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Pehr Georg Sparre.''') 

Kongl. Örlogsmanna-sällskapet har i dag att bekla 
ga förlusten af en af veteranerna i detta samfund, en 
af dess mest nitiske, för dess syften sig intresserande 
medlemmar, som vid viira sammankomster sällan sakna
des - mannen meu den silfverhvita hjessan, det ädla\ 
fosterländska hjertat - hedersledamoten Gr·efve Peht· 
Geor·g Span·e. 

Önskligt hade varit att en, föremålet värdigare pen
na, än min erhållit uppdraget att tolka denna ädlings 
skiftesrika tjenstemannabana, och hvad han verkat under 
sin 81-il.riga lefnad, men då så ej skett, ber jag, att de 
enkla ord, jag nu har att fram bära, förstlingen af elen 
verksamhot inom detta samfund, som genom edert för
troende blifvit mig tilldelad, måtte med öfverseende af 
eder emottaga.~. 

P ehr Georg Sparre, en ättling af grefliga grenen 
till Söfdeborg, föddes på Lessebo bruk i Kronobergs län 
den 4 lVf aj 1790, son af ryttmästaren Eric Spanc och 
sonson af amiralen och presidenten i amiralitets-kolle
giet :Eric Arvid Sparre. Redan vid ett års älder utan 
fader·, kunde Sparre ej längre fram få följa den håg, 
som drog honom till den juridislm banan, utan ingick 
1802 vid krigsakademien, der hans mor ehuru förgäfves 
siikte en frikadettplats il.t honom, hvarför det blef be
slutadt, att han skulle lomna Carlberg och gå till sjös, 

*) l\'linnesorcl vie! K. Örlorrsmanna-sällslcapels hör,! idsdarr den l 5 No· 
\'fmher 1871 af <t•l<ret"'''H'<'n. 
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sävida ej en afiägsen slägtinge mellankommit och beko
stat bans vidare uppfostran till ufficer_ 

Sedan han 1804 gjort en sjö-expedition -med kutter
briggen "Vänta Litet", utnämndes han i början af \807 
till fänrik vid Kronobergs regemente, och nästan ome
delbart derefter började den ärorika krigarebana, under 
h vilken han deltog i Sveriges alla krig under de minnes
digra åren 1808 -1814. Sedan kriget med Ryssland ut
brutit 1808, bevistade han expeditionen till Gottland, 
landstigningen i Finland, affärerna vid r~okalax, J erven
pää, Viais och Happila. Under reträtten vid Helsinge 
stod han vid arriere-gardet samt bevistade sedan vinter
fälttåget på Alancl och elen expedition, som utsändes 
för att förstöra en del byar i Finska skärg&rden. 1809 
bevistade Sparre reträtten öfver Ålands haf, expeditionen 
till \V esterbotten samt affären vid Säfvar, der han blef 
svårt sårad i högra armen, och erhöll, i anledning af sitt 
visade mod vid detta tillfälle, guldmedaljen for tapper
het i fält -- då endast 19 år gammal. 1810 kom han 
första gången till detta samhälle, då han gjorde garni
sonstjenst & sjöfästningarne vid Carlskrona. Då kriget åter 
utbröt 1812, tjenstgjorde Sparre såsom brigadadjutant hos 
generalmajoren m. m. Rosenblad, samt vidare 1813 i 
samma egenskap först hos öfversten m. m. Hederstierna 
och seelan hos generalmajoren, frih. Boije. under hvilken 
han bevistade kampanjen i Tyskland, deltog i marschen 
till Hamburg och bombarelementet derstädes, bataljerna 
vid Grossbeeren, Jii.terbock och Leipzig, vinterkampanjen 
i Holstein, Liibecks kapitulation samt Gluckstadts be
lägring och öfvergång. Om denna sednare, i hvilken 
han tog en verksam del, läser man i hans anteckningar: 

