va till ledning och efterrättelse vid leve

ransens eller arbetets fullgörande. Med an ledning hära f an

befalcle Kong!. lVIaj:t elen 4 J uii 18'39 medicinalstyrelsen att, 

ofter det armeforvaltningen, marinfön·altningen och fångvårds

styrelsen le muats till fälle att yttra sig, meJdela allmänna be

stämmelser angående fordringarna å ofta förekommande för 

sta tens behof afseelda proviantartiklar, till ledning och efter

rti.ttelse vid levt>ransernas fullgörande och kontrollen cleröfver. 

Detta uppdrag har af medicinalstyrelsen nyligen blifvit full

gjorclt genom dess elen 16 si~tlidne September utfärdade kun

<rij relse (bihano· till Svensk födattninbcro;samling N:o 50) an-n . n ........ 

giLendt> beskaffenheten af femtioåtta olika slag af proviantar

tiklar. Såsom ett nödvändigt och mycket upplysande bihang 

Lill rlenna kungörel se har i dagarne utkommit i bokhandeln: 

"Våra vanligaste proviantartiklar::; be:;kaffeuhet jernte anvis

ningar för dAras bedömande till ledning för leverantörer och 

kontrollanter" af generaldirektör Aug. Almen ; pris l krona 
50 öre. 

Beklädnad. 
Försök nwcl impre!Jiteradt t!Jf!· U ppå fram~tälluiug af ma

rinför valtningen meclgaf Kong!. JYiaj:t den 24 Januari 1890 

att för närmare utrönande af lämpligheten att an vända im

pregneradt tyg i vissa af flottans manskaps beklädnadsper-
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sedlar ett mindre antal stortröjor, klädcsbyxor, ylleskjort01' 

och mössor finge till verkas af impregnerad t tyg och utlemnas 

dels till några af flottans på expedition utgående fartyg och dels 

till stationerna, för att pröfvas genom begagnande under 

tjenstgöring såväl ombord som i land. Denna pröfning egde 

rum under sommaren och en del af hösten sistlidet år och 
' 

ehuru försöken icke varit tillräckligt omfattande för att derpå 

h:unuat grundas ett fulhtäncligt bedörnande af det impregne

rade tygets beskaffenhet, ådagalades likväl att kläde blir ge

nom impregnering enligt den af Sveuska impregneringsaktie

bolaget i Stockholm använda metod i afsevärd grad Yatteu

tätt, utan att derige110m lida men i andra atseenden. Med 

anledning deraf hemstäide marinförvaltningen hos Kong!. 

Maj:t att försöken måtte få fortsättas i någon större utsträck

ning för att bedöma i hYad mån sålunda impregneradt tyg 

borde framdeles fa en vid::;träch:tare användning. Med bifall 

härtill förordnades genom Kongl. brefvet den 23 Januari in

nevarande år, att h varje man vid sjömanskårens fasta och 

värtvade stam skall Yicl nästskeende anskaffning och i den 

ordning, som gällande föreskrifter angående detta manskaps 

förseende med beklädnad i öhigt bestämma, förses med en 

stortröja, uti hvilken såväl kommissklädet som yllefodret är 

impregneradt enligt nämnda bolags metod och med en mössa 

af på enahanda- sätt impregneradt kläde. Inom utgången af 

år 189~ skall yttrande afgifvas huru pröfningen utfallit. Men 

som nyanskaffning af såväl stortröja som mössa sker för 1:a 

stället, hvilket skall förvaras å rustkammaren, så synes föga 

tid blifva öfrig att till elen utsatta terminen anställa rön me

dels plaggens begagnande. 

För att skilja impregnerade persedlar från andra, msys 

vid Stockholms station i fodret å de förra persedlame ett I 

af gult kläde. 
Kostnaden för impregneringen utgör enligt nämnda bo

lags taxa 55 öre pr gvaclrat-meter för kommiss- och möss

kläde s;:tmt 45 öre d:o för ratin (foder i stortröj an), hva'rige-
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uom en sto rtröjas anskaffningskosLnacl ökas med 1 kr. \JU öre 

ut:h ou mössas n1erl 13 öre. 
."!:a stäLLets be/,;lädnad. Som bestämmelsen i flottan::; regle

mente, att vid utlemnamle från förrådet af per:':ecllar för 2:a 

sLiillets beklädnad får, i brist af brukad persedel, användas 

per::;edel af billigare material, visat sig verka ofördelaktigt så 

vtil för manskapet som för kronan, så har Kong!. Maj:t elen 15 

l\laj innevarande år u pphäft denna bestäm m el se. 

För att Olllbord å fartygen unelerlätta kontrollen öfver 

de r ko:nmenderadt manskaps beklädnad har marinförvaltnin~ 

gen den 13 sistlidne Oktober förordnat att, förutom den stämp

ling, som göres å manskapets alla beklädnaclspersedlar, skall 

lt hvarje persedel, tillhörande 2:a stället, anbringas en "2" 

mod annan färg, än den öfriga stämplingen. 

.S!Jct modeLler. Uti sin underdåniga bBl:ättelse öfver år 1890 

fö rrätt-ad generalmönstring med flottans station i Stockholm 

tillhörande matros-, eldare- och hamltverkare- samt minör-· 

komr)anier, anmälde generalmönste-rherren behöfligheten af nya 

modeller för mösso r, stöflar och ylletröjor. Genom nådig ge

ueralorder den 6 Maj innevarande år faststäides nya modeller 

fö rde båda förstnämnda persedlame och genom en dylik den 

17 Juli ny modell · för möss kapell. De förut så vida och 

otympliga mösskull ame blefvo ersatta med högre, men mindre 

\'i1la kullar, hvars fason bibehålles genom ett i kanten insydt 

J-i ut och böjligt fiskben. Stöflarne hafva fått en t]·ockare sula . ' 
kragen är betydligt högre och vristen förseeld med "tnnga" i 

~tället för "krök". De- nya mösskapellen äro af tunn bom

nUssatin i stället för tjock bomulltKhä)l. 

Deremot godkändes ej generalmönsterherrens förslag att 

utby ta gällande moJell af. år 1888 för ylletröjor mot elen 

gamla af 187 4. Emellertid har under innevarande år företa

gits virl Stockholms station noggranna umlersölmingar och 

.iemförelser mellan dessa båda olika slags tröjor, hvarvid den 

ii lllre modellens öfverlägsenhet blifvit till fullo konstaterad. 

De olägenheter1 som man fnm1-it vidlåda y lletröjor af gällande 
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modell, jemförda med den äldre modellens, hafva funnits 
vara: 

att de äro tjocka och oviga samt hafva benägenhet att 

kafla upp sig på kroppen; 
att de äro för urringade, sakna krage vid halsen och lemna 

alltför stor del af rygg och bröst obetäck:a; 

att de till följe af sin textur draga lättare åt sig smuts 

och dam samt äro svårare att rengöra; 
att de lättare gå sönder och äro svårare att laga; 

att de ej äro så hållbara, enär sjutton ylletröjor befunnits 

1 slitning motsvara tretton af den äldre modellen; 
och att till föl je häraf, om äfven i inköp något billigare 

likväl ställa sig dyrare för manskapet. 
Värfvade stammens beklädnad. Den nya faktor, som till

förts flottans sjömanskår genom deu värfvade stammen, har 

nödvändiggjort åtskilliga nya bestämmeber. Så har genom 

Kongl. brefvet den 25 September 1891 förordnats, att detta 

manskaps beklädnad skall under permissionsticlen (4 år 7 må

nader) förvaras i kompaniets rustkammare i mönstringsgilclt 

skick och bestickad för hvarje man särskildt. Vid inlemnan

det till rustkammaren skola bekläcluadspersecllarne värderas 

af besigtningsförrättning och hvarje plagg förses med anteck

ning om detsamma åsatt värde. När karlen sedan afgår ur 

tjensteu, skall detta värde ingå i liqvid öfver hans bekläd

nadskonto mellan förrådet och honom. Då derför 1888 års 

värfvade kontingent vid Stockholms station permitterades den 

30 sistlidne September och en stor del af manskapets till 2:a 

stället höranlle beklädnad befans i ett allt annat iin mönstrings

gildt skick, så blefvo de kasserade och ersatta med andra från 

förrådet. 

Sjukskötsel. 

Fiistninr;en f{nn,q:;lwlmen. Som alltsedan medlet af är 1888, 

då fästningsartilleristkompanierna förlades å sjöbefi:tstniugen 

Kungsholmen, den ständiga personalen derstädes blifvit be· 
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tyc1ligt ökad och svårighet visat sig att på ett tillfrecbstäl

lande sät.t frän Carlskrona station anordna sjukvården och 

de för manskapet reglementerade undervisningskurserna a 
fästninp:en, så har genom Kongl. brefvet den 12 December 

1890 blifvit förordnadt, att från och med den l Maj till och 

med den 30 September hvarje år skall eu extra läkare anstäl

las å fästning~u för den tid, hvarunder särskild läkare icke 

är llerstädes för beväringsöfningarna tjenstgörancle. 

Arsberättelse i artilleri. 
Al' K•JlllllH'IHii'q·J\aptunon, l'rih.crrl' E. Barnukoll' , J'urollragcn i 

Kungl. Örlugsm<lllll<L';iillskapct i November JSDI. 

(Forts. fr. sid. 406 niistföreg. årgiing.) 

Om vi i vår flotta med glädje måste helsa, såsom en vär- Kann11rr. 

derik tillökning i vårt artilleri förenämnda under året till-

komna li')-cm. kanoner l\f/89 och 57-mrn. snabbskjutande ka-

non ))·C·89, äfven som att ett godt framsteg i den rätta rigt-

uingen blifvit gjordt genom förenämnda skj utförsök med 

röksvagt krut för kanoner af liten kaliber, h vilket, äfven om 

det ej ledt till anLagande af röksvagt krut för dessa pjeser, 

likväl ådagalagt att dylikt krut kan inom landet tillverkas, 

så få vi på samma gång komma ihåg, att med den snabba 

fart allt ting, och ej minst artilleriet, nu för tiden utvecklar 

sig, något stillastående härvid ej eger rnm. 

Våra kanoner af M>76 . . hade en längd af 20 kaliber; de 

af M/81 - 26; af .lYI.'83 - 28; och nu tycka vi med skäl 

att 25-cm. kanonen ))'[,'85 och 15-cm. kanonen Mj 89, med af

~eende å längden, som är 34 kaliber, borde tillhöra allra nya

ste slaget. 
Men gå vi utomlands, så finna vi att eu kanonlängd af 

45 1\aliber uumera börjar blifva allmän, äfven för kanoner af 
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o;tor kaliber. Denna tillöknieg i längden har tillkommiL för 

att kunna bättre tillgodogöra tlet långsamma krutet, och i ·all 

synnerhet det röksvaga~ h vilket börjat i u föras icke blott för 

de snabb::;kjutande kanonerna, utan äfven för mycket svåra 

pjeser, såsom exempelvis för en i Frankrike tillverkad 32-cm. 

kanon af 66 tons vigt. Denna kanon utskjnter sin 45l kg. 

tunga pansarprojektil med en laddning a f 135 kg. röksvagt 

krut, och förrn år vid rnynningeu genomslå 114 cm. smidt jeru, 

motsvarande, derest projektilen är af fullgodt stål, en genom
trängning af v. ]J. 78 cm. goclt stål. 

Till följd af att, å ena sidan fartygen ej kunna föra pan

sar af obegrän;;;ad tjockl ek, och i\. andra '~idan kanonernas pansar

verkan med förökad längd och långsamt brinnande kru t har 

kunnat höjas i betydlig grad, hvartill kommer att projek

tilmaterialet så förbättrats, att projektilens hela effekt kan 

Lagas i anspråk för pansargenomträngning, lw.r man på senare 

tiden ej så mycket sträfvat efter att skaffa kanoner med utom
ordentligt stor kaliber, utan i stället nöjt sig med mellan-lm

librar, och endast å de stora slagskeppen haft ett par pjeser 

med stor kaliber. Förutsägelsen att 11 O-tons kanonerna snart 

skulle få ännu tyngre kamrater , har hittills ej besamiat sig, 
snarare tvärtom. 

I England, det land, som kanske näst Italien, vurmade 

mest för grofva pjeser, har ett omslag i opinionen, till förmän 

för de mindre tunga, egt rum, Lletta hufvudsakligast förOJ·sa

kaclt af misslyckade skjutningar med 110-tons kanonem a för 

pansarskeppen Victoria, Benbo w och Sans- Pa reil. 

Först talades om att. 110-tons h:anoneq1a borde utbytas 

mot 67-tons (34,4 cm. ), och nu senast börja röst!:'l' höjas för 

att stanna vid 32-tons (32,a cm) kanonen för pansarskeppen, 

såsom varande fnllt tillräcklig att bräcka det -pansar, so m 
kan ifrågakomma. 

Som bevis på liurn stor pansan-erkan verkligen kan er
hällas med en kanon af metlan-kaliber, oh vars längd är till

räcklig för att kunna tillgodogöra ett långsamt krut
1 

och d~, 
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l'rojektilmaLerialet är af god beskaff~n~et, må nämnas. en 

skjutning, som utfördes vid Creusot s1sthdn: Oktober manatt 

med en derstädes tillverkad 15-cm . snabbskJutande kanon af 

45 kalibers längd mot en 367 mm. tjock stålplåt, af det slag, 

som numera an \'ändes till skeppspansar. 
Laddningen var rökfritt krut. Projektilen, 46 kg. af 

kromstål, tillverkad af Holtzer , genombröt med en anslags

bastighet af 800 meter fullständigt plåten. Med an:lra ord, 

en 15-cm. kanon genomslog en pansarplåt at Schnelcler-me

tall, som var 74 mm. tjockare än Sveas tornpans~r , och 12 

mm. tjockare än de engelska pansarskeppens af annrals-klas

sen tornpansar. Projektilen förblef hel, och i plåten för

märktes ingen spricka, hvilket allt talar godt för såväl kano

nens konstruktion och krutet., som projektil- och plåtma te

rialet. 
Kännetecknande på huru 11\ngt man i framtiden kanske 

kanuner att utsträcka kanonernas porte förtjenar att omnäm

nas att sistlidne Oktober månad profsköts i Frankrike en 

fältlm non, h vars projektilhastighet uppgick till l ,025 metei'. 

Men om man vid konstruktionen af senaste årets kanoner 

i allmänhet hållit sig till mellan-kalibrarna, 12- och 15-cm ., 

så har man deremot sökt att höja dessas skjuthastighet &å 

mycket som möjligt. . . 
För ett fåtal år se<lan hade de utländska mannerna lCke 

svårare snabbskjutande artilleri än vi hafva i år, näml~gen 

38- 47- och 57-mm. kanoner, men uneler de senare, och l all 
) o o 

svnnerhet det sistförflutna året, hafva stora framsteg gJorts l 

s;rfte att öka elen snabbskjutande kanonens kalibe~ .. Nästan 

h varje häl te af militära tidskrifter inom det artille_nstl.ska om

rådet, som utkommit uneler detta år , har innehålht nagon be

skrifning å snabbskjutande kanoner af större kaliber, eller re

rlogörelse för skjutförsök med desamma, till följd hv~raf ~et 
är omöj ligt att lerona en beskritning öfver alla de föroättnn-

gar eller försöl' som i detta afseende blifvit under det för-, ) 

fl utua året utförda i andra länder. 

S!lauuc/rl:; 
kalloncr. 
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Dess bättre är detta, för att få ett begrepp ouJ de. olika 
snabbskjutande kanonerna, icke behöfligt, ty med några mo
difikationer, beroende af kalibern, äfvensom några oli'kheter 
uti bakladdningsmekanismens konstruktion, kunna de alla in
nefattas uneler nedanstående allmänna definitioner. 

De fabrikanter, som utomlands f. n. tillverka nyssnämnda 
materiel äro Sir vV. G. Armstrong, Mitchell & C:.o, Ebwick 
works, Newcastle upon Tyne, 

La Societe anonyme des Forges et Chantiers de la l\1e-
ditenanee, · 

La Societe anonyme des anciens des etablissements Hotch-
kiss et C:ie, 

Herr Friedrich Krupp i Essen och 
1\Iaxim-N ordenfel t, Guns and ammunition C:o i London. 
Kanonen har i allmänhet en län gd af '10 till 45 kaliber, 

dess laddning är innesluten i en metallhylsa, i hvilken oftast 
ätYen projektilen är insatt. Detl a sen<tre är förhållandet mell 
12-cm. och lägre kalibrar, under det. att vid 16-cm. kanon, 
tillföljd af enhetspatronens större vigt, projektil och· patron
hylsa vanligast äro hvar för sig. Kanonen har icke n ~trron " • ' b 
särskild tätinrättniug, emedan metallhyban, genom dess ut-
vidgning vid skottlos;ningen, fullständigt hindrar gasntström
ningen bakåt. Projektilerna. äro i allmänhet af 4 slag, näm
ligelL vanlig spränggranat af tackjern, stålgranat, gr;matkar
tesch och skrå. 

Oha finnes för en och samma kaliber projektiler af två 
olika modeller, en lätt och en tung. l\ied de nya' krutsor
tema erhållas i allmänhet 600 till 650 meters utgångshastig
het med den tunga och 700 till 750 u~eter med elen lätta pro
jektilen. 

Baklaclclningsmekanismen, h1·ilken är sluuf eiler kil, don 
senare horisontal eller vertikai, är så konstruerad, att llen 
befordrar snabba rörelser vid stäugandet eller öripnal1Llet. Vid 
somliga pjeser sker baklacldningsmekanismenl3 öppnande auto
matiskt vid pjesens återgång i skjutställning. 
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Skottets affyrning ·åstadkommes medels mekanisk eller 
elektrisk anordning, och vid somliga l~anoner sker elen auto
matiskt, så s u art uaklaclclningsmekan ismen blifvit sluten. 

Kanonen är alltid upplagd i ett midtelpivot-lavettage, 
samt har kort rekyl med automatisk återgång. Somliga ka
noner rekylera jemte sina lavettage, andra ensamt; i senare 
fallet glider pjesen l1!1cler rekylen uti en rekylmantel, hvilken 
bäres af la vet taget. 

Kanonens höjd- och sirlorigtning kan verkställas af samma 
person, som affyrar skott J t. 

E ldhastigheten är i medeltal fem gånger större, än med 
yanliga kanoner af mo~svarande kaliber. Den är omkring 12 
skott i minnten med 10-cm., 10 merl 12-cm. och 6 skott mecl 
lö-cm. snabbskjutande kanonen. 

Skydclsskä.rmen, af stål, är fäst till lavetten och rörlig 
med denna. Slutlir;en kan, såsom en sammanfattning af de 
snabbskjutande kanonernas af stor kaliber egenskaper, anföras 
följande : de ega si.or ballistisk förmåga; kunna använda me
tall patroner, ha f va mycket begränsad rekyl och automatisk 
;\tcrgång till sl;jutställning; samt medgifva sigtliniens hållande 
ptt ett rörligt mål utan svarighet. 

Detta är i allmänna drag beskrifningen å de under sena
ste tiden tillverk:tde snabbskjutande kanonerna. Att ingå p.:1. 
on u är mare recl(Jgörelse för h var och en af de olika mo
dellerna med deras olika kalibrar torde blifva alltför omfat
tande fö r att kmma inrymmas inom en årsredogörelse. 

Vare det tillräckligt att påpeka att h varje utländsk ma
rin s0ker att sätta så många snabbskjutande kanoner af större 
kalibor som möjligt på sina fartyg, och häruti intager Eng
bnll,.,, erh:äudt äfven i Frankrike, första. rummet. 

Enligt engelskrt s.iöministerns embetsberättelse 'Vid afgif
Ymule af budgeten tör 1891-92 hade engelska flottan under 
lr-)~lO, fiimtorn andra pje~er, erhållit föl.iande snabbskjutande 
knPoner af gröfre kaliber: 2 st. 16,2-cm. (6") och 134 st. 12-
cro. (4" ,7) kanouer. 
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Allt sedan smidesjernpansar fick lemna rum för _skepps
pansar af annan metall, har under de senare åren med vex
lande framgång pågått en fredlig täflingskamp emell(?n com
pound- och stålpansar, detta senare från flera fabrikanter. 
Slutligen har dock det af Herrar Schneider & O:o vid Oren
sot till verkade stålet, ä f ven kallad t Schneider-metall, behållit 

segern. 
På allra si:ota tiden har emellertid stålet från Orensot fått 

en medtäflare, som ryckt lagern ntaf dess hand, och denna 
me<ltäflare, som sett dagen vid samma fabrik, är uickel-stål . 

Oafsedt att nickel-stål och Schneider-metall hafva samma 
egare, och sålunda icke kunna befaras vilja komma i 11Var
an<lras väg, så torde, på grund af den ::;tora kostnaden, som 
är förenad med tillverkningen af det förra, Schneider-metall, 
åtminstone under den närmaste framtiden, fortfarande kom ma 
att intaga första rummet bland material för groft skepps-

pansar. 
I September månad år 1890 profskötas vid Annapolis i 

Norra Amerika inför en kommitte af officerare, tillhörande 
Förenta staternas flotta, trenne pansarplåtar, hvilka represen
terade ofvannämnda 3 slag af skeppspansar, nämligen stål-, 

compound- och nickel-stål-pansar. 
Stål- och nickel-stål-plåtarue voro från Hrr Schpeider & 

O:o i Orensot och campaundplåten från Oammell & O:o i Shef
field. Stålplåten hade 0,4o proc. och compoundplåtens stålyta 
0,10 proc. kol; nickeh:;tålet höll 3 1

; ~ - 3 1
/ 2 proc. nickel. H var

dera plåten mätte 244X l83 cm , samt hade en medeltjocklek 
af 26,7 cm. De voro fästade till 9l,4 cm. tjock backning af trä. 

De trenne plåtarne profskötas hvarclera först med fyra 
skott ur en 15-cm., 3i"i kaliber lång, kanon, hvarvid pro,iekti
lerna, Holtzer-pansargranater af stål, 45,4 kg. vigt, träflade 
de resp. plåtarne med en hastighet 632 meter uti hvart och 
ett af plåtens fyra hörn, 61 cm. från närmaste hori;,;ontal- och 

vertikalkan t. 
Derefter beskötos samma plåtar hvardera med ett skott 
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ur en 20,3-cm. kanon: Pansargranaten af "Firth"-stål, 95,3 
kg. vigt, träffade midt i plåten med en hastighet af 564 
meter. 

Enligt den af ofvannärnnda kommitte öfver profskjutnin
gen afgifna rapport erhölls dervid följande resultat. 

Oompoundplåten genomslogs af alla fem projektilema, 
och <less stålyta blef fullständigt förstörd. Två af projekti
lerna gin go helt och hållet igenom . såväl plåt som backning. 

Båda Orensot-plåtarna höllo ute alla projektilerna; plfiten 
af enbart stål visa<le något större motstånd än nickel-stål
plåten, men den föna erhöll vid beskjutningen med 20,3-cm .. 
pansargranaten flera sprickor, under det att den senare uer
vid förblet' sprickfri. 

Med af,;eende fi ifr~tgavarande pansarplåtars inbördes värde 
s;Hter kommitteen desamma, på grnnd af dessa resultat, i föl
.iaude ordning: l:o) nickel-stål; 2:o) enbart stål och 3:o) com
pound. 

Senare på hösten samma år utfördes i Ryssland en ny 
.iemförelseskjutning emellan pansarplåt af stål från Oreusot, 
samt compound-plåt från Shef:fl.eld, äfvensom en stålplåt af 
Vickers tillverkning, hvarvid den förstnämnda ånyo afgick 
med segern. 

Dessa skjutningar Lyckas haft ett atgörande inflytande 
på Orensot-stål-pansarets an vändning i nyssnämnda tvenne 
hinder, ty, oah:tadt ryska regeringen sedan flora år sjelf låtit 
i u om Ryssland tillverka compnnnd-pansar efter Oam mells me
tod, så har under senaste åreL Orensot-verken erhållit en gan
ska stor beställning skeppspausar för detta lands flotta; och 
i N ord-Amerika till verkas numera vid Bethlei1ems stål verk, 
nn<1er öfverinseende aJ ingeniörer från Oreusot, stålpansar ef
ter Oreusot-metoden. 

En pansarplåt af stål, till verkad vid detta verk, efter nyss
nilmnda metod, profsköts i början af innevarande år på sam
ma plat::;, fästad till samma backning, med samma kanon och 
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liknande projektiler, som ofvannämnda trenne stål-, __ nipkel

stål och compound-plåtar. 
Plåten mätte 183X 137 cm., samt var 29,2 cm. tjock. 

Projektilens anslagshastighet var i l: a skottet 619 meter 

och i 2:a och 3:e skotten 629 meter. 
Projektilen genomslog icke plåten i l:a och 2:a skottet, 

men i 3:e skottet gick den så långt in, att dess spets nätt 

och jemt trängde igenom densamma. 
Om man undantager Tyskland, soni. af lätt begripliga 

skäl ogerna vill köpa sin pansarplåt i Frankrike, samt Eng

land, hvilket land må~:;te söka uppehålla sin egen stora stål

industri, så gå numera de flesta na~ioner till Orensot för be

ställning af groft skeppspansar, och detta med all rätt, på 

grund af den utmärkta beskaffenhet det derstädes tillverkade 

stålpansaret numera har: i jemförelse med pansarplåtar från 

andra fabriker. 
Emellertid har denna erkändt stora öfverlägsenhet hos 

stålplåt från Orensot först tillkommit under loppet af de se

uare åren, ty vid tiden, då Sveas pausarplat skulle beställas, 

voro meningarna beträffande compound- och Orensot-stålpan

sarets inbördes företräde så delade, att endast det senares 

lägre pris afgjorde valet till förmån för detta. 

I betraktande af hvad ofvan blifvit anfördt, hafva vi nn 

skäl att vara belåtna, att icke allenast valet af pansarmate

rialet för Svea utföll som det gjorde, utan ock att såväl GiJta, 

som det nu under till verkning varande pansaret för 'l'lwle, är 

af stål från Oreusot-verken. ~ 
Uneler loppet af innevarande år hafva vid sistnämnda 

verk utförts ytterliga1·e profskjut.niugar mot Llerstädes 't i Il ver

kade pansarplåtar, af hvilka ett par förtjena aLt omnäm~tas, 

emedan de visa, att detta stål fortfarande håller hvad det 

lofvade vid nyssnämnda profskjutning vid Annapolis. 

Den 21 sistlidne lVIaj besköts en ~60 mm. tjock pansar

plåt, fäst till 90J mm. backning med en lo-cm., 45 kg., krom 

stålprojektil af Holtzers tillverkning. Projektilen, som hade 
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en anslagshastighet af 625 meter, inträngde 301 mm., således 

med sin spets 51 mm. i backningen, samt stannade qvar i 

plåten, synbart utan minsta formförändring eller spricka. Plå

ten hade icke erhållit spår till spricka. 

Sistlidne Augusti besköts en 231 mm. tjock stålplåt, fäst 

t ill nyssnämnda backning, med samma slags projektil och 585 

meters anslagshastighet. Projektibpetsen gick nätt och jemt 

igenom plåten, således inträngning = 231 mm. Projektilen 

var efter skottet fullkomligt hel, och plåten utan tecken till 

spricka. 
Samma månad proft::köts en 230 mm. tjock stålplåt, fäst 

ti ll backning, med 3 st. dylika projektiler och medelanslags

hastighet af 584 meter. Inträngningen blef resp. 282, 28l och 

27R mm. Projektilen genomslog ej plåten, utan åstadkom en

dast pft dess baksida 3:ne släta upphöjningar, hvaraf endast 

en var spräckt i midten. För öfrigt hade plåten inga märk

bara sprickor. 
Slutligen profskötos sistlidne månad vid nämnda verk för 

flot tans räkning tvenne stålplåtar af 35 mm. tjocklek, uttagna 

från en beställning skyddsskärmar för 27 -cm. och 24-Cln. la

vet tage å Kungsholms fästning. 
H vardera profplåten, som var en meter i (yrkan t, sam t 

ntan backning fäst till en lodrät träram, besköt,.. med 4 st. 

oladdade 47-mm. stålgranater af 1149 kg. vigt, hvilka, med 

380 meters anslagshastighet, träffade plåten i hvart och ett 

af dess {yra hörn v. p. 30 cm. från närmaste vertikal- ocb 

horisontalkan t. 
Alla åtta projektilerna genomträngde plåten med vid pass 

halfva deras ogivala del, men slungades derpå tillbaka, och 

nedföllo omkring 20 till 30 meter framför taflan. 

Ehuru plåtarna enligt kontraktet ej behötde vara star

kare, än att de, vid beskjutning på nyssnämnda sätt, ej skulle 

spricka eller genomsläppa projektilen, och sålunda blefvo an

tagna, besköts den andra plåten derefter med ytterligare två 

Projektiler af samma slag, men högre anslagshastighet, näm_ 
:-l 
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ligen 410 och ·120 meter. Med 410 meter inträ11gde .JJi·ojekti

len något längre i plåten än vid profskotten, men kastade_s 

derefter tillbaka och nedföll hel framför taflan. Med 420 me

ter deremot fastnade projektilen i plåten, ogi valen, som bröts 

af, kastades in i bakomliggande blindering. 

Den 23 December 1889 faststäide Kongl. Maj:t ny gevärs

modell, 1867-89 års gevär, för svenska armeen och anbefalde 

genom nådig generalorder den 8 Februari 1890 att samma 

modell skulle tjena till efterrättelse f i.ir flottani:i gevär med 

dertill hörande bajonett. 
lVIed anledning häraf anbefalde Kongl. marinförvaltningen 

att 300 st. gevär 1'11:/67 skulle afsändas från flottans station i 

Carlskrona till Carl Gustafsstads gevärsfaktori för ändring 

till ofvannämnda modell. 
Efter undergången förändring återkomma dessa 300 gevär 

till stationen sistlidne Juni månad. 

Det tillhör icke denna årsredogörelse att beskrifva gån

gen af de försök, som slutligen ledde till antagandet af 1867 

-89 års gevär, hvilket är enkelladdare; jag vill endast påpeka 

att hufvndsakligaste skälet härför torde hafva varit, att, till 

så ringa kostnad som möjligt, erhålla ett gevär, som, bättre 

än M/67, motsvarar tidens kraf på välskjutning, h vilket då

Yarande skjutkommission ansåg kunna vinnas genom föränd

ring af 1867 års gevär till 8-mm. gevär, efter major Rubins 

system med bibehållande af det äldre gevärets låsmekanism. 
. ' ~ 

Ehuru alla utländska makter numera förse sin arme och 

flotta med repetergevär, ansåg likväl ofvannämnda skjutkom

mission att enkelladdaren vore att föredraga, dels emedan det , 
visat sig, alt, då en snabbeld utsträckes till några minuter, 

en öfvad skytt med en god enkelladdare hinner afgifva sam

ma antal skott, som med ett repetergevär, och äfven om snabb

elden med sistnämnda slag af gevär skulle vara öfverlägsen 

densamma med enkelladclaren, så sknlle den förra ej kunna 

upprepas mer än högst 3 gånger, e11är soldaten ej kau ntru-

--
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stas med ett större antal magasin, på grund af dessas stora 

Yigt, dels ock emedan trupp, försedd med repetergevär, kan 

befaras afskjuta hela sitt ammunitionsförråLl före det afgö

rande ögonblicket, samt slutligen derföre att repetergevärets 

mekauism, mera än enkelladdarens, är utsatt för att. förorenas 

af damm m. m. 

Utan att vilja underkänna eller kritisera ofvan anförda 

skäl för enkelladdarens företräde framför repetergeväret, så

som beväpning för landtrupper, så. torde meclgifvas
1 

att dessa 

:;kä l till största tlelen icke äro giltiga för ett gevär afsedt för 

sjö bruk. 

Enär vår flottas stridsfartyg antagligen ericlast undan

tagsvis komma att sända från sig landstigningstrupp, så blif

ver det för sjöbruk afsedela gevärets användning hufvudsak

ligen å min- och patrullbåtar, eller ombord å fartyget mot 

fientliga dylika båtar, samt för att denned söka plocka bort 

kanonbetjening och skyttar å ett nära liggande fientligt 

fartyg. 

Vid dessa tillfällen: med undantag af då afsigten är att 

plocka bort fiendens kanonbetjening och skyttar, h varvid pre

cisionsskjutning faller af sig sjelf, gäller det att inom mycket 

kort tid, en eller ett par minuter, skjuta så många skott som 

möj ligt, hvarvid afseende ej behöfver fästas vid, hvarken till

räcklig ammunitionstillgång, eller för stor vigt af många 

magasin, enär den förra, för så kort tid och så få skyttar, 

kan i det närmaste anses obeO"ränsad, och rlen senare eJ· be-
o . 

höfver besvära skytten, som kan slippa bära hela sitt förråd 

af patroner, eller åtminstone ej behöfver marschera med det

samma. 

Att ombord å fartyget gevärets mekanism ej är utsatt för 

sådan förorening, som infanteriets under långa marscher på 

tlam miga vägar, är så tydligt att det endast behöfver antydas. 

På grund häraf anser jag att, frånsedt den ekonomiska 

sidan, det för flottan hade varit förmånligare, "om det nya 
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geväret varit apteradt för magasin, så att det kunnat t.ienst
göra vare sig som enkelladdare eller repetergevär. . 

Emellertid, i betraktande af de små anslag, som årligen 
beviljas för flottans beväpning, och till följd häraf den långa 
tid det skulle åtgått innan flottan i detta afseende erhållit 
tidsenlig beväpning, kunna vi ej annat än vara belåtna med 
att för en jemförelsevis ringa kostnad, vid pass 17 kronor, få 
1867 års gevär utbytt mot ett så god t gevär, som 1867-89 
års modell, äfven om detta ej uppfyller alla, pa ett för sjö

bruk afsedt tidsenligt gevär, stä~da fordringar. 
En kort beskrifning öfver likheter och olikheter emellan 

det äldre geväret och ändringsmodellen, samt deras ammuni

tion torde här vara på sin plats. 
Till 1867-89 års gevär hafva amändts följande delar af 

1867 års gevär: 
bakstock en; 
låsmekanismen, med unelantag af slutstycket, ti'indstiftel och 

utdragaren; 
rembyglarna och 
bajonetten, den lyrkantiga, sedan densamma blifvit försedd 

med en efter den nya pipan lämpad hylsa, samt ett bajonett-

lås af ny konstruktion. 
Följande delar af 1867-89 års go v är äro alldeles nya 

eller ändrade: 
pipan med sigte och korn; 
slutstycket med tändst'ift och tändstijtsregnlat01·; 

utdra,garen; 

Jramstocken; 
gevärsbanden och 
läskstången. 
Beträffande de delar af 1867-89 års gevär, som äro ny-

gjorda eller förändrade märkes: 
Pipan, har en längd af 840 mm, dess kaliber är 8 mm., 

reffiornas djup O,H mm. och reffelstigningen är ett; hvarf på 

28,s cm. 
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.Si,gtet är ett klaffsigte med skjutbar löpare och trappor 
för 300 --600 meter, samt klaffen gmclerad för 700-1 600 
meter. För afstånd från 1,700-2,500 meter sigtas öfvm·' ett 
å mell~nbandets . högra sida fäst korn samt sigtskåra å löpa
rens hogra utskjutande del; graderingen för sistnämnda af
stånd är uppstucken å klaffens undersida. 

stutstycket är försedt med en längre gren, tändstift för 
centralantändning, samt tänclstiftsregulator, hvilken senare vid 
slutstyckets uppfällande, drager tändstiftet tillbaka så att det 
vid mekanismens slutande ej kan råka slaghatten. ' 
. Utclm,grwen å det nya geväret är af kraftigare konstruk-

twn än å det äldre. 
. Jimmstocken är baktill på ömse sidor förseeld mecltm>kölp

umg för venstra hanelens fingrar. 
1867-89 års gevär väger utan bajonett vid IJass O ~6 kg 

mindre än 1867 års gevär. ' 
Projektilen till det nya geväret utgöres af en blykärna 

o~1gifven af en tunn stålrriantel med en sammanlagd vigt af 
1D,5 gram. Projektilens längd är 3l,o mm. och dess diameter 
8,10 mm. De första patronerna flottan fick till 1867--89 års 
gevär voro laddade med komprimeradt svartkrut. Hela viO'-

"' 
ten af denna patron var 33 gram, hvaraf krutets 4,1 gram. 
Dessa patroner hafva sedermera blifvit utbytta mot andra i 
h vilka laddningen utgöres af 3,o gram apyrit. 

Med 1867 års gevär och dertill hörande ammunition er
hölls 398 meters utgångshastighet och 80 mm. inträngning i 
en på 300 meters afstånd uppstäld. furuplanka.. 

Med 1867-89 års gevär, samt ofvannämnda svartkrutpa
troner, erhölls vid skjutning å härvarande skjutbana 509 me
ters utgång::;hastighet och 410 mm. inträngning i en på nyss
näm nda afstånd uppstälcl furubalk. 

Här nedan meddelas en tabell, upptagande några uppgif
ter om såväl vårt, som andra nationers, nyaste gevär, h vara f 
fra mgår att vårt, med undantag af den omständigheten att 
detsamma endast kan användas som enkelladdare, i andra af-
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seenden ej står efter de fl e::: ta utländska gevär, h v il~ as au~lmff

ning kräft betydligt större summor än ändringen af 18))7_ år::; · 

gevär. 
På senaste tiden ha f va i flera af våra dagliga tidningar 

funnits införda klagomål mot det nya gevärets hållfasthet, 

föranledda af olyckshändelser, som inträffat vid Kongl. Andra 

lifgardets skjutöfningar med detta gevär. 

Sedan rapport om dessa händelser inkommit till chefen 

för Kongl. landtförsvarsdepartementet, anmodade denne gene

ralfälttygmästaren att deröfver inkomma med yttrande. 

Af detta yttrande, som inlemnacles till bemälde clep~rte

mentschef den 31 sistlidne Oktober framgår hnfvudsakligen 

följande : 
Under ;;l\jutning med 1867-R9 års gevär har vid tre olika 

tillfällen geväret;.; slutstycke sprungit sönder vid skottloss

mngen. 
Vid verkstäld undersökning efter det första af dessa 

tillfällen befans missödet hafva berott på en i sjelfva slutstyc

ket befintlig bräcka, af hvilken anledning de gevär af denna 

modell, som blifvit utlemnade till tjenstebruk, men ännu icke 

användts till skjutning, profskötos, för utrönande af mekanis

mens hållbarhet med tre skott hvardera. Det antogs att de 
' slutstycken, som bestått detta prof, skulle utan fara kunna 

användas under vidare skjutning, hvilket antagande emeller

tid visade sig oriktigt, enär vid tvenne senare tillfällen ytter

ligare några slutstycken söndrades. Vid besigtning af de åter

funna bitarna visade det sig, att sprängning ett par gånger 

egt rum, utan att befintligheten af härdbräcka kunde kon

stateras. 
Men då brottets textur gaf anledning förmoda att det till 

slutstycket använda materialet uneler bearbetningen undeq~ått 

vissa för dess styrka ogynsamma förändringar, be;;löts att vid 

gevärsfaktoriet vidtaga sådana ändringar i tillverkningsmeto

den1 hvarigenom. ökad si;i.kerhet kunde yinnas för erh\'l.Ha~qe 
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af mera motståndskraftiga och sinsemellan mera likartade slut
stycken. 

Enligt meddelande lärer denna ändring bestå deruti att 

sl utstyckena, som förut varit vattenhärdade, hädanefter kom
ma att oljehärclas. 

Vidare framgår af ifrågavarande yttrande: 

I likhet med de österrikiska Manulicher och flera utläml

ska gevär, vid hvilka röksvagt krut användes, är 1867- 89 

års gevär ursprungligen afsedt för användande af svartkrut, 

och de försök, som föregått gevärets antagande, hafva samt

liga utförts med elylikt krut. Denna sistnämnda omständia

het, i förening med inträffade olyckstillbud, har hos en ocl1 

annan gif\·it anledning till farhåga att gastrycken i vårt nya 

gevär s lm! Je vid an vändning af röksvagt krut vara så höga, 

att R emington-mekanismen ej mot desamma besitter erforder
lig motståndskraft. 

Att detta emellertid icke är Jhändelsen framgår del,s af 

de skjutförsök, som med gevär, försedda med Remington-me-

. kanism, blifvit utförda vid Rosersberg och Marieberg under 

åren 1878 och 188ö, dels ock af seelermera verkstäida skjut

ningar med röksvagt krut, hvarvid gastrycken ej varit så höga, 
som vid nyssnämnda skjutförsölc 

Uneler des:;;a försök t:kötos med ett och samma gevär 2,400 

skott, hvarvid medeltrycket uppgick till 3,800 och maximi

trycket till 4,000 atmosferer, och detta oaktadt kunde efter 

skjutningens slut ingen anmärkning göras mot mekanismen. 

Ett annat af dessa gevär underkastades mycket ansträngande 

sprängningsförsök, hvarvicl slutligen, sedan 11 kulor blifvit 

inpres::;ade i loppet nära mynningen, bakom dessa infördes 2 

laddningar sågspånskrut och eu vanlig laddning svartkrut och 

affyracles. Pipan sprängdes, men mekanismen förblef fullkom
ligt oskadad. 

Det under innevarande års skjutningar först använda rök

svaga krutet, apyrit N:o 12, gaf vid leveransen ett högre me

qeltryck1 än 21500 atnwsferer, oc4 det hö~st~ af qe vicl till-
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sammans 49 skott uppmätta gastrycken utgjorde. 2,670 atmo
sferer. Med dessa patroner erhölls en ut.gångshastighet, som 
uppgick till elen som utomlands erhålles med röksvagt ·krut, 
uäml. 620 meter. Denna apyrit blef emellertid, på grund 
deraf att den smutsade geväret, utbytt mot ett lämpligare slag 
af apyrit, hvilket gaf vid leveransen högst 2,320 atmosferers 

gast ryck. 
Under loppet af sistlidne och innevarande månad (N ovem-

ber 1891) har vid ammunitionsfabriken å Marieberg profskjut
niner eat rum med N o belkrut (= Ballistit), och de hittills er-

b b 

hållna resultaten äro lofvande, ty 609 meters utgångshastighet 
erhölls med ett maximitryck af l ,910 atmosferer-; eller vid 
pass 300 atmosferer lägre, än det som erhölls med gevärets 
ursprungliga svartkrutpatroner, hvarmed utgångshastigheten 

endast var v. p. 510 meter. 
Generalfälttygmästaren slutar sitt yttrande med följande 

slutledning: "Det nu anförda synes mig gifva stöd för föl

jande slutsatser: 
att de tryck, som under årets skjutningar med 1867-89 

års gevär och röksvagt krut förekommit, icke varit för höga 

för Remington-mekanismen: 
att, då icke desto mindre slutstyckssprängningar nu in

träffat, detta berott på en felaktig till verkningsmetod för slut

styckena; 
att., då antalet söndrade slutstycken lyckligtvis utgör en 

ytterst ringa procent af det först till verkade partiet!. och, då 
man seelan kommit till en till verknings metod, som visat sig 
medföra gf!,rantier för slutstyckenas hållbarhet och sinsemellan 
likartade beskaffenhet, grundade förhoppningar kurrna hysas, 
att ur 1867-89 års gevär skall, utan risk af slutstyckets spräng
ning, kunna uttap;as en ballistisk effekt, som icke nämnvärdt 
unelerstiger elen vid de utländska gevären vaaligen före t orn

mapde," 
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~~=-==~~=- ======~=-~=~~~~~ 
1 

Gevärets 1

1
1 Laddningens Il Projektilens] 

1867- 89 års 

N. Amerikas F. Stat. 
Belgien 

Danmark 
England 

Italien 

Norge 
Ryssland 
Schweitz 

.Tyskland 
Os terrike 

> l 

l
! Il 
,l j: s-

p 

O"~. laddnings-
~. a~ sätt 

j, ~ . il .-
0~ slag a-::· 

p 
CD 
et
et-

mm. kg. 

S,oo 4,oo 
> >> 

7.G2 ex. 
7:65 3,90 
S,oo 4;25 
7,70 4,10 

)) » 

10,40 3.00 
6,50 » 

10,15 4,5u 
7oo -
7'oo 4,31 
7 :oo 3,80 
S,oo 4,41 

» » 

l' " Il .:+ 

l 
l 

gr. 

enkelladdare 4,70 
» l 3,?0 

repeter 2,,m 
> 3.05 
» i 2:20 
» 4,50 
» ex. 
)) ~,40 
)) » 

» 5,00 
» ex. 
» 2,00 
» 2,75 
» 4,00 
» 2,75 

Svartkrut 
Apyrit 

Röksvagt 

Svartkrut 
Höksvagt 

svartkrut 
röksvagt 

svartkrut 
röksvagt 

ii 

l gr. 

l
. 15,G 

14,a 
i 15,0 
i 14,2 

15,1 
14,0 
ex. 
16o 
13:7 

l 21,8 

l ;~;7 
1'1

19 
1 1D.S 

Il ; 

e . .c. betyder - under experiment. 

111. 

509 
620 
610 
625 
620 
564 
680 
615 
690 
490 
ex. 
600 
620 l 
530 
600 l 

Uneler året har flottan äfven erhållit en ny revolver, i 
det att Kongl. Maj:t genom nåd. generalorder den 20 sistlidne 
Januari befalt att vid anskaffning af revolvrar för flottan, 
den för armeen faststäida modellen för 1887 års revolver, tills 
vidare skall vara gällande. 

Ehuru enelast de vigtigaste händelserna inom vår flottas 
artilleri blifvit omnämnda, samt några dermed i f:iammanhang 
stående inom andra nationer i förbigående derjemte påpekats, 
så får jag, för att ej upptaga allt för stort utrymme bland 
redogörelserna för de under det gångna året iuorn sjö\'apnet 
utförda försök och förbättringar, sluta denna årsberättelse, 
dervid uttalande elen önskan, att vi inom flottan fo:rtfa
!'<J,n,de m,å,tt~ söka hålla jemna steg med artillerimaterie-
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lens utveckling inom andra mariner, och ej uneler sträfvan 

att tå denna materiel, vare sig helt och hållet till verkad )nom 

landet, eller till så billigt pris som möjligt, låta födeda oss 

att, för uppnående af detta mål, alltför mycket afpruta på de 

fordringar, som på en cl.:rlik materiel måste ställas, derest den

samma, i händelse af krig, ej skall visa sig underlägsen våra 

motst,åndares. 

Arsberättelse i skeppsbyggeri. 
Af Diroktören vid l\1ariningcniörstaten H. Lilliohi'>uk fåredragen i 

K. ÖrlogsmanoaRllllskapot i November 18!!1. 

Under det förgångna arbetsåret har byggnadsverksamheten 

på det maritima området i de flesta utländ,;ka marimir varit 

särdeles liflig och äfven vi kunna glädja oss åt ett framåt

skridande på detta område, då flottan uneler året vunnit en 

tillökning af ett pansarfartyg, en kanonbåt och tvenne min

båtar, samt clerjemte har under byggnad ett pansarfartyg och 

anslag till 2:ne minbåtar. 
Seclan K\'ngl. Maj:t faststält ritningarna har Kongl. ma

rinförvaltningen afslutat kontrakt om byggnaden af pansarbå

ten Thnle, lwilken får samma storlek och bestycknitl$ som 

Göta och elerjemte ramstäf. Detta fartyg torde blifva färdigt 

uneler loppet af år 1893, vid hvilken tid flottan således kom

mer att ega tre pansarfartyg af god och tidsenlig typ. 

Kärnlinien af pansarbåten Thules tornkanoner kommer 

4,~7 meter öfver vattenlinien eller O,a:l meter högre än på Göta. 

Höjningen af kanonerna har med fört nöd väudigheten att öka 

fasta tornets höjd samt minska dess diameter, på det att vig

ten ej må blifva större än Sveas eller Götas fasta torn. 

Vid qe fart:prof
1 

som, utfördes qnder besi~tnin~en af :pan-

.:,:arbåLen Göta erhölls en maximifart af 16,a knop vid en häst

kraft af 4,760 och en medelfart under 4 timmars oafbruten 

gång af 14,sg knop med 3,160 hästkrafter. 
I nedanstående tabell äro sammanförda några vid prof

turen iakttagna observationer. 

Resultat erhcUlua vid profresa med pansarbåten "Göta" 

den 22 Apn:Z 1891 utanför Götebm·.r;. 

Maskinerna, tvåsystem, arbetande hvar sin skrufpropel~ 

ler, äro konstruerade efter hög- och lågtryckssystemet med 

vefvarna i 90° vinkel och med ytkonclensering. Vattencirku

lationen för kondensorerna åstadkommes medels centrifugal

pumpar, som drifva~ af särski!C:a ångmaskiner. 
Hufvuddimensionerna äro följande (för en maskin): 

L illa cylinderns eliarneter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 v.-t. 

Stora cl:o d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ·, 

Slaglängcl för båda cylindrarna . . ... . .. ·. . . . . . . . . . . 34 , 

L uftpumpens eliarneter (dubbelt verkande) . . . . . . . 16 1
/ 2 ,, 

D:o slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 , 

P ropellerns diameter . . . . . . . . ........ . 13' + 9 
D:o stigring i förkant . . ............ . . 15' +o 
D:o d:o i akterkant . . . . . . . ... . 16' +o 
Oirkulationspumparnes ångmaskiner hafva h vardera 

cylindrar om 8 v.-t diam. och 5 v.-t. slag. 

:B'artygets läge vid utgåendet: 
För ... .. . 
Akter ..... . ... ...... . .... . . 

4,s4 m. 
4,86 , 

Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,s5 , 

Dito dito efter ankringen: 
För . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,st , 

Akter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,77 , 
JYieqiqm . . . .. • ' •• • • • o . . . 

, 

" , 
2:ne 
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t i 
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i ,, 1ng·a 1u1gar 10 

10 
10 

Tonboskar 

Torrh(•skiir 

..... 10 
10 
10 
11 

1 'Yiuga tmgar 

21 
:30 
46 
45 
50 
55 
o 

15 
18 
30 
31 

g 1124 
2g J 
o 
o 
o 
o 
l 
(?3 

l 
l 

29 

53 

Vinga ungaT 

11 Torrboskär 

11 
11 
ll 
ll 
11 
11 
12 

45 1 
5G 

f)3 
o 
o 
o 25 p-t 1..'25 

Torrhoskär 

' ringa ungar 

~ l 
J {23 48 

Y"inga nngnr 

o 
12 (j 

12 15 
12 29 
12 BO 
12 41 
12 45 
l o 
l 

o 
o 
o 
o 

124.1 51 
{ 

Torr o bskitr 5 G l J 

Torrboskär . l l l 15 1 o 
. l 16 30 

l 28 o 
l 30 o 
l 40 26 , ,-ing·a ungar ... 

l 45 o 
1 l 52 D 

2 o o / Vinga ungar 

2 15 o 
1 Torrboskär . . . . 2 17 O 

' Torrboskär . . 2 26 11 
2 30 o 
2 45 o 

Ving;> ungar . . . . 2 50 O 
5 35 o 

Torrboskär . . . . 5 43 O 
5 45 o 
5 47 o 

l 5 50 o 
! 6 o o 
· Vinga ungar . . . G 5 5 

6 g o 
G 10 0 
6 15 o 

Yinga. ungar . . . 6 17 O 
6 25 o 
6 30 o 

Torrbo.~klir . . . . 6 40 13 

123 l 56 

J 

b4 51 

f 
h3 49 

J 

L2 
( 

5 

J 

123 13 

f 

>o 

"' ::+ 

6,02 l 14,7:;2 

6,02 l 15,123 

6,0~ l 14,7:1:J 

6,o~ 1 15,1 <G 

(i,02 114,:;:);; 

6,02 l 15,0D2 

6,02 14,r,R,:; 

u,o2 15, !G.:; 

6,02 l 16,3-:iG 

6,02 15,:;57 

,, l"·"r 
72 13,2.:;1 

:: l ~:,251 
') ·J,• 7- 13,_,, 

-.. l l" l 
l c. 0,121 
71 13 

83,5 12,70 

83,5 l ')' -·" 
82,5 1 13,0 
81,;; . 13,o 

80,o j l3,z 
81,:; 13 

81 

~i·" l 
13,2 
12 
12,8 

"/ l"' 
98 :1,586.71 68 

98 11,fH3,o 71 

97 1,584) 7"2 
97 1,567,G 1 72 

l 
"8 1-83- 1 

.-, u ,o . ,;_,1 (,J 

9"' l "38 o 68 o ,J. 'J 
lOG 2,195,71 

105 l 
109 2,21j8,4 
109 2,287,:;1 

l l 
l ' l 

107 2,17G,2 

107 l 
lOg 2,222,:l 
IOs l 
lOS 2,2m,2 

l 

85,5 

84,5 

84,5 
83,5 

83,5 
85,;; 

84,5 
83,5 
84,5 

12,:; 

:: .. :,· l ,503,•, 3,0~),0 l ~:~~~~· 
1 l nmgen 

13,25 

13,12i 

13,12 
1:'!,u 1 

98 1,540,0 3,153,0 
l 

98 1,584,.; 3,168,a 
98 1,6J2,R

1
J ,180,-l 

l l 
13,12 
13,t21 

12,;, 

l 

08 1' 1,547,:3 3,130,8 
97 l ,4~12,4 3,030,-t 

, <;> .,1 -,, J Sluta~le 
110 2,33~," 4,o~ 7,n 4 t tm.s 

12,75 109 

12,8 l 113 
12,7,:; : 112 

12,s / 107 
12,751 107 

12,G 1118 
12. 75 112 
12;s 1 112 

l l profvet 

2,436,8 4,705,2 
2,42ö,oi J, 713,& 

2,325,8 4,502,0 

l 
2,458,G 4,680,a 

2,453,s! 4, 751,o 

l 
:t 

..,. 
O• 
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i-tcsultat ;;f J-timmars profvct. från och med kL l01 :)0"' f. m., t. o. ki. 2l 

50'" o. m. , ollor '1 timmar 20 minuter: l\Icdrlfart en!. distans i4,89U knup. 

l\Icdium ångtryck i pannorn:t 73,~7 skälp. l\Iodium slagantnl t(jr !~åda tnaski

ncrna 97,;;;; pr mi n. Medium iml. hkr. f\jr bådn. m~skin~ma = 3,15D.~ hkr. 

R.esultat af prof,·ct fr. o. m. kl. 51 33'" t . o. 111. Id . 61 13111 c. m. el!Cr 11 

10'": Mediumfart enl. distans = 15.!J:iG knop. Medium ängtryck i pannoma 

87,1:1 skål p. i'l'[cdium slagantal för båda maskinerna 108.!17. lifedin m in d. hkr. 

för båda. maskinerna = 4,64G,s ind. hh. ' -
Resultat n n der kol prof,,et.; fr. o. m. kL 10' 60'" f. 111. t. o. m. kl. l 1 28m 

e. m. eller 21 38111 : l\Iccliumfart en!. distans J.+,!XJ7 knop. l\Ieditun:l ngtryek i 

pannom:t 73,sG skålp. l\Ict lium ;dagantnl f'or båda. m:t skinerna Dl ,n jJr 111. l\IP

t!ium ind. hkr. f(jr bilda nutskincma 3,1D0,7 hkr. Kolåtgå ng i aktra eldntm ntct 

= 3,24U skålp. pr timme. Kolåtgåug- i förliga eldrummet = 4.H!Ii sk:l.lp. pr 

timme; t illsammans pr timme·= 1,41-2 skålp. = 2,:1:1 skålp per im!. hk. 

Kanon båten Svensksund, som i dessa dagar levererats, har 

följande dimensioner: 
Längel öfver allt . . . _ . . . . . . .. .. _ . . . . . .. . .... . 

D:o i vattenlinien . . ... . 

Största bredd på spant 
Djupgående, akter 

D:o , för . . . ... ..... . 
Deplacement .... 

40,o:l m. 

38,28 " 
7,87 " 
2,99 " 

2,28 " 
274 kbm. 

Maskinkraften är 

krafter. 

kontraherad till 440 indikerade häst-

Fartyget är afsedt att kunna göra tjenst såsom kanonbåt, 

bergningsfartyg, isbrytare och moderfartyg för minbåtar. Det 

blir bestyckadt med 4 st. 57-mm. snabbskjutande N ordenfelts 

kanoner placerade å däck, deraf två förut och två akterut. 

För bergningsändamål har fartyget en kraftig bergning.~

pump i maskinrummet med tillhörande sug- och tryckslangar, 

hvilken kan uppsuga och utkasta 600 ton vatten per timme. 

Förskeppet har erhltllit extra förstärkningar för att kunna 

motstå påkänningarna vid isbrytning och bottnen i förskeppet 

har elen för isbrytare brukliga formen. 
Akterskeppet har äfven fått en för isbrytning tjenlig form. 

För att kunna göra tjenst såsom moderfartyg åt minbåtar 
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har fartyget :>tort utrymme för både kol och vatten; ett rum 

af~edt för reparation och förvaring af minor finnes äfven samt 

pump och ackumulator för kon,primering af luft för minorna. 

Vid en elen 10 denne:; föreragen proftur uppgick maximi

farten till 12,;;1 knop vid en kraft af 4~0 indikerade hästkraf

ter och mediumfarten under 4 timmars gång uppgick till 12,~a 

knop. 
l\Iinbåtarne A_ijll e och Agda föra en fast mintub förut-, 

utmynna nde genom förstäfven och en rörlig akterut på däck. 

Denna senare kan sidorigtas oclt aifyra.~ från styrtomet förut. 

Vid attack behöfver sålede::-: ingen uppehålla sig på 'öppna 

däcket för att manövrera densamma, förutsatt att minan före 

anfallet blifvit klargjord och införd i tuben. 

:B"ör utskjutning at minan från tuberna använde" å A_gda 

komprimei"ad luft, som tillföre3 elen rörliga tuben genom en 

rörformad pivot från en i bottnen af fartyget befintlig acku
mulator. 

:En tvåpipig kulspruta ~ir monterad på taket af det förut 

belägna styrtornet och får sålunda på c:a lQ0 när fri skjut
vinkel horisonten rnndt. 

I stället för tlen å våra minbåtar hittills använda loko

motivpannan har A.gdct en s. k . rörpanna, h vilken vid uppre

par~e profturer nncler forcering lernnat rikligt med ånga sam t 

visat sig fullkomligt fri från tu bläckor. 

Inom de utländska marinerna har torpedväsendet oafbrutet 

n vecklats och bibehåller fortfaranda en framskjuten ställning. 

'ryska marinen eger för närvarande 8 stycken s. k. di vi- Tys!.p 
. b' f f . 300 ' 11 "~O l l c l' h torpcdbalar. swns atar a ran t1 'J') tons l ep acement 1ärc 1ga oc 

109 st. torpetlbåtar af 50 till 130 tons deplacement dels fär

Lliga rl els uneler byggnad. Utaf tlessa har firman Schichau i 

Elb ing bygt ieke mindre än 80 ,;t. Båtar af denna firmas 

tillverkning äro sålecles förherskande och anse:; också fijr de 

Utbta bland tyska marinens torpedbåtar. 
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Nedanstående tabell angifver hufvuddimensionerna af alla 

de divisions- och torpedbåtar, som hittills blifvit levererade 

till tyska marinen från Schichaus varf. 
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Kännetecknande för Schichans båtar är, dels att de hatva 

stor bredel i förhållande till längden samt dels att ::;törsta bred

(len .i relingen är belägen betydligt akter om fartygets midt 

eller ptt ett afstånd hån försl.äfveu af % af fartygets längd, 

men nedanför relingen förflyttas största bredden, allt efter 

som djupet under relingen tilltager, gradvis föröfver, så att, 

om det verkliga nollspantet uppdrages på fartygets långskepps

ritning, detta icke blifver en vertikal linie såsom brukligt är, 

utan en linie, som har 45" lutning mot vertikalen, föröfver. 

Förskeppet är mycket, ja nästan till ytterlighet skarpt, 

och fartygssidan är här nä->tan lodrät från vattenlinien upp . 

Akter,;keppet har deremot vanlig form ända till längst akter, 

der det afslutas ternligen skarpt med en akterstäf liknande 

ett isbrytarefartyg:::;. Uppe vid relingen förut är skrofvet ut

lagd t i ändamål att bära af för sjön. 

Akterrodret är delvis balanseradt och får stöd nedtill at 

propellerstäfven, hv.ilken för detta ändamål är förstärkt. Dess

utom finnes ett förroder, anordnadt på liknande sätt som å 

svenska minbåtarne, att det kan lyftas upp uti en för ända

målet, i fartyget::; förskepp anbragt recess eller brunn, då det 

ej begagnas. De senast bygda torpedbåtame hafva maski

ue r med tre cylindrar och trefaldig expansion, och vanligen 

är h?gtrycbcylindern fi.irsedd med reglerbar expansionsslid. 

Augpannan är af lokomotiv typen med eJZ elds~ad för 

mindre dimensioner på pannan, men fiir större pannor är eld

staden delad i två med vattenrum emellan, och är i sådant 

fall skorstenen och sotskåpet deladt genom en skiljevägg, så 

a tt hvarje eldstad på så sätt får sin särskilda skorsten. 

Detta är nöd vändig l för att de tvenne eldstäderna skola 

kunna eldas oberoende af hvarandra och utan fara att elden 

:;l:n· fram, då eldstadslnch::an öppnas. För eldningen af Schichaus 

to rpedbåtspannor är nämligen så anordnadt, att fläkten blå

ser luften genom lufttrnmmor direkt in i askugnen, som förr 

1letta ändamr\1 är af~tängd från all kommunikation med eld

l"ll mmer, nmlor gAng. Vid påeldning måste luftledningen, som 

4 
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tillför askugnen luft, afstängas, ty i annat falfskulle lågan slå 

fram genom eldstachluckan. Afstiingningen sker a,ntomatiskt 

och samtidigt med eldstadsluckans öppn·ande. 

Anordningen, som af Schichau är patenterad, har, med 

någon modifikation betr~iffande detaljema, varit i bm[;:: å sven

ska flottans stång minbåtar allt sedan dessa bygcles för 13 år 

sedan. Man anser att anordningen är eu hidragall(le orsak 

till att Schichaus pannor visat sig pålitliga, mot läckor 

emedan ingen inströmning af kall luft i större mängd kan 

vid påeldningarna ifrågakomma, såsom fallet är då blästerluf

ten först ingår uti pannrum m et och der i från till ask ugnen. 

I tyska marinens torpedbåtar an vämles icke s. k. rörpan

nor, men en äld re torpedbåt, lwars panna ät' utsl iten, skall 

erhålla rörpanna på fön;ök. 
De större torpedbåtarue inom tyska marinen hafva två 

rörliga och en fast torpedtub; de mindre en fast och en rörlig. 

Krntutskjut-,ning användes till alla rörliga tuber. Krutet 

inlägges uti en i tublocket anbragt metallcylincler, för::~edd med 

slutstyuke. Antändningen af krutet sker förmedels fr iktions

rör, hvars fyrsträng utryckes genom en på tuben anbragt 

mekauism h vilken äfvenledes manövrerar säkerhetsregeln. För 
' 

de fasta tuberna an vändes luft såsom utskjutningsmedeL 

Uppställningen af cle rörlig<t tuberna är vanligen sådan, att 

den ena kommer strax fl.lder om skorstenen och den andrft 

längst ftkterut. 
Divisionsbåtarne hafva förenämnda anordning beträffande 

tuberna och äro bestyckade med 5 st. Hotchkiss-kanoner h var

af 3 äro placerade framför förligfl.ste styrtornet och ~ läng~t 

akterut; alla på höga plåtstativ. 
De hafva tvenne ångpannor med dubbla elrhtäder place

rade bredvid hvarandra och dubbla maskiner ar·betande hvar 

sin propeller. 
'rill hvarje divi,:;ionsbåt hörer en afclelning af .G torped-

b,'ttar. 
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Österrikiska marinen har f. n. 23 st. I:a-klassens torped- Österril•is!;n 

Låtar Olll sa ~~ 88 tons deplacement, 2(j ~t. II:a klass om 5G lrwprdMiar. 

iL G4 tou och B st. III:e klass om 27 tou. 

De äldre torpedbåta1:ue äro tillverkade af Yanow & C:o 

London och bland de nyare, en del vid Schichans varf i 

Elbing, och en del vid vadvet i Pola. De nyaste torpedbå

tarue hafva en fast tub i stäfven och en rörlig på akterdäck. 

Otskjutniug af torpeden sker vid de fasta stäftuberna medels 

luft och vid cle rörliga dels med luft och dels med krut. 

Detta senare utskjutningssätt synes clcJCk icke flmm uti Öster

rikiska marinen vunnit tillräckligt fört-.roende för att blifva . 

ntet>lntande antaget, ntau kan f. n. ant>es vara uti försökssta

di~1m. En del af båtarne, exempelvis Adler och Fal!.:e bygda 

af Yarrow, hafva tvåbladiga propellrar och roclret placeradt 

förom propellern. Enligt uppgift lära dessa båtar manövrera 

betydligt bättre än Schichans båtar, oaktadt dessa h~tfva för
roder. 

Engelska marinen har f. n. HG st. I klass och Gl st. II En.'}rlska 

klass torpedbåtar. lnrprr/Mtor. 

Af I klassens båtar har den äldsta, Liglttniug, ett deplace

ment af "27 ton; 18 stycken dernäst i aleler flro om 33 ton; 

Gö stycken om 80 a 95 ton; l om 105 och l om 140 tons de

placement. Andra klassens båtar äro af::;eclda att föras om

bon!. å de större krig:;;skeppen och hafva !l till 16 tons de
placement. 

På de senast bygda båtama, användes en stäftub och två 

eller flere rörliga på däck, anordnade parvis vid styrtornen. 

derj emte äro de bestyckade med 2 a 3 st. 3 pundiga kanoner: 

och 2 a 3 kulsprutor. 

För törliga tuberna användes numera uteslutande krut 

S<lsom utskjutningsmedeL De sidorigtas . vanligen förmedels 

ntvexling från det styrtorn, vid hvilket de äro belägna och 

sakna eleveringsinrättning. Det är firmorna 'fh ornycroft och 

Y anow, som nästan uteslutande äro ]e,·erantörer af torped

båtar fiir Engelska flottan. 



Thornyerafts senast levererade hafva 2:ne 'roder akterut, 

vlacerade ett på h var sida af propellern; men icke något för

roder. De af J arrow bygd a, hafva ett b'alanceradt roder ak

terut och akterskarpet är bortskuret i ä~damål att öka båtens 

manöverfärdighet. Propelleraxeln uppbäres vid ytterändan af 

ett triangelformadt stöd, som är fastnitadt till skrofvet .och 

omfattar en kort propellerhylsa, uti hvilken vropel leraxeln är 

lagrad; längre föröfver finnes en annan i fartyget fastsatt pro

pellerhylsa och emellan dessa är axeln bar. 
Francska rrorpedbåtarne N:o 123 och 129, som tillhörde den franska 

tnrJIPdbalrtr. eskader h vilken förliden sommar besökte våra farvatten torde 

förtjena att omnämnas då de tillhöra en ny grupp af dels 

färdiga, dels under byggnad varande båtar och &ålunda repre

sentera Frankrikes nyaste torpedbåtstyp. 
Dimensionerna äro: 

Längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . · ·. · · · 36,7 m. 

Bredd . . . . . . . . . . . . . . . .......... · · ...... · · · 4,u m. 

Deplacement med 12 ton kol ombord . . . . . . . . . 79,o 

Farten uppgifves till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

vid en kraft af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 

ton 
lm o p 
i hkr. 

De äro bygda af Normand i Havre. Båtarne hafva 2:ne 

rörliga tuber på däck, den ena placerad längst akterut, den 

amha ungefär midt på fartyget; båda inrättade uteslutande 

för krututskjutning och af särdeles enkel konstruktion. 

Krutkardusen, hvars vigt uppgifves Yara 300 gram, in

läO'o·es uti en på tublockets insida befintlig recess. Antänd-
bo • ' l l t ning sker medels friktionsrör, som inskjutes utl ett pa oc ce 

anbringad t rör. I ö f verkan t af tuben är upptaget ett sp<'lr, 

uti h vilket löper en å torpedens öfversida anbragt bänglmapp, 

hvilken har samma form som å svenslm :flottans sjelfgåenJe 

minor af Schwartzkopff..; modell. Undre delen af tubens främre 

iinda är bortskuren: den åter::;tående öfverhalfvan, som är af

spetsad mot ändan; har för ändamål att uppbära torpeden 

under dess rörelse genom tuben och bar en längel motsvarande 

elen från hängknappen till torpedens akterkant. 
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Aktra tuben itr anbringad, t:>:'t att ökjutning med elen

samrna kan försiggå äfven rätt akteröfver. Den nådde för 

sådant ändamål med sin ytterända ut till rorhjertstocken, då 
tuben stod rigtacl akteröfver. 

Någon fara att torpeden såsom man lätt skulle kunna för
moda vid utsk]"utninD"en komme att beröra däck med akter-

' . b 

partiet lärer icke förefinnas, utan har skjutning akteröfver visat 
sig gå obehinclradt. 

På tuberna finnas icke några andra rörliga delar än locket 

med sin stitnginrättuing, konstruerad efter samma princip som 

baklaJd.ning::;mekanismen på en kanon, samt en iurättning för 

ntdragaudet af säkerhetsregeln, bestående af en på uuclerkant 

af tuben i närheten af locket anbragt cylinder, uti hvilken 

rör sig on fjederbelastad kolf, på hvilken säkerhetsregeln är 

fä::;tad. Denna kolf jemte säkerhetsregeln nedtryckes af krut,

gaseus tryck vid skottlossningen, så att minau blir frigjord. 

Torpedtuben är monterad uti en lavett med ti llhörande rull

bana och pivot och sidorigtas för hand. 

Vid användningen af torpedtuberna lära desamma iusLäl

las i den rigtning, som genom erfarenhet utrönts vara lämp

ligast och före af::;kjutuing af torpeden verkställes l len noggran
nare inrigtningen genom båtens manövrerande. 

Bestyckningen består af två korta enpipiga Hotchkiss 

37-rnm kanoner monterade en på förliga toruet och en p{L ett 

mindre torn akterut. 
Maskinen är af Compound-sy:;tem och pannan af loko

motiv typen. Ängstyrinrättning saknas. 

A franska :flottans torpedbåtar af senaste typer an vändes 

rörpannor ganska allmänt, med goda resultat. Från tvenne 

verkstäder i Paris har 6 båtar nyligen levererats, hvilka alla 

Y oro försedela med detta slags pannor, två i h varje båt. De 

äro sammansatta af ett sy~tem lutande rör om circa 100 

mm. diameter bebgna öfver rostetl, uti hvilka äro inpassade 

rör af mindrE< diameter. Ytt,errören kommunicera med hvar

andra vid ändarue och stå äfveu i kommunikation med en 
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ängbehållare belägen ofyanp:i pannan. Förbrätmir)gsgasel'lla 
stryka först utomkring ytte.rrören och sedan genom innerrören 
till en skorsten uppvärmande vattnet, som befinnes uti mel
lanrummet mellan ytter- och innerrören. 

Beträffande torpedtuber för öfvervattensskjutning råder 
betydlig skiljaktighet i konstruktionen. Tvska såväl som 
franska torpedtuber äro anordnade, så att torp~den uneler rörel
sen ur tuben uppbäres af sin hängk~app ända tills torpeden 
hunnit komma klar för fartygssiclan med akterpartiet. Vid 
de franske. tuberna är för detta ändamål, s<l.som redan nänmdt 
är, unclerhalfvan af tuben bortskuren. Vid de tyska är en 
ledarbalk infälcl uti en på tubens öfverkant befintlig recess. 
Denna ledarbalk kan vindas ut för hand förmedels kugghjuls
utvexling; som ingriper uti en kuggstång på balkens öher
sida. Ledarbalken har för ändamål att upp bära torpeden 
seelan elensamrna lemnat tuben och är derföre försedd med ett 
'1'-formaclt spår, uti hvilken en på torpedens öfversicla fastsatt 
äfvenledes T-formad hängknapp löper. 

Bredsidetuberna hafva ej eleveringsanordning, ett1eclan 
erfarenheten har visat, att torpeden, då den afskjutes, icke 
bibehåller samma lutning mot horisonten som elen hade då den 
lenmade tuben, utan dess kärnlinie ställer sig såsom tangent 
till elen paraboliska bana, som torpeden beskrifver under vägen 
frim tuben till vattenytan. Torpedens anslagsvinkel mot vatt
net blir sålunda praktiskt taget densamma, vare sig tuben vid 
utskjutningen är . eleveracl, horiS(Jntel eller plongeracl. Häraf 
har man dragit den slutsatsen, att tuben ej behöfver förses 
med eleveringsmekanism. Engelska öfvervattenstuberna, af
sedda att töras på de större fartygen, äro dock försedda med 
eleveringsmekanism. De räcka icke utanför fartygssiclan och 
hafva ej någon anordning liknande de franska och tyska tu
berna tör att uppbära torpeden utanför fartyP;ssidan. lVIen 
för att förebygga möjligheten att torpedens akterparti skall 
fastna i tubmynningen, är denna utvidgad, och för att torpe

den. detta oaktadt skall erhållft. stöd af tu.b(;l:n äu.cla ut till 
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myn ningen, äro invändigt och på ömse sidor at loppet spår ur
frästa1 uti hvillm tvenne på torpedens sidor fastnitade klackar 

glida. 
I Engebka marinen allbringas pt't sjelfgående torpeder 

s. k. "Collision-" eller "safety-lzeacls" h vilka användas såsom 
öfningsmateriel vid skjutning mot fartyg under stridsöfningar, 
såso m ersättning för de vanliga ladduing8konerna. 

Uti "the Naval Exhibition" i London var blaml andra. 
före mål tillhörande torped väsendet utstäld en öfningskon, som 
tyrlligen hade varit, i bruk, emedan den var betydligt skadad 
i främre delen genom stöt mot fartygsbotten. Den hade ur
sprnngligen haft samma ytterform som en vanlig laddnings
kon och var anordnad att fästas till torpeden på samma sätt 

som denna. 
Bakre delen är försedel med tvenne vattentäta bottnar, af 

hvillca den akterligaste är belägen på samma ställe, som den 
på laddningskonen brukliga och den främre är fastsaU på c:a 
15 cm. afstånd från elen aktre. llummet mellan dessa, bottnar 

var fullkomligt lufttätt. 
Nära intill främre bottnen finnes ett runclt hål upptaget 

uti ytterstommen om vid pass GO mm. diam., genom hvilket 
et t s. k. Holmes' fosfor-calcium-ljus kan insticbts och fast
hållas förmedels en å främre bottnen fastlödd hylsa. 

Uti konens spets är ingjuten en blyklump och uti rummet 
bakom denna finnas inpassade några korkbitar, hvilka hafva 
till ändarnål att gifva åt öfningskonen dess rätta tyngd, deri
genom att den i främre rummet befintliga vattenmassan kan 
minskas eller ökas i elen mån flere eller färre korkbitar in

läggas. 
Den uti spetsen befintliga blyklumpen är der anbragt för 

att så mycket som möjligt koncentrera vigten i spetsen, så 
att den öfriga delen af konen ej skall röna så stor påkänning 
vid anslaget mot fartygsbotten. För detta, ändamål har 
ocksi bly befunnits mest lämpligt såsom varande mjukt och 

oelastiskt. 