"Gliickstadt, belägen 4 mil vester om Hamburg, 
byggd 1619 af Christian IV, belägrades i flera månader 
af Tilly under 30 åriga kriget och kunde ej heller af 
Carl X eröfras. För den svenska brigad jemte hjelp-

trupper, h vilka 1814 in to go fästningen, hade öfverbefälet 
blifvit uppdraget åt den svenska generalen Boije. Den 
p& Elben liggande &ngelska eskadern var af ett svårt 
batteri hindrad att komma fästningen inom skotthåll. Så 
snart detta batteri fallit i de belägrandes händer, afsändes 
S. att underrätta engelska kapten l'l'Iarshall orn deras 
ankomst, hvilken han med glädje förnam, och hvarom 
han genast skickade rapport till sin öfverbefälhafvare 
commodore Farquahar, hvilken, så fort vinden tillät, kom 
upp från Helgoland med en fregatt för att understödja 
belägringen . 

Underlägsna i trupper, utan belägriugskanoner, i fara 
att dränkas genom det ständigt stigande Yattnet och ho
tade af en svår årstid, skulle nu en ·välförsedd och väl 
belägen fästning eröfras. Begagnande en stark dimma 
. ' 

gJorde danskarue ett utfall i centern för att uppbränna 
förstaden, som de försummat, men blefvo med förlust och 
till större delen oförrättadt ärende åter drifna inom val
larne. Vattnet steg betyd l i!( t. 

På en af de trenne Deichorne skulle attacken nöd·· 
vändigt föras, och den högra, kallad Neun Deich, som 
löper från Ifwerflect långs Elbestranden, ansågs vara häst. 
Gluckstadts kanoner, som kunde bestryka denna smala 
ås, hotade att förstöra hvarje annalkande, men det oak
tadt framträngde trupperna genom en skur af drufhagcl 
på halft gevarshåll nära glacin, och efter många funde
ringar fick man ändtligen fast fot på ett ställe, hvarest 
Deichen kr(iker något åt höger samt började uppkasta 
en vall. 

Efter mycken möda blef ett par batterier färdiga 
och bestyckade med kanoner. Sedan brittiska eskadern 
anländt och äfven något infanteri till förstärkning, beslöt 
generden att börja bombardementet. S. blef uppdragen 
att derom underrätta fästningskommendanten, general 
Czernikow och uppfordra honom att gifva sig. Det af 



honom församlade krigsråJ Leslöt att försvara sig till 

sista man , och hans ultim atum blef, att de skulle finna 

honom med sin garnison på vallarn e. Omgifven af vakt, 

på det stadens borgare 0j skull eo. få tala vid honom, ~ter

fiirdes S. utan förbundna ögon och försäkrade hans led· 

sugare, place-major Fent, ända ut på sista vindbryggan, 

att de aldrig skulle få fästningen. När S. återkommit 

med detta svar till general Boije, börjades beskjutningen. 