«Coli is ion
lwnrls». 



-56 -

Då torpeden kommer i vattne~ fylles främre delen af öf
ningskonen med vatten och ået "Holmeska" ljuset tändes 
omedelbart samt utvisar tvrpedens läge sedan denna löpt ut 
och flutit upp till vattenytan. ' 

Den uti utställningen befintliga öfningskonen var Le
tydligt stukad och hade ren111at på ena sida,u~ men aktre de
len af densamma föreföll oskadad. 

Det lärer vara pmktiskt ådagalagdt, att en torped, utru
stad med öfningskon af här ofvan beskrifna konstruktion oj 
röner någon skada vid anslag mot. en fartygsbotten, va1:e sig 
denna är af jern eller trä. Ej heller skadas fartygets bo~ten. 

Då det utan tvifvel skulle vara af stor nytta att vid 
svenska flottans stridsöfningar kunna afskjuta sjelf~·a torpe
den mot fartygen i stället för att såsom hittills skett en(last 
fingera skjtltniugen genom vanlig sigualering ·vid dagsljus och 
uppsändande af raketer nattetid, synes det önskligt att öf
ningskoner enligt denna eller aEnan lämplig konstruktion till
verkades för att försökas nnder flottans öfningar. Den extra 
kostnad som härigenom nppstode konunJ tvifvelsutan att upp
vägas genom fördelarna af den, långt fullständigare öfning, 
som härigenom bereddes. 

Sjelfgående torpeden har såsom Ya pen betrakt.adt onekli
gen stora resurser, men dess effektivitet beror i väsentlig mån 
pä skötseln i land och på måttet af den färdighet, hvarmed 
den handhafves ornbord. 

Uti de under senaste chilenska kriget utkämpade sji\titri
derna har detta vapen spelat en betydelsefull roll och hade 
måhända kunnat lemna ännu mera ödesdigra resultat om ej, 
såsom man med skäl torde kmma antaga, ovana vid dess 
handhafvancle gjort sig gällande. 

Att ett pansarfartyg blifvit sänkt af en sjelfgående tor· 
ped, ut~kjuten från ett relativt litet fartyg och att detta skett
icke genom öfverraskning utan under öppen strid visserligen 
af l~ort varaktighet, men hvarunder det anfallna fartyget dock 
hade godt tillfälle att afslå a,ttaoken är ett fa~t111ll 1 lik;a visst, 
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:;o m det är ett faktum, att . attacken lyckades först sedan flera 
tonJeder blifvit afskjutna. 

~ . ... 
Den från detta krig vunna erfan,nheten rörande sjelfgå-

emle torpeden lemnar likväl ett kraftigt vitsord om detta v:t~ 
pens betydelse på samma gång som den manar till ihärdiga 
~träfvanden att genom omsorg vid vapnets skötsel och öfning 
i dess handhafvande bringa det upp till elen effektivitet, hvaraf 
Lle t utan tvifvel är mägtigt. 

En styrbar torped, som på sista tiden väckt ett berätti- 8l111s-Edi-

d k S. E 1. D 1 t ' f :;ous lorped, gael t upp:>eende, är en s. · . tms- ~c tsons. en oes ar a en 
nnclervattenskropp, som till formen liknar \Vhiteheads-torpe
den, men är af betydligt större dimensioner än clenna. Denna 
undervattenskropp eller den egentliga torpeden är medels 
vlatta stålstag, om c:a 2 meters längd och af afspetsad sek
tion, förbunden med en flottör af nära nog torpedens längd, som 
har en smal och åt ändan skarpt tillspetsad form. Det främsta 
af förenämnda förbindningsstag Intar mycket bakåt för att 
möjliggöra att torpeden, dä den träffar något på vattenytan fly
taude föremål t. ex. bomstäng::;el eller dylikt skall kunna dyka 
under detta och utan att hämmas i sitt lopp fortsätta kur
~en. Flottören är af kopparplåt och fyld med pressad och 
iupregnerad bomull för att göra den i möjligaste mån osänk
bar. På flottörens öfversida finnas tvenne små sigtstänger, 
~om tjena till rigtpnnkter tör styrning af torpeden och äro fäll
bara bakåt, så att de, om torpeden dyker under något före
mål, böja sig ned, för att då hindret passerats åter resa sig. 

Sjelfva torpeden eller undervattenskroppen består af 4 
,.;k ilda afdelniugar. Den förligaste afdelningen innehällAr en 
laddning af omkring 120 kg. dynamit eller annat explosiv t 
ämne. Andra atdelningen är tom; den tredje innehåller en 
kabelrulle, på hvilken är upplinelad omkring 2,000 meter 
elektrisk kabel på sådant sätt, att den kan löpa llt utan fara 
för att oklara sig. För detta ändamål passerar kabeln ge
nom ett rör, som rä9ker akterom torpedens propellrar. JTjerde 
~fdelningen in11ehåller e !l elektrisk motor om c:a 40 effektiva, 



hästkrafter, hvilken medels utvexling drif\·er tvenne propell
rar. Akter om motorn finnes en ::;tyrapparat, som äfvenledes 

manövreras medels elektricitet. · 
Total vigten af torpeden komplett med flottör uppgår 

till 1,300 kg. eller nära 4 gånger så mycket svm en 38-cm. 
·whiteheads torped. Sims-Edisons to·rped är icke sjelfgående 
i detta ords bokstafEga mening, ty elen bär ej, såsom fallet 
är med Whiteheads torpecl, rörelsekraften inom sig, utan denna 

tillföres densamma från en kraftkälla, bestående af en dyna
momaskin, som är uppstälLi på den plats, hvarifrån torpetlans 

rörelse dirigeras. 
Från denna dynamomaskin öfverföres kraften genom ka

beln till elektriska motorn uti torpedens inre, h vilken sätter 

propellrarna i rörelse. Allt efter som torpeden drifves fram, 
löper motsvarande längel kabel ut från den<>amma. Förutom 
den för motorns rörelse erfot·derliga strömmen ledes genom 
samma kabel on annan svagare ström, h vilken är afseeld för 
styrinrättningens manövrerande. Denna ström ger visserligen 
order, men verkställer icke rorets omläggning, utan utföres detta 

af elen starkare ström, som drifver motorn. För detta ändamål 
finnes vid utgångsstationen lämpliga vexelinrättningar och i 
torpedens inre kraftiga elektromagneter till manipulerande af 
roret. Anordningarna vid utgångsstationen äro sådana, att 

torpeden derifrån kan igångsrtttas, stoppas och styras i alla 
möjliga rigtningar. Då, torpeden stöter emot fast föremål, 
tillksnnagifves detta på utgångsstationen. · Affyrning af tor
pedens sprängladdning kan då ske genom att trycka på en 

för ändamålet vid "tationen befintlig affyrningsuyckel. 
Denna torped, med hvilken lyckarle försök utförts både i 

Amerika., dess hemland, och äfven i Europa, senast vid Havre, 
torde få sin förnämsta användning i sammanhang med sjö

fästningar för försva; af farleder och inlo}'P till hamnar. Den 
kan sjösättas och ligga färdig för attack snart sagdt huru 
länge som helst och igångsättas när rätta ögonblicket är mne 

att anfall<"~- en fiende, som ämnar beskjuta en fästning eller 
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force ra ett inlopp. Eller den kan bogseras vid sidan af ett 
stridsfartyg för att 1a nvändas, då afstånd och öfriga förhål

landen äro gynsamma för en attack 

I England har under det förflutna året åtskilliga af de 
till nybyggnad anbefalrla fartygen blifvit sjösatta och af

profvade. 
rl'he Hoyal 8ooere(I.J11, h vilken tillhör den grupp af 8 st. 

l :sta klass pansarfartyg, som på grund af engelska parlamen
tets beslut (N a Y al Defence Act) af 1889 skola byggas för en
gelska marinen och som enligt samma beslut skola tillika 

med 62 st. andra fartyg af olika typer, vara färdiga före 1894 
års utgång, har blifvit sjösatt vid varfvet i Portsmouth i år. 

Hnfvuddimensionerna af Ro?fal Sovereiyn äro: 
Längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llö,s m. (= 380 fot eng.) 
Bredd.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,8 m. (= 75 , ) 
Djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 m. (= 27 , ) 

Deplacement . . . . . . .. . ........... 14,150 ton 
Frisida: förut 5,u! m. (= 19,':;) 

, akter.. . . 5,48 m. (= 18') 
Ind. hkr.: vid naturligt drag . . . . . . . . . . . . . . . \:!,000 

, , forceradt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000 
Fart: vid naturligt drag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 knop 

, forceradt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,;, , 

Kolkapacitet vid 10 knops fart . . ... . . .......... 5,000 mil 

Bestyckning: groft artilleri 4 st. 67 -tons kanoner. 
, lätt , 10 st. 6" ; 24 st. 6- och 3-pundiga. 

Vigt af projektilerna till 67-tons kanonerna 570 kg. (= 1,25l:i (/.) 

, krutladdningen till d:o 290 , (= 639 rlt) 

rrotal vigt af grofva artilleriet . . . . . . . . . . . . . . . . 4,100 ton 

, af lätta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 , 

Höjd af G7-tons kanonernas kärnlinie öfver v. l. 7 m. (= 23 
fot eng.) 

Längel af pansarbältet 76,2 m. (= 250 fot eng.) 
Tjocklek af sidapansaret 457 mm. (= 18 tum eng.) 

n af pansardäcket 76 m.m. (-:-:- 3 11 11 ) 

Hu !Ja l 
Saz:crCifjlt. 
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Vigt af horisontela pansardäcket, glacisplåtar etc. l, 100 toJJ. 
Total vigt af pansar och backuing inclusi ve däckpansar 4,550 , 
Total vigt af allt maskineri med reservpjeser och vatten i 

~ pannorna 1,110 ton. 
Det torde finnas få farty~styper, hvars .kon,;t~·uktion ~n

derkastats så grundlig pröfnmg, som den t1ll hvdken Royat 
Soverei,qn hörer. J!""'ramstående män inom engelska marinen 
hafva utarbetat det program, som tjenat till ledning vid kon
struktionens uppgörande och i rletalj noga öf•·ervägt egenska
perna hos nyare pansarfartygstyper tillhörande så väl egen 
som utländska mRriner beträffande fart, armering, bepansring, 
kolkapacitet och frisida m. m. 

Ehuru man var ense om, att grofv~t artilleriet b.Jrde rnon
teras uti barbett-torn, företriLdewis af det skäl att kanonerua 
då komme högre, och högre frisida kumle beredas, som gåfve 
fartyget bättre sjöegenskaper, beslöts likväl att ett af fartygen 
i:>kulle förses med täckta torn. 

Detta fartyg, som har samma deplal:ermmt som de öfriga, 
är nu under byggnad vid varfvet i Chatham och har fatt 
namnet 1-food. Dess kanoner komma m'ed sin kärnliuie 6,1s 
m. = (17 fot engl.) öfver vattenlinien mot 7 m. (= 23' ) på 
Royal Soverei,qn. 

Royal Sovereigns skru f har kontinuerliga långskeppsspant 
odt interkosta la tvär,;keppsspant. Innerbottnen fortsätter _fråu 
slaget vertikalt upp till pansardäcket och bildar ett lång
skeppsskott. Emellan detta och fartygssidan uppstår sålunda 
en slaggång (wing passage), innanför h vilken kommer en lang
skepps-kolbox, som räcker upp till pansardäck och ofvan detta 
till batteridäck Intill kolbox:;kottet fi.nnes ofvanpå pansar
däcket en koffenlam anordnad. I midten af fartyget finnes 
tvenne lång;;keppsskott, som gå rätt igenom både pann- och 
maskinrum. 

Emellan dessa skott anordna,; proviantrurn, krut och 
bombdurkar m. m. 

:Pans(1.rbältet1 som på midteu af fartyget är 457 mnl. 
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(= 18 eng. tum) tjockt, har en backning af 100 mm. (4 tum) 
tjocklek. Det har en total bredel af 2,G m. = c s·+ G") der~ f 
o u m. (=3') öfver, och resten under vattenytan; dess hojcl 
u'tefter fartygssidan är 76 m. = (260 '); of van på Jetsamma är 
fartygssidan upp till höjd med batteridäck beklädel med en 
bordläggning af 126 mm. (= 5") pansarplåt. Denna plåtbe
klädnad tillika med det innanför belägna kolförrådet bereder 
för trossbotten ett effektivt skydel mot ~mabbeld. 

De fyra grofva kanonema äro monterade, två i hvarje 
torn på vändskifva. Denna iLr rörlig på en rullbana, hvars 

' . l rullar äro koniska och försedda med flensar både 1 stor- oc 1 

lilländan; de äro sinsemellan förbundna och distanserade för
medel,; platt.iernsringar, men äro ej förbundna med något ge
mensamt centrum. Vändskitvan centreras af rullarna och 
milbanan och har icke något centrum eller koncentrisk ring, 
som centrerar densamma. För att hindra vändskifvan att 
lyfta sig ur banan är innanför rullbanan fästad en uppst~ende 
plåtsarg, försedd med en pånitad tjock ring, öfver hv1lken 
gripa på vändskifvan fastnitade hakar. Vändskifvan clrifves 
rundt medels kuggutvexling, som utgöres af en gjuten metall
kuggbåge om 36 cm. (= 14 ") höjd med 'en kuggdelning a~ 15 
cm. (= 6"), som är fästad på vändskifvan. Uti clec.na gnpa 
två kuggclref, h v il k a kringvridas af lwar sin hydraulisk enkelt
verkande trecylinder-maskin. 

Pressvatten för dessa båda maskiner kommer från en 
clraulisk ångpump, h vilken äfven lemnar pressvatten ti.ll la
vettao·erna för kanonernas manövrerande. Denna maskin är b . 
så anordnad, att den antomatiskt igångsätte", cl ~L trycket ut1 
tryckledningama faller under ett vis,;t mått, och stannar när 
r1et bestämda tryck, vid hvilket kanon- och tornmekanismerna 
skola arbeta, är uppnådt. 

Den anordning inom pumpma-;kinen, som åstadkommer 
detta, består af en med spiral(jeder belastad kolfventil, som, 
lU t,rycket i rörledningarna itr tillräl:kligt stort, påverkar ång
venLilen till den ångmaskin, som drifver pumparna, sa att. 
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denna stänges, då naturligtvis äfven maskinen stannar för att, 
sä snart som trycket i led n i n gen faller, ~t ter sättas i gång. 

Backningen både i sidan och innauför tornpansaret har 
relativt ringa tjocklek, 100 mm. (= 4"). Detta för vinnande 

af större utrymme utan ökning af pansarvigten. Backningen 

har ju dessutom intet värde såsom motstånrlsmateriel, utan 
dess ändamål är endast att utgöra ett elastiskt underlag för 
pansarplåtPn, mot hvilken denna får en i möjligaste mån jemn 
anliggning. 

'rornkanonerna hafva en viss bestämd laddnitwsposition 
"' ' 

till h vilken de måste återföras eft.er h varje skott, för att lad-
das - en manöver, som naturligtvis tager tid och millSirar 
va p n ens effektivitet. T detta afseende äro anordningarna fL 

Svea och Göta atgjordt att föredraga, hvarest tornkanonerna 
kunna laddas utan att ändra tornets ställning. 

På batteriet äro uppstäida uti h var sin särskilda J;Jansar
kasernatt 4 st.. Ei-cm. snabbskjutande kanoner. Kasematten 
har i det närmaste formen af en sektor och är sammansatt 
af 125 mm. pansarplåt på elen bågformiga och utåtvända de
len och 62 a 75 mm. plåt för öfrigt. 'l'illträde till kasemat

ten sker genom 2:ne pansardörrar, h vilka medels skruf och 
utvexling kunna öppnas och stängas. Portöppningen kan äf
ven inifrån delvis tillslutas medel;, dylika pansarluckor. Ka

sematten räcker utanför fartygssidan ett stycke, i ändamål att 
bereda så stor skjutvinkel som möjligt för kanouerna. 

På öfre däck monteras ytterligare 6 st. 15-cm. snabbskju
tande kanoner i centerpivot-lavetter placerade ·i utbygda tam
burer (sponsons). Dessa kanoner äro försedda med skyelds

skärmar af c:a 40 mm. plåt, som deh'is omsluta lavetten och 
äro försedda med ett sluttande tak af pansarplåt, som är mon

teradt på gångjern, så att det kan höjas med ytterändan, då 
kanonen höjdrigtas. 

Såväl 12- som 15-cm. och 67-tons kanoner monteras å de 
nyare fartygen på centerpivot-lavetter och 12- och 15-cm. 
kan.onerna återföras efter rekylen genom. spiral~jeder~ackumn-
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latorer. Uti rekylcylinderns piston är upptaget ett rektangu
lärt spår och i cylindern ~tr fastshufvad en l:itåbkena, som 
har l:iamma bredd som spåret, men med varierande höjd, så 
att utströmning:::>areau för den i rekylcylindern inneslutna 

vätskan sålunda småningom minskas under rekylen. 
Emellan de på öfre däck placerade lo·cm. kanonerna fin

ne:; sammanlagd t 4 st. G-pundiga. Dessutom blif•m l O st. af 
denna kanonsort placerade på battericläck; ti förut och 4 

akterut. 
Fartyget har en stark ramstäf och får två. militärmaster 

tned två märsar å fockmasten och en på stormasten. Uti 

dessa märsar monteras ytterligare 9 st. 3-pundiga kanoner. 
För att kunna bringa strålkastarue så låup;t ut från far

tygssidan, att de få vidsträckt lysvinkel, är vid hvarje strål
kastare i tartygssidau anonlnad en fyrkantig lucka, som fälles 
ne(1 till hori::;outel ställning, då strålkastaren skall begagnas, 

hvarefter denna, som är monterad på en vagn, rullas ut på 
nämnda lucka och kommer saluncla utanför fartygssidan, så 
att den kan lysa i minst 180" vinkel. Förenämnda lucka är 

naturligtvis försedd med barrier. Af torpedtuber far fartyget 
7 stycken, c1eraf (J öfvervattens- och 2 nndervattenstnber. Af 
öfvervattenstuberna är en placerad rätt akterut och en i h varje 

hörn af citadellet; dessa få en bestämd och orubblig rigtning, 
näml. de förliga c: a 50" för om tvärs och de akterliga c:a 50" 
akter om härs. Undervattenstuberna äro monterade bredsi

des förut c:a 3 m. under vatten. De äro inrättade med en 
ledarbalk på förkant, som vill skjutning vindas ut, så att t0r

peden får stöd af denna, då den utskjutes ur tuben. Torpe
den har för ändamålet 2:ue starka klackar, som löpa i spår 

upptagna i ledar balken, h vilka tydligtvis rni\ste haf'va en högst 
betydlig styrka för att kunna motstå det vattentryck, hvaraf 

den åverkas, då tartyget rör sig med fart genom vattnet. 
Byggandet af Royrtl Sove1·eigu som påbörjades i Portsrnouth 
Oktober 1889 har fortskridit ovanligt raskt, då fartyget kunde 

sjösättas redan 17 månader efteråt. 
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Ett annat fartyg som äfven i år blifvit sjösatt i Ports
rnonth är bepansrade kryssaren Royal Art/mr af Edyar-klas
sen. Detta fartyg har följande dimensioner: 
Längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... 109,7 m. = (3ti0' ) 
Breeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,a , (60') 
Medium djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 , = (23 '+9 ') 
Deplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,350 ton 
Vigt at s hofvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,040 , 
D:o af uppeldaclt maskineri . . . . . . . . . . . . 1,180 
Indikerade hkr. vid forcering . . . . . . . . . . . . . . . 12,000 

, vid naturligt drag 7,500 
:B..,art vid forcering . . . . . . . . . . . 20 knop 

,. vid naturligt drag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ,, 
Kolkapacitet vid 10 knop . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1,000 mil 
Maximumtjocklek af pansardäck . . . . . = 125 mm. = (5''). 

Ursprungligen var armeringen bestämd att utgöras af två 
67-tons, tio 15-cm kanoner och tolf 6-pundiga snabbskjutande 
kanoner förutom kulsprutor och torpeder; seelermera har lik
väl den förändringen vidtagit~, att två 15-cm. kanoner mon
teras på backen i stället för en 67-tons kanon. Dessa kom
ma ända till 7,75 m. = (25 1 / 2 ') öfver vattenytan. 

Pansardäcket är sammansatt af två plåttjocklekar om 33 
mm. (= l 1

/ /'). Dess bord vartskaut är på fartygets miclt be
lägen 1,n7 m. (5'+6") uneler vatterlinien och dess horisontela 
del O,a meter öfver vattenlinien. P~L de n sluttande delen af 
pansardäcket är pålagel en extra plåt af 62 mm. (2 1/ 2 "), så 
att totala tjockleken der blifver 125 mm. (0 " ). 

Fartyget har ett styrtorn af pansarplåt om 300 mm. 
(= 12") tjocklek placeraclt förom fockmasten. Batterikano
nerna, 4 st. om 15-cm. kaliber, äro skyddade af pansar, ana
logt med dem å Royal Sovereign och de stora däckskanonerna. 
äro försedda med på la vetten monterade vriclbara pansarsköl
dar. 

Fa1'Lygets botten 
och kopparförhydniug. 

blir beklädel med teakbonlläggning 
Teakeu pålägges enrlast i en tjo~klek 
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och fästes med metallshufvar gängade i bordläggningen med 
muttrar invändigt. lVIarr ltar frångått hittills brukliga. metod 
vid träförhydning, näml. att lägg.t 2:ne lag· på hvaranclra, 
em edan erfarenheten visat, att det inre lagets bultar rosta be
tydligt oclt förorsaka dryga reparationer. 

Propellermaskinerna äro vertikala och upptaga följaktli
gen större rum i höjden, än hvacl horisonteJa maskiner skulle 
g öra; de få derför ej rum under pausardäckeL För att skyeld R. 

de delar af maskinerna, som räcka öfver pan,;arcläcket, är en 
bepansrad kapp med sluttande sidor nppbygcl, omgifvamle 
tmgcylindrarna. Plåttjockleken i denna. kapp är löO mm. 
(= 6'' ). Royal Arthur äl' till byggnad och bepansring si\. godt 
so m modell för cle kryssare af olika klasser och storlekar som 
dels äro under byggnad och dels uneler senaste tid blifvit 
levererade för engelska marinen. 

För tyska marinen pågår en liflig byggnadsverksamhet. 
Vid varfvet i vVilhelmsha,·en äro pansarfartyget Kwfiirst 
Friedrich Wilhelm samt ett mind re pansarfartyg a f Sie_r;jrierls
khtssen uneler byggnad eller utrustning. Vid varfvet i Kiel: 
kanonbåten Bussard och :2:ne pansarfartyg af Sie_qfr'ieds-klass. 
Vid skeppsvadvet Vulcan i Stettin 2:ne, och virl Germania 
varf i Kiel förutom en stor kry,;;~are ytterligare ett pansar
fartyg af Friech·ich W'ifhelms klass samt vitl varh·et i Bremen 
två af S'ie.r;jrieds klass. 

Knrfiirst Friedn:ch vVilltelm påbörjades i mars månad för_ 
lidet år och s.iösattes i juni månad i år. Byggnaden har så
lunda till stort beri"•m för varfvet i \Vilhelmshaven fortskrielit 
ovanligt snabbt, då fartyget kunde sjösättas 15 måuarler efter 
fö r o; ta köl plåtens nedläggande. Maskineri och pannor till ver
kas äfven vid vVilhelmshavens varf och verkstäder, hvilka 
äro försedda me<l alla medel, i form af arbetsmaskiner m. m. 
fö r beclrifvaiJ.cle af storartad verksamhet inom sk eppsbyggeri 
o c !t maskintill verkning. 

Kwfiirst Friedrich H~:lhelm är bygd af stålplåt; cle bårla 
'li"dskr. 1. sji:N;. 1892. 5 

Xur(iirsl 
Friedrich 
TVi/11rlm 
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stäfvarne äro af gjutet stål från firman Krupp i Essen. Prof
ver å gjutstålet i stäfvarne gåfvo en brottbe~astning af 42 
kg. per qv.-mm. och 27% förlängning. Kallbockade profver 
gåfvo dessutom de mest tillfredsställande bevis på seghet och 
hållfasthet. 

Fartyget har kombinerade lång och tvärskeppsspant. Inner
bottnen sträcker sig öfver en stor del af fartygets längel och 
bord v arts till slaget, h varifrån den fortsätter i form af ett 
långskeppsskott upp till pansardäcket, bildande sålunda med 
skeppssidan en slaggång. Innanför detta skott kommer ett 
annat, som sträcker sig genom pann- och maskinrum och ut
gör kolboxskott. Ett midskeppsskott är dessutom framdraget 
genom maskin- och pannrum och fortsätter för och akter om 
dessa rum. Sålunda ät· undervattenskroppen delad i 120 vat
tentäta rum, hvarigenom stor flytbarhet beredes. 

Fartyget har gördelpansar, som sträcker sig utefter far
tygets hela längd och räcker förut ned till ramspetsen. Det, 
har en maximitjocklek af 400 mm. på midten, som aftager 
mot ändarue till 300 mm. Däckspansaret är 65 mm. tjockt. 
Öfverkant af pansargördeln kommer 0,8 m. öfver vatten och 
underkanten 1,& m. under vatten. 

Den svåra bestyckningen, som kornmer att utgöras af 6 
:;t. 28-cm. kanoner monteras uti 3:ne i fartygets meclellinie 
efter hvarandra anoragta barbett-torn. De bhda aktre tomen 
hvila direkt på det bepansrade hut'vucldäcket. Det förliga är 
beläget på batteridäck och uneler detsamma är anbragt en 
bepansrad langningstrumma. . 

Kanonerna i förliga tornet få en höjd öfver vattnet från 
kärnlinieu rälmad t at 6,a meter. 'rornkanonerna äro skyeldade 
af h välfda pansarskölclar. 'romen äro bepansrade med 300 
mm. tjock plåt. 

Sekundära batteriet skyddas af 5 cm. pansarbeklädnad; 
två af detta batteris kanoner äro anbragta på utbyggnader i 
fartygssidan, så att de kunna skjuta rätt föröfver. 

De mellan kanontornen belägna däckshusen äro afsned
clade för att medgifva stor eldvinkeL Det främre däckshuset 
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är förbundet med det akterliga medels eu kommandobrygga, 
som går öh·er rnidteltornet. 

Bakom förliga kanontornet finnes ett styrtorn, bepansradt 
med 300 mm. pansar, uti hvilket alla telegrafer, språkrör och 
ängstyrinrättningens ratt blifva placerade. 

Fartyget erhåller två militännaster, förseåda med strids
märsar. På ungefär tredjedelen af höjden mellan öfverbygg
nadens tak och märsen är på hvarje mast anbragt en platt
form för strålkastare. 

Sekundära bestyckningen kommer att bestå af 6 st. 10,5 
cm. snabbskjutande kanoner, hvilka uppställas br0dsides bakom 
det lätta sidopansaret, 8 st. $,7-cm. lmnone ·, som hufvudsak
ligen afses att ·kjnta för- och akter ötver och 2 st. lätta 
maskinkanoner, som uppställa.s i märsarna. 

Dessutom tillkommer ett antal revolverkanoner och tor
pedtuber, de senare för skjutning både öfver och under vat
ten. Det uppgifves att vigten af skrofvet utan pansardäck, 
sido- och tornpansar, men med backning, väger 32°/t,, och 
pansardäck sido- och tornpansar samt bepansrade langninP.;s
trnmmor 34°/0 af hela deplacementet. 

Arsberättelse inom 6:e vetenskapsklassen 
(Handel och sjöfart) . 

Af Kaptenen A. 'Mnnthe föredragen inom K. Örlogsmannasiillskapet 
i December 1891. 

Vid mottagandet af det hedrande uppdraget att vara före
dragande i Kongl. Örlogsmannasällskapets 6:e vetenskapsklass, 
kunde jag icke fi:igöra mig från den käuslan, att detta upp
drag kunnat lemnas i mera erfarna händer. För några de
cennier tillbaka, när sjöofficeren ännu i.Jke sällan hemtalie en 
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del af sin utbildning inom handelsmarinen, kände han ju 
också till denna, då deremot under nuvarande förhållanden 
det ämne, hvilket jag blifvit utsedd att behandla, torde kunna 
anses falla utom sjöofficerens yrkessfer; och detta sa mycket 
mera som fordringarna inom vapnets olika grenar så ökats, 
at,t sjöofficeren numera, för att något så när kunna beherska 
endast en a f dessa, måste begränsa sitt arbete till dennas om
råde. 

:b-,ör att emellertid kunna utföra det mig anförtrodda upp
drag, bifogar jag till mitt anförande - i hvilket jag sökt göra 
en resume öfver handelsmarinens utveckling uneler de senare 
åren - utdrag a~· till Kongl. :utrikes-departementet till den l 
Oktober ankomna konsulatsberättelser, samt meddelar några 
af de senaste sjöfartsunderrättelserna, ankomna sedan detta 
anförande blifvit utarbetadt. 

Ångfartyg. 

De militära anordningarna, nödvändigheten af skyeld mot 
projektiler, alltid orsakande stor tyngd, och en mängd andra 
viikor man måst uppfylla vid byggandet af krigsfartyg, hafva 
vid realiseranclet af väntade resultat med dessa fartyg, städse 
utgjort väsentliga hinder, hYilka icke förefinnas vid byggan
det af fartyg för handelsflottan. lVIan får således icke för
våna ::.ig öfver att denna hastigare och mera allmäi1t kunnat 
draga fördel af c1e f0rbättriugar och fullänclningar, h v\lka un
der senare åren å vägabragts vid till verkning af byggnadsma
terialier och konstruktion af maskiner för fartyg i allmänhet. 

Om vi gå femton år tillbaka i tiden, så :finna vi 'at~ jer
net då nästan uteslutande användes till byggnadsmaterial for 
ångfartyg. Under loppet af 187tl bygdes på engelska varf 
endast 7 ångare af Siemens-Martin-stål. För resteu var det 
jern, som vid denna tid användes till fartyg, af medelmåttig 
qvalitet, h vilket återigen nöd vändigg jord e, en ansenlig tjock
lek hos plåtarne. Det var franska marinen, som tog initiati
vet till stålets använclande i fartyg, sedan förslik härmed från 
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och med 1874 försiggått å Lorients varf. Under de närmast 
fo lj ande åren voro de härvid vnnna framstegen ganska lång
,;a m ma. .Man stötte på svårigheter vid stålets an vändande, 
emedan ·behandlingssättet af detta nya material icke var till
räckligt kändt, ja till och med dess tillverkning erbjöd ej 
nöd väneliga garantier; priset stod ä f ven mycket högt. Det 
,· ar först under år 18R2, som man kunde iakttaga en hastig 
tillökning i de stålbyggda fartygens antal. År 1886 intog 
::; tå.let en vigtig vlats vid byggandet af fartyg, ocb i dag kan 
man säga att jernet endast undantagsvis nyttjas, och att dess 
an vändande är begränsad t till flodbåtar och till några inre 
clelar å sjögående ångfartyg. 

De storartade förbättringar man lyckats erhålla såväl i 
fartygens byggnad som inredning hafva gått hand i hand med 
de ofantliga framsteg man vetat bibringa apparaterna till 
framdrifning. Icke underligt då, att ångbåtstrafiken, säJ;skildt 
under · det sista decenniet, oaktadt en allmän stagnation uti 
de maritima affärerna under de ogynsamma åren 1883-87 
betydligt ökats. 

N u mera korsa an g are Oceanen i alla rigtningar, trotsande 
vind och våg och med afgångs- och ankomstticler till de mest 
aflägsna hamnar, bestämda nästan på minuten; ångan har re
l1ucerat alla handelsföretag till en tidtabell med rnatematisk 
noggranhet. 'l'elegrafen har slagit ett bälte rundt om hela 
jordklotet; uppgörelser, 80111 förr erfordrade månader, af::;lut.as 
nn på lika många timmar. Snabbgående hos nutidens far
tyg är derför af yttersta vigt, men snabbgåendet är också 
f örnämsta faktorn i kostnaden. 

Me1l uppnåendet af allt större hastigheter hos fartygen 
följLle nödvändigheten af en säkrare navigering: också har 
inom navigationens område under de sista decennierna gjorts 
oerhörda framsteg. rrydligast märkas dessa, då man jernför 
våra dagars instrumenter med de från närmast föregående 
årtionden. Verk,;am heten inom instrumentfabrikationen in
skränker s1g emellertid icke blott till de tekniska förbättrin-
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garna af instrumenten, utan omfattar äfven studiet af de na

turlagar och krafter, på grund af hvilka instrumenten kon

strueras och verka. Så t. ex. inom kronometrien: lagarna för 

deras g~ng, kompensering, temperatur- och fuktighetskonstan

ter; inom kompass- och deviatiomläran: lagarna för jordmagne

tismen, de ma.~netiska krafterna i jernfartyget, kompenserin

gen etc. etc. Afven med afseende på andra instrnmenter, så

som logg, lod, vinkelmätningsinstrument o. s. v. hafva många 

nya uppfinningar och förbättringnr blifvit gjorda. 

Observationsmetoderna undergå likaledes så småningom 

förändringar, framkallade af sträfvan att utbyta de äldre mot 

noggrannare och enklare sådana. Så t. ex. börja de hittills 

alltid använda måndistanserna att utträngas af ockultationerna, 

hvilka under gynsamma omständigheter gifva betydligt bättre 

resultat. Vidare uträknas en m'ängd tabeller för att under

lätta korrigeringar och uträkningar af observationer. Öfver 

hnfvud tagot är literaturen inom detta område särdeles rik

haltig och utkomma årligen många goda böcker på de flesta 
sjöfarande natioiJers språk 

Inom meteorologien och oceanograflen äro framstegen 

icke minst. Genom den noggranna loggboks- och journal

föring, som blifvit införd, har man erhållit ett mycket rik

haltigt materiel för meteorologien, men särskildt för segelbe

skrifningarna. Af ovärderlig nytta för den sjöfarande allmän

heten äro slutligen de meteorologiska kartorna, kartor öfver 

isförhållandena, väderlekBtelegrammer och stormvarningssig
naler. 

Följande tabell af Bureau Veritas, innefattande åntalet 

af hela verldens ångfartyg af öfver 100 tons drägtighet, u'tvi

sar ofvan omnämnds, tillväxt sedan år 1880: 
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Ar Antal fartyg 
Total bruttodräg-

tighet i ton 

1880 6,392 6,745,198 
1881 6,857 7,475,851 
1882 7,301 8,404,932 
1883 ' 7,764 9,232,096 
1884 8,433 10,209,468 
1886 8,394 

l 
10,269,504 

1886 8,547 10,403,958 
1887 8,718 10,632,722 
1888 8,835 11,045,937 

l 
1889 9,256 11,913,371 

l 1890 9,638 12,825,769 
l 1891 10,103 13,805,028 l 

Med ofvan nämnda betydliga tillökning i ångbåtstrafiken 

har gifvetvis följt en tillväxt i ångfartygsbolagens antal, samt 

bolagens storlek och verksamhet. För att erhålla en öfver

sigt af de olika ångfartygsklasserna kunna dessa indelas uti. 

a) De stora transatlantiska passayerarejcwtygen. De . stora 

ångbåtslinierna, hvilka förena Europa med Förenta staternas 

hamnar utgöra en helt och hållet särskild klass. Att på kor

taste tid genomlöpa de 3,000 mil, som åtskilja Norra Atlan

tens båda stränder, att under de fördelaktigaste viikor af sä

kerhet och beqvämlighet transportera största antal passage

rare, är det dubbla mål, hvarom rivalisera de engelska, fran

ska och tyska bolagen, h vilka \'etat förvärfva sig så godt som 

monopol på denna så svåra och vigtiga trade. 'l'äfian dem 

emellan har sedan några år blifvit allt mer liflig; man räknar 

t idskilnaden för de olika resorna i timmar och minnter. 

I slutet af H370-talet använde man 8 a 8 dygn för resan 

mellan Queepstown och New-York samt 10 a 9 mellan Havre 

och New-York . I dag göres den förra resan å de engelska 

linierna på mindre än 6 dygn och den senare med det Trans

atlantiska bolagets fartyg på knappa 7. Medelhastigheten för 

passagerarefartygen på dessa linier har också på de sista 15 
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åreu ökats från 14 a 15 knop till 19 a 20, och nya framsteg 
väntas med under byggnad varande fartyg. Ofvannämnda 
hastighetstäflau började under år 18,) l, då följande engelska 
och franskn ångfartyg insattes i de stora linierna: Galtia och 
Servia (atCunard-bolaget); City of Rome (In man); Alaska (Guion), 
.Vormandie (O:ie Transatlantique) snart åtföl jd af Orego1t (Guion) 
under 1833, som sedan gick förlorad, och af AuraJtiu samma år; 
>:>edan af Umuria och Etruria (Ounard) 1886, slutligen at de 
fyra paketbåtarna tillhörande Oompagnie generale Trausat
lantiq ne Champagne och Breta,qne, Bourgoqne och Gasr.:ogue år 
1886. Ett nytt steg framåt göres mecl City o l New- York och 
City of l'aris, Mr~;je!ilir.:, TeutoJtir och Tow·aiue >:>amt Angnsta

Vir.:toria~ Colwnuia, Normannia och Fiirst Bismarck, de fyra >:>e
nare tillhörande det Ha m bur g-Amerikanska bolaget på linieu 
New-York och Hamburg via Southampton. 

,J e m för man des>:> a fartygs proportioner, så finner man, 
att de olika konstruktörerna icke hafva lagt lika stor vigt 
vid liniernas finhet. Under. det att City of Rome, .LI1c~;jestic och 
Teutonic äro .Ytterst smala - deras bredd utgör l O,± a 10,~ 
proc. af längden -- är Columbia relativ t bred, ä f ven så Cit!J of 

New- Yorlc och City o/ Paris; fartygen tillhörande det 'l'Tans
atlantiska bolaget intaga ett rum midt emellan dessa båda 
ytterligheter. 