Fästningens eld skadade de belägrandes verk, så att de 

stundligen måste repareras. På detta Slitt tycktes be

lägringen komma att draga ut pli tiden, helst S. vid 

nästa parlamentering erfor, att fienden kände deras obe

tydliga förrlid af artilleri. 
Den i Kiel öppnade fredsunderhandlingen hade ta

git en sitdan vändning, att dess hastiga afslutande tyck

tes bero af Ghi.ckstadts öfvergång, hvarföre kronprinsen 

dagligen och stundligen lät efterhöra, huru belägringen 

avancerade. 
Den 2 Januari fingo de belägrande n~gra grofva 

pjesor fr?Lu Fredriksort, och medan batterier för dessa 

började anläggas, skickades S. åter att uppfordra fäst

ningen. Vid detta tillfälle var S. äfven en stund hos 

place-majoren, då hans ena dotter, som visat mycken pa

triotism under hela belllgringen, försäkrade, att deras an

fall vore Titanernas mot Olympen. Gommendanten var, 

såsom man kunde väntat, denna gång lika obeveklig, 

hvarföre S. återvände med oförrättadt ärende. Ändtligen 

tycktes vintorn vilja anlända. - Den 4 skulle det grofva 

batteriet i centern blifva färdigt att skjuta med glödgade 

kulor. För att afvända fiendens uppmärksamhet fr~n 

denna punkt, och på det ej arbetet skulle höras, lät ge

neralen den föregående natten från alla sidor beskjuta 

staden. Fästningen svarade i början tappert) men dess 

kanoner tystnade märkligen mot morgonen. Klockan 8 

förmiddagen sändes S. åter att uppfordra fästningen och 
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tydligen förklara, att detta vore sista anbudet, att de 

blott väntade p~ starkare frost för att med storm taga, 

hvad commendantfln genom underhandling ej ville lemna, 

och att general Boije vid ett sådant tillfälle ej kunde 

svara för de grymheter, den Rt sig sjelf lenmade soldaten 

begick, helst han äfven hade många främmande trupper 

m. m. General Ozernikow föregaf, att han ej genast 

var att träffa, hvarför S. under tiden fördes till place

majorens hus, der modet tycktes märkligen hafva sjunkit. 

DR commendanten var i ordning och gaf företräde, före

slog han nRgra orimliga vilkor, dem S. a sin generals 

vägnar nekade att emottaga och tog af:;ked. M:en Jet 

var, som han förutsett, icke comrnendantens allvar att 

låta honom gå. S. ropades åter in från gatan och der

efter öfverenskoms, att commondanten skulle ~:>kicka löjt

nant Ewald till general Boije med antagliga propositio

ner. Löjtnant E. inställde sig pR den bestämda tiden, 

såg det nya batteriet, om hvars verkan han syntes full

komligt öfvertygad och visade sig förundrad att finna, 

våra trupper så betydligt förökade. Oapitulationen af

slöts. Samma afton besattes ett af utanverken, och S. 

fick i uppdrag att af place-majoren emottaga fästningens 

nycklar, hvilka sedan sändes med ordonnans-officern, kap

ten Dorchimont till Kronprinsen och vidare till Hans 

Maj:t Konungen. Så föll till Kronprinsens .stora glädje 

det dittills såsom ointagligt ansedda Gliickstadt, och var 

denna gbcljc ej mindre stor för de beli.igrande, hvilka 

nu sll.go sina lifliga önskningar uppfyllda." 

Följande år utnämnd till kapten och stabs-adjutant 

hos general-löjtnanten frih . Boije, deltog Sparre i kam

panjen i Brabant och Norige, der ban bevistade affären 

vid Trögstad. Efter krigets slut ~tergick han till tjenst

göring vid sitt regemente, men blef 1816 utnämnd till 

kapten i den då nybildade generalstaben, der han 1820 

Llef major. Då 1R2'1 flottan s sjöartillerikar härstädes 



2H8 

uppsattes, transporterades Sparre dit silsom öfverstelöjt
nant, och när sedan marin-regementet ordnades, blef han 
1832 öfverste och sekundchef för detsamma, h vilken tjenst 
han innehade till 1856, dii han erhöll nådigt afsked ur 
krigstjensten. Redan 1819 riddare af svärdsorden, erhöll 
ban 1844 kommendörstecknet af samma orden och 1855 
Carl XIV Johans medalj. 

Men ej som tapper krigare endast och deltagare i 
alla våra sista krig, har S. gjort sig förtjent om fäder
neslandet. Han uppträdde, ehuru först vid mognare år, 
såsom författare och detta synnerligast i den brancbe, 
hans geni valt - den historiska romanen -- såsom vårt 
lands mest framstående. - Hans första arbete blef "Den 
siste friseglaren", och följde sedan derefter "Adolf Find
ling", "Standaret" och ''Sjökadetten", alla särdeles för
tjenstfulla arbeten. Äfven såsom dramatisk författare och 
diktare har S. riktat vår vitter bet, ehuru dessa hans ar
beten, Kungslenafärdcn, Vid ett bad, samt Dikter, måste 
s~~ tillb~lm för de ofvannämnda. - Särskildt har sjö~ 
htvet af honom tecknats på ett utmärkt sätt, såsom i 
"Den siste friseglaren" och "Sjökadetten". 