Efter ganska långa . öfverläggningar beslöto de nämnda 
bolagen sig nästan samtidigt för att antaga dubbelpropelleru; 
deras fartyg, satta i sjön eller påbörjade .sedau ~r 1888 hafva 
dubbla skrufvar. Införandet af dubbelpropellern har bland 
aunat varit orsaken . till att man uteslutit en af de fyra ma
sterna, h varmed flertalet af de transatlauti,;];:a p~ssagerarefar
tygen förr voro försedda; maskiuer och pannor upptaga i ~jelfva 
verket en så ansenlig längd af. fartyget, att man ej har till
räcldig plats för en rierde mast. 

Med den dubbla skrufven framträdde äfven den trefaldiga 
expansionsma,;kineu, h varmed de modernaste fartygen äro för

::;~clda. Den älclrl;l id~en med l;lldrummet i fartygets långskepps~ 
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plan och kolboxarue borelvarts är öfvergifven på ofvan npp
rälmade fartyg och ersatt af en senare anordning med eld
rummet gående tvärskepps, hvilket är beqvämare för kolets 

ittkomst. 
Alla dessa fartyg äro byggda under förutsättning, att i 

händelse af krig kunna användas som auxiliärkl'yssare och 
försedda med derför nödiga anordningar. H vilken roll de en 
gång kunna komrna att utföra torde ej kunna nog högt upp
skattas, då man betänker, att de äro att inregistrera bland 
yerldeus mest snabbgående fartyg. 

Sådan är i korthet den nuvarande sjöfarten på de linier, 
som törena Enropa och Förenta staterna; framtiden bär i sitt 
sköte ännu större öfverraskningar, och, i betraktande af de 
sista årens oafbrntna framsteg på industriens och ångans om
råden, torde det ej dröja länge, innan man får skåda fartyg, 
hvilka passera Atlanten pa 5 dagar med en medelhastighet 
af 25 knop. 

Ett steg i denna rigtning har uttagits af Ounard-bolaget, 
som ny !igen i Fairfield bestält två paketbåtar på 183 meters 
längd, hvilka kolosser hvardera skall hafva öfver 12,000 tons 
drägtighet. Dessa tvenne ångare skola hafva dubbla skruf
var, trefaldiga expansior..srnaskiner, som skola utveckla öfver 
~0,000 indik. hkr., och beräknas kunna hålla en medelhastig
het af :!1 knop samt passera Atlanten från Queenstown till 
N e w-Y ork och vice versa på ö 1

/ 2 dygn. Fartygen skola vara 
färd iga till verldsexpositionen i Chicago 1893. 

Så kolossala. dessa ångare än blifva, torde 19:e seklet dock 
it.:ke komma at~ uppvisa något fartyg så stort som G1·eut 

EastenL Jag tillåter mig att erinra om att denne jette, hvil
ken påbörjades år 1863 och sjösattes den 31 Januari 1858, 
mätte 207,a m. i längd, 34,n; m. i bredd öfver hjulhusen och · 
hade 17,as m. djup i rummet öfver kölen; dess deplacement 
vid full last var 27,000 ton, dubbelt så stort som de engelska 
eller italienska jetteslagökeppens; ma,;kinerna utvecklade 3,000 
uom. hkr.i m~:iclelhastigheten under dess 2:ne första resor öf-
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ver Atlanten, hvilken den passerade på 11 och 9 dagar var 
12 och 14 knop med en kolåtgång af 260 a 300 ton pr dygn, 
något understigande l!vad de nyaste Atlanter-ångame nu kon
sumera. Great Eastems öde är kändt; dess kommersiela 
bana slutade år 1874 och fartyget, hvilket kostat nära 14 mil~ 
lioner kronor, såldes slutligen för knappast trettiondedelen af · 
denna summa. 

b) Farty,q görande långa resor. Med denna rubrik för
stå vi fartyg, hvilka befrakta långt bort belägna hamnar och 
på grund häraf göra resor på flera veckor. Att söka uppräkna 
de bolag, som ega sådana fartyg, skulle föra mig utom ramen 
af min uppgift, och kan ej heller anses vara af något särskildt 
intresse. 

Dessa ångfartygsbolag hafva visserligen ännu icke byggt 
fartyg så utomordentligt snabbgående som de, hvilka ombe
styra persontrafiken mellan Norra Atlantens stränder; emel
lertid hafva äfven här vigtiga framsteg blifvit gjorda och de 
nyaste fartygen, afsedela för ofvan nämnda långa resor, äro 
alla präktiga typer, försedda med mägtiga trefaldiga expan
sionsmaskiner och inredda för att transportera ett stort antal 
passagerare samt en ansenlig vigt handelsvaror. Öfver\'attens
kroppen å dessa fartyg är i allmänhet mindre bred, än å de 
här förut nämnda. De haf de befara äro lugnare än Norra 
Atlanten och erfordra icke samma försigtighetsmått för att 
skydda däcket mot störtsjöar; också äro dessa fartyg försedda 
med fönster och portar i hytterna i stället för · de å de förut 
nämnda brukliga ventilerna. De bibehålla äfven E)n betydligare 
rigg, h vilken skulle vara till hinder vid resorna öfver Norra 
Atlanten. ' 

c) Fartyg tnifikerande lwstenw. De flesta af de stora ång
fartygsbolagen befrakta för resor af kort varaktighet cle min
sta och äfven de minst nya af sina fartyg; men äfven här 
spårar man framsteg. För mycket korta resor, h vilka · erfor
dra stor hastighet såsom å engelska och irländska kanalerna, 
användes hjulfartyg af eukel konstruktion, men hvilka far-
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tygs längel i medeltal uppgår till omkring 100 m. Till följd 
af det knappa utrymmet i de hamnar de inlöpa äro flertalet 
af dessa hjnlångare förseelda med roder för och akter. Det 
stora bolaget Bud-Americana de Vapores, h vilket uppehåller tra
fiken på Sycl-Amerikas vestkust eger nu 25 fartyg af denna 
kategori. På dessa fartyg finner man samma anordningar som 
på öfriga fartyg~ afsedela för varma klimat; sjelfva hufvud
däcket upptages från för till akter af en öfverbyggnacl, öfver 
hvilken vidtager ett promenad-däck och ofvan detta återigen 
andra lättare tillbyggnader .. 

d) Fartyg t·rqjilce1·ande floderna. De stora floderna utgöra 
naturliga handelsvägar, på hvilka sjöfarten uneler olika former 
dag trän dag utvecklar sig. Betydliga ångfartygsbolag hafva 
äfven bildats, icke blott i Europa och Amerika utan äfven i 
kolonierna och i de aflägsna länderna. Flodbåtar böra natur
ligtvis vara grundgående, också äro de flesta hjulångare. J ag 
nämner nu blott en af de modernaste, Bamses, tillhörande ett 
engelskt bolag, för trafiken på Nilfloden. Detta fartygs längd 
är 68,5 m., men dess djupgående enelast 0,7 m., hvilka mått 
gifva ett begrepp om de moderna flodbåtames proportioner. 
Ramses är Nilens största och mest snabbgående fartyg, dess 
medelfart är 18 knop. Det har tvenne våningar med hytte~ 
och salonger, hvilka våningar upptaga nästan hela fartygets 
längel och äro afskilda genom ett lättare däck, tjenande till 
skydd mot solen. 

e) FaTtyg hu-edda jö1· siirskildt ändamål. För att afsluta 
detta korta sammandrag vill jag omnämna en typ af ångfar
tyg, afsedel för specialändamåL Hit höra petroleumbåtarne, 
hvilkas antal vuxit kolossalt på de sista 4 och 5 åren. En
dast huset Armstrong, lvlitchell and C:y har sedan år 1886 sjö
satt c:a 40 at denna sorts fartyg. Inredningen å de nyare 
petroleumbåtarna är ungefärligen densamma. Hela fartygets 
mid lelparti är afseclt att rymma mineraloljan; ett långskepps
skott och flera tvärskeppskott dela det i 12 a 14 rum, för
enade med hvaranclra medels en rörledning; maskiner och 
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l'annor jemte befälets hyttplatser äro beHigua akterut, Lesi:ttt

ningen bor förut. De ekonomiska fördelarna af detta system 

äi:o så stora, att det gamla sättet, att transportera oljan i kärl, 

1mmera är nästan helt och hället öfvergifvet. 

Bestämlla kUJ·ser för tle engelska transatlantiska 
paketbåtarue. 

De fyra förnäm sta engelska ångfartyg::;bolagen, hvilka 

uppehålla trafiken mellan Liverpool och New-York, hafva helt 

nyligen beslutat, att deras ängare skola på denna trad e följa 

bestämda kurser. Bolagen äro "Cunard" , "Inman", "vVhite

Star" och "N a tio n al".*) Dessa kurser, h vilka äro grundade 

på de engelska befälhafvarnes långvariga erfarenhet, erbjuda 

den största säkerhet. De äro: 
Till .Amel'ika: Från den 15 J an uari till den 15 Juli följes 

storcirkeln från Fastnet (Irland) , och utan att passera mera 

sydvart, ända till dess 49:e meridianen (ves t om Greenwich) 

skäre'> på 42 ° 30' nord!. lat.; härifrän till Sandy-Hook passe

rar man 20' söder om N antucket',; fyrskepp. 
Från den 15 Juli till rlen 15 Januari följe,; storcirkeln 

utan att passera sydligare från Fastnet ända till det ställe 

der 49:e meridianen och 46 parallelen mötas , h varifrån kur

sen till Sandy-Hook bör sättas, så att man passerar åtmin

stone 55' söder om "Virgin Rocks" och "Sable bland" och 

sedan 20' söder om N antuckets fyrskepp. 
...lteroiigen: U n der alla årstider böra paketbåtarne, afga

ende fr,\n Sandy-Hook, sätta kurs så att 70:e meridianen skä

res på 40" lO' nordl. lat.; härefter styres så att 4\:J:e. meridia

nen skäres på 40" 40' lat., från hvilken punkt storcirkeln följes, 

men utan att komma rnera nord vart ända t ill Fastnet. 

:B~rån den 15 Juli till deu 16 Januari, från 70:e vestl. long. 

och 40 ° lO' nord l. lat. styres så att 60:e meridianen skäre,; 

*) Sedermera, ltafva »Nonldentsch~r Lluych i ilromon oc·h .:>Hambnrg-Anwri· 

caniseho Paketfalu-t Act.-Gesellschaft, ålagt sina fartygsbeHi-lhaJvare att fö lja 

sallllll<t route som antagits fUr dc engels~a bolal)"en. ].led. 
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på 46" 30' nord!. lat., h varefter storcirkeln följes men utan 

att komma nord vart derom ända till Fastnet. 
Ofvan anförda beslut hedra de nämnda bolagen, ty dessa 

vigtiga bestämmelser komma ovilkorligen att minska chan

serna till om bordläggning, på samma gång de för andra far
tyg utvisa de farvatten, hvarest dessa fartyg kunna vänta sig 

att möta paketbåtar, tillhörande dessa transatlantiska linier. 

Denna säkerhet mer än uppväger den ringa tillökning i tid 

för öfverfarten, hvilken de nya bestämmelserna medföra. 

rrack vare dessa nu anförda kurser kom ma ifråga varande 

liniers stora ångare att passera öfver N ew-Foundlands-ban

ken endast från den 15 Juli till den 15 J an nar i och blott 

på väg t-ilL Amerika. Detta åter är af stor vigt för fiskarena 

pit dessa banker, enär de således ända till midten af somma

ren icke hafva något att frukta af fartygen tillhörande de 4 

nämnda Lolagen och icke heller af dem blifva störda under 

deras resor till Europa. Fördelaktigt vore att passagen öfver 

N ew-Fonndlandsbanken helt och hållet undvekes ända till 

slutet af :fisketiden . .Man hoppas att öfriga transatlantiska 

bolag skola följa de omnämndas exempel. 
Snabbast utförlla resor. 

Mollan Europa och Föi"enta staterna. "White-Star"-liniens 

ångare T eutonic ankom till New-York från Queenstown den 

19 sistlidne Augusti efter att hrtfva gjort den hittills snabba

ste ötverfarten mellan Europa och Amerika, på 5 dygn 1fJ 

timmar or·h 39 minuter, hvilket gifver fartyget en medelhastig

het af 20 i ' 01 knop i timmen. Dess tillryggalagda distanser 

pr dygn voro 460, 496, 505, 510, 5l7 och 290 eng. mil; 5:te 

(1ygnet, då Teutouic löpte 617 mil. gjorde ångaren alltså i me

delta l 20,7s knop, när afsPende fästes vid longitudsförändrin

gen. Teutouic har så ledes med l timme och 29 minuter sla

git systerfartyget af samma bolag 1Vlajestic, ll\·ilket några da

gar fii rnt gjorde nämnda resa på 5 dagar, 18 timmar och 8 

minuter. 
J ag erinrar om, aLt dessa båda ångare äro de längsta af 

alla ångare gående mellan Förenta staterna och Europa, på 

• 
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samma gång de i förhållande till sin längd äfven äro de sma
laste. 

Mellan Europa och Australien. Ångaren Australien, till
hörande "la Compagnie des l\'Iessageries maritimes" ankom 
till King George's Sound från Marseille i slutet af sistlidne 
Augusti efter 25 dygns resa. 

.iYlellan Europa och Cape Town "Union"-liniens ny
bygda ångare Scot gjorde i September sin första resa från 
Southampton till Cape 'rown på 15 dagar 2 timmm· och 10 
minuter (då afdrag är berälmadt för uppE>hållen i anlöpla ham
nar), hvilket gifver fartyget en medelhastighet af 16,5 knop. · 
"U ni on "-liniens ny bygd a ångare har på det konkurrerande bo
lagets, ''Castle-Line", snabbaste ångare Dunottm·-Castle vunnit 
24 timmar. 

segelfartyg. 

Rörande företeelser inom segelfartygens område tror jag 
mig bäst redogöra derför genom atergifvande af nedanstående 
utdrag ur en i "N autical l\'Iagazine" under året förekommande 
uppsats derom. 

För några och tjugo år tillbaka hörde man icke sällan 
förutsägas, att, i händelse den föreslagna Suez-kanalen blefve 
lyckligt och väl fullbordad, skulle segelfartygens tid vara 
förbi och att dessa lysande bevis på menniskans välde öfver 
haf och vind, hvilka sväfvade fram öfver vattnet likt vä
senden med lif, snart skulle dö ut. De, soin sålunda profe
terade, grundade sina orakelspråk på det helt och hållet ur 
luften gripna antagandet att fraktfarten på Ostindien, Kina, 
Japan och Australien bonle afledas från elen gamla af segel
fartygeu begagnade traden luing Goda Hoppsudden och öf
vergå till ångbåtarna, h vilka ·följde den kortare vägen ge
nom Röda hafvet. Segelfart.ygens redare skyndade att göra 
sig af med deras i värde sjunkande egendom, för att i stället 
hålla sig till ångan; en följd häraf blef, att segelfartygen stodo 
lägre i lägre pris, än de någonsin förut gjort. 

-79-

Många personer funnos ju också, hvilka icke delade den 
ofta uttalade åsigten: att den föreslagna vattenvägen endast 
skulle blifva ett stagnerande dike, hvars gräfning och under
håll komme att kosta allt för mycket, för att någonsin kunna 
betala sig. Affärsveddens instinkt kunde icke alldeles ledas 
vilse, om än i början en mängel invändningar blefvo framka
stade, när de Lesseps ansträugde sig för att vinna anhängare 
och kapital, som kunde sätta honom i stånd att göra sin stor
slagna ide till verklighet. Sedan dess hafva palatslika passa
gerareångare och anspråkslösa lastdragare i ständigt växande 
antal begagnat sig af hans genväg, men icke desto mindre 
utbreda ännu på hvarje haf segelfartygen sina vingar. Inom 
tre år_ från den första rusningen efter ångbåtslotter egde en 
genomgående förändring rum till förrnån för segelfartygens 
rederier. Tre- och fyrmastare, med en drågtighet från 1,500 
till 2,000 ton, bygdes till ett pris af omkring 20 fl_ pr ton, 
h vilket var mera än tre gånger det belopp, h vartill högsta 
klassens fartyg såldes år 1870. Det såg ut som on:i ångan 
ändå icke skulle förorsaka en så märkbar förminskning i se
gelfartygens antal, som man förmodat. Emellertid har den i 
viss mån bestämt storleken på framtidens segelfartyg. Så
dana finnas nu, som man icke för länge sedan skulle hafva 
ansett allt för otympliga till att manövreras med segel. J a, 
sedan några år har man åter börjat bygga segelfartyg, men 
ntaf stål och af kolossala dimensioner, och man förser dem 
med maskiner för lastens in- och uttagande och äfven för 

seglens sättande. 
De sista stora ,:egelskeppen, hvilkas antal under detta år 

betydligt ökats, kunna icke jemföras med de gamla seglande 
träfartygen, hvilkas roll är att långsamt men säkert försvinna. 
segelmarinen har med utgången af föregående årtionde in
trädt i ett nytt skede. Det torde derför icke vara utan in
b·esse att här något beröra de äldre seglande fartygen. 

För femtio år sedan funnos i den brittiska handelsflottan 
om kring 100 segAlfartyg af öfver 500 tons drägtighet och äf-
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ven det minsta af dessa fartyg stod långt framom dem, hvari 
de härdade vikingarna utförde sina hmgder eller funno sin 
död. Ett af dessa si,;tnämnda gamla _ fartyg, som år r880 
u ppgräJdes i Norge, var 72 fot långt, 17 fot bred t och torde 
haft 5 fots djupgående. Det hade tjugu roddbänkar, spår för 
masten, hvilken efter behag kunde fällas ned eller sättas upp 
och var tydligen icke i stånd att arbeta sig fram i stark 
motvind. 

Det gamla fartyget Brotlzerly- Love, h varmed elen berömde 
vedelsomseglaren kapten Cook påstås hafm gjort, en . ~ller 
flera af sina resor, är ett exempel på, huru man i förra ;l r~ 
hundradet förstod sig på att bygga fartyg. Det sattes i sjön 
år 1764 och sjönk efter sammanstötning med ett annat far
tyg 1878, sedan det uppnått den vördnadsvärda åldern af 
114 år. 

Den tid, då de snabbaste seglarue bygdes i Förenta sta
terna, är icke synnerligt aflägsen. J a mes Baines, i lifstiden 
medredare i den välkända ·'Black Ball "-linien i Liverpool, och 
hvars fartyg gingo på Australien, bestälde i Boston Lightning, 
som lemnade h varje annat fartyg efter sig. Li.r;ldning mätte 
2,093 ton, var 74,7 m. långt, 13,+ m. bredt och hade 7 m. djup 
i rummet; storma;rt;en var 27 m. hög och storrån 29 m. lång. 
Detta fartyg påstås en gång i Södra oceanen hafva gjort ~l 
knop med sin stor-skyskrapa i topp, sedan det kort förnt ber
gat alla ledseglen. 

De, hvilka uppgjorde ritningarna till de amerikanska 
klipperfartygen voro icke bundna af några lagar för tonnaget 
i likhet med dem ~om voro gällande i England ända till år 
1854 och som ledde till konstruerandet af djupa och smala 
fartyg, hvilka icke kunde hålla sjön, på grund af otillräcklig 
styfhet och andra brister. De äldre skeppsbyggames beräk
ning af drägtigheten var i sjelfva verket baserad på en god
tyeldig regel, grundad på fartygets längd och bredd. 'rontalet 
erhölls genom att taga (L - '1/-, BJ X B X 1/ 2 B: 94, hvar
vid det orikigt antogs att djupet i regeln var lika med halfva 
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bredden. Rederierna ville naturligt nog hafva fartyg med 
stor lastdryghet och ringa nominelt tontal att betala um
gälcler för, och konstruktörerna måste foga sig derefter. 

Den amerikanska klipperns uppträdande blef för en ticl 
olycksbringande för de brittiska rederierna, i det att dessa 
nräktiga fartyg med sina höga master, ofantliga segelyta och 
~1 tomordentliga snabbhet tillvällade sig ett nästan absolut mo
nopol på thefrakternv, från Kina till England, derifrån ute
stängande landets egna fartyg. Detta förhållanrle är fnllst.~n
cligt omkastadt nu, och de amerikanska myndigheterna klaga 
bittert öfver att, afsedt från deras skyddade kustfart., hela 
tleras fraktf:Lrt på Oceanen är i utländska händer. I så hög 
grad beundrades dessa "Yankee clippers'" form, att engelska 
amiralitetet skickade ingeniörer att rita af tvenne af dem, de 
bekanta Challenge och OrieJiial, under det dessa stodo i torr
docka. De gåfvo derigenom en behötlig väckelse åt redare 
och konstmktörer och snart flöto på vattnet brittiska segel
fartyg, hvilka skulle rycka lagern ur händerna på de ameri
kanska "utbölingarna", som de kallades. År 1850 bygdes den 
brittiska klippem Stonnway som snart följdes af en respek
tabel flotta af liknande segelfartyg. I storlek voro fartygen 
af elen nya certen underlägsna de amerikanska, h vilka cle voro 
bestämda att undantränga. Ända till 1863 bygdes de af trä; 
men härefter af trä och jem i förening. 

Åtskilliga märkliga resor hafva gjorts af segelfartyg i 
Södra Oceanen. Ett af Black Ball-liniens fartyg, Jam es Baines, 
nppkallaclt efter redarens namn, och på resa österut läng;; 
efter 43:dje parallellen , löpte i Juni 1854 på 24 timmar 420 
eng. mil, hvilket gör 70' i vakten eller 17,;; mil i timmen. 
]i'artyget hade hela dygnet full storm och sin stor-skyskrapn, 
tillsatt. Ett annat fartyg R ed-Jacket löpte 1836 från 72" till 
13-!'' ostlig longitud på 8 dagar; medeltalet på dygnet var 
334 mil eller nära 14 mil i timmen i mycket dåligt väder, 
och en gång var fartyget alldeles nedisaclt förut. Grmt Hr<
JIIIMic passerade eqvatorn i Norra Atlanten på 3311 vestl. long. 

Tid~/;, ·. i ·'Jiir. JS!J:l G 
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efter endast 15 dagar och 19 t i m mars resa från Sand y-Ho ok, 
så att en stor fyrmastare äfven på den tiden kunde göra fart. 

Det största brittiska träfartyg är f. n. T/tre e- Bi·otherli, hem
mahörande i Liverpool, hvilket, bygdt i Boston år 1855, mäter 
2,93fi ton. Af amerikanska . träfartyg är det stör:::ta Rapprt
lwnnoclc, h vilket för ej länge seelan gick af stapeln . Dess ton
tal är 3,053; 706 ton virginisk ek och 1,200,000 fot virgini~k 
furu åtgingo till skrofvet-; byggna<l. FartygP.t har fyra master, 
däcken äro af fnru och ett långt akterdäck sträcker sig ända 
till stormasten, h vilken är 27 m. hög med · en diameter af l m. 
Fockmasten är l,s m. kortart~ än stormasten, men af samma 
tjocklek, stor::; tången är 17,7 och storbram~tången 21 ,n m. 
långa. Storrån är 29 m. lång, öfre och nedre märsrårna h \·ar
dera 26,5 m., undre bramrån 21 m., öfre 19,5, öfverbramrån 
16 och sky::;kraprån 13 m. Alla rundhulten äro af furu med 
undantag af bogsprötet, h vilket är af stål och samtidigt utgör 
klyfvarbom. 

Norra Amerika är hemlandet för de stora slättoppade 
skonarue och t.rots de många meJ dessa fartyg förknippade 
olägenheter, uppnå de här utomordentliga dimensioner. Deras 
höga unelermaster kunna svårligen ersättas annat än i landets 
egna hamnar; sättningen af de ofantliga seglen, storleken på 
gaftlar och block, faran af att fira ned seglen i en by och den 
svåra stående rigge~, på hvilken masternas säkerhet beror, 
äro alla faktorer, som icke få föraktas, då det gäller att med 
säkerhet manövrera dessa fartyg. Här äro fyrmastade sko
nare af trä ingalunda ovanliga och deras storlek tyckes små
ningom ökas. ]<'lera sådana finnas, hYilka mäta ] ,000 a 1,400 
ton och ett dussin variera mellan 500 och 1,000 ton. I Taun
ton i Massachusetts har nyligen en fem-mastad skonare, som 
mäter änLla till 1,800 ton, gått af stapeln. Detta fartyg är 
81 m. långt, 15 m. bredt och har 7,n m. djup i rummet; far
tyge t~ rörliga centerbo;~.·d är 10,7 m. långt, 0,1s m. tjockt och 
sticker 4,3 m. nedom den fasta kölen. Djupgåendet är 2,7 m. 
lätt och 6,1 m. med tull last. Angwinchar finna,; för anka-
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rets lättande, för seglens sättande, för lossning och lastning. 
En fem-mastad skonare, hvilken skall mäta 3,300 ton och 
blifva elen största slättoppade skonare i vet·lclen, lärer vara 
under byggnad. Amerikanarne äro afg_iordt af den åsigten, 
att välbygda skonare kunna göra lika snabba resor som rå
seglare i allmänhet. De stora slättoppade skonarue äro emel
lertid ege;1domliga för Amerika och komma förmodligen att 
så förblifva. 

Den mest brukliga storleken på segelfartygen har s~dedes 
småningom vuxit från l ,000 ton år 1860 till 1,300 år 1870 och 
2,000 år 1880, under det att i närvarande stund finnas omkring 
20 segelfartyg på mera än 2,500 ton och ett par af dessa på öfver 
3,000 ton. Redare och mäklare synas hafva en synnerlig förkär
lek för dylika vidunder, hvilket ~nnu icke hunnit blifva fal
let med assuradörerna, som icke äro vidare högljudda i att 
prisa den ökade risk, som det nya uppslaget fört med sig_ 
Fartygen på 3,000 ton synas vara lämpliga enelast för vissa 
farter och i många hamnar äro torrdockorna långt ifrån till
räckligt stora för att kunna rymma dem, i händelse af skada 
på skrofvet uneler vattenlinien. 

De största existerande segelfartygen segla för närvarande 
under fransk flagg, men ett af ett Bremerhus hos Russel & 
C:o vid Clyde under byggnad varande skepp, 1"Im·y Rickmers, 
som skall vara sjösatt före årets slut, blifver verlclens största 
handelsskepp . Fartyget bygges under uppsigt af engelska 
Lloyd och Bureau Veritas. Det skall kunna lasta minst 6,000 
ton, och en auxiliärmaskin med trefaldig expansion skall kunna 
framdrifva detsamma med 7 a 8 knops fart. 

Fiskefartyg och fiske. 

Fiske-fartygen och farkosterna äro ännu i de flesta länder 
likadana som för många tlr tillbaka - hvarje land har sin 
typ - den enda vigtiga förändringen i dessa fartygs byggnad 
är påverkan af det här relativt sena använ<1anr1et af ångan. 
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I Kongl. Maj:ts proposition till sista riksdagen om en 

lånefond för fi,;keriernas understödjande uppp;ifves, att brutto

afkastningen af sa m t liga nationers fiske i N ordsjön skattat:> t i J1 

omkring 460 mill. kr. samt afkast.ningen af Storbritanniens 

hafsfiske, som hufvudsakligen bedrifves i Nordsjön, enligt 

samma beräkning till 120,600,000 kr. och afkastninaen af Sve· 
. b 

n ges samth:ga fiskerier till n;1got mera än 1 
10 af sistnämnda 

snmma. 

H valfångsten i Behrings-sund och angränsande vatten har 

nnder det gångna året icke varit särdeles vinstgifvande. In

gen is på våren att hindra hvalen i dess gång mot norden 

var den närmaste orsaken till det mindre goda resnltatet i 

Lörjan af fångstt.iclen; och då hösteu kom ovanligt tidigt. me<l 

storm och oväder och tjockare drifis, än man under många. 

;\r sett, kunde icke fartygen siitta sina båtar i sjön, utan må

"te återvända nlf'cl ringa f~mgst., oaktarlt h valarna virl tlenna 
senare tid voro ganska talrika. 

Sälftmgsten har icke heller varit god. Konsuln i San 

Francisco uppger att mot 140,000 sälskinn år 1889 fick man 

föregående år enelast 80,000. Ett stort bolag, hvilket mot 

beta! ni ng till staten e ger uteslutande rättighet till säl fångsten 

p!t Sälöarna och Alaska, erhöll der ringa fångst; och antages 

det att sälen neclskjutes af smygskyttar och utan hänsyn till 
kön och ålder. 

Skeppsrederirörelsen. 

Röranrle skeppsrederirörelsen tillåter jag mig att anföra 

nedanstående dels ur generalkonsulns i Lonelon årsberättelse, 
<lels ur andra källor. 

Sist förflutna år företer i all mänhet ett fortfarande fal

lande i ji·aktnoteringama, s~t att dessa nedgått till den lägsta 

st~mdpnnkt, som de iutogo nnder åren 1883- 1887. I betrak

tan<le af att Jeu nellåtgåenr\e tende11sen började tidigt på vå

ren och derefter fortfor ntan afbrott under hela året och att. 

de ovaul igt höga kolprisen äfvensom sjömännens hyror och 
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iHriga omkostnader förblefvo sig lika, torde enrlast billigt in

köpta eller med nyaste förbättringar förseelda och merl allra 

största sparsamhet navigerade fartyg lenmat någon behållning. 

Den stora öfverprocluktionen af fraktfartyg, i synnerhet af 

angare, är framför allt orsaken till detta nedslående förhål

lande. Att så verkligen är, inses lättast, då man tager i be

traktande att tillökningen under åren 1887-1889 i ny bygd t 

tonnage vida öfverstiger det för åren 1881-18..,3, hvilket se

nare likvisst förorsakade det tryckta läge inom fraktmarkna

den, som under derpå följande fyraårs-period gjorde sig gäl

lande. Ett liknande förhållande torde äfven nu mra att 

motse, så mycket mera som inom affärsverksamheten all

mänhet en nedåtgående röreise synes haf,·a inträLlt. 

Skeppsb!J_q{lel'iet. Det senast förflutna årets lifliga verk

samhet inom skeppsbyggnadsindu~triens område har emellertid 

för denna varit lika vinstgifvande som under det närmast fö

regående året. Tontalet af inom Storbritannien och Irland 

aJ stapel gångna fartyg, som under 1889 uppgick till 1,300,933 

ton, nedgick visserligen under :i.r 1890 till l ,283,000 ton -

följaktligen en rninskniug af 17,600 ton - men de i llessa 

fartyg insatta maskiner e g de under senaste år l ,078,256 in d i 

kerade hästhafter, mot 934,125 under år 1889. lVIan får ett 

begrepp om huru kolossal skepp,;byggnadsverksamheten inom 

Storbritannien är, för::;t då man jemför den med sammanlagda 

beloppet af dylika nybyggnader inom samtliga öfriga europei

sim centra för denna industri, hvilket för 1890 ej uppgick till 

mer än l UJ,67·l: ton, följaktligen ej ens till '/ 1,, af den först 

anförda. 
Det synes fortfaranae vara England beskäl'Llt att bygga 

fartyg åt andra nationer. När en rysk potentat vill ha en 

yacht af ovanlig form och storlek, eller ett tyskt bolag en 

ångare för transatlantisk fart eller ett franskt rederi ett väl

Lligt segelfartyg, så är det vanligen England, som bygger 

dem. Engelska segelfartyg köpas likaledes gerna i andra 

hand af utländingar. skandinaver äro de förnäm sta kun-
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derna för träfartyg, h vilka au vändas i kol- och trä farten; ty

~karne föredraga jernfartygen för att använda dem i sjöfar

ten på Kina och Ostindien. 

N edanstående uppgift angående skeppsbyggeriet vid Cly

den (hemtad ur konsulns i Leith berättelse) under de senaste 

tre decennierna kan anses gifva en föreställning om ::;kepps- . 

byggeriets utveckling under samma tid. 

År 1860 bygdes 47,833 ton. År 1883 bygdes 415,694 ton. 

1865 " 153,932 " 1884 , 296,854 , 

1870 , 180,401 , l 886 , . 175,912 " 

1875 " 211,824 , 1888 " 280,037 " 

1880 " 241,1I4 " 1889 JJ 334,500 , 

1881 " 341,022 " 1890 , 364,000 " 

Beträffande segelfartygens rmlan antydda tendens att lefva 

upp till nytt lif lemnar "the Eugiueer" följande ganska be

tecknande uppgifter. Under decenniet 1881-90 uppgick ::;am

manlagda tonnaget af de segelfartyg, som sjösattes på Clyden 

och vid andra staplar i Skottland. till 12,2s procent af allt vid 

dessa skeppsbyggerier nybygdt tonnage. Under de sista fem 

af nyssnämnda år var motsYarande procenttal 2G,u6
1 

och för 

år 1891 beräknades det till 30-35 procent. Särskildt intager 

November månad innevarantie år (1891) ett framstående rum, 

i det att af 44,~30 ton nybygclt tonnage, 22,070 ton, el. v. s. 

hälften utgöres af segelfartyg. 

Fm·tygeus byggnadsmaterial. J ag har förut nä m ut att stål 

allt mer uttränger både jern och trä som material för far

tyg. Till 99 procent af 1890 års nybyggnader begagnades 

förstanförda ämne. Följande tabeller ur "Lloyds Register" för 

1890 gifva. ett begrepp om handelsfartygens om 100 ton och 

clerutöfver antal, drägtigltet och byggnadsämne inorn verldens 

olika delar, 

- 87-

------~------- -------- -

1';\ I .::;:.O 
r- ro 1::-::: 
C' l"" -j< 

,_:-5 

---- -------1 



"" -00-

~ ~ t . t t 10 

:x,~ l t t '-' t t t '-" t. t t '-'' tv8 t 

--------

t t ~ t 

Vcrldens hawlel4lottor. 
tyg, fördelade sig verldens 
länder på följande sätt: 
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Sammanräknas ång- och segelfar
handelsflotta år Ul\:JO mellan olika 

Antal 
Flagga. f(wtyg. Tontal. 

Engelsk (m. kolonier)......... 12,071 11,597!106 
Förenta staternas . . . . . . . . . . . . . 3,272 1,823,882 
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,369 l ,584,i355 
'rysk . . . . . . . . . . . .... :. . . . . . 1,876 1 ,569,311 
FranslL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,380 l ,045,102 
Italiensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ,555 816,567 
8pan!:lk ... 00 .. .. .. .. .. • 00 00 • • 883 534,~11 
Sven!:lk..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,470 475,964 
Rysk-finsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,181 427,335 
Holländsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 37tl,784 
Grekisk..... .. .. . . . . . . . . . . . . 971 307,640 
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801:) 280,065 
Österrikisk . . . . . . . . . . . . . . . 368 269,648 
Turkisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 2:29,777 
Japansk . . ................ . .. : 289 171,554 
Brasiliansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 149,066 
Belgisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 110,571 
Chilensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 102,3\:J l 
Portugisisk... . . . . . . . . . . . . . . 216 U1,202 
Kinesisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 45,840 
Argentinsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 43,142 
Peruviansk.. . . . . . . . . . . . . . . . 37 11,048 
Mexikansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 11,041 
Andra länders . . . . . . . . . 159 75,449 

------------------------------~-
Summa 32,298 22,151,651 

England eger således en handelsflotta med en samman
lagd bruttoclrägtighet at öfver ll,o mill. ton eller mera äu 
hälften af drägtigheten hos jordens alla fartyg. Med hänsyn 
till ångfartygens drägtighet är den brittiska handelsmarinens 
öfverlägsenhet ännu mera påfallande, med öfver 8 mill. ton 
mot alla öfriga nationers 417 millioner. 
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Euligt af "Board of Trade" senast offentliggjorda stati
stiska uppgifter framgår, att under åren 1876--18-)\J har deu 
brittiska flottan vuxit mec122,3''/ "'den tyska mecl2 1 ,s, de u norska 
med 13,5, den danska med10 och den belgiska med 40 " ! 0 • Den 
franska handelsflottan har deremot gåt L ned med 9,3 "/u och 
Förenta Staternas sjunkit med icke mindre än 34,2 "l u uneler 
samma tidrymd. Tiderna äro för närvarande icke gynsarnma 
för handelsflottornas ökande, enär fartyg till drägtighet af 
många tusentals ton ligga utan an vändning i harnnarne. 

Stora rederibolag. Enligt "Bureau Veritas" Repertoire 
ghuJral för 189l-92 äro följande att anse såsom verldeus 
sti:irsta ångfartygsbolag (endast fartyg af öfver 100 tons clräg
tighet äro medräknade): 

Bolag. 

N orcldeutscher Lloyd (Bremen) .. . ...... . 
British India (Glasgow) . . . . . . . . . . . . . 
C:ie des l\1essageries maritimes (Marseille) 
Feninsular and Oriental S. N. Co (Lonc1onj 
C:ie Generale transatlantiqne (Paris) ... . 
N avigazione generale italiana (Gen o va) 
'Wilson (Hull) . . . . . . . . . . . . . . .... 
Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Ac-

tien Gesellschaft ............... . .. . 
Allan (Liverpool) . . . . . . ....... .... . . . 
Oesterreich-Ungarisoher Lloyd (Triest). 
Pacifi.c S. N. Co. (Liverpool) . . . . . . . 
Campania transatlantica (Barcelona) 
Cunard (Liverpool) . . . . . . . . . .. .. . . . .. . 
Anchor (Glasgow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ocean S. S. Co. (Liverpool) . . . . . . ... . . 
Royal Mail (London) ........... .. . . .. . 
Chargeurs reunis (Ha v re) . . . . . . . . . .. . 
Castle (London) ...................... . 
Leyland (Liverpool) .... , . . , ... , .. . 

Antal Brutto-
dn.r;lartyg tlriiytiylwt. 

66 201,603 
91 199,096 
(j~ 192,63 L 
4S . 187,G'34 
64 16-5,6% 

10) llil ,687 

84 147,162 

44 136,659 
42 130,156 

76 123,565 
34 96,524 
32 95,207 
24 85,391 
29 81,067 
42 77,515 
24 7G,314 
29 73,621 
25 67,391 

2G 051760 
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Hambnrg-Sitdamerikanische Dampfsch. -
Gesellschaft . . . . . . . . ............. . 

Uuion S. S. Co. of New-Zealand ....... . 
C:ie Rnsse de nav. et de Commerce (Odessa) 
Det forenede Dampskibs-Selskab (KjHben-

havn) . . . . . . . . . . .............. . 
Pacific Mail (New-Yorkl ... . ....... . .. . 
N oclerlandsch-Amerik. Stoomvaart-maat-

schappy (Rotterdam) .............. . 
La Veloce (Genova) ................... . 
Etc. 

52 

50 

12 
18 

12 
17 

60,731 
54,919 
fi4,532 

53,469 
50,040 

39,504 
39,802 

Utdrag ur till Kongl. utrikes-departementet under året 
ankomna konsulatsberättelser. 

Stor-Britannien och Irland. 
Lo11don. (Generalkonsulat, omfattande England, Irland 

samt tillhörande öar.) 
Vid en återblick på de kommersiela och finansiela för

h~Lllanclena inom detta land under det år denna redogörelse 
omfattar, framstår hurusom, oaktadt exeptionela svårigheter 
verkat tryckande på affärsverksamheten, denna dock i det 
hela taget lemnat ett någorlunda tillfredsställande resultat. 
Bland på landets handelsomsättning inverkande menliga för
hållanden utgör utan tvifvel den alltjemt större omfattning 
<tntagande striden mellan kapital och arbete det, som, derest 
medel till dess fredliga lösning ej snart utfinnas, torde komma 
att fö r närmaste framtid blifva det mest ödesdigra. 

En granskning af månadsrapporterna rörande in- och ut
försel, jernvägstrafi.k med flera dylika mätare af landets pro
duk tion och omsättning gifver otvetydigt vid ·handen, att 
Storbritanniens handel, om än ej ännu direkt nedgående, 
dock har nått en kritisk position, som lätt nog kan komma 
att medföra betänkliga följder, derest icke ett bättre förh,ål~ 
l1mQ.e inträQ.er mellan kapital och, arbete, 

London . 
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Enligt ur "'l'he Economist" hemt.ad uppgift, n:'lgut sk il
jande sig från den af "the Board af 'l'rade" offentliggjorda, 
egde år 189J hela importen ett värde af :f 420,886,000 medan 
exporten af brittiska och irländska ab ter utgjorde f 263,5 !3,00J. 

skeppsfartens omfattning mom brittiska hamnar under 
år 1890 var af utrikes sjöfart: 

Inklarerade lastade brittiska fartyg 

" 
främmande Il 

Utklarerade 
" 

brittiska 
" 

" 
, främmande , 

Ton. Ton. 
21,139,232 

7,840,868 28 930 l 00 
' ' .... 25,267,018 

8,590,065 33,857,083 

Summa 6:2,837,183 
cleraf norska m- ooh utklarerade. . . . ...... . . . 3,793,329 ton 
ouh svenska , , . . . . . . . . 1,447,92ö , 

Den norska sjöfarten intager fortfarande främsta plab>en 
bland främmande nationers fartyg i brittiska hamnar, under 
det att den svenska stegrats till den femte i onlningen mot 
elen sjette under närmast föregående år. 

Bland uneler det förflutna året tillkomna af parlamentet 
antagna lagar och författningar, som beröra 8torbritanniens 
handel och sjöfart torde The JV!erchant Shipping Act af den 

9 juni 1890 eller ThR Loacl Lin.e .Act rörande obligatorisk s. k. 
lastningslinie vara en af de vigtigaste. Denna lags förnäm
sta syfte är att söl'a förekomma skeppsolycka samt, i sam
manhang clermed, nedbringa siffran af årligen under utöfnin
gen af deras farliga yrke omkomne sjömän. Länge har an
setts, att den u;;la beskaffenheten af en mängd i trävarutraden 
använda segelfartyg till väsentlig grad förklarar den alltjemt 
sorgligt stora förlusten af menskolif blanJ. den sjöfartsidkande 
befolkningen, och bestyrkes denna uppfattning i vi,;s mån af 
en genom Board of Trade' s försorg utfärdad reJogörebe rörande 
sedan 1873 inträffade, med sådan förlust förbundna föd isniu
gar aller haverier af trälastade fartyg. Af sagda redogörelse 
framgår, att året 1881 var i detta hänseende det jemförelsevis 
mest olycksrligra, i det clemnrler 45 dylika fartyg förolycka-

<les och 275 lif spildes, hvaremot under är 1888, som var det 
minst ogynsamma, endast 8 fartyg gingo förlorade, hvarvid 4 
menniskor omkommo. Det anmärkes ock, att särskildt bland 
<le saknade fartygen - inbegripna i ai1talet förolyckade -
fnnnos flera, som voro mellan 39 och ända till 55 år gamla 
samt många oklassificerade, äfvensom att det visat sig vid de 
n ta f vederbörande myndiglieter anstälda -undersökningar med 
anledning af de olika olyckstillfällena, hurusom desamma i 
Atskilliga fall förorsakats af allt för stora eller illa fastsniTade 
;;amt vid påkommen storm lösryckta däckslaster, hvilka hin
drat fartygens manövrering m. m. Också äro knappast me
ningarna delade derom, att gällande lagbes~'immelser orh in
shiln lming af rätten aLt segla med ti·~-däckslast vissa tider 
af året, ega sitt fulla berättigande. 

:En annan åtgiird, vidtagen i ä11damål att förekomma sjö
olycka, utgöres af de utaf Board of Trade mecl stöd af 
senaste Merchant Shipping Life Saving Appliances Act utfär
da<le föreskrifter om, att hvarje lifbåt skall vid dess ntrust
uing förses med en gallon olja i derför godkändt kärl, för 
att am·ändas som vågstillande medel i svårt väder, i hvilken 
egenskap oljan visat sig vara af ofantlig nytta samt vid 
mångfaldiga tillfällen blifvit ett verktyg till räddning af men
nislwlif. 

I förbindelse härmed må omnämnas att det vid The Royal 
N a tio n al Lifeboat Institution hållna årsmötet tillkännagafs, 
att uneler senaste 60 åren, den tid föreningen egt bestånd, 
i11alles 35,000 menniskolif genom dess åtgärder räddats samt 
af detta antal ej mindre än 555 under år 1890, hvarförutom 
~ i ,tnämncla år bistånd lemnats Vi<l bergning a.f 27 fartyg, som 
Y oro oundviklig undergång nära. 

Leit!t (Konsulat, omfattande Skottland med Orlmey- och 
Shetlflnclsöarne). Af de Förenade rikenas fartyg hafva nnder 
11e tvenne sista åren till distriktet anlco11nnit: 
.\l" 18SB SI"C'nska ;)3n u m J 23,2iH ton nwd hr11tto!"ra kt !ll G,88, ~ kr. 

IR!lO 3.:!-1 121l,fl-ll ~ GlO, 110 

[eil!t. 
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Ar 1889 norska 1,873 om 5:.?2,411 ton mc<l hruttofrnkt G,3:24,120 kr. 
1890 1,803 551 ,G/5 5,000,GG2 

Det gångna året har för de tiesta ::;kotska redare varit 
mycket dåligt. I motsats till h.~ad man väntat, att frakterna 
efter sjöfartens öppnande på Os~ersjön skulle stiga, föllo de 
ytterligare; ja de hafva under årets lopp varit uästan lika 
liiga som under åren 1885 och 1886. 

På grund af fraktmarknadens nedtryckta ställuing och det 
utomordentligt stora tonnage, som på senare tiden utsläppts i 
marknaden torde mindre liflighet Yicl beställningar af nyft . 
fartyg uneler närmaste framtid vara att förutse. När man 
tao·er i betraktande att Storbritanniens handelsflotta genom 

b 

skepp~brott och andra orsaker årligen förminskas med omkring 
400 000 ton och att dess till växt uneler de sista 2:ne åren 
utgjort icke mindre än respektive 1,300,000 och 1,'~83,000 ton, 
inses det lätt att ett sådant förhållande icke länge kan fortgå, 
äfven om man förutsätter att behofvet af förökade transport
medel skulle tilltaga i betydligt större proportioner än lcittilb. 
HiLrtill kommer dessutom, att vid utgången af år 1890 var 
i Storbritannien dels under byggnad och dels bestäld t ett 
tonnao·e af tillsammans omkring 800,000 ton, hvaraf 280,0UO b . 

ton föllo på Clyde. 
För goclt utrustade vanliga lastångare of stdl, med trippel

expansions-maskiner, och görande c:a 9 knops fart betalades 
år 1890 följande: 
För 1,000 tons bärighet (död vigt) 

, 1,200 " " ""' 

" 
1,500 , ,, 
1,800 , 

" 
" 

2,000 
" " 

" 
2,500 

" " 
" 

3,000 , 
" ,. 4,000 

" 
,, 

ii 11,500 - 12,500 
" 13,500 14,500 
, I5poo - 16,?ioo 
, 17,500 - 18,500 
" 18,500 - 20,000 
'' 21,500 - 23,000 
" 24,500 - 26,000 
" 32,000 - 38,000 

samt för se_qelfarty.r; af stål 
F ii r l ,000 ton n et. re g ... : . . · . . . . . . . . . . . ii 12 - l 3 pr ton 

För l ,500 t01i n et. reg. 

" 
" 

2,noo 
2,500 

o. s. v. 

" 
" " 
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ii 10 - 11 
............ . .. , 9 10 

9,10 8,10 

Uyssland. 

" 
" 
" 

Riga (konsulat, omfattande Livland och Knrlancl). Sveri
ges och Norges sammanlagda sjöfart på Riga elistrikt företer 
uneler år 1890, i jemförelse med år 188~), en minskning i antal 
af 62 fartyg och i drägtighet af 13,167 ton. U u der det elen 
svenska skeppsfarten ökats med 07 fartyg och 10,297 ton, har 
den norska minskats med 99 fartyg och 23,464 ton. Före
gående års skeppsfart företer näst efter år 1886 de lägsta siff
ror, som under de senaste fem åren 1886 -- 1890 förekommit, 
samt unelerstiger medebiffrall för nämnda fem år, 802 fartyg 
om 195,474 ton, med 39 fartyg om 9,062 ton. .Men äfven här 
faller minskningen ute8lutande på de norska fartygen. De 
svenska fartygens antal och drägtighet 1890 öfversteg nämli
gen de fem årens medelsiffra med 56 fartyg och 12,912 ton, 
hvaremot elen norska skeppsfarten under samma tid niinskats 
med 95 fartyg och 21,97:1: ton: varande denna minskning huf
vudsakligast beroende af, att äfven här, såsom annorstädes till 
stor del redan skett, ångfartygen allt mer uttränga segelfar
tygen ur fraktmarknaden för trälast. 

Hela ~jöfarten å distriktet år 1890, jemförd med år 1839, 
nt\·isar en min,;kning i ankomna fartygs antal af 510 och 
drtLgtighet af 145,752 ton, samt· unelerstiger äfven medebiff
ran för de fem åren 1886-1890, .eller3,617fartygom 1,519,412 
to n med 207 fartyg och 28,420 ton. 

Bruttofrakterna utgjorde för: 
8\·enska fartyg ankomna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 293,130 

, , afgångna . .... . . . . . . . . . . . . . . . , 1,232,800 
Norska , ankomna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 526,570 

,, , afgångna. . ............. , . . . . , 476,150 
Sistlidna års sjöfart har för de flesta rederier varit mindre 

viustgifvande och oaktatlt uppgifter för innevarande år ännu 

Rigcr . . 
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icke inkommit kan man antaga att dessa icke blifva mera !of

vande. 
Till följd af den minskning i spannmåls:>körden som under 

år 1890 inträffade i Rysslaucl, har utförseln icke heller kunnat 

uppnå samma höga belopp som nnder <le närmast föregå·etHle 

två åren. Sålunda utfördes från europeiska Ryssland med 

undantag af Finland: 
1888. .1889. 1890. 

h vete pna 206,893,000 186,464,000 177,298,000 

n'\ g " 
l 03,414,000 79,166,000 74,175,000 

korn 
" 

75,916,000 ()0,710,000 56,329,000 

hafre 
" 

87,377,000 69,278,000 51,264,000 

Sqmma pud 473,600,000 395,618,0(10 359,06!:i,OOO 

lfl' f..<illfJfln ·s. Jfelsiugfors (Generalkonsulat, omfattande Finland.) Sam-

manlagda antalet af de Förenade rikena,; med last ankomno 

fartyg till distriktet utgjorde B12 st. om 00,240 tons <lrägtig

het, hvaraf 237 svenska om 57,855 ton och 75 norska om 

22,385 ton. Antalet med last af.qångna fartyg uppgick till 

G1!) st . om 164,702 tons drägtighet, hvaraf 3S7 svenska om 

87,379 ton och 192 norska om 77,353 ton. 

Inseglad bruttofrakt har uppgifvits vara: 

för svent>ka fartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mark l ,426,300 och 

för norska , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1,835,136. 

Vid en granskning af senaste femårsperioden framgår, att 

(l et förflutna året för h vad den svenska skeppsfarten på Fin

land beträffar torde kunna betecknas såsom ett synnerligen 

god t år, under det att dere~ot ett alldeles motsatt förhållande 

kan iakttagas med af:>eende å Norges skeppsfart på storfur

stendö met. Sålunda visar den soeuska skeppsfarten under :ir 

1890, ,iemförd med det föregående årets, så väl h vad fartygs

som tontal beträffar, en ganska betydande ökning eller 79 

fartyg om c:a 25,000 tons drägtighet, hvadan året, hvad ton

uaget beträffar, vida öf'verstiger medeltalet derför under <len 

senaste femårsperioden. I fråga åter om brnttofrakteruas 

belopp företer år 1890 en ökning af c:a 300,000 rnrtrk emot 
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det föregående å1:et, hvarigenom siffrorna för sistlidet år med 

närmare 350,000 mark komma att öfverstiga medeltalet för de 

ifrågavarande beloppen under sista femårsperioden. De under 

år 1890 i skeppsfarten på Finland använda norska fartygen 

visa en minskning emot fjolåret af 58 st. med en drägtighet 

af c:a 16,000 ton, under det att samtidigt jemväl i afseende 

å den inseglade bruttofraktens belopp, jemförd med det före

f:?'t ende årets, yppar sig en minskning af c:a 800,000 mark. 

--h ·et 1890 ställer sig således såsom det sämsta under hela 

f~ må~·sperio~en, _hvacl beträffar den norska skeppsfarten på 

u1str1ktet saväl 1 afseende å användt tonnage som å inseglad 
brnttoförtjenst. -

I afseende å ångfartygens deltagande i fraktfarten bemär

kes, att under året synnerligast de svenska, men äfven, ehuru 

i mindre grad, de norska ångfartygens antal och tontal ökats 

de förras med 47 st. om c:a 22,000 tons drägtighet och d~ 
senares med 5 st. om c:a 3,000 toLls drägtighet. 

S:t Petersburg (Generalkonsulat omfattande Ingermanland 8t. Petcr:;-

och Estland). Hela antalet af de Förenade rikenas med last burg. 

anlco>nna . fartyg utgjorde: 245 om 83,856 ton, hvaraf 108 

svenska om 30,398 ton och 137 'norska om 53,457 ton; antalet 

med last afgån,qnct fartyg utgjorde deremot 260 om 78,595 ton, 

hvaraf 151 svenska om 38,789 ton och 109 norska om 39,80G 

ton. I jemförelse med svensk-nor:>ka skeppsfarten på distrik-

tet, år 1889 visar detta återigen en förminskning, nämligen: 

Svenska slcepps/rlrten : 

förminskning år 1890. . . . . . . . . . . 43 fartyg samt 12,343 ton. 

Norska slet> p ps farten: 

förminskning år 1890 _ ... _ . . 151 fartyg samt 35,011 ton. 

De inseglade bruttofrakterna utgöra för båda länderna: 

Ar 1890 ... -.-.. . - ...... _ .... kr. 2,253,678 

" 1889 . . . . . . . . . - .. . . . . . . . . . . " 2,286,140 

" 1888 - .... ... - ......... . .. - ..... - .. .. .. - . . " 3,503,400 
N etlerläntlema. 

Amsterdam. De Förenade rikenas skeppsfart på distrik- Jim•tmlam. 

'L'iddr. ·i -viir. J.'-1.'1:! 7 
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tet har ~1r..der det gångna året varit betydligt större än under 

år 1889, ja till och med större än medeltalet för femårsperio

den 1885- 89. Fartygens antal har ·från 500 år 1889 vuxit 

till 612 år 1890, och drägtigheten från 189,408 till 224,798 ton 

eller med 23"/0 och 19"/0 • 

Mellan ångfartyg och segelfartyg har förhållandet 18!=10 

varit följande: 
Svenska ångfartyg . . . . . . . 78 om 36,757 tons drägtighet. 

, segelfartyg . . . . . . 54 , 15,868 , , 

Norska ångfartyg. . . . . . . . . 148 , 63,945 , ,. 

, segelfartyg . . . . . . . 332 , 108,227 , , 

H vilken plats den svenska och norska handelsflottan in

tager bland de främma1;de nationers fartyg, hvilka årl igen 

besöka de nederländska hamnarne, framgår af följande uppgift 

för år 1889: 
engelska .... . 
tyska 

4,608 fartyg 
931 

norska . . . . . . . . . . . 425 
" 

spanska . . . . . . . . . . l 04 " 
danska . . . . . . . . . . . 137 " 
svenska . . . . 92 , 
öfriga . . . . . . . . . . . 140 , 

om 

n 

" 
" , 
, 
" 

2,727,94 7 tons d r~igtighet 
469,303 , 

" 153,961 
" " 119,636 
" " 72,763 
" " 35,326 
" " 65,319 
" " 

Inalles ankommo 1889 till nederländska hamnar 9,182 

fartyg om 5,221,043 tons clrägtighet, af hvilka 2,745 fartyg 

om l ,576,188 tons drägtighet tillhörde landets handelsflotta. 
För år 1890 utgjorde bruttofrakterna: 

för svenska fartyg ankomna .... .. . ........ . 

" " . 
afgångna . . . . . . . . . . . . . . 

, norska 
" 

ankomna ... . . . .... · .. . 

" , afgångna ... .. . . ....... . 

Belgien . 

kr. 

" 
" 

739,023 
207,905 

3,209,922 
445,143 

.AntuHn-pen. Dei1 långsamma, men dock jemna tillväxt, 

som under en längre följd af år gifvit sig tillkänna i den 

uorsl.:a skeppsfarten på Belgien, har under år 1890 lidit ett 

Antal Tonnage Antal Tonnage 

139 72,279 37 11,436 
116 Gl ,545 46 12,563 
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1889. 1858. 1887. 
antal ton antal ton antal ton 

Svenska fartyg 307 186,587 436 · 211,056 ~21 190,590 
Norska l ,2ll5 471,002 l ,ö37 604,.:48 1,405 520,156 

tillsammans l ,662 (i:i7,580 2,073 815,60-± l ,8~6 710,7.JG 

samt beträffande ankomna lastade fartyg har tonn aget i me

(leltal för år under nedan angifna perioder varit: 
1577-1886 18U7-187C 1857-186C 

ton ton ton 

svenska fartyg .... . . .. . . 184,084 85,044 33,096 

norska ••••• o •• o. 590,033 395,145 229,000 

tillsammans 774,117 480,189 262,096 

Enligt dessa siffror befinnes det svenska lastade tonnaget 

under år 1889 vara mindre än under de båda närmast före
gående- åren, men dock större än medeltonnaget under de 
förut tilländalupna tidsperioderna, medan åter det norska ton

naget likasom ock båda ländernas sammanlagda skeppsfart 
nncler förstnämnda år jemväl var underlägset medeltonnaget 
under tioårsperioden 1877- 1886. I förhållande till perioden 
1857- 1866, eller den, som omedelbart föregick sjöfartstrakta
tens afslutande, har emellertid svenska tonnaget år 1890 ökats 

med 463,7"/u, på samma gång det norska uppnått 105,6 "l,,_ 
.Tillsammans intaga de svenska och nors l ~ a flaggorna i Frank
rike andra rummet bland de främmande sjöfarande nationerna, 

kommande sålunda näst efter England, ehuru naturligtvis på 

betydligt afstånd från detta land. 
Af Frankrikes handel i dess helhet faller 1884_.:_88 på 

ltlarseille i genomsnitt 20°/0 • Importen ntaf trävaror af van
ligt slag från Sverige till Frankrike nådde sin h öjdpunkt 
umler årtiondet 1877 - 1886, dit den i medeltal för år uppgick 
till :)0,929,032 frcs ; de derpå närmast följande trenne åren 

1887- 1889 utvisa i medeltaJ, nära 40 milJ. frcs. H vad Norge 
betr~Lffar var införseln derifrån den mest betydande under 
tio-årsperi0den 1857-- 1866 och uppgick då i medeltal till 

31,100,734 frcs. Införsel af tändstickor fi.ir enskihlräkni ng är 

förl.Jjmleu. 
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Det torde icke vara obekant att våra fartygsbefälha fvare 
of't.a i Fmnkrike utsättas för svårigheter, då det gMler att af 
veLlerbörau ~le laste mottagare och dessas för;; äkringsgifvare utfå 
lwoeribiclmg _till betäckande af omkostnader, som under resa 
blifvit förskjutna till så,väl laddningens som fartygets bästa. 
Icke heller under det senast förflutna året hafva tvistigheter 
af sådant slag uteblifvit, då i mera än ett fall lastegare vägrat 
erlägga det på lasten dispacherade bidraget till nödhamnsut
gifter, bogseringshjelp och andra i gemensamt intresse ådragna 
kostnader. De skäl, som anförts för dylik vägt·an, hafva dels 

gått ut på att fartyget vid afseglingen icke varit sjövärdigt, 
hvarför uppoffringarna uneler resan påståtts uteslutande skola 

drabba rederiet; dels har ock såsom grund anförts att de ut
gifter, för h vilka godtgörelse sökts, icke varit oundgängligen 
nöd vändiga, enär fartyget icke befunnit sig i verklig fara 
och i hvarje fall hade bort kunna hjelpa sig med egna medel. 
Då sådana tvister hänskjutits till domstol i landet, har van
ligen unde-rrättens utslag afgifvits till förmån för fartyget, 
h varemot öfverrätten oftast s tält sig på lastegarens sida. An
märkas bör, att utfallet af tvister af ifrågavarande art visat 
sig i mycket bero på fartygsbefälhafvarens eget förhållande 
under resan och de anordningar, hvilka af honom blifvit vid
tagna, äfvensom icke minst på elen omsorg och noggrannhet 
h varmed hans sjöförklaring affattats. 

Af vicekonsulns i Roueu årsberättelse för l89o' framgår 
att fraktsatsema under året voro för trälast från Sverige: å 

se.r;elfw·ty.rJ 47 frcs; å ån,r;larty_r; 38 a 40 frcs Maj och Juni, 
39 a 42 i Juli och Augusti, 45 a 46 i Oktober-November 

a llt från norrländsk hamn, och för jern från Sverige 10 a 12 
frcs pr ton. 

Alger. (Generalkonsulat omfattande Algeriet och Tunis). Alger. 

J emförd med föregående år, har de Förenade rikenas skepps
fart på · distriktet varit föl j ande: 
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188!). 1890. 
Antal. Tun. Antal. Tun. 

Svenska fartyg . . . ... . 24 11,()89 53 29,329 

Norska , ....... . 75 34,955 116 55,560 

Summa 99 46,644 169 84,889 
Redan 1889 års skeppsfart på distriktet var den största 

som då egt. rum och är densamma i ständigt tilltagande, enär 
den under år 1t!90 ytterligare i.ikats med 70 fartyg om 38,245 
ton. Det är dock hos de svenska fartygen ~;om man har att 
konstatera den betydligaste tillökningen med 29 till antalet 
och 17,640 till tontalet eller respekti,·e t:aO,s 11

/ 0 och 150,u 0
/ 0 

medan motsvarande sif{ror för de norska fartygen frarn visa 
41 om 20i955 ton, hvilket utgör re8pektive 54,6°/0 och 58,u 0f~· 

Denna betydande tillökning i skeppsfarten är egentligen 
en följd af det större antal svenska och norska ångfartyg, 
som franska handelskompaniet befraktat för att kunna draga 
fördel af den ökade exporten af Algeriets produkter. 

Inseglade bmttofrakter voro (oberäknade hamnar, hvilka 
sakna vicekonsuler): 

Ingående Utgående 
bntftofrakt lmtttofrakt Frcs 

för svenska fartyg 18~)0 248,680 210,400 459,080 
mot 1889 . 284,300 4 7,400 331,700 

, norska fartyg 1890 . 789,500 358,650 l ,148,150 
mot 1889 . . . . . 507,360 215,880 723,240 

Träfrakterna från nordliga Sverige till Alger voro under 
sommaren på 72 a 73 frcs pr standard, men föllo under hösten 
till 67 a 68 frcs. 

Till Algeriet ankom mo af alla flaggor: 
1890 . . . . . . . 4,191 fartyg om 2,31t1,840 ton 

mot, 1889 . . . . . . . . . . 3,792 , , 2,252,997 , 
Af de olika nationerna hafva de franska fartygen högsta 

tontalet, derefter komma engelska och spanska samt svenska 
och norska, h vilka således bibehålla fjerde platsen i naviga,~ 
tionBn på Algeriet. 
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En ökning i trafiken pa hamnen Alger eger för uärva
rande rnm, på grund af att den samma begynner att använ
das såsom ~olstation, och är det i synnerhet fartyg kommande 
från Svarta hafvet, som derstädes intaga sina kolförråd till 
konkurrens .för Malta och Gibraltar. Kolpriset står vanligen 
till 26 sh. och den enda afgift s0m ångfartyg, hvilka blot,t 
anlöpa för att kola, hafva att erlägga, belöper sig till 5 cen
t.i mer pr. reg. ton såsom lastpengar. 

Med de Förenade rikenas fartyg infördes direkt från 
~verige 29 laster trävaror om 11,752 ton samt från Norge t) 

laster om 3,G42 ton. Från .Sverige och Norge infördes dess
utom bjelkar, hyflade golfbräcler, samt mindre partier af likö
rer, punsch, öl, saltaclt kött och tillredda färgämnen. Från 
N or ge infördes äfven 2,000,000 kg. is; denna lemnar dock icke 
någon betydligare afsättning, emedan dervarande fabrikanter 
aJ konstgjord is . förbättra sina maskiner och uppbjuda alla 
möjliga medel tör att i publikens ögon nedsätta den naturliga 
isen och stämpla den såsom ohelsosam. Punsch och öl från 
Sverige hafva äfven föga afsättning. 

Ur de officiela rapporterna rörande Algeriets import. och 
export framgår, att detta lands handelsutbyte gör betydande 
fram~;teg och är såväl import som export i tilltagande. Ar 
1889 exporterade Algeriet för 2,441,000 frcs mera än det im
porterade; hela dess import var 249,206,000 frcs. Tullinkom
sterna uppgingo sagda år till 9,115,764 frcs . 

Vinproduktionen är i ständigt tilltagande och utgjorde 
exporten 1890 i hl. 1,965,008 medan importen var 111,878 hl. 

'l'yskland. 
Stettin. (Generalkonsulat omfattande Pommern och Rii.gen). .~'/e/lin. 

De Förenade rikenas skeppsfart på distriktet har äfven under 
si stlidet år, ~;åväl hvad fartygens antal som drägtighet beträf
far, betydligt ökats; och är orsaken till denna glädjande till
växt hufvuclsakligen att söka i den stegrade importen af sten 
och jernmalm. Af de under 1890 till distriktet ankomna far
tygen innehade nämligen 368 eller 44 ° l Q last af sten och 10 l 
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eller l 'i 0 /
0 

last af jernmalm. Året förut aukommo till distrik
tet endast 270 fartyg med last af sten och 5'2 med last at' 
jernmalm. 

Den norska skeppsfarten på distriktet har under de fem 
sista åren hållit sig på ungefär en och samrna ståndpunkt. 

För att åstadkomma en kanal för djupgående fartyg mellan 
Stettin och Berlin, hvarigenom alltså sistnämnda plats skulle 
blifva sjöstad, har som bekant är arbetats i båda städerna. 
De skäl, som tala mot anläggandet af en dylik kanal, är det 
ofantliga kapital som företaget skulle sluka äfvensom den 
omständigheten, att en stor del varor till följd af lägre frak
ter och betydligt billigare omkostnader i hvarje fall komma 
att fortfarande omlastas i Stettin och Swinerni.i.nde. Större 
utsigt att kunna förverkligas torde ett förslag om frihamn i 
Stettin hafva. 

Liibcck. Liibeclc. (Generalkonsulat.) En öfversigt af den sve.11ska 
sjöfarten på distriktet under de sista fem åren gifver i medel
tal l ,622 fartyg om 275,003 ton och 2,238,696 kronor brutto
frakt om året. 

Den nol'slcct sjöfarten var nnder samma femåro;ticl inskränkt 
till ett medeltal af 138 fartyg om 24,435 ton och 438,675 kr. 
bruttofrakt pr år. 

Importen af svenskt jern var betydligare än uneler något 
föregående år och nppgifves till c:a 132,00:) metr. ct:r. Man 
var inom distriktet af elen meningen, att importen öfver Lit
beck af denna artikel skulle vara långt betydligare, derest 
icke ångfartygsbolaget "Svea" fordrade något för höga frak
ter från Stockholm och Norrköping. Från Stockholm till 
Stettin noteras året om 5 mk pr 1,000 kg. och från Göteborg 
till Hamburg 6 mk pr d:o. Den af nämnda bolag från och 
med Oktober månad fordrade frakten af 9 kr. -- öfver 10 
mk -- påstås vara för hög. 

Iifnnburg. Hamburg. (Generalkonsulat omfattande tyska N ordsjö-
hamnar.) Under år 1890 ankommo till Hamburg 124 svenska 
fartyg

1 
drägtiga . 467390 ton och voro af dessa 104 ång!artyg1 
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clrägtiga 39,716 ton och 20 segelfartyg med fmdast 6,674 tons 
tlrägtighet. 75 ångfartyg med 30,338 tons drägtighet kommo 
från Sverige. Af norska fartyg ankommo 412, drägtiga 203,080 
ton, deraf 283 ångfartyg drägtiga 148,675 och 129 segelfar
tyg med un clrägtighet af 54,405 ton; 209 ångfartyg med 
111,241 tons clrägtighet och \:l mindre segelfartyg ankommo 
från Norge. 

Omsättningen med Sverige och Norge har för förstnämnda 
land varit något stöiTe och för Norge något mindre än före
gående år. Införseln från Sverige af de hufvudsakliga va
rorua uppgick enligt handelsstatistiken till ett värde af 8 3

/ 10 

mill. mk., deraf stång- och smidesjern för 1,856,000 mk, rå
jern för 143,660, jerntråd 107,130, jernspik och andra jernYa
ror 277,260, stål och ståltråd 556,650, trälast 707,340, trävaror 
315,270, trämassa ll8,48U, tändstickor l ,854,300, sten 850,300, 
p a p per 453,260 ma&kiner 112,730, skinn för m k 187,190. Från 
Norge infördes för 14 3

/ 10 mil!. m k. 
Spanien. 

F1·ån olika konsulat. De Förenade rikenas sjöfart på norra 
Spanieu, hvilken med år 1889 tog ett betydligt steg framåt, 
har under det förflutna året ytterligare förökats, sil. att enligt 
konsulatsrapporten från hufvud~;tationen, Bilbao, det samman
lagda tonnaget år 1890 öfverstiger år 1888 med 66 fartyg och 
40,000 tons drägtighet. Särskildt framstår den svenska sjö
farten, hvi lken, från 20 fartyg om 9,300 ton år 1888, stigit 
till 38 fartyg om 2,),000 ton. Detta gynsamma förhållande 
är närmast beroende af att de svenska segelfartygen allt mer 
användas för den direkta trälasttillförseln från svenska ham
nar och för vintransporter från Rouen. 

I de Förenade rikenas sjöfart på Spaniens syd- och ost
kust med Barcelona (Generalkonsulat) som hnfvudstation 
deltogo år 1889 svenska ångfartyg 64 st. om 44,698 ton 

1890 " " ] 86 " " 133,006 , 
1889 , segelfartyg 30 , , 13,147 , 
1890 " 1, H , , 19,405 ,, 
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1889 norska ångfartyg 37ti st. om - 171,D79 ton 
1890 

" " 
597 , , 269,856 , 

1888 ., segelfartyg 45 
" " 

18,531 
" 1890 

" " 
61 

" " 
26,289 

" 
Bruttofrakterna utgjorde 1890 för: 

Svenska fartyg ankomna Kr. 1,269,400 
, , afgångna . _. . . . . . . . . . . . . . . . . , l ,014,200 

Norska , ankomna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2,210,280 
, afgångna . . . .. .. .. . .. . .. . , 1,651,550 

utvisande en tillökning i jemförelse med föregående år, hvil
ken förnämligast kan tillskrifvas det större antal såväl sven
ska som norska ångare, hvilka uthyrts i månadsfrakt, s. k. 
"time charter", h varigenom uppstått en tillökning i såväl an
talet som tontalet af de fartyg, som besökt hamnarna i di
striktet, jemfördt med Ar 18Fl9. 

I den mån ångarne utträngt segelfartygen har transpor
ten af styckegods med dessa senare under de sista åren nä
stan upphört och fraktfarten med desar}1ma inskränkt sig, hvad 
de spanska M:edelhafshamnarne angår, till transporten af trä
varor, salt, malmer, gräs etc. och endast undantagsvis en och 
annan last af vin till Syd-Amerika. 

Af sprit har importen till distriktet under år 1890 varit: 
hl. 127,120 

" 236,250 
Från Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 

, Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, andra länder med undantag af de spanska 

besittningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 8,380 
--------~--~--

mot år 1889: 
Från S·;erige . 

,, Tyskland . . 

Summa hl. 371,750 

hl. 

" 

71,400 
17·1, 100 

, andra länder med undantag af de spanska 
besittningarna 

Förbrukningen af kli p p fisk är 
underlättade kommt:~nikationsmedlen 

• o ••• ,. 8,700 

Summa hl. 251,200 
tilltagande, hvartill de 

bidraga. Den norska fi-
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sken, hvars förbrukning inom Medelhafsprovinserna för tio 
år sedan var inskränkt till Catalonien finner med hvarje år 
all t större m_arlmad i de ötriga. 

Portugal. 

Lisuoa. (Generalkonsulat.) Hela antalet af de Förenade Li8bon. 

ri kenas med last ankomna fartyg utgjorde 303 om 101,787 
ton, de ra f 61 svenska (om 29,406 ton) och 242 norska ~om 
7i),381 ton), eller 53 svenska (om 21,304 ton) och 36 norska 
(om 9,896 ton) mindre än uneler år 1889. Hela antalet af 
med last afgångna fartyg utgjorde 201 om 65,185 ton, deraf 
84 :;venska (om 33,797 ton) och 117 norska (om 31,392 ton), 
eller 75 svenska (om 27,079 ton) och 83 norska (om 28,252 
ton) mindre än uneler 1889. 

Denna stora nedgång grundar sig dels dE~rpå att många 
ån gfartyg, som uneler flera föregående år unelerhållit vin
t ransporten från Portugal till Bordeaux och andra fran
ska hamnar, nästan upphört clermed, och dels derpå att salt
skörelen under 1889 varit jemförelsevis obetydlig. 

Fraktförtjensterna under 1890 belöpte sig för uti sven-
ska fartyg införda laster till: 

!Z 9,823 af ångare 
, 10,381 , seglare 

:f 20,204 mot i 37,087 år 18tl9 
och för utförda laster: 

i 6,983 af ångare 
, 9,086 , seglare 

il. 16,069 mot !Z 42,368 år 1889. 
Handeln under året har i allmänhet varit föga lifiig, hvil

ke t kan tillskrifvas dels den omständigheten att såväl vin
som saltskörden 1889 var vida under medelmåttan och dels 
de _lJolitiska förvecklingar, som uppstoclo mellan England och 
P ortugal och föranledde en allmän obenägenhet för spekula
tioner inom affärsverlden. 

Under år 1890 har i portugisiska tulltaxan blifvit införd 
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en extra afgift af 6 procent, hvilken dock icke drabbar de 
varor, som äro skyddade genom gällande hanrle.lsfördrag med 
utländska makter. Norge profiterar derföre af den emellan 
de Förenade rikena och Portugal år 1885 afslutade handels
traktaten, hvarigenom Portugal förbundit sig att icke höja . 
den nu bestäende införseltullen å klippfiflk, så länge ofvau~ 
nämnda traktat varar. Efter beräkning af den approximativa 
införseln af norsk klippf.sk torde en årlig summa af 70,000 
kronor inbesparas ~enom ofvannämnda fördrag. 

För sjöfartens intressen har året varit mycket ogynsamt 
på grund af betydligt ökade hamnatgifter. Des~ nya afgif
ter voterades af parlamentet, sedan regeringen visat att Lis
boa numera besökes af ett stort antal postångare af betydligt 
tonnage, stadda på resa till Afrika och Amerika, hvilka här 
uppehålla sig endast några timmar för att afhemta passage
rare och postsäckar, erläggande, enligt gamla förordningen, 
lästafgifter för bruttodrägtigheten, som om de hade lastat eller 
lossat hela lasten, och att uppbörden af de olika tonnage-, 
sanitär- och karantänsafgifterna enligt gamla systemet var 
högst olämplig. 

Följande lagförslag om årligt statsbidrag till skeppsrede
rierna har under året af parlamentet antagits: 

Regeringen bemyndigas att årligen bevilja ett understöd 
af 25 contos de reis (100,000 kronor), att fördelas bland por
tugisiska fartyg uti lång sjöfart, men derifrån äro uteslutna 
fartyg tillhörande bolag, som redan åtnjuta statsbidrag. Be
loppet skall årligen fördelas pro rata efter antalet sjömil till
ryggalagda af hvarje fartyg samt efter dess tontal, så att to
talbeloppet af seglade sjömil multipliceras med antalet kubik
meter af bruttodrägtigheten, enligt Morsoms system . Antal8t 
tillryggalagda mil \;Jeräknas efter det kända kortaste afstånd 
från hamn till hamn under res'an. H varje anlöpande af mel
lanliggande hamnar, föranledt af diverse orsaker (t. ex. ha
veri, kolning etc.) skall styrkas genom officielt intyg, utfär
dadt af portugisiska konsuler uti dessa hamnar. Om farty-
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get lider skeppsbrott eller kondemneras, beräknas antalet till
ryggalagda mil ända till den punkt, hvarest skeppsbrottet eller 
kondemneringen egde rum, och då det ej kan utrönas, hvarest 
det J ~rra inträffade, skall beräkningen ske som om fartyget 
kornm1t fram till destinationsorten. Alla ])remier äro arli()'a· bl 

räkenskaperna afslutas den 31 December och beloppen utbe-
talas till rederierna senast inom 3 månader efter nämnda 
datu m. 

. I l~ri~sti.d är regeringen berättigad att . reqvirera fartyg, 
h v1 lka atnJntlt sådant årligt unders~öd, och befälhafvarne äro 
alltid förpligtade att kostnadsfritt befordra portugisisk post. 

Det här ofvan anförda subsidiebeloppet af 100,000 kronor 
är 1:atnrligtvis i och för sig temligen ringa, men det bör ej 
för b1ses, att med undantag af premierade ångare och kust
tartyg, är den portugisiska handelsflottan ganska liten. 

Det torde vara af st,or vigt för de Förenade rikenas sjö
lart att erfara, att omkring 3 eng. mil norr om Oportos fyr 
num era finnes en förträfflig hamn vid Ldxoes, som kan an
löpas på alla ticler af dygnet, med en särdeles väl skyddad 
hn karsättning, der fartyg af ända till 4.000 ton och med. ett 
(l jupgående af 24 fot nu kunna finna, säkert skydd i det 
värsta väder, varande denna den enda Itödhamn som finnes 
mellan Lisboa och Vigo. 

Hal i en. 
Af årsoerättelsen från generalkonsulatet i Genova (om fat- Gmom. 

lande Piemont, Lignrien och Lombardiet) framgår att Geno-
\"as betydelse för de Förenade rikenas sjöfart är i tilltagande, 
d~'t vårt deltagande i mrutransporten till dennn, plats stän-
chgt ökas. H vad deremot importen af svenska och norska 
~mHlnkter angår, håller denna sig hufvudsakligen till trenne: 
.]~rn - och trälast från Sverige samt fisk från Norge. Den 
c1trekta handeln mellan Skandinavien och distriktet möter på 
grund af det stora afståndet många svårigheter och torde, så 
liinge en direkt eller någorlunda regelbunden kommunikation 
saknas, icke kunna utvtlckla sig till någon särdeles betydelse, 
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euär omlastningen i danska, tyska eller engelska hamnar med
för både tidspillan och omkostnader. 

Af svenska cich norska ån,qfartyg ankommo år 1880 tilJ 
distriktet endast 8 med en sammanlagd drägtighet af 4,0GO 
tou (vice konsulatstationerna icke inberäknade). Under qr 
1890 var antalet: 

Svenska fartyg 13 om 11,184 1 on 
Norska , 90 , 61,484 , 

År 1890 såväl som föregående år hafva en del svenska 
och norska ångbåtar från 250 till 450 tons drägtighet vari t 
förhyrda på s. k. ·mdnadsfrakt mellan åtskilliga • hamnar i 
Medelhafvet, i synnerhet mellan Sicilien och städer vid Ligu
riska kusten och Adriatiska hafvet, då lasten vanligen varit 
vin och frukt samt svafvel. 

J'{nzwli. Till distriktet Napoli (konsnlat, omfattande Abruzzerna och 
Molise, Campanien, Apnlien, Basilicata samt Calabrieul an
kommo år 1890: 6 svenska fartyg om 3,232 tons drägtighet, 
deraf 5 ångfartyg om 2;958 ton mot intet fartyg l 889, och 
58 norska fartyg om 31,556 tons drägtighet, deraf 52 ångfar
tyg om 28,493 ton. 

Exporten till de :Förenade rikena bestod hufvndsakligen af 
olja, sydfrukter och vin, men bristen på en regelbunden ång
båtsförbindelse mellan dessa länder och Italien försvårar så
väl importens som exportens utveckling. 

1\IPssina . Messina (konsulat, omfattande Sicilien). De Förenade ri-
kenas skeppsfart på distriktet var 1890 följande: 

Svenska fartyg. Antal. Ton. 
Ankomna: från utrikes ort med last . 19 Il ,384 

, , barlastade. .. . . 15 7,117 
Af gångna: till Sverige med last . . . . . . 17 9,4 72 

, andra länder ,, . . . . . . . 14 7,281 
, , barlastade 2 1,384 

Norska fartyg, ankomna 287 st. om 116,707 ton 
, , afgångna 286 , , 115,129 ,., 
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Intjenade bruttofrakter voro för: 

Svenska fartyg, ankomna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 

" 
, afgångna .. . ...... . ........ . 

" Norska , ankomna ... ...... . ........ . . 
" 

38,200 
194,000 
405,650 

" , afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 ,275,700 
Till distriktet ankom mo l 889 end::..st 114 af de Förenade 

rikenas fartyg med 59,972 tons drägtighet. 

Vår sjöfart ph Sicilien har således t~git ett stort steg 
framåt och är det i synnerhet mclnadsbelmktningm· af norska 
ångbåtar till Genova och Triest, hvilka uppbringat de För
enade rikena-; ;;jöfart på Sicilien till en plats, som den icke 
intagit alltsedan 1883, då vinexporten till J!"'~rankrike var som 
högst. Till Genova fraktas sicilianska viner, som sedan med 
Gottharels-banan föras iuåt 'ryskland, och till Triest citroner 
och apelsiner, h vilka spridas öfver Europa. 

1\tiånad:,;frakterna voro under första delen af året: för åna-o 

båtar om 300 reu. ton lire 6 250 om 350 ton lire 7 000 orr1 
'-J ' ' ' ' 

430 ton lire 8,000; höstfrakterna voro något lägre. Vid dylika 
befraktningar erläugas alla utO'ifter såsom kol harru1afaifter 

~ b . ' b 

konsula tafgifter etc. af befraktarne, medan rederiema endast 
lemna fartygen i fullgodt stånd och betala besättningens hyra. 

lUarocko. 

1'au,qer (Genen:.lkonsulat). Distriktet besöktes år 1890 1'rm[!Pr. 

ntaf 72 fartyg om 9,795 reg. ton tillhörande de Förenade 
ri kena, derat 68 norska segelfartyg, 3 norska ångbåtar och l 
svenskt ångfartyg, af h·ilka likväl intet fart y o· an kom från 
. b 

Norge. Distriktets hamnar äro öppna och farliga samt i syn-
nerhet vintertid utsatta för svåra stormar. 

N01·d-Amerikas Förenta stater. 

vVashington. 
de 2 sista åren 
kenas fartyg: 

l Generalkonsulat.) Till distriktet har uneler WasMnglo1l . 

ankommit följande antal af de Förenade ri-
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Svensket Norska 'lVllsetmmans 
Antal Ton Antal Ton Antal Ton 

1889 75 . 47,433 765 476,968 840 521,401 
1890.0 . . . . 105 67,799 935 600,721 1,040 668,220 

Aret utmärkte sig för stor liflighet i handel och varu
transport, och omsättningen var högre än under något före~ 
gående år. På försommaren voro nästan alla noteringar på 
börsen ständigt stigande, men redan i Augusti begynte bristen 
på pengar att visa sig och krisen kom till utbrott i Novem
ber, då flera större hus instälde sina betalningar, samtidigt 
med i London uppkomna förvecklingar på penn.ingemarkna
den. Cessionerna under året voro 189 mil!. doll. passiva. 

Hela importen för år 1890 anslås till 823 mill. dollars 
mot 770 mil l. under föregåetJcle år; exporten till 846 mil I. 
doll. mot 814 år 1889. Af dessa varor fördes: 

lmpo1·t. E'xpol'l. 
landvägen ................ till värde af 42 29 milJ. doll. 
med amerikanska ångfartyg , 71 39 , 

, , segelfartyg , 52 35 , 
, andra nationers ångfartyg , 607 651 , 
, , , segelfartyg , 51 89 , 

Af ofvanstående synes att varutransporten mellan Förenta 
staterna och andra länder till hufvudsaklig del ombesörjes af 
icke amerikanska ångfartyg. På grund häraf har också ett 
lagförslag, att bevilja betydliga subsidier åt de af landets 
fartyg, h vilka deltaga i · fraktema på utlandet blifvit väckt 
och behandlats på årets kongres;;. 

Det beräknas ofticielt att Förenta Staterna till Europa 
exportera för 234 milt. do l!. mera, än h vad dessa stater från 
nämnda land importera. Det är i synnerhet handeln på Eng
land som är fördelaktig; till detta land utfördes nämligen till 
ett helopp af 447 mill. doll., under det att värdet af de der
ifrån införda varorna uppgick till 186 mill. doll. d. v. s. en 
skilnad till fördel för de Förenta SLat'e.rna på det ofantliga 
beloppet af 2Gl mill. doli. Tysidanås export till Lle Förenta 
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Staterna öfvergick deremot dess import med 13 mill. doll. 
Frankrikes export härtill öfversteg importen med 28 mil!., 
un~er det att till Belgien utfördes varor för 26 milJ. doll., då 
Llerifrån endast infördes för 9 mil! . 

Under år 1890 ankomma till Förenta Staterna 491,026 
emigranter mot 426,712 år 1889; af dessa voro från Sverige 
och Norge 43,197 förstnämnda år mot 42,419 år 1889; år 1888 
ankommo från de Förenade rikena inalles 66,023 emigranter. 
Stör;;ta antalet, 1iära 400,000, landsattes i New-York, öfriga i 
Boston, Baltimore, PhilaLlelphia, San Francisco och New
Orleans. 

Enligt uppgift från "The United States Superintendent 
of Immigration" ankommo till New-york från Augusti 18;)~ 

ti ll i Maj 1890, under hvilken tid Castle Garden tjenat såsom 
landningsplats för invandrare, 9,7:20,667 emigranter, af hvilka 
r3:2i\581 voro svenskar och 173,041 norrmän. 

De Förenade rikenas skepp;,fart på konsulsdistriktet Nm·- .Ym- ) 'u r!.-. 

)'ork var följande: 
Svenska fartyg. 

Antal. Ton . 

Ankomna från Sverige med last ......... . l 1,224 
, andra länder , ....... . . . 3 3,094 
, , med barlast . . ... . 4 2,094 

AJgångna till Sverige med last. . ...... . 3 3,853 
andra länder , 5 1,673 

No1·slm (art y g. 

A n komna .. . ..... . . . 377 219,347 
Afgångna . . .......... ... .. . 370 215,141 

Bruttofrakterna vor o för: 
Svenska fartyg, ankomna. . . . . . . . l 1,120 

, , af gångna. . . . . . . . . . . . . , 9,205 
Norslca k l 11 112 336 . , an ·omna . . . . . . . . . . . . . . . .. . c o . ,· 

, , afgångna . . . . . . . . . . . . . . . , 199,288 
Af 139 norska segelfartyg ankom mo 19 med is från Norge 

neh af 238 ångfartyg 153 mecl trul;:t från Cnba; af 13G norska 
'1'/d,;/;r. ,: sjiir. JS.'i::! t) 
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s_egelfartyg afgingo 88 med petroleum till Europa, och af ång
fartyg 5 med last till Europa och 42 med styckegods till 
VesLindien och Central-Amerika, öfriga m el l haTlast till hnf.-
vndsakligen Ctlba och Jamaica. . 

Hyrorna voro här pr. månad: med skandinav·iska fartvr.r 
till Emopa för matroser från 50 kron: till 25 <loll. och f:ö~ 
längre resor 56 ~t 65 kron., för eldare '25 doll.; med amerikan
ska fartyg för matroser 25 a 30 doll. och för eldare 35 å 40 
lloll. Från svenska fartyg aJmönstrade 8, påmönstrade 4[~ 
och rymcle 28 mau; å norska fartyg afmiinstrade ;)51, påmön-
strade 8\)6 och rymde 309 man. • 

Sjöfarten på New-York har uneler år 1890 gifvit ett hög~t 
clåligt resultat såväl för ångfartyg som segelfartyg; frakt
marknaden har nämligen uneler större Jelen af året varit neJ
tryckt, enär en mängd öfverflöcliga (och lediga) hugfartyg 
alltill funnits tillgängliga, detta återigen beroende af de tven.ne 
sista ~t rens öfverbyggnad af lastångare, h vara f ett stort an tal 
jn;o;t på denna siLla af Atlanten sökt frakter, och en förminsk
ning i varnomsättningen med La Platastaterna, en följJ af 
der då rådande finansieLL förvecklingar. I synnerhet hafva 
segelfartygen lirlit af den uppkomna ,;l;arpa konkmrensen Llå 
~mgfartygeu inträngt äfven på resorna till aflägsnare farva;teu, 
hvillm hittills uteslutande varit segelfarten förbehållna. Så
lunda befrakta<les till Austra]ien med styckegods ett engelskt 
ångfartyg om 1,624 reg. ton för endast 5 °/0 högre värde än 
de för segelfartygen då utomordentligt lågt notera<le fraktema 
och likaledes ett tyskt c'mgfartyg om 3,464 reg. ton, hvilket i 
N e w-York intog kol för hela turen och gjorde resan direkt 
t i Il Adelaide på 4:1 dagar. De hii,;ten 189:J afslutade fra k tema 
voro 10 a 12°/o lägre än fiirut. 

De finansiela kriserna i Buenos-Ayres och i London fort
plantade sig samtidigt till New-York, i det att en stor rnängd 
amerikanska aktier O(;h obligatiouer ret.urneracles och förm·sa
kade eu reduktion i vänlen:1, hvilket på grunJ at svårighe
ten att erhålla pengar till låns hatle till fiiljd , att flera större 
ban k firmor stoppade. 
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New-Yorks in- och utförsel utgjorde 62 och 45°/ 0 af 
Fören ta Staternas sammanlagda handel med främmande län
<lAr. Införseln belöpte sig till 562 1/t, mil!. doll. år 1890 mot 
iiOO mil!. 1889 och utförseln till 389 1

/l mil!. 1890 mot 417 
mil!. doll. år 1889. Från de Förenade rikena var hela inför
seln 2,56?>,209 doll. år 1890 och 2,029,332 år 1889, under det 
att utförseln respektive år uppgick till 2,5.36,738 och 2,073,470 

do l l. 
San Francisco (konsulat, omfattande staterna California, 

Oregon och .. Washington satnt territoriet Alaska). Distriktet. 
LesöHe;; i nalles af 2 ;:;venska och R nor.ska segelfartyg med 
en sammanlagd drägtighet af l0,457 reg. ton, hvilket för <l e 
Förenade rikena visar en betydlig tillbakagång sedan år 1889. 
Att. icke flera af vin1 fartyg deltagit i skeppsfarten på detta 
<li,;trikt, har sin orsak deruti, att våra träskepp der äro näsLan 
helt och hållet utestängda från andra frakter än trälastfrak
ter och c\tt vi ännu ega så få stora stål- eller jernfartyg, me::;t 
passande för de hnfvudsakliga exportartiklarna. 

I trtilastfi akterna från Puget Sound deremot borlle sven
ska och nor:>ka fartyg taga mera liHig del. Andra nationers far
tyg finna dem ganska lönande och intet skäl finnes, h varför 
icke ätven våra fartyg fördelaktigt skulle kunna konkurrera 
med dem. Mellan ~ och 300 laster trii. gå årligen rlerifrån 
till olika hamnar i Stilla oceanen, La Plata-floden och Europa . 
De Förenade rikemt hafva nog lämpliga fartyg för denna 
trafik och säkerligen skulle härför ett hundratal af dem fri'tu 
:-iOO till 1,500 reg. ton finna lönande användning, dock böra 
mga äldre än 15 a 20 år gamla elit utsändas. 

Brittiska Not·d-Amel'ika. 
Quebeck (konsulat, omfattawle Brittiska Nonl-Amerika 

utnm Rrit. Columbia). D e Fiirena<le rikenas s.ii1fa.rt p~t di
stri kte!·. var fijljan<lP-: 

San Fmn
risf'o . 

(juebcrk. 
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Svenska farty,q. 
Anta.\. Ton. 

Ankomna från Sverige, . barlastade ... . 4 3,442 
, andra länder, med last ....... . 3 2,573 

l4 10,179 " barlastade . . . ... 
' " · Afgångna till med last .... 21 16,194 

Norska fartyg. 
Ankomna 730 486,001 
Afgångna ............. . 731 489,906 

Intjenad bruttofrakt var för: 
Svenska fartyg, ankomna . 574 

, , afgångna . . . . . 
Norska , ankomna 

" . 20,950 
30,933 . . . . . . . . . . ,, 

, , afgångna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1"'>70,071 
Sveriges sjöfart på distriktet år 1890 Yisar en tillbaka

gång af 2,170 ton, medan den norska sjöfarten visar en till
växt af 73,910 ton mot år 1889. 

Rymningarna, hvilka nnd.er de si:>t förflntnrt åren tillta
git, utvisa för 1890: 
antal man 487; pr fartyg O,a;;; procent af be.'lättningeJ~ 5,4o. 

Mexico. 
De uppgifter, som föreligga om de Förenacle rikenas 

skeppsfart pit Generalkonsulatets distrikt, lyda endast på 5 
norska fartyg om 1,8-'>9 ton, ln·ilka ankomma till Tampico 
med last från utrikes ort. Vice konsuln i Gnayrnas omtahtr 
s~enska och norska importart1klar, såsom jem och öl, ditförda 
Vla Hamburg och England. Införseln till Mexico är i all
mi:i.nhet svår att angifva i saknad af korrekta np,.gifter. rrull 
erlägges efter mål och vigt, icke eft.er vii.rde. Varor, direkt 
skeppade från Europa, angifvas såsom sådrtna, h var~mot de 
som transitera öfver Förenta staterna uppföras på detta 
land. Exporten går hufvudsaldigen till N onlamerika. Alla 
främmande flaggor behandlas lika och fartyo·en mätas efter 

' ] o mex t mnskt mått, h vilket medför en förhöjniug af omkring 
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25 proc. utöfver det engelska tontalet. Mexikanska fartyg 
uppmuntras genom 2 proc. nedsättning i införseln på alla 
varor. 

Haiti. 
Port au Prince (konsula~). Af sveasim fartyg ankommo 

t ill distriktet med last l om 53!) ton och i barlast 19 om 
7,419 ton, alla från utrikes ort; af dem afgingo med last 17 
om 7,146 ton och i barlast 3 om 810 ton, alla likalecles till 
utrikes ort. Den norska skeppsfarten visar med last ankomna 
från utrike:> ort 46 fartyg om 37,44') ton och i barlast 59 om 
21,!:109 ton; med last afgingo till utrikes ort 85 om 51,362 ton 
och i barlast 13 om 5,184 ton. Bruttofrakterna utaJ'orcle för o . 
svenska fartyg inalle-: :f. 14,306 och för norska :f. 54,870. Den 
totala handelsomsättningen utvisade i värde: införsel 19 1,'2 
mil!. och utförsel 15 mill. cloll. 

Ehuru icke hemtacl ur konsulsberättelsen må här i sam
manhang erinras om ett egendomligt påbud under 1891, enligt 
h vilket denna republiks alla hamnar och redder från kl. 6 
e. m. till kl. 6 f. m. skola vara stängda, vid en plikt af 500 
dollars för ångfartyg och 200 dollars för segelfartyg. 

Dansk-Vestindiska öarne. 
'l'ill konsulatets elistrikt ankommo under året 13 norska 

fartyg drägtiga 13,724 reg. ton med last från utrikes orter 
och 3 nor::; k::;. fartyg drägtiga l, 172 re g. ton i barlast och atgingo 
till utrikes orter 10 norska fartyg om 7,640 reg. ton med las t 
och 9 fartyg om 8,834 reg. ton i barlast, under det att 46 
fartyg om 20,844 reg. ton ankommo för att söka frakt och 5 
norska fartyg om 3,933 reg. ton ankom mo i haveri; l\) svenska 
fartyg om 7,873 reg. ton ankommo för att söka frakt. Inp:a 
rymningar anmäldes. Ett lagförslag gående ut på att alla 
larty.r; som ankomma .fö1· att söka frakt, för orcle·r, proviant elle1· 
kot skola befrias från alla afr;{lter var vid rapportens afgång 
uneler behandling och väntades snart blifva genornfördt. (Så
dana fartyg betala nu l cent per registerton som fyrafgift.) 
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Argentina och Paraguay. 
Buenos Ayres. (Generalkonsulat.) De Fönmade rikenas 

sjöfart på distriktet var följande: 
Svenska fartyg. 

Au tal. Tnn. 

Ankomna: från Sverige med last . 9 4,326 

" 
andra länder , 72 33,783 

" " 
barlast 11 . 4,444 

At gångna: till 
" 

med last . .. 44 18,008 

" " l>arlast 56 28,645 

Xorska fartyg. . 
A11komna: med last ..... . . . 430 235,545 

i barlast .... . . . . . . . . . . ... 52 24,691 
Afgångna: med last . . . . . . . . . . . . ... 204 96,239 

Intjenade bruttofakter voro för: 
Svenska fartyg, ankomna Kronor 1,719,468 

, af gångna , 418,158 
Norska l 7 -44 8G2 , an,omna . . . . . . . . . . . . . . . , ,b , · 

, afgångna · . . . . . . . . . . . , 2,314,044 

För den norska sjöfarten visar året en tillbakagång såväl 

i antalet af ankomna och afgångna fartyg som i dessas clräg

tighet, nämligen tillsammans en minskning af 153 fartvo- med 

76,560 reg. tons drägtighet. Fraktutbytet af den ;v:nska 

skeppsfarten piL distriktet visar en minskning af 53,496 kr. 

och af den norska c:a 2,000:000 kr. jemfördt med fraktutby

teua 1889. Under år 188U har regeringen bestält tre fyrar 

af l:a klassen, på Punta 1\logotes, Punta lVIedanos och Punta 

Hosa del Cabo de Sa11 Antonio; 114 lotsar, hvilka hafva 

afiagt föreskrifna prof, äro insatta i lotsväsendet. 

Till Argentina, elit år 1889 ankom mo 757 ångare med efter 

en uppgift 29,000 och efter en annan 263,000 emigranter, 

tyckes invandringen hafva aftagit och utvandringen tilltagit, 

i det att år 1ö90 elit ankommo enelast 10:4,000 verkliga emi

granter, då deremot 77,896 personer, mer~J, än clqbbla antalet 

föregående år, lltvandrade. I börj&n a.f 1880 afslqtade uäm~ 
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lige n clPn brasilianska regeringen åtskilliga kontrakter med 

flera privata personer i Argentina om att införa emigranter 

och förpligtigacle sig att betala 200 pesos i guld pr familj. 

Buenos Ayres blef en rigtig utvandringsbyrå och endast till 

Brasilien utvandrade frål! Argentina under året 16,0JO men

niskor. Man har genom att jemföra in- och utvandringen i 

Argentinska republiken sedan 1867 funnit , att trots den sist

nämnda har landet tillförts ett plus af 1 ;27\J,860 nya inne

byggare, deraf ungefär tredjedelen qvinnor. Generalkonsula

tets berättelser afråcla emellertid t. v. arbetare från N orden 

att elit emigrera. 
Uruguay. 

Hela antalet af de Förenade rikenas till distriktet med 

last ankomna fartyg under år 1890 utgjorde: 
187 om 140,720 reg. ton och 

med last af gångna . . . . . . . . . . 45 om 21,134 , ; af 

dessa fartyg voro icke en femtedel svenska. Summan af brut

Lofrakterna för an komna och afgångna svenska och norska 

far tyg uppgifves vara :\197,017 kr. skeppsfarten på hela 

distriktet uppgick till 16,169 fartyg med 6,693,76:-3 reg. ton. 

Se,qelfarten har i allmänhet ajta_q ft med öfver 1
/;· Under året 

har Montevideo besökts af 17 svenska ångfartyg om l,9GG 
reg. ton; dessa utgjordes af små på La Flata trafikeran(le 

kustbåtar. U n der sarn 1'na tid anlöptes ej hamnen af något 

uorskt ångfartyg. Republikens handel har svirt lidit rtf deu 

ekono miska kris, h vilken utmärkt 1890, ja denna kris har 

ilfvcn hämmat invandringen, så att stör::ita delen af uneler året 

till republiken ankomna emigranter, hvilka dertill egd~ me

del, bafva i brist på arbete nödgats dels återvända dels siika 

arbete annorstädes. Emot 24,117 ankomna, utvandrade åter 

19,8:)2 personer. 
Månaelshyrorna ha f va under året varierat, som följ er: 

För styrmän . . . . . . . . . . . . . . från fl 4. O. O. till fl 5. O. O. 

, timmermän . . . . . . . . , , B. 5. O. , , n. 5. O. 

11 segelmakare . .. , .. , . . . . . " n 2. O, O. , ,, 3. 10. O. 
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.F'ör kock och stewart.. . . . från f. 3. 10. U. till f. 4. 10. O. 
, matroser. . . . . . . . . . . . . . . , , 2. 10. O. , , 4. O. O. 
, lättmatrose1:. . . . . . . . . . . . , , ·1. 10. O. , , 3. O. O. 
, jungmän . . . . . . . . . . . . . . , , l. O. O. , , . 5. O. O. 

Rymningtu förekornmo under året: 
från svenska fartyg: l svensk, 3 norrmän och l utländing 

, norska , 19 norrmän, 10 svenskar och 29 utlän-
clingar. 

.Spi-Afrika. 
Cape To u· n. (General konsulat omfatta n el e brittiska besittnin

gar på Afrikas sydkust). De Fören,.de rikenas sj:Mart på detta di
~trikt under året 1890 utgjorde 199 ankomna och 266 afgångna 
fartyg, af hvilka 1:)0 voro svenska och '275 norska; och visar 
denna skeppsfart, oafsedt en tillfällig stegring uneler 1889 ett 
jemnt framåtgående i det skilnaden i antalet ankomna och 
afgångna fartyg under åren 1888 och 1890 utgör 22 fartyg 
med en sammanlagd drägtighet af 23,500 ton till fördel för 
1880. Uppgifterna öfver koloniens skeppsfart i all män het 
visa vid jemförelse med föregående år en tillökning i tontalet 
af ångfartygen, men deremot minskning för segelfartygen. 

Gel)om konsulatet har under år 1890 inköpts vexlar på 
Skandinaviska kredit-aktiebolaget i SLockholm, dels af sjömän 
och dels af i kolonien boende svenskar och norrmän för hem
sändning till anförvandter (oberoende af köpmanstransaktio
ner) till det betydliga beloppet af 112,3:)5 kron. 85 öre. Ko
louien har bland annat exporterat cliamauter för 4,162,010 
;f. och oarbetadt guld för 1,445,039 :f.. 

A u st ra l i en. 
Jllelboume. (Konsulat omfattande kolonien Victoria och 

Li n 'rasmania.) Af konsulatsberättelsen framgår, att don andel 
som de Förenade rikenas fartyg taga i ~jöfarten på denna 
koloni har under senare åren betydligt aftagit och nedgick 
ytterligare 1890; det är mestadels tyska fartyg, som uttränga 
våra. Ända till år 1886 var den norska flaggan näst den 
engelska starkast representerad, men blef 1887 öfverflyglad af 
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den ty::;],;a och under följande år äfven af franska och amen
kanska. 

Under år 
76 tyska 

1889 ankommo till kolonien Victoria: 

30 franska 
4 L amerikanska 
37 norska 
14 svenska 

fartyg, dräglighet . . . . . . 

" 
" 

,, 

" " , 
" 

105,370 
65,556 
45,79R 
30,200 

8,989 

reg. ton. 

" " 
" " 
" 
" " 

År 1890 steg antalet ankomna tyska fartyg till 81 , under 
clet att samma år endast 17 norska ech 3 svenska fartyg an
kommo' till kolonien. Till och med för transporL af trälast 
fr ån svenska och norska hamnar, på h vii k en trade man väl 
kunde hoppas att våra fartyg borde hafva något företräde, 
hafva de blitvit unelanträngda af främmande nationers fartyg; 
så ankom mo år L890 från tlessa ha muar endast 9 nor::;ka och 
2 svenska tartyg me.cl en sammanlagd clrägtighet af 6,5G9 reg. 
ton, under det att från Sverige ankom mo 12 och från Norge 
!) l!Jska fartyg med 27,211 reg. tons drägtighet. Det framgår 
emellertid; att då medeldrägtigheten af de Förenade rikenas 
fartyg endast uppgick · tili 730 reg. ton, var densamma hos de 
tyska fartygen l ,300 reg. t0n. Den omständighet att våra 
fartyg i allmänhet äro för små för trälast på Australien för
Idarar t ill en del, att de utestängas af and ra fartyg. Bekla,g
ligt är emellertid att de Förenade rikenas fartyg år 1890 i ,;å 

r inga antal trafi_kerat dessa kuster, då fraktmarknacleu p ä A ustra
l i en nämnda år var särdeles fördel~tktig. 

l~ymuiugar, h vilka förut varit till stort men för skepps
farten på denlla koloni, ~afva uneler senare år rerlncerats till 
ett minimum. 

Då handel med spiritnosa drifves i stor o;kola oeh föga 
kontrolleras, så saknas också bland arbetsklassen det väbtånd, 
:;o m man på grund af der varande höga löner knnd e vänta 
~ ig . I kolonien Victoria skall år 1890 hafva konsum eraLs 
dricksvaror för 61000;DUO f:. eller för nära 6 fl. pr individ , 
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Kina. 
Slwu.r;hai lgeneJ•alkonsulat, omfattande det Kinesiska ri

ket). Distriktet bflsöktes af 22 norska fartyg med en sam

manlagd drägtighet at 12,884 ton; intet ~venskt fartyg ankom 

under årets lopp. Antalet af in- och utldare1rade fartyg un

der år 1890 belöper sig för alla traktathamnama till 31,133 

med en total drägtighet af 24,876,45\:J ton. Storbritanien in

tager främsta rummet med öfver 16 mil!. ton; dernäst Kina 

med 6,110,613 ton, så Tyskland med 1,343,964 ton under det 

att de Förenade rikenas andel uppgår till 23,~72 ton, inbe

räknadt Korea, der vi icke hafva n~gra 1;;.onsulater. 

Amoy är fortfarande platsen för de hufvndsakligaste be

fraktningarna af segelfartyg. 
Kuli-trafiken, hvilken uteslutande förrättas af ångfartyg 

mellan Arnoy-Siugapore och Sumatra aftog betydligt uneler 

året, enär de kinesiska auktoriteterna lade hinder i vägen för 

emigranterna. De månatliga frakterna, pr kuli, maten inbe

räknad, voro från 3,2;; till 5 doll. Inalles utfördes 42,496 ki

nesiska emigranter från Amoy under det att 27,969 fttervände. 

Då the-marknaden var ganska necltryekt, så var oekså antalet 

befraktningar till Amerika och London i aftagamle; endast 

54 ångfartyg befraktades mot 66 år 1889. 

Den egentliga importen från Sverige var fosfortändstic

kor. Stora uppköp gjordes och betydliga lager fmmos häraf; 

men marknaden var flau på grund af de japanesiska fabrika

ten, hvilka äro farliga konkurrenter. De japanesiska tänd

stickoma äro mycket sämre än de svenska och endast en svag 

efterapning af dessa, men de äro betydligt billigare och stura 

qvantiteter utsända i handeln. Det svenska jernet är väl 

kändt för sina utmärkta egenskaper, men hittill::; hafva endast 

ett par märken blifvit införda, och att få större köpmän att 

göra beställning pa ett okändt märke är nästan omöjligt. Af 

kanontackjern har märket ÅB fortfarande företrädet. Fin

spangs br~k har tillsäudt arsenalen i Tientsiu 1 ton af sitt 
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utmärkta kanontackjern till prof. Svensk punsch, som för 

några år ::;edan började att införas, tyckes smaka kineserna; 

omsättningen häraf har på ett år nästan fördubblats . 

Nyare lodapparater. 
.\.nfl",'randl' i Knngl. Örlogsmanna,;iillskapet ~f Kapten P. Dahlgren. 

Onekligen är lodet för närv::j,rande ett af navigerinskon

stens allra vigtigaste hjelpmedel och sannolikt har den tid 

en gång varit, då lodet i någon primitiv form var det enda 

tillförlitliga medlet sjömannen hade, att vid uärmandet ti!l 

land förvissa sig om, att han icke rände emot för ögat osyn

liga faror. Det oaktadt är det först en senare tid, ja de allra 

sista decennierna, förbehållet att från den under århundraden 

brukliga typen hafva utvecklat lodet till de moderna form!;Jr, 

på hvilka jag i det följande skall ha äran l(mma några exem

pel, och som det är att hop]'as, endast må utgöra ett par steg 

framåt i rigtniug mot den ideeJa lodapparat, som i h varje 

i!gonblick och och på hvarje måttligt djup automatiskt au

gifver det senare. 
Ett instrument af detta slag, nppfnn11et af \V. Siernens 

och kallad t Batlwmeter, an vände;,: om bord å Fumday vi J 

nedläg<Tnin<'·en af en Atlauter-kabel. Det lär ha arbetat 
~b b 

väl. Men tordringarna på en apparat, som tillfredsställer 

nyssuiinlllda ändamål och en som svarar mot . den praktiske 

llavigatörens behof äro vidt skilda och denna apparat synes 

al(lrig hafva vunnit någon användning såsom navigeriugsin

stnlment, 
Den mest populära af alla lodningsapparater är utan tvif

vel den på 1820-talet i England uppfunna s. k. Btwts lodboj. 

DtJn, är eukel och lättskött och m~n erhåller med den säkr~ 
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lodskott; men ett lodskott med denna erfordrar mycket mera 

tid och al'bete, än nutidens sjöman tåligt kan anslå dertilL 

Man har derför med vetenskap och mekaniska anordningar 

till hjelp och med uppgifvancle i viss mån af enkelheten sökt 

framställa apparater, för hvilkas användande fartygets fart 

icke behöfver stoppas; och har uneler arbetena härmed slagit 

in på hufvuclsakligen tveune vägar, den ena åsyftande instru

ment, med hvilka lodskott kunna tagas i hvilket ögonblick 

som helst: den andra sökande lösningen af denna fråga i in

strument, so.m, utan. att angifva djupsiffran, automatiskt an

gifva när fartyget uppkommit på sådan uppgrundning, · som 

instrumentet är instälclt för att varf:.ko. 
Så snart det fartyg, ombord å hvilket man önskar 

taga ett lodskott, ligger stilla, är lodningen en enkel aff<:Lr 

och man kan begagna manga lodapparater, som på ett till

fredsställande sätt lösa sin uppgift. En utmärkt uppfinning 

är det s. k. riikneblocket öfver hvars skifva lodlinan vid utiö

pandet pa~serar och som genom en visareapparat direkt an

gifver huru stor längel lina, som strömmats ut. Men så snart far

tyget gör fart, måste det af blocket angifna djnpet reduceras 

med en q vantitet, h vars storlek beror af den hastighet h var

meJ skeppet under lodningen löper. Samma är förh:'tllaudet 

med de lodapparater, hvilkas konstruktion grundar sig pa 

samma ide som de vanliga släploggarne, och som man skulle 

kunna. kalla propellerlod. Utom det att dessa lod icke exakt 

angifva djupet metl mindre de få löpa ned med vertikal kur", 

så hafva de den olägenheten att, såvida e.i i förbindelse med 

elektrisk visareapparat, icke kunna afiä·ms förrän de hem v in

dats och äro i så fall underläg:ma vanliga enkla cljuplocl, som 

användas i samband med räkueblock. Propellerloden äro cles:;

utom benägna att visa små felaktigheter, beroer1de dels pi 

o! ika friktion hos den roterande delen, tlels på l inau:; teusiou, 

Andra lod, som likväl med mindre framgång än de si~t

nämnda blifvit försökta, äro manometerlod och elektriska lo(l af 

många slag. Manometerloden äro konstruerade enligt samma 
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grunder som den välkända Bourdon's ångtrycks-mätare och 

bestå utaf ett böjdt metallrör af oval eller elliptisk genom

skärning, h vilket anbragts uti en vattentät dosa. Genom rö

rets ena, öppna ända intränger vattnet och sträfvar med sitt 

tryck att uträta röret, h varvid det förrättade arbetet registre

ras af en visareapparat. De elektriska loden hafva till än

damål att ombord å fartyget direkt angifva, på hvad djup 

ett utkastad t lod i h vatje ögonblick befinner sig. Under det 

lodet, sjunker, brytes och slutes en elektrisk ström, som släp

pes genom linan, förorsakande dervid ett litet om bord be-
. ' 

fiuthgt steghjul med sin visare att kringvriclas. Såsom en 

stor mängd andra elektriska apparater lära emellertid äfven 

tle elektriska loden till sitt verkningssätt. vara i vi'ss mån 
11yckfulla. 

De enda lodapparater, med hvilka man under fart kan 

erhålla fullt tillfredsställande lodskott äro de, i hvilka vatt

nets tryck på en i lodet innesluten luftpelare användes såsom 

mätare af det djup, till hvilket lodet sjunkit. Vi kunna med 

stolthet erinra oss, att det var vår frejdade landsman, J oh u 

Ericsson, som först bet,rädde denna väg. Dåtidens otillräck

liga mekauiska hjelpmedel hindrade hans framgång att blih·a 

fullstäuclig; men Sir William 'rhomson har i en senare tid 
ntvecldat apparaten. 

. 8om emellertid 'l'homsons lod är inom detta sällskap förut Thomson.• 

utförligt beskrifvet- (se 'ridskrift i Sjöväsendet, 47 årg., l:a lodrtpflamt. 

häft.) , så är det ubehöfligt, att här vidröra detsamma at annan 

a_nl edning än att omnämna de förbättringar det seelan den 
tiden undergått. 

Thomson använder som bekaut till det lodnin()'sinstru-
"' ment, som bär hans namn, tvenne olika sätt att uppmäta det 

erhål!na djupet. I ena fallet begagnas ett glasrör, som inväu

va~J dJgt är öfverclraget med en röd hinna (kromsyrad silfver-

0~1d ) , hvilken af Jet i röret inträngande hafsvattnet på ke

nn;;k väg borttvättas till den höjd vattnet stiger; i aedra fallet 

au vändes 'Thomson s s. k. "depth-reconler". Glasröre 11 ha h· a 
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icke unelergått någon förändring. Vid användning gifva de 

temligen goda utslag; men man bör iakttaga, i synnerhet då 

man begagnar gamla rör, att hålla hela det koger, hvari de 

förvaras, i vertikal ställning nedsänkt i vatten före begag

nandet, naturligtvis utan ,att låta vatten inkomma i rören. 

Man har nämligen antagit orsak en till att den röda färgen 

någon gång aftvättas olika högt på olika sidor i ett rör skulle 

vara elen, att röret under förvaring i lutande ställning under 

tidernas lopp insupit fuktighet , som företrädesvis . samlat ;,;ig 

pa en sida af röret, och ,;om leder det inträngande vattnet 

npp på denna sida. 
Att fördela denna fuktighet i röret simlie vinnas genom 

<less ned;,;ättande i vatten. Dessutom medför måhä.ntla <letta 

f;;rfaringssätt för riir i allmänhet som begagnas nti mindre 

salt haf~vatten och för gamla rör, hvilka enligt erfarenhet 

e.i Yisat sig så mottagliga för den kemiska aftvättningen , som 

11ya, att någon fuktighet i förväg upptages, och setlermera 

underlättar affärgningsproce,;sen vid lodskottets tagande. 

Thomson~ lodapparat och dess "clepth-recorcler" hafva de 

ntseenden, som fig. l och 2 utvisa. S,ielfva apparaten är nn

mera vida mindre tnng och mer~. IMtskött än förr , sedan 'len 

blih·it försedLl med galvaniserad stållina, bYarigenom lådan 

icke längre behöfver stå fylLl med kall~vatteu. 
Bromsinrättningen har undergått förändring och är nn 

på följande s~tt anordnad. Linan är u-pprullad på en vals 

(Fio· l A) hvars <Yenomskärning har formen af eLt V. Val-
n· ' ' b 

sen kan röras oberoende af axeln eller fästas till densamnu1. 

rneLlels en jernplatta (BB). Då apparaten blifvit upplyft ur 

lådan och placerad ofvanpå densamma, såsom Fig. l utvi~:~ur, 

·påsättes vefvarne och försäkras med klttmskrufven (F ). Broms

armen (C J kringvrides derpå ti lls den kvmmer p[• akterkant 

om la~erbockells u pprt~ttstående r le l och märlan (D) omkastas, 

~å att, den griper om armen . Vill man nu bromsa, vrides 

vefven i rigtn ing för hemvindning af linan; vill man h indra 

bromsinrät.t ningen att verka och sålunda tillåta l in an utl öpa , 
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så vrides vefven motsatt väg. Ett halft eller högst ett hvarfs 

vridning är tillräcklig för att frigöra valsen och få linan att 

Wpa nt. Under det linan mlöper, fasthålles vefven af ena 

handen, 9ch då lodet når botten, vrides densamma i rigtning 

för invindning, då bromsinrättningen verkar och hindrar öf

veJ,;flöuig lina att löpa ut. När bromsen tagit och linan blif

vit, sloppr.cl, befrias armen (C) från märlan och linan hem

vindas, hvarunder armen går rundt med valsen. 

"Th.e depth-recorder" (fig. 2) är af cylindrisk form. Dess 

eJHi itnda, F, är försedd merl en väl slipad, cylindrisk utbon·

n ing, i hvilken en tätt slutande pistoukanna rörer sig. Pi

stonstången (D) är försedd med en graderad skala och en lö

pare (Cj. Vid användande trädes recordern in uti lodet, som 

fönlenskull utgöres af en ihålig cylinder, och fastgöres vid 

dess lock medels en c:a O,G meter lång kedja, som fastgöres i 

r ingen i recorderns öfre ända. Recordern erhåller ett stad i<Yt 
b 

li\ge uti lodet genom sidof'jedrar (GJ, som pressa mot lodets 

in,;id<l.. Deras ändamål är, att cla lodet tager botten, förhindra 

rle n (lervid mi;jligen uppkommande stöten att fortplantas på 
rPcordern . 

Då vid lodning lodet sjunker, pressas pistonen af det 

i'•ka de vattentrycket upp i elen med atmosferisk luft fylda 

ey lindem, derunder motverkad af en vid dess undre ända be

f-intl ig !"piral(jeaer. Då lodet hemvindas, och vattentrycket 

på lodet åter blifver mindre, utdrages pistonen af spiral(je

dem i samrna mån det yttre trycket på pistonen min skas. 

Dju pet afläses på skalan medels löparen, som blifvit sittande 

p:t det ställe af pistonen, hvartill denna intryckts i cylindern. 

Dessa här nämnda förbättringar på 'rhomsons lodapparat 

hafv·a mellfört en icke obetydlig reduktion i priset. Med 40 

färgade rör kostar apparaten uu cirka 450 h. (2fi :f st.); Htan 

riJr men med "depth-recordm:" kos ta r den c:a 470 kr.; ·'depth

reeonlern" kostar c:a 72 kr. ; h varemot apparaten förnt med 

tillbehör kostalle omkring 700 kronor. Det är sålnncla att 

hop pa,;, att månget rederi, so m fi"n·ut af den dryga kostnaden 
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afhölls från att förse sina fartygsbefälhafvare med dessa nyt
tiga apparater nu skola vara mindre obenägna derför. Appa
raten levereras af J a mes \Vhite, 16 Ca m bridge street, Glasgow. 

En anuan apparat, som liknar Thomsons, men i vissa 
afseenelen är qenna olik, är den på h vilken Hrr Cooper d) 
T!Vig.zell uttagit patent. A p paraten består af sex hufvnddelar: • 
lod, djupmätningsinstrument, lina, val;;, lagertJOck med eller 
utan lfl. da samt ledareblock. 

Lodet består af en massiv jerncylinder, omkring 1 ,~ m. 
lilng, 5 cm. i gellomskärning och af 16 kg vigt. Nedtill i'ir 
(let fi'•rsellt med· en urhålkning att fylla med lcdtalg. Det 
fästes till linan medels en i öfre ändan befintlig klam. 

Djupmätuiugsinstn.tmmtet, Fig. 3, besUtr af en ihålig cy
lincler, som på miclten är försedel med en längsgående ursktLr
uing, vid hvars ena sida en graderad skala är fästad. Inuti 
(lenna cylinder befinner sig, mellan B och D, en an11an ihålig 
cylinder, so-m, invändigt väl slipad, är öppen vid D, och viLl 
B sintar med en sferi::;k utblåsning·. I denna sistnämnda cy
linder rör siO' en väl slutande pi::;tonkauna. På pistonstången 

o b 

C, fyrkantig i genomskärning, rör sig löparen A med knapp 
och indexstreck, som af en fjeder· fasthålles uti hvilket som 
helst läge, som gifves elensamma på pistonstången. I instru
mentet.s nedre del, mellan I och L, ligger en spiral(jeder, 
hvars ena ända är fästad till pistonen och deu andra fästad 
till bottenplanet L, som af ett bajonettlas fasthålles vid cy
lindern. Instrumentet inneslutes i en cylindrisk metallbehtd
lare, som i "in ordning fastgöres vid locllman. 

Äfven kunna lod och djupmätningsinstrument vara kom
binerade på . så sätt, att lodet är en ihålig cylinder, som 
samtidigt tjenstgör såsom skyddsbehållare för djupmätnings
instrumentet. I sådant fall är ~ljupmätningsinstrumentet vid 
nedre äULlau försedt med en buffert, som upptager häftiga 
stötar. 

Det vid lodning erh~dlna fljnpet, afhLses rlireh:t, på (len 
Yitlfästa(le sl•aia11. 
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Linan är slagen af galvaniserade ståltrådar och öfverspun
nen med hampa. Den förmir bira en tyngd af 1/l ton. 

Linan är upprullad på en cylindrisk vals eller rulle med 
två nmda ändplan för linans qvarhållande. Valsens axel 
h vilar i lager på lager bocken; på h varelera axeltappen kan en 
handvef för linans hemvindning påsättas. Mängden af utlu
pen lina angifves af eu registrerapparat, som består af tre 
hvarandra påverkande roterande skifvor, af hvilka en sättes i 
röre lst~ genom friktion mot valsens axel, en rörelse som sedan 
meddelas till den andra skifvan, från h vars axel de u öfverfö
re;; till tredje skifvan. Fmmför den tredje o.:h största af 
skifvorna sitter en fast vi:Sare, som på skifvan,.; graderade 
skala utvisar den mängd lina, som löpt ut. 

Lagerbocken kar, vara af olika ut~eende och storlek, bero
ende på hvarest elen skall stå uppstäld. Den kan antingen 
vara en lagom hög jernställning, som står fastskrufvad för 
godt på däcket eller också, liksom vid 'l'hom::;ons apparater, 
en mindre jernställning förvarad uti en låda af trä, som i sin 
onlning är skrufvacl till däcket, och som tjenar till stativ vid 
apparatens bt~gagnande. Bromsinrättningen är enkel och prak
tisk. Den består af en häfarrn, hvar::; ena ända är fiirsedd 
med en spakhylsa, medan den andra uppbär ett tvär:Stycke at 
.iern, som har tvenne släpklot::'ar, en för hvartdera af valsens 
uåda ändplan. Då apparat-en användes isättes en liten hand
spak i hylsan; bromsning verkställes genom att föra spaken i 
rigtning från rullen. 

'l'ill ledareblock kan ett vanligt block an vändas eller ock 
kan det vara af den konstruktion, som' framgår af Fig. 4. Å 
,;is tnämnda figur är E ledstången och B stöd för ledarerullen 
C. Ledarerullen sit ter dock ej omedelbart fästad till stödet 
B, utan sitter på ändan af t:Jn häfarm H, h vilken är så af vägd, 
att då linan ligger i rullen och lodet med sin vigt tynger 
derpå, hitfarmen intager horisontel ställning såsom å figuren; 
hvare mot den, sedan lodet tagit botten, intager den rigtning, 
::>o m angifves af den strec kade linien K. I sistnämnda rigt
ning qvarhålles häfarmen af ett lås , L . 

'l'idskr . i ~(ir . 1892 
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Vid användandet af denna lodapparat förfares på följande 
sätt: 

l. Innan för,;;ta lodskottet tages, vändes djupmätningsinstru
mentet upp och ned och den instrumentet åtföljande rymnålen 
K (B'ig. 3) infores uti en vid L befintlig öppning. Derefter 
gjutes något friskt vatten uti instrumentet, exem[Jel vis genom 
någon af öppningarna vid H, så att det tinner ned öfver 
pistonen. Ornedelbart härpå nedtryckes rymnåle~1 upprepade 
gånger så långt den räcker, tills pistonen rör sig. Slntligen 
tillsättes några droppar ren olja och rymnålen nedföres ånyo 
upprepade gånger tills pistonen rör sig fritt. 

2. Genom att trycka pi\ löparens index-knapp öfvertygar 
man sig om att dess fjeder är i god t skick; h varefter löparen 
inställes med indexstrecket miclt för elen graderade skalans 
nollpunkt. 

3. Linan ledes öfver ledareblocket och fästes till lodet; 
1 1/ 2-2 meter från lodet fastgöres djupmätningsinf'trumentets 
behållare. Linan inlägges dervid uti märloma vid behållarens 
öfre ända, tages 2 a 3 törnar rund behållaren och inklämmes 
uti urtagningen vid dess nedre ända, h varefter den der befint
liga ringen omvrides. Härefter införes djupmätningsinstru
mentet varligt i behållaren och omvrides, så att det af klac
ken M hindras falla ut. 

4. Lodet är nu klart att låta gå. Det ntstickes derför, 
och bromsen lossas, .så att linan får löpa ut. Om erforderligt 
hålle& derunder en lindrig friktion, så att icke valsen må löpa 
i väg hastigare än linan. 

5. Då linan slabbnar - eller då det balanserade ledare
blocket, om sådant användes, kantrar - har lodet nått botten 

' och bromsen ansättes genast. 
6. Vefvarne påsättas och linan hemvindas, tills djupmät

ningsin,;trumentet kommer upp under ledarblocket. 
7. Djupmätningsinstrumentet uttages ur behållaren och 

afläses, sedan man eftersett att pistonen återgått till ntgångs
ställning. 
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8. Löparens indexknapp nedtryckes hårdt med tummeu 
och inställes på noll; h varefter instrumentet är klart för nytt 
lodskott. · · 

Då erforderligt antal lodskott blifvit tagna, doppas instru
mentet. i färskt vatten och torkas; löparen sättes vid 100-
famnarsmärket på skalan, hvarefter instrnmentet införes i be
hållaren. 

Apparaten med djupmätning,:;instrument och öfriga till be
hör kostar omkring 20 il st. En i flottans sjöinstrumentförråd 
i CarlsJuona befintlig sådan apparat har kostat 370 kronor. 

Vid en jemförelse mellan 'l'homson.~ och Coopers ofvan
skrifna djuplodningsapparater skall den senare säkerligen blifva 
mest omtyckt. Särskildt må dervid erinras att derio-enom 

' ' b 
att den är slagen af flera trådar·, den Cooperska linan är be-
tydligt starkare och är mindre benägen för att slå kink. Der
emot torde man med denna apparat ej böra loda vid farter öfver
;;;tigancle 10 knop, emedan linan ej utlöper så ha;,;tigt som den 
Thomsonska. 

Bromsinrättningen är på Coopers apparat enklare och mera 
lättskött. 

Färgade rör kunna användas till båda apparater~a. In
gendera apparaten fordrar nu mera, att linan skall vara ned
sänkt i kalklösning, då elen ej brukas. 

Derigenom att luftcylindern på Coopers djupmätnirw;sin
strument är utvidgad vid den tillslutna ändan, så blir det 
inneslutna luftrummet större, hvaraf följer att samma,ntryck
ningen af luften sker jemnare, och den graderade skalans 
delar bli f va mera likformiga. Men denna förändring lär. äfven 
vara vidtagen på 'rhomsons sista förbättrade "depth-recorders". 

Hos Thornsons apparat är pistonen uppstucken i djupmått; 
på Coopers finnes en särskild djupskala anbragt; det förra 
sättet tyckes vara enklare och möjligen något pålitligare, än 
det senare, emedan det lmn tänkas att pistonen, uå lodet hem
tages, icke återgår till precis samrna ställning, som den mne
hade, då lodet sänkte:>. 
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Det soin mest talar till förmån för Coopers apparat är 

dock priset, som ställer sig c:a 100 kronor billigare. Alla de 

öfriga pro och contra äro på det hela taget föga betydande. 

Coopers lina är visserligen starkare; men rätt behandlad och 

skött af vana 'händer i: r den Thomsonska fullt tillrä;kligt 

stark. Att så är förhållandet, bekräftades, en ligt dansk "Tids

skrift for Sov::esen" förliden 80mmar ombO!·d å kryssaren In

golf; i det att man, i de för sin stenbundna botten kända 

farvattnen kring Island, tog mera än 600 lodskott · med sam

ma lina. På kanonbåten Gt·önsuncl togs med en annan lina 

öfver 700 lodskott i danska farvatten. Vid båda llessa till

f~l.len sy~es 1:1an hafva begagnat sig af fär'gade rör. N n upp

gifves v1sserhgeu de danska rören kosta l kr. eller GO öre, 

allt efter som de äro nya eller omfärgade, under det att våra 

rör, nya och frakten inberäknad, kosta c:a l ,z:; Ju. pr st.; men 

i hvilket fall som helst stiiller sig e11 s~tdan loduing alldeles 

för dyr, då såsom regel ett färgadt rör endast kan begagnas 

en gång. Bättre är då att använda dessa s. k. "depth recor

ders", ehuru dessa ej torde vara fullt så känsliga som rören. 

Det kan nämligen icke tänkas att spiralfjeclerns spänstighet 

allt~cl skall hålla sig konstant, så att pistonen vid samma djnp 

allt1d trycke., lika långt in i cylindern; ej heller är man fullt 

säker på, att elen Yid återgång intager sin utgångsställning. 

Men som häraf förorsakade felaktigheter företrädesvis tordt~ 

komma att visa sig vid stora djup, så torde de icke stort in

verka på instrumentets användbarhet. Att vraktiska försök i 

ändamål att utröna användbarheten af dylika dJ'npmätnino·s-
• 

b 

mstrument olifvit utförda har man all anlednino· att förmoda. 
b , 

men resultaten af några sådana halva icke kommit till min 

kännedom. Med glasrör har man deJemot ~istlidne sommar 

enligt dansk '"riclsskrift for Sovresen", på kanon båten ()rön~ 
sund utfört försök, som kasta något ljus öfver deras tjenstbar

het. Man erhöll dervid ett, talande bevis för att vattnet>; salt

haJt inverkar på aft'ärgningens fnllstäm1iahet. Båten låa till 
an L· ·;.: . 0.. . -, • . b b 

,at. I Iesunc1. Samt1chgt med att ett ri\r nPc1sänktes till 
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uotLuen och ·lemnades liggande der ungefär en minut, ned

sänktes ett annat, som hemtog:; omedelbart efter det att det 

uppnått bottnen. 'Då affärgningen på det rör som genast upp

dragit;; var flammig och ojemn, var den skarp och best.ämcl 

på det som lenmats liggande en stund på bottnen. Det lu

tande läge . röret häruneler intagit inverkade sålunda icke på 

affärgningens tydlighet. 

Till jemförelse företogs å · kanonbåten Grönsund en del 

samtidiga lodningar med vanligt djuplod och lina och färgade 

rör, hvaraf samtidigt användes tvenne, ett af engelskt och ett 

af danskt fabrikat. 
Härvid erhölls: 

Vid fart 
knop. 

o 

M e d e l dj u p i f a m n a r 

enligt vanligt l enligt engelsk) enligt danska 
djuplod. rör. l rör. 

l l 

301 /4 

18 1
/ 2 

24 1
/4 

31% 
18:J; 4 

24'/2 

Antal 
lodskott 

2 
6 
4 

Största erhållna afvikning från Yerkliga djupet var 7 

famnar; och största skilnad mellan tvenne samtidigt sänkta 

rör var 4' '2 famn. Af ofvanstående skulle den slutsats kunna 

dragas, att rören hafva benägenhet att augifva för små djup, 

då fartyget vid lodningen icke ligger stilla. En annan redan 

omnämnd olägenhet, som vidlåder de färgade rören är den, att 

afstånden mellan skalans delningsstreck icke äro proporti0nela 

med djupet, utan blifva mindre för större djup, än för små. 

Denna olägenhet betyder emellertid i praktiken föga, ty om 

man viu så stora djup som 50-100 famnar skulle på grund 

deraf läsa af ett par fanmar felaktigt, så inverkar ju detta 

icke på navigeringen. Att såväl 'l'homson , i sina sista "depth

recorclers", ::;om Cooper, ha f va sökt minska denna olägenhet, 

genom att vidga luftkammaren i sina djupmätningsinstrument 

och förse dem med en återhållfl.nde fjeder är redap ant,ydt, 
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J?ärmed har ma~ likväl gått ifrån den fYsikaliskt vetenskap
liga lag -. Marrottes -- på hvilken dessa instruments arbete 
varit grnndadt, och satt srn tillit till den mer eller mindre· 
pålitliga spänstigheten hos en fjeder. 

U11iccrsal U d f · 
J3ati10111rtrm. . n· er örh~et år har emellertid en dansk officer Kapi-

tam G. Rung, understält allmänbe,tens dom ett lodinstrument 
af honom kalladt Unioersal Bathometer, i h vilket han använde; 
.Mariotte~ lag P~ ett sådant sätt, att icke blott djupskalam; 
alla delmngar bhfva inbördes lika stora, utan dessutom kunna 
s~ varieras i storlek, att det ej fin11es någon gräns för det 
dJup, man med instrumentet, kan mäta. 

Under det att användbarheten af de färaade röreu m. H. 
d,!npmätningsinstrument är grundad på det ~örhållandet, att, 
vr~ oför~nch:ad tempenitur, volymen af den sammanpressade 
luften star l om vänd t förhållande till trycket sa' a·· · c> . , r nungs 
apparat baserad på förhållandet att luftens täthet ii1· propor
tionel med trycket. 

, Instr~1mentet, h vars utseende framgår af Figg. 5 - _7, består 
at en cyhnder om 70 cm. längd och en största diameter af 7 
cm. Instrumentet innesluter tvenne nedtill öppna, cylindriska 
rör, det ena ett metalliskt luftrör (Fig. 5, L), som innehåller 
atmosferisk luft, hvilken sammantryckes och förtätas under 
lodets 11edsänkning, det andra ett mätare-rör, m (Figg. 5 och G), 
som är af glas och väl kalibreradt. I instrumentets öfre del 
fin.nes en_ liten luJ~lcmmnare, k, af oföränderlig volym. Denna 
~tar_ under lodets nedåtgående rörelse medels en kanal (synlig 
a .Frgg. 5 och 6) i förbindelse med luftröret, och är afstängd 
fran mätareröret, som då är fyldt af hafsvatten. Vid berö
ring med bottnen åter afspärras luftkammaren trän luftröret 
~ch sättes i förbindelse med mätareröret; den i luftkammaren 
mstängda sammanpressade luften utvidgar sig sedan under 
upphalningen på bekostnad af Yattnet i mätareröret som ut
tränges genom en öppning \'id dess nedre ända. Graden af 
denna utvidgning står naturligtvis i förhållande till den sarn
!lJ\LUtryckniug, för hvilken lqfteu fön1t varit utsatt, d. v. s., i 
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fu rhållande Lill cl_jnpet, som på grund deraf direkt augifves af 

en vid mätareröret fästad skala. 
Instrumentet fästes till lodlinan medels en skena, S (Fig. 

71, af 78 cm. län gel. 
Luftkammarens afstängning från luftröret och förbindelse 

med mätareröret kan åstadkommas på flera sätt. På den 
tLpparat, som å planschen är framstäld, verkställes den, som 

synes på följande sätt. . 
n är en utanpå instrumentet befintlig nng, som uppbär by-

n·eln B hvilk~t~ i sin ordning uppbär lodet. R är förenad med ena 
b ' i:lndan af en inuti instrumentet befintlig !lragstång rr' h vars andra 
ända är fästad uti ett öra, t, på elen koniska kran H, som inneslu
ter luftkammaren k. Kranen har en liten kanal i förbindelse 
med luft,kammaren. Då inst1·umentet klargöres för lodskott, 
skjutes ringen R uppåt, h varvid dragstångenförerörat t uppåt, 
luftkammaren afstänges från mätareröret, men kommer medels 
kanalen i förbindelse med l uft.röret. När så lodet under lod
ning tager botten, lossgöres den upphängslingsapparat, som 
synes å fig. 7, och som icke här behöfver nännare förklaras, 
lodets tyngd öfverflyttas på bygeln, ringen R neddrages och 
samtidigt denned dragstången, som omvrider kranen, H, hvar
igenom den i luftkammaren, k, befintliga luften afstänges från 
luftröret men i Rtället sättes i kommunikation med mätare-

' röret, i hvilket luften under lodets uppdragning sedan expan-

derar. 
Apparaten kan, efter behag, användas till lina af hamp-

Lross eller J. erntråd · bäst torde en tre-slagen jerntrådlina vara. . ' 
Den lämpar sig såväl för vetenskapliga undersökningar som 
för navigeringsändamåL För sistnämnda ändamål har den 
förliden sommar å danska sjömätningsfartyget Marstnmd för
sökts till c: a 300 lodskott mellan 7-20 famnar vid en fart 
af 5- 6 knop. De erhållna yesnitaten skilde aldrig pa mera 
än 1

12 
famn med dem, som samtidigt erhöllos af fartygets 

öfvade lodhyfvare. Vid andra tillfällen har man med samrna 
nöjaktiga resultat lodat på 60--70 famnars djup. Den högsta 
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tart, hvarunder lodning med detta instrument hittills företa-
gits är 8 knop. • 

På grund af de noggrannA. resultat, i:iJven vid ringa djup, 
som erhållits med denna apparat, och som vitsordats af offi
cerare tillhör3;nde k. danska flottan, fir det troligt, att man 
uti Universal-Bathometern erhå)lit ett i allo godt lodningsin
strument, äfven om det ~innu rnäste anses ovisst, huruvida 
man med detsamma kan loda vid så höga farter, som det med . 
Sir 'l'homsons apparat är möjligt. 

Instrumentets vigt utan lod är 4 1
.'2 kg. I allmänhet an

vändes ett lod om G kg. vigt; men ett något lättare lod kan 
användas. Djupskalan är i regel uppstucken till 250 meter 
- eller 125 famnar. Priset på instrumentet, utan lod och 
lina, är 100 kronor. 

N n omnämnda lodmaskiner hafva till ändamål att i snart 
sagdt hvilket ögonblick som helst kunna gifva ett bestämclt 
mått på vattnets djup och bottenlagets beskaffenhet. Helt 
annan är afsigten med "the subuun·ine sent1·y" (Figg. 8 och 9). 
"'l'he sentry" är en undervattenspost., som rapporterar, när 
fartyget uppkommit på sådan uppgrundning, för hvilh:en den 
blifvit instäld att vara på vakt; och dess observationsförmåga 
sträcker sig till djup at mera än 40 famnar. 

"'l'he sentry" består af en till formen bruten träskädda 
af det utseende Fig. 8 utvisar, och som släpas efter fartyget 
af en lina, fästad i hanfot på skäddans Gfverlmnt. Hanfotens 
främre part är trädd öfver en sliplmke, som fasthålles af den 
öfre, kortare grenen af en häfarm. Häfarmens andra gren 
skjuter ned ullCler skäddan och tryckes framåt genom en spi
ral~jeder, som drager den öfre grenen tillbaka. Då häfarmens 
nedre gren träffar bottnen, föres elen tillbaka, h varvid slip
haken frigöres, hanfotens främre part hugger ur sig och skäd
dan blifver släpande i hanfotens aktre part, så småningom 
stigande upp till ytan. Men i och med detsamma som slip
haken öppnat sig, har spänningen i bogserlinan minskats, och 
ett vid linans vals ombord befintligt ringverk har varskott 
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att ''the seutry" tagit botten. Ringverket är för öfrigt nästan 
obehöfligt, ty genom linans vibration under bogseringen npp
:otår vid apparaten ett rasslande ljud, som upphör, då skäddan 
flyter upp . 

.Den använda linan är af stål, af största möjliga seghet. 
Dess diameter är J,, m. m. och den förmår uppbära ett tryck 
af fullt 460 kg., motsvarande en spänning ~ af omkring 20 ton 
pr qv.-cm. Linan löper ut från en vals. Bromsen måste 
skötas med mycken finess; stoppas elen häftigt, händer att 
linan springer, och man har af elen anledningen försett broms
inrättningen med en apparat, som förhindrar att linan stop
pas annat än så småningom. Icke heller bör man låta linan 
utlöpa, då farten är stor; skulle så vara, minskas elen till 7 å, 
8 knop och ökas igen, seelan skäddan nedkommit på önskadt 
djup. 

Det djup, på hvilket skäddan kan bogseras, beror på den 
rigtning, som dess ryggås intager i förhållande till horisontell; 
el. v. s. det beror på förhållandet rnellan hanfotsparternas 
längder och deras fastgöringspunkters afstånd från elen punkt 
af skäddan, uti hvilken vattenmotståndets tryck kan anses 
ko~:centreradt. Största djupet uppnår skäddan, då dess- rygg 
gör en vinkel af 53" med horisonten, men så stor vmkel kan 
icke i praktiken auvändas, emedan trycket på skäddan då blir 
för stort för linans hållbarhet. 'l'ill hvarje apparat hör derför 
tvenne skädtlor, Jen ena svartmålad, att användas på Jjnp 
intill 30 famnar, den andra rödmålad och af::;edd för djnp 
mellan 30 - 45 famnar. N atmligtvis kan den sistuämuda äfveu 
användas på mindre djup; men bättre är att på ~;ådaua an
vända elen svarta, på grund af dess mindre motstånd . 

Det vertikala djup, hvarpå skäddan inställer sig, då en 
gifven längd lina löpt ut, ändras ej märkbart vid någon fart 
mellan 5-13 knop, hvilken sistnämnda fart är elen ~;törsta, 
för hvilken "the sentry" är konstruerad. Konstrnktöre11, Mr. 
Samuel James, C. E., har nämiigen ansett, att en fartygschef, 
som är osäker om sitt bestick och om vattendjupet under 
kölen, sannolikt icke skall gå med högre fart än 13 knop. 



- 13H -

Det djup, hvarpå skäddan befinner sig, kan atläsas ]'å en vi•1 
!J.pparatep ombord befintlig visartafla. 

Man kan med "the sentry" äfven, om man så vill: taga 
Jodskott. Man firar då lång~amt ut linan tills alarri1klockan 
ringer, hvillHlt är ett tecken att skäddan tagit' botten, och af
läser direkt djnpet på vi8aren. På detta ~ätt kunna lod8kott 
under gång tagas intill 4'1 famnars djup. Uppgraderingen af 
Lle vertikala djupen har blifvit om8orgsfullt uträknad och dess 
uoggranhet bestyrkt genom jemförelser med resultat erhållna 
rnecl andra lodapparater. Visartaflau är äfven uppgraderad 
för att utvisa längden af den utlöpta linan. Härigenom sättes 
man i stånd att använda apvaraten t.ill att taga lodskott ämla 
till :200 famnars djup; men fartyget måste då ligga stilla ou h 
ett van1igt lod användas i stället för skäddan. 

"The submarine sentry" möttes vid sitt första framtrii
Llande af misstro. .Man antog, att skäddan icke skulle styra, 
u ta u skära ut åt sidorna; emellertid har det visat sig, att sedan 
skäddan uppnått sitt bestämda djup, följer den stadigt farty
gets väg äfven vid kursförändringar. Det har också framka
stats, att skäddans bogsering skulle verka reducerande på far
tygets hastighet. För att bemöta ett sådant påst,åenlle har 
professor Lambert, l\i. A., i ett anförande uti the Royal United 
Service Institution rörande de!1lla apparat framlagt följande 
bevis på huru obetydlig denna inverkan måste vara. Antag 
att man med 8 knops fart d. v. s. 800 fot per minut bogse
rar den svarta skäddan på ett djup af 30 famnar. l\ian bar 
sig då bekant - enligt verkstäida undersökningar - aLt vid 
deuua fart och med den svarta skäddan spänningen i tråden 
är Hl2 11.. Vid denna fart är linan nästan horisontal, då deu 
lemnar ledarrullen, och det arbete, som förrättas, då dessa 192 
rtf. med 800 fots hastighet per minut draggas genom vattnet, 
är omkring 153,000 ~'t.- fot eller något mera än 4'/2 hkr. -
en obetydlighet för nutidens kraftiga ångfartygsmaskiner. 

Det kan för öfrigt icke ifrågakomma att man släpar "the 
:;entry" utom i de fall, då närheten till land eller grund och 
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didig sigt ger anledning Llertill, samt da Lottnen grundar uvp 
p<i s6daut sätt, att "the sentry" kan gifva någon vaming. 
Men uneler sådana förhållanden kan det icke vara tvifvel un
derli:astadt att icke apparatens bruk kan medföra stor säker· 
het och tidsbespari ng, särskild t för segelfartyg. J ag förestäl
Jer mig likväl att mången, åtminstone i början, skall hafva 
svårt att förlita sig på en appara,t, som det är nästan omöj
ligt att kontrollera, medan den arbetar. En kink uti eu af 
haufotsparterna, eller en sträckning uti någondera af dem, 
];au icke observeras, men den kan förändra skäddan,; djup 
wed kauske dess dubbla värde. Emellertid är den adopterad 
fö r åtskilliga eugelska rederiers ångfartyg; den ltar äfven 
blifvit utlemnad till ett par af Je engebka sjömätarefartygeu, 
ouh har vid auvänJning gifvit tillfredsställande resultat. 

"The sen try", som levereras af Conbro & Scrutton, 18 
Billiter Street, Londou, E. O. kostar, med två reservskäddor 
iJU Ii. ( U11gefär 550 kronor). Genom ''the submarine sen try" 
iutroduceras i Llet allmänna bruket ett slags ny lodapparat 
ln ·ars äuLlamål icke är att definitivt augifva djupet, utan att 
Yarsko, då detta min,;kas under någon viss antagen gräus. 
.l\fan skulle kunna kalla sådana lod släplod. "The submarine 
sentry" är icke det enda slag af dylika lod, som blifvit för
::;ökt. Redan i medlet af 1870-talet försökte engelsmannen 
E dw. Hill en liknande apparat, men då han med den ej kunde 
erhålla stÖ!Te djup, än 6 a 7 famnar, så nppgaf han försöket. 
Danskarne hafva vid sina sjömätningar vid Island under åren 
1890- -91 försökt ett sådant och äfven inom vårt land, å 
kanonbåten Aljhild, begagnades förliden sommar ett släplod. 

Ehuru det senare icke torde kunna blifva af något vär
de fö r sjöfarten i allmänhet, må det dock~anses vä.rdt ett 
omnämnande dels såsom varande ett inhemskt experiment 
(visserligen grundadt på samma ide som de danska försöken) 
och dels på den grund att det tillfredsställande fylde sin upp
gift. Lodet bestocl af en gjuten, rund jernskifva af 30 cm. 
diameter och 12 cm. tjocklek vid centrum, afsmalnande åt 
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periferien, så att den till formen liknande en positiv lins . 
Denna 34 kg. tunga pjes släpades under fartyget och uppbar::; 
derunder af tvenne gajar, en toppgaj, hvari den hängde samt 
en förO"a]· som hindrade den från att sacka akteröfver. Dessa b.' . 
gajar voro' vid expeditionens början af galvaniserad jerntross 
af 5-6 m. m. diameter, men, sedan denna visat sig för svag, 
ersattes toppgajen på hvilken frestningen var jemtörelsevis 
ringa, af en 9-garns lina och förgajen fick gifv[t rmn för en 
jerntross af 7- -8 m. m. diameter. rroppgajen var från lodets 
underkant uppstucken i famnmått. 

Dessa gajar voro icke direkt schacklade till lodet, utan till 
l meter långa förlöpare af 1

/ 4 " ketting, som i sin ordning 
voro schacklade till lodet, detta derför att det visade sig, att då 
lodet släpade öfver stenbunden botten, så afåts jerntrossen tätt 
in till lodet. 

För lodets utläggning och hemvindande tillverkades om
bord en enklare hand-vinsch, som sköttes af en man. 

Vid lodets utläggning nedfirades detta till önskadt djup 
genom att uppgå i vinschen, och förgajen belades på det 
märke, som svarade mot lodets djup. Med fartyget stillalig
gande visade toppgajen då något föröfver, hvilket. rättade sig, 
så snart fartyget sköt fart. Då unrler gång föröfver lodet 
tog botten, slabbnade toppgajen. Lodaren - posten vid ~;läp
lodet - varskodde genast detta och vindade samtidigt hem i 
gajen, så att lodet nätt och jemnt lättades öfver bottnen. 
Dervid höll han noga reda på huru mycket af tro~sen som 
hemtogs, h varigenom man fick en tillförlitlig uppgift på minsta 
djupet å det ställe man passerade öfver, och slog detta så väl, 
att man sällan med ram eller handlod lyckades finna något 
mindre djup på platsen, än det genom släplodet erhållna. 
Apparaten försöktes äfven med framgång i båt, h varvid förga
jen togs genom en kip i främre nocken på en i båtens för
~;täf utriggad bärling och derifrån leddes till toppen af lod
pålen i båten, hvarest den fastgjorcies. Härigenom fick bär
lingen en välbehöfiig stöttning· uppifrån. Såväl på fartyg som 
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i båt. är den fullt användbar vid tillfällen, då det gäller att 
upptaga en farled eller då man vill förvissa sig om, att en 
sådan är fri från grundanleclningar. Utan att ersätta ramen 
O"i'> r elen nästan samma arbete som d~nne, men mycket qvic-o . 

kare och är dessutom händigare. Men sedan man med släp-
lodet funnit botten på 4-5 famnar;; djup, bör detta likväl 
helst undersökas med ram eller handlod med hänsyn till möj
ligen befintliga friliggande stenar, som af släploden kunna 
fö rbigås. 

Det enda hindret för dess användbarhet i stort är, att man 
ej kall framgå med lodet med önsklig hastighet; såväl gajarne 
so m lodet sjelft motverkas af vattnet. På Alfhild måste far
ten nmlbringas till 2-3 knop då lodet var nedfiraclt till18-20 
meter ( 10 !t l l _ famnar) emedan förgajen gaf otillräcklig stött
ni ng i den mån lodet sänktes djupt. Äfven med denna ringa 
fa rt ansågs dock såsom en tidsbesparing att göra lodkurser 
med släplodet i stället för det vanliga lodet på glest lodade 
ställen, der omständigheterna eljes skulle hafva fordrat full
ständig omlodning för att fä fram grund-anledningar. 

Vid dessa farledsunder~ökningar gäldedet nämligen mindre 
att finna det verkliga djupet, än att öfvertyga sig om från
vanm af nppgrundningar. 

En engelsk-amerikanare, Mr. Arnoldi i Canada, har för 
g rullllundersökningar konstruerat en liknaude apparat. Han 
begagnar dock intet lod, utan låter en lång jernstång }eda 
kring ett gångjern förut. Aktre ändan nedfiras i vattnet, 
h \·arv id rigtningen af en till stångens främre ända oföränder
ligt Histad visare angifver det djup, hvarpå stångens nedre 
iincla befinner sig. 

En något liknande apparat lärer äfven hafva varit i brnk 
ptl de danska sjömätarefartygen, men sannolikt hafva b{lda 
dessa apparater den gemensamma olägenheten, att man me!l 
!lem icke kan framgå med tillräcklig fart, h varförutom en 
st~ ng lätt brytes eller böj e,; vid stöt mot botLen i sjö eller då 
man, nppkommen på nppgmndniug hastigt måste backa sig fri. 
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Härmed · har jag redogjort för de anmärkningsvärdare före
teelser af nyare datum inom detta navigeringskonstens om
råde, som kommit till min kännedom, och slutar med utta
lande af den förhoppning, att de vackra framsteg, som tid 
efter annan göras i syfte att ~kydda lif och egendom . på haf
vet, af den sjöfarande allmänheten må tillvinnna sig den upp
märksamhet och uppmuntran, som de förtjena. 

(lrif.:ändt.) 

Kapten J. Lidmans signalsystem. 
Uti Tidskrift i sjöväsendet har kapten H. Wrangel sist 

utkomna 6:te häftet offentliggjort sitt signabystem och ti ll ika 
uttalat den åsigten, att om någon !.ror sig hafva funnit något 
uppslag till signalfrågans lösning, "gör han tvifvelsutan rätt 
uti att underställa sitt förslag en så omfattande och hitist 

pröfning som möjligt." 
Härmed anhåller jag att nti tidskriften få offentliggöra 

mitt signalsystem, hvilket inlemnades i mars 1888 till s.iöför
svarsclepartementet, för att få det pröfvadt och om möjligt 
antaget; men det afslogs i oktober 1890 utan att hafva blifvit 

praktiskt pröfvaclt. 
År 1890 blef det patenteradt och år nu inlemnadt till 

fransha marinministeriet genom och förordad t af amiral Gervais. .. 
Mitt signalsystem, med olikfärgade figurer om dagen och 

olikfärgade sken om natten, samt olika ljudstötar så natt som 
dag, derest mist eller tjocka ej tillåter nrskiljan<let af tecknen, 
grundar sig på öfve1'- och undeJ"-tecken, hvillm visas enbart 
eller i förening med hvaran<lra på best~mda afst.ånd i förhål

lande till ett. mPllan-tecken. 

- UJ-

Uti systemet är den principen gällande 

. omvänd t kon- 'l f grönt- l f trumpet l paralellogt•arn- hvitt- hvissd--

l r ii ttvätHlt k(lll·- l l röd t- l n:ll-
hl'itt, 

. tecken ('1'- sken ellrr 
[ll.t. J 81 g-n;dkulE'- ~ . . 1 skarpt 1 . . 1f .

1 

signalskott- ~ ljud, \ l satte;; nt l lysatHIP- l , 
l omvändt kon- grönt- twmpct-

1 
paralellogram- l hvitt- j l hv!sscl-
riittriindt kon- rv1lt- vral-

och detta tillåter att alltid samma signaltafla kan användas. 
Systemets mellantecken hålles synligt så länge signale

ringen varar, för att med sin stora runda form om dagen och 
sitt h vita, skarpt lysande sken om natten utgöra en säker ut

gångspunkt samt ett stadigt fäste för afläsarens blick. 
Rättvända koner, parallelogrammer och omvända koner 

äro öfver- och undertecken om dagen, hvilka om natten er
sättas af röda, h vi ta och gröna sken. 

Vid mi~t eller tjocka ersättes mellantecknet af ett stycke
eller handvapens-skott, rättvända konen af ett vrät-ljnd från 
~mgpipan eller ock kan mistluren användas, parallelogrammen 
af ett lwisset- ljud från ång- eller skeppar-pipan, och slutligen 
lien omvända konen af ett trumpet-ljud från ängpipa eller sig
ualhorn. 

Noga iakttages vid mistsignalering att alltirl börja med 
umlersta tecknet samt oledan det signalen tillhörande öfversta 
tecknet bl ii vit utstött göra ett lämpligt uppehåll, innan repe
t itionssvaret afgifves. 

Följande regler för sjösignalering hafva af mig blifvit, 
uppstäida Yid ntarbetandet af mitt signalsystem. 

Sjö-signaler - likt alla and1a - böra ·vara: 
l :o säkra i alla väder och 
2:o lätt lärda af "alle man" samt 
3:o hitt gifna och till mekanismen enkla och hållbara, så att 
ersättning kan ske med reservapparater utan dröjsmål. 

Det bör nu med tillägg af det derför också konstrneraLle 
;;iyua/brc'idet vara brukbart både för armeen, flottan och han-
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delsmarinen, hvilka under större delen af detta århundrade ej 
\'arit i behof af, att för krigs-fäH bruk och aktiv örlogstjenst 
utarbeta ett gemensamt signalsystem. 

Verklige fackmän, hvilka, som jag hoppas, komma att 
granska systemet, skola bedöma, derest jag följt dessa regler 
och derigenom lyckats gagna det vapen jag så hjertligt ön
skat kunna rätt tjena. 

De · flaggsignaler, som nu användas, äro alltid svåra att 
iakttaga; isynnerhet cHt storm råJer och detta särskildt di <1e 
skola afläsas i vindens riktning. Dessutom skola de allti<1 
hissas upp, h vilket tager en betydande tid i anspråk. För att 
afhjelpa detta har uti mitt system de rörliga tecknen blifvit 
saLta öfver hvarandra, på så sittt att de ];:unna göras syn liga 
eller osynliga, utan att behöfva rubbas från sina platser. Vi
Jare äro de gjorda styfva så att <le ej fladdra för vinden. 
MAdföljande planscher I, II och III tagna nr patentbrefvet 
förtydliga ideen bättre än min besluifning. 

Genom att begagna sig af elektri»k kmft kan signalta
bellen anordnas så, att de derå angifna tuclmen äro tryck
knappar, hvillm vid intryckning sluta strömmarne, som skoht 
framstitlla de respektive signalema ll\·ar lwbt man vill göra 
dem synliga, och lmnna samrna ledningar nti kontrollappa
l'c"tter framställa de afgifna signalerna: h varhelst man Ö !lO' kar 
ombord. 

Der flaggspel saknas, äfvensom i land eller vid de till
fällen signalerna endast få synas åt ett håll, måste man begagna 
signalbrädet eller stridslant,erneröret. 

Genom ·- derest det så anses vcrldigen nödigt - att till 
signalbrädet och sb-idslanterneröret siitta iikm:n_r;stecken på sidan 
och låta tecknen ändra platser erhålles ett signalantal af 760n. 

Välförståendes kunna dessa ökningstecken aldrig använ
das vi<l mistsignaleringen, ty t1er skall blott den enkla ~ig
naltaflan följas. 

Medföljande färglagda figurer förtyclliga enkla och ;-;am
mansatt.a signaltaftans anvM:<lanr1e. 
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Si,qnalbrädet. ar blott en på ena sidan gul och på andra 
sidan blå planka, h varpit de olika tecknens figurer kunna visas, 
så att (le blifva synliga, blåa på gult och gula på blått fält. 

ötridslanterneröret är likaleLies helt enkelt en eller flera 
f'tarkt lysande lampor uti ett för hvarje fartygstyp afpassadt 
(bepansmdt) rör, hvilket göres lätt vridbart omkring skorsten, 
torn eller mast. :E'l-~in Lletta rör utgå de olika leckenskenen 
nti den 3stumlade riktningen förstärkta at metall-reflektorer. 

Detta mitt signalsystems alla apparat.er kunna lätt tili
Yerkas vid våra Yarf och minverkstäder och vid afstånchsig
naleringsförsök kunna nu i förråden befintliga hopfällbara 
tecken af väf och lantemor begagnas. 

J oh an Lidmrn1. 

Varidens örlogsflottor 1892. Efter "A l manach der Kriegsflot
ten" , den förträffiiga österrikiska hanelooken för s.iöofficerare, 
h vi lken med vanlig pnnktlighet äfven i år utkommit, har redak
tionen låtit utarbeta nedanstående tablå öfver antalet strids
fartyg inom de mariner, som företrädesvis synas göra skäl 
för benämningen "örlogsmarin". Dervid hafva medräknats 
itfven under byggnad byggnad varande fartyg, men icke så
dana, för hvilka medel anvisats utan att byggandet ännu be
gynt. Auxiliärkryssare1 transportskepp, mätningsfartyg, o. el. 
äro ej heller inberäknade. 

Då benämningen af fartygstyperna väsentligen varierar 
inom olika mariner, har det varit nödvändigt, att för grup
peringens skull uppställa vissa, allmänt gällande egenskaper 
sasom tillkommande de inom h varje kategori placerade far
tyg, hvarigenom det ofta inträffat, att fartyg, som, inom den 
marin de tillhöra, gå under en benämning, här blifvit in
stuckna under en annan (så t. ex. våra .Soea-båtar, som här 
fig urera såsom pansarkryssare). För öt'rigt äro de egenskaper, 

Tids l: r. i sjiil'. 18[)2 J O 
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som här tillagts de olika typerna, icke alldeles godtyck liga, 
utan till stor del grundade på klassificeringen inom engel,.ka 
flottan, dock betydligt förenklad, för att icke få for många 
fartygsklasser. 

Nationerna äro ordnade efter resp. flottors ungefärliga 

England 
J<'mnhikc 
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'1\-skland 
R:ysslan<l 
Norll-Am. Förenta 
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*) Dl'nna k<>lumn oml'attar :il\·pn a111lra op:lll,;r:1dc fartyg. si\s,•m 1(<>1'\'ettl'l' 
en l i g a kryssa I'C' . 

**) Ökningl'n i tnrpe•lh;ltar <>hrbnt srdan 1885. 
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stridsvärde. Dervid hafva fartygen inom hvarje klass erhål
lit en stridbarhets-koefficient - som synes i tablåns kolum
ner - hvarmecl antalet fartyg inom klassen multiplicerats. 
Summan af alla sålunda uppkomna produkter har ansetts an
gifva resp. flottors relativa stridsvärden. 
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Skydd för fartygsbottnar af jern och stål. Alla redare eller 

egare af jern eller stålfartyg erkänna retlan sedan lång tid 

tillbaka, betydelsen i ekonomiskt hänseende af go el a botten

färger. Det bör derför icke sakna si t t intresse, att i en t i el, 

då såsom nu lriga frakter c.ch höga kolpris tvinga till de allra 

största besparingar, erfara något om de förbättringar, som 

under de sista åren åstadkommits i .de undervattensfärger och 

kompositioner, hvilka hafva till ändamål att ;;kydda metalli

ska skeppsbottnar mot oxidering och föroreuing. 

En af dessa förbättringar ii r att tilbkrifva M r. F. C. 

Goodall af 'l'rinity House, som under år 1890 uti ett medde

lande till "the Institution af naval arcltitects" fäste den mari

tima verldens uppmärksamhet på anvämlanclet afsteatit (sräck

sten) (Soap-stone) för framställandet af en färg som förekom

mer anfrätning. 
Steatiten är en mjuk bergart, innehållande magnesia, af 

temligeu allmäu förekomst i Europa, Kina och Chile. Den 

är en mycket dålig ledare af elektricitet och värme. I mot

sats till de flesta metaller åverkas den icke af syror, samt är 

0känslig äfven för temperaturförändring och atmosferiskt in

flytande. 
Redan före l\1r. Goodalls meddelande hade försök blifvit 

gjorda med steatit, och man hade lyckats deraf tillreda ett 

färgämne, som tillsatt meJ en hastigt torkande ferni:-:sa, full

stäodigt vidhäftade stålplåtar utan minsta kemi.;;ka inverkan. 

Då en jernplåt oxiderar Llir ytan ojemn, hvaremot en oxide

rande stålplåt företer en slät yta, emedan frätning,;processeu 

på denna fortgår mera likformigt. Det är derför stålbottnar 

oxidera så hastigt och fordra mera omsyn än el e af jern . 

Det torde vara Lekant, att de tre llllfvudorsakerna till 

skeppsbottnames förtäring äro: l :o beröriugen med hafsvatt

net och de syror, som deruti innehållas; 2:o atrnosferisk:=t, in

flytanden samt 3:o elektro-gal vanisk aktion. 

De båda förstnämnda anledningarna utestängas, tlft plåten 

isolera-; från vattnet eller rlen atmnsferiska luften. At Ll etta 

~kiil är det nöd välldigt, att ega en färg, som fullständigt vicl

häfLar stålet, som är alldeles ogenomtränglig för luft och 

vatten och som bes i t ter en tillräcklig elasticitet för att icke 

spricka under inflytandet af skeppets vibrationer eller rnetal- · 

Jens utvidgning och sammandragning. Denna elasticitet kan 

således erhållas genom att använda någon passande fernissa, 

so m inuehåller flygtiga essencer och oljor, so m icke torka allt

för lätt, på det att den sålunda tillagade färgen må kunna 

torka och på samma gång bibehålla siE böjlighet. Sjelfva 

fernissa n är purös och genomsläpper både luft och fuktighet; 

men då den uppulandas med steatit tilltäppes porerna af detta 

minerals ytterst fina smådelar och den sålunda bildade färO"en 
b 

utestituger såväl luft som fuktighet, på samma gång den till 

ett minimum reducerar de gal vanislm verkningarna. Dessa 

<tnmär lmingsvärda egensimper hafva föranledt en stor mängd 

redare och skeppsbyggare att omedelbart adoptera bruket at 

::;teatitfärg, icke blott såsom varande den verksammaste utan 

på samma gång den billigaste blaucl skyddsfärger. 

l ett fö rträffligt anförande inför "1'he Institution af naval 

architects" har professor Lewes, af "the Royal naval College 

of Greenwich" bevisat att det är de färger, som beredts med 

hjelp af fernissa, hvi lka erbjuda de största fördelame och 

hvilka äro bestämda att uttränga alla andra, med viikor lik

Vill att de icke blifvit tillsatta med kopparoxid eller anuaL 
ämue, som innehåller koppar. 

I Frankrike har man sed au lång tid tillbaka an vänd t fer

nis~;a ::;åsom bas i nndervattensfärger; meu färgen har i all

mänhet varit uppblandad med någon koppar-komposition för 

att motverka växters fästande vid skeppsbottnen. 

Den engelska kemisten antager att kopparldorur (pro

dukten af saltvattnets aktion på kopparen) förtär jern och 

stål sju gånger hastigare än qvic.ksilfverklorur, och han bevi

::;ar, att det är förmånligt, troLs den deraf orsakade större 

kostnaden , att använda färger med fernissa och Las af qvick

;;ilfver. Det är dessa orsaker, som hafva bestämt engelska 
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amiralitetet att icke vidare an väwla uudervat.tensfi:irger med 

bas af koppar, utan dylika med bas af cJVicksilfver. 
De undervattenskompositioner, som fästas omedelbart till 

skeppsbottnen böra vara sådana som förekomma frätning (anti

oxiderande) och de som strykas utanpå dstta inre öfverdrag 

böra motverka smutsbildning, el. v. s. de böra vara förgiftade 

af något qvicksilfversalt, så att de förhindra djur och växter 

att fästä sig vid bottnen på fartyg som befara tropiska far

vatten. 
För att förhindra vidhäftande böra de sistnämnda korn

positionerna beständigt utfälla skadliga gifter. När vistelsen 

i varma klimat och framförallt i vi~sa farvatten, sädana som 

kring Java och Sumatra, blir långvarig, har färgen slutligen 

icke något gift att utsläppa och bottnen betäckes af snäckor 

och växter, som göra hemresan lång. ("Le Ya~;ht• .) 

Beträffande de i förliden årgång af denna tidskrift (i sam

manhang med besluifningen öfver den japanska laclderuis~an) 

omnämnda försöket med olika bottenfärger på transportskep

pet Orontes äro vi i tillfälle att angifYa några närmare detal

jer rörande dett.a försök. 
I början af Februari månad år 1891 reng,iordes bottnen 

och målades med de för försöks anställande antagna botten

färgerna, Turgots, Cn~ases och Rahtjens. U ndervattenscleleu 

midskepps beströks med Turgots färg; på babords bog och 

styrbords låring ströks Rahtjens och på styrbords bog och 

babords låring Creases komposition. Den 11 Februari seglade 

Orontes från Portsmouth; besökte Jamaica., Bermuda, Barba

does, Halifax, Ascension, St. Helena, Capetown, Natal -

hvarest hon q\'arlåg ett 40-tal dagar - Berrnucla och åter till 

Ports;mouth elen 30 Juli. Den 18 Augusti dockades hon igen; 

hon hade då varit i vatten 168 dagar och deruneler tillrygga

lagt Pn distans af 23,140 mil. 
Vid dockningen befans bott.neu i allmänhet uti ett till

fredsställande skick. Midskeppsdelen var fullkomligt ren med 

undantag af ett litet tunnt gräsbälte i vattenlinien; snäckor 
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fuuuos alls icke. Deremot var färgeu på denna del ('l'urgots) 

Ler.ydligt förtunuacl på elen grund att den fjällats af. 

Hahtjens kom])Osition företedde åfven nåO'ot oTäs i vat-o b 

ten linie.n och hade icke gått fri för en och annan vidhäftad 

snäeka. Sjelfva kompositionen var i goclt stånd. 

Creases compound visade äfven något gräs, som emeller

tid på styrbords bog var af ytterst ringa förekomst. f)näckor 

förekommo också, men nästan uteslutande på babords låring. 

Färgen var för öfrigt i bästa ski0k. 
Ingendera kompositionen hade sålunda. kunnat absolut 

törhindra gräs att fästa sig i vatteulinien; det var likväl myc

ket kort, men hade naturligtvis blifvit ymnigare, om det fått 

mera tid att utveckla sig. Den franska färgen, som måhända 

hade fördelen af att vara bäst placerad, synes hafva visat. :;ig 

särdeles god. Det är emellertid tvihelaktigt, huruvida deu 

simile hafva kunnat bevara sina presenera.nde egenskaper, om 

den en läugre tid fått förblifva i. vattnet. Dock bar den en 

vie1sträckt användning inom framim flottan. 
J{ahtjens färg stod sig godt, men den är dyrbar, och 

syntes i mindre hög grad än Creases färg repellera snäckskal. 

Den sistnämnda syntes så litet medtagen af försöket, att detta 

sannolikt skulle hafva kunnat utsträckas för en längro period 

utan att. nämnvärdt inverka på dess goda tilLstånd. 
(>>United Servieo Gazctlc».) 

Snabbeldskanoner, system Canet. Enär tidskriften i förliden 

~u·gång:; femte häfte meddelade några resutrat, som uneler si:;t

lidne April månad erhöllos med Canetska snabbeldsvapen, sä 

torde det icke vara utan intresse att, efter "Le Yacht", erfara 

utgången af senare företagna försök med sr.mma slags artilleri. 

Det är bekant att först Chile och sedan Ryssland har antagit 

den typ af snabbeldskanoner, h vilka på de verkstäder i Havre, 

som tillhöra Forges et Chantier:::; de la Mecliterranee, till ver

kas efter konstruktion och ledning af Monsieur Canet. Den 

franska flottan kunde ej vara likgiltig för denna framstående 
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kom;Lruktörs arbeten, hvarföre hon på haus förslag ingick pil, 
att på skjutplatsen vid Hoc göra försök med haus sysLem 
för snabbskjutande artilleri. För det ändamalet lät sjiimi
nistem utarb~ta ett program för försöken oclt nppclrog åt 
en kommission af marinartilleriofficerare och sjöofficerare under 
presicliu•rn af Öfver;;te Laroque vid marinartilleriet att utföra 
försökeu. För;;ökeu lära hafva ledts med den ytterliga om
sorg, som franska flottans artilleriofficerare nedlägger på ålla 
;;ina för::::ök och som gör .att de franska kommissionerna aldrig 
låta förleda sig att frånga den fu lbtändigaste opartiskhet, 
äfven om de veta att deras utlåtanden kunde vara till sär
skildt gagn för c~en inhemska industrien. 

Det bör omnämnas att försöken utfördes med röksvagt 
krut från Sevran-Livry, och att minutiösa Jör;;igtighetsmått 
voro vidtagna, på det att intet korn af detta statens krut 
skulle komma på annat håll, än der det skulle anvtndas. 

Försöken hafva utsträc:;kts till kalibrarne 12- och 13-cm.; 
elen enda 10-cm. kanon, som bolaget hade till sin disposition, 
var för tillfället vid utställningen i .M:oskwa. 

De två typerna, som försöktes, äro 45 kaliber långa; 12-cm. 
kanonen väger omkring 2,970 kg. och 16-cm. kanonen omkring 
5,740 kg. Med lavett och skyddsplåt är pjesernas vigt re
::;pektiva c:a 7,340 o0h 12,000 kg. En af bestämmelserna vid 
skju'cningen var att trycket i kammaren icke borde öfvBr::;tiga 
2,400 kg.; och detta är en mycket lämplig gräns, ty vid om
kring 3,000 kg. undergå patronhylsoma formförändring, ut
vidgas samt· pressas fast mot kammarens iure och mot kam
marskrnfven, hvilket försvårar kammarens öppnande. 

Projektil vigtern a vor o 21 kg. för 12-cm. och 40 kg. för 
lf)-cm. Angående laddningarna bestämdes dessa af kornmis
sionen till 6,0 kg. för J 2-crn. och 9, i0 kg. för 15-cm. 

Sedan dessa punkter blifvit bestämda, gjordes elen ti:de 
Juli hastighetsskjutniug utan riglning. Med J 2-cru. kanonen 
skötos 9 skott på 54 sekunder; med 15-cm. 10 skott på 67 
sekunder. 
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l\[ ed rigLning mot fast mål skötos Il skott på l 08 se!nUJ
dcr med 1~-cm. och lO skott på !:J2 sekuncler med 15-cm. 

l\Iot ett i bestämd rigtniug rörligt mål ut::;lungade" 12-cm. 
kauonen en sal va om 5 skott på 37 sekunder och 15-cm. ka-
11oiJen en dylik, likaledes om 5 skott, på 69 ::;ekunder. Mot 
ett mål, som var rörligt i afseende på rigtning, men oförän
(lerl igt i afseende på di::;tans, var tiden för 5 skott respektive 
5~ och 77 sekunder. Mot ett m id, som var rörligt såväl med af
~eencle pa. afstånd som rigtuing. var slutligeu tiden för salvor 
o1n o skott 73 sekunder för 12-cm. och 120 sekunder för 15-cm. 

Sådana äro resultateu af de skjutningar, som utfördes deu 
å:de Juli med skyttar, ::;om visserligen voro skickliga, men 
~om voro ovana vid ifrågavarande vapen; man kan deraf sluta, 
aLt i praktiken, med öfvade kanonkommendörer, skulle man 
med rigtni11g lätt komma till en skjuthastighet af 4 ~~ 5 skotL 
i minuten mot rörligt mål och 6 emot fast. skjuthastigheten 
skulle tydligen blifva mycket större, om det ej vore nödvän
digt att rigta; man skulle i sådant fall kunna komma upp till 
8 a 9 skott i minuten. 

Kommi;;sioneu upptäckte icke att uiigot kom i olag und er 
llcssa :;kjutningar. Kammarens rörelser försiggingo städse 
med största lätthet och utdragandet af patronhylsorna föror
sakade ingen svårighet. 

Såsom förut nän111ts var trycket i kammaren bestämdt 
t ill omkring 2,400 kg.; de motsvarande utgångshastigheter, 
so m under föt'::;öken uppmättes, varierade mellau 750 och 760 
meter. 

Framtidens stridsfartyg. Konteramiral Reveillere har i 
·' Depeches de Brest·' offentliggjort sina asigter om de egeu
skaper som tillkomma ett stridsfartyg på ungefär följande sätt: 

An vändningen af melinitprojektiler tillbakatränger helt 
od1 hållet tanken på ett verksamt skydc\ för cl.e flesta af våra 
nuvarande fartygstyper. En projektil, som är laddad med 
deLta sprängämne strör sina dödsbringande skärfvor till en 
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omkrets af 370 meter, rälmacH frän explosion~puukteo; d. v. ::;. 
att en 16 cm. projektil skulle, om elen exploderade i kasemat
ten på Amiral Dupene, vara tillräcklig för att neJgöra samtliga 
kanonbetjeningarne vid dess 14-crn. kanoner. För att minska ver
kan af dessa projektiler måste hvarje skjntpjes vara isolerad 
medels en 100 mm. tjock gördel af härdadt stål; ät'ven måste 
man ombord införa det på land använda systemet med tra
verser. Om detta ej göres, kommer på alla nationers nu va
rande fartyg allt öfver vattnet befintligt att förstöras på några 
minuter och skulle fartyget i alla fall flyta, så gifves det 
snart nådestöten af rammen eller torpeden. Å andra sidan 
kommer det fartyg, som har sin besättning skydelad mot ar
tilleriets förstörande verkan, wm har goda vattentäta afdel
ningar och som är tillräckligt skydclaclt i vattenlinien mot 
pjeser af medelstor kaliher att öfvervinna det stör:;t<L hittills 
byggda pansarfartyg. På det hela taget är sannolikt Dupn!J 

(le Lame i de väsentligaste afseenelen den bästa fartygstypen 
inom de moderna flottorna. Den oerhörda kraften hos den 
45 kaliber långa pjesen, som skjuter med Vielle-krut, och in
förandet af snabbskjutande kanoner skola göra pjeser af me
delstor kaliber tillräckliga för att bekämpa fa1 tyg ofvan vatt
net, medan anfallet under vattnet kornmer på torpedens lott. 
Dessa medelsvåra kanoner borde vara uppstäida så högt som 
möjligt för att redan på långt håll knuna öppna elden mot 
de fientliga fartygens öfverbyggnad och torn. Pa Amiral 
Duperre, Amiml Bandin och Formidable äro de för lågt upp
stäida och dedör till nästan ingen nytta. 

De svåra kanonerna deremot, h vilka i allmänhet blott torde 
kunna skjuta en gång h var tionde minut, borde hafva sin 
plats så nära vattenytan som möjligt, emedan de böra sparas 
till striden på nära håll, då faran af felskott är minst. I bä:;ta 
fall skola de gifva eld i stridens sista ögonblick och sanno
likt endast ett eller två skott. Deras uppställning borde der
för vara sådan, att de under inga omständigheter störa elden 
från mellankalibrarne, men vid många fartygstyper har man 
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offrat allt för ernående af en störsLa möjlig bestrykningsvin
keL Placeringen af barbett-tornen på Jt'ormidnblc och fartyg 
af denna typ utesluter niöjligheten af ett försvar mot torped
båtar, enär deras ringa antal ~:;;:;abbeldskanoner icke kunna 
uppställas på ett sätt som medgifver ett kraftigt användande. 

Fartyg skola duka under i striden genom kanonbetjenin
games nedskjntande, och dertill äro mellankalibrarne fullt 
tillräckliga; derför måste synnerlig vigt fästas vid att anordna 
skyddaf1e och korta amrnunition::;hissar, en för h varje pjes. 
De svåra kanonerna skola intaga andra rangen vid bestyc
kandet af ett skepp; deras hydrauliska och andra apparater 
kunna lätt skadas genom mellankalibrarnes eld, och för atL 
utdela nådestöten synes de böra an vändas på kort distans; 
det kan derför ifrågasättas, huruvida det icke vore bättre att 
er,;ätta dem med torpeder, som praktiskt sedt hafva samma 
skottvidd som de svåra kanonerna. Enär torpedtuber ofvan 
vattnet äro utsatta för faran att träffas af fientliga skott, sä 
synes det önskligt att anbringa alla torpeder under pansar
däcket och utskjuta dem under vattnet. 

Af ofvanstående betraktelser drager amiral Reveillere elen 
slutsatsen, att-, framtidens slagskepp ej behöfver vara af större 
deplacement än 8,000 ton; att det i vattenlinien måste vara 
:;kyddadt mot det medelstcm1 artilleriet och hafva en fart af 
1.7 till 18 knop. Hufvudbestyckuingen borde bestå af medel
stora kanoner och torpeder; hvarje kanon borde ega sitt sär
~:kilda skydel; hjelpbestyckningen borde bestå af ett stort antal 
;;nabbeldslmuoner och sex till åtta väl skyddade torpedtuber. 
De franska skeppen borde byggas för aLt tillfredsställa lan
dets behof, utan att dervid låta främmande fartyg tjena till 
fö rebild; främmande fartyg böra studeras i syfte att lära huru 
man skall bekämpa dem - icke för att taga dem till mönster. 

The "Crescent Course lndicator". Få äro väl de sjömän, 
som ej skulle med glädje helsa den dag, då det numera bruk
liga signalsystem, som afser att nattetid förekomma ombord-
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lägguing mellan fartyg blefve utbytt moL ett fnll komligare 
s<ldant. iUångfaldiga för::>lag att anordna lanternor på såclaHL 
sätt, att de komme att för den mötande c.ärmare itn hvacl n u 
är fallet angifva fartygets stäfvade rigtning, hafva oekså sett 
Llageu. I allmänhet har man trott sig böra söka lösningen 
på denna fråga uti en omplacering af de nu brukliga ljusen, 
eller uti en ökning af dera::> antal; men intet såclaut fiir,;lag 
har lyckats helbregcla genomgå kritikens och de p-raktiska 
fordriugarnas skär,.;eld. Det far väl också. betviflas huruvida 
tlen rätta lösniugen på Jenna fråga öfver hufvllll taget är att 
söka uti en utveckling af det nuvarande systemet; rnecl all 
säkerhet skulle det vara en stor olägenhet, om det n n \·aran de 
auta.let lant,ernor ökades, äfven om vissa förmåner dermed vun
nes. Det synes derför, som hade man all anledning att upp
umntm och noga, pröfva hvarje nytt nppslag till deuna frågas 
lösning. 

En sådan apparat, afseeld att ersätta de uu brukliga sido
och toppljusen, har under förlidet år, enligt "United ~er vice 
G-azette" af en tjensteman i Lloyd, J\h \Viles, understält_s all
mänhetens bedömande. Han kallar sin al)parat CrPscent Com·se 
lndicator. Apparaten består af en stor lanterna, som medel::> 
e u trafvare kau hängas på fockstaget eller på annan lämplig 
plats ombord, med iakttagande att den kommer noga i fn-ty
gets långskeppsplan. Den iuneslutes af tvenne metallskifvor 
af olika genomskärning; elen mindre placerad något för om 
den större. Båda skifvorna äro utvändigt svartmålade och 
äro invändigt antingen hvitmåJacle eller förseelda merl reflek
terande ytor. På akterkant är en lucka med ett deri utsku
ret kors. En vanlig eller en elektrisk lampa är insatt i mel
lanrummet mellan skifvorna, som är inneslutet af en mjölk
glaska p sel. 

N är ett annalkande fartyg befinner sig rätt förut, förto
nar sig derifrån det ljus, som · sprides af denna hmterna såsom 
en ljus cirkelring; men i elen m:'m fartyget förflyttar sig öfver 
på styrbords- eller babordssidan af det fartyg, so1n förer '' the 
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Conrse Indicator", up[>hör ljuset att visa sig uneler formen af 
en ring, och antager i .~tället utseenJet af en månformig 
sbira med konvexiteten åt venster eller höger, och horJJen 
pekande i elen r.iktning, åt hvilken fartyget styr. Passercmde 
akteröfver ser man halfmåneu tilltaga i tjocklek och smånin
gom förlora sin månform, då man befinner sig tvärs ut från 
densamma. Då man förflyttar sig akter om tvärs i förhål
lande till lanternan blifver efterhand kor::>et på lanternans 
akterkant synligt. Vid ett med denna apparat furetaget försök 
hirer ringen och må,n::;käran hafva varit :;ynliga för blotta ögat 
på en minuts distans och med vanlig kikare på 2 minuter::> di
stans. Sigtbarheten blifver cloek naturligtvis beroende på den 
,:torlek man gifver apparaten. 

Fördelarne af Mr vViles uppfinning skulle vara: dess 
eulda konstruktion, lanternans eger.skap att utesluta möjlig
heten af missuppskattningar orsakade af färgblindhet; Je:os för
måga att automatiskt utvisa förändringar i fmtygets knrs; 
<Je,;s egenskap att .samtitligt göra, tjenst såsom aktedjns; samt 
att fartyg, till undvikande a f omborclhi.ggning, entlast skulle 
h af va att iakttaga en enda regel, den att hå Ila månskärorna 
rygg mot rygg. Alla dessa fördelar äro otvifvelaktigt beak
ta nsvärda. Beträffande de sannolika olägenheter, som torde 
vara förknippade med användandet af en elylik apparat, sit 
nämner den engelska tidningen ingenting cleron1. Men i ett 
afseende synes elen likväl lida af en betänklig olägenhet, och 
t1eu är, att det icke ge rna kan vara möjligt att an vända den 
på seglande fartyg, eller båtar. 

Ny tysk kryssare-korvett. Den nya kryssar-korvett, som 
nyligen gick af stapeln i Kiel och i dopet erhöll namnet 
Kaise1·in Augusta är den 3:dje i ordningen af de i byggnads
program me t af 1889 projekterade 10 pansarcb ckskryssarne. 
Densamma skiljer sig dock ganska väsentligt från sina före
gångare Ire11 e och P.riuzess lVillwlm, med h vilkas konstruk
tion man ej synes hafva varit fullt belåten. På grund af 
11enna förändriug af typen har byggnadstiden för denna krys-
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sare blifvit ovanlig lång, liksom densamma äfven fördröjt på
börjandet af de följan<le . 

Kaise1·in Angusta är liksom sina föregångare bygd af stål 
meJ dubbel träbek lädnaJ samt försedd me,l en förhyd,ning af 
s. k. yellow-metall. Den hufvndsakliga skilnaden mellan de 
olika typerna är en betydligt ökad maskinkraft, 12,000 hkr. 
hos den nya J?Ot 8,000 hkr. hos de äldre, samt genom infö
ranuet af 3 propellrar, af hvilka en sitter i miclten långt ned 
samt en på hvar sida något höRre upp. Hva1je propeller drif
ves af en särskil<l trippelexpansionsmaskin, placerad hvar och 
en i ett vattentätt rnm. Man väntar sig af denna nya typ 
mycket goda resnitat och den nya kry;;saren är berälmarl atL 
lDpa 21 knop. 
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!1<'11 romhord ii, pctrolcum-transpurtskrppd 'liwwrri/ir'; 111. m. 

Imwnal of the Royal United Se·rvice Int<titntion. lR0:!. _\/:" 
lGI. Anteckningar rönnHle fransmiinnens invasi<~n sförsuk pii l rian<! l 7!}U-0R: 
Dr förniimsta kontinentalmagtrmas sjö-militära skolor; Rekrytering orh tjPnstP
lid tör tyska ijrJogsAottans rnan,-;knp ; Sjömans]<;~lrcns nthildning· inom t1·sb tiot
b n; lll, lll. 

PJ•oce(lilt(JS of the Royal A1·tillery Inliitil'ntion. y,,J. XIX. 
No1·crnbP r. Verlrlcns krigsfartyg nr artilh•risti,;k synp1mkt: m. n1. 

.Tannari. E'artygs strirl med fä stningar: Om mtationshastiglwtr•n ho,; af
llng;l projel\tiler; ClrayrJ,.n,; rlynamit-kastmc: lll. 111. 

llevrte 1Jftt1'iUme et Coloninle. Oktober. S)<cppsl.rottsstatistik fi'•r 
:'i r t8E9: Histurisb studier iifvcr frans lm i'•rlogsHottan (forts.); Cnnnnand:111t r] p 

iV[agnac," s ortbos tiinwing,-;taboller: Span.skt: kryssar,•n ]·,:., ert ya.; 111. 111. 

Novomlwr. l)c forna, marin-tmppcnw; 1\Iarinutstiillningon i C!Jeb;ea; Krut 
och hiiftiga sprilngiimnon; Ny urganisatiun af t.>ngolskn Hottans resen: D<' span
sb n1stningarna 1891- !12; ltaliensb pansarfartyget 8/tilias aHijpning: Ch ri
,.Jopher Colnmhi knmlller; Ny apparat för tlistillation af lwfsvattcn; m. 111. 

Decemhor. Sjötaltiska problem: Krut och hiiftiga. spriingiimncn (forts.): Frat
tino lngaranws litl·ädrlningsgönlel; i\ntc<·kning om grundorsa krrna till eyelonPr 
·•ch furcbudcn till dr>m: en l'l'tonska]Jlig expellition till Cap H om (forts.); Om dc 
franska iirlog,;stationonuls administratit.•n; .!'ly te<~ri angilcndl' stormarna; Amrri
bnsk;t snabbskj1ttamle kanoner af 4 oeh :) tlllllB blilwr ; EngP!sk:t auxiliiirkrys
,;;mm Ojilrir: Cuxhavcns hamn; .:-f(·w-Yorks för ,.; var 111. 111. 