"Det blåser Pn frisk vind - säger en författare om 
den sistnämnda - genom hela denna berättelse, och, oss 
veterligen, finnes ingen svensk författare, som med S. 
kan täf!a i skildringar af sjölifvet, om vi måhända undan
taga Gosselman. Sädana scener som t. ex. striderna 
vid Hogland och Svensksund äro verkliga mästerstycken. 
"Heder och tack - säger en minnestecknare-- åt denne 
Sverges "\Valter Scott, som en gång upplät vår historias 
rika sch::tkter för diktens bearbetning, aktning för en 
hvar, hvilken likt honom vägar tänka stort om fädernes
landet." 

Att han lifligt intresserade sig för vår floHas ären
den, dermn vittna ock bland annat hans på sednare år, 
1861, i Kongl. Örlogsmanna-sällskapets tidskrift införda 
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artikel i en af dagens brännande frågor "Några ord om 
örlogsflottans bemanning, synnerligast den del deraf som 
båtsmännen utgöra", hvilken visar klar uppfattning om 
bristerna i denna vanskötta institution. 

I detta sällskap har han lem n at ett oförgätligt min
ne efter sig genom det af honom väckta förslag, att det 
under slopning varande linieskeppet "Dristigheten" skulle, 
ärofullt såsom det börjat, sluta sin bana, och en sarko
fag af spillrorna tillverkas för att omsluta dess gamle 
chefs, general-amiral Pukes stoft. 

De ädla ord, med hvilka han inleder detta förslag·, 
torde förtjena här återupprepas: 

"Hvilka förbättringar krigsmaterielen än må under
gå, hvilka förökade kunskapsmått och mot fordom olika 
vapenöfningar, densammas begagnande i sitt nya skick 
än må kräfva, så kan dock med alltsammans, det åsyf
tade målet eller "seger i stridens stund" svårligen vinnas 
utan biträde af nägot, som ej låter förändra, utan endast 
friin slägte till slägte fortplanta sig, nemligen det sanna 
hjeltemodet. Derföre söka alla, äfven de mägtigaste na· 
tioner att erinra efterkommande slägten om förfädrens 
bragder, resa ärestoder åt sina hädangångne hjeltar eller 
rista minnesrunor på deras grafvårdar både för att visa 
sin egen tacksamhet och uppmana till efterföljd. 

Den svenska sjökrigshistorien innehåller mera om 
ådagalagdt mannamod, än vunna, i sWrre ~kala afgöran
de segrar, men äfven der de sistnämnda motarbetades af 
vidriga öden, visade den nordiska kraften sig uti fördel
aktig dager, sii mycket skönare, som han ofta nog, ej 
räknande fiendernas antal, lyckades besvärja de hotande 
faror, hvilka mindre kloka dispositioner framkallat 

Ibland sådana märkvärdiga tillfällen står genom
brytningen af den ryska flottan vid Wiborg 1790 främst. 
Puke gick med sitt skepp "Dristigheten" i spetsen och 
öppnade genom sitt mod, förenad t med ovanlig yrkes· 

l 
l 
l 



:skicklighet, för konungen, hertigen af Södermanland samt 
örlogs- och skurgiirdsflottorna vägen till räddning ifrån 
fångenskap och förstöring." 

Ett s& ädelt förslag kunde ej annat än med glädje 
här omfattas. Den föreslagna inscriptionen: "Puke hvilar 
här, omgifven af Dristighetens spillror" uppkallade ett 
af svenska flottans ärofulla minnen, som väckte genklang 
inom hvrnje bröst och fyllde sinnet med beundran och 
vördnad för desse, våra tappra föregångare. 

N är det vackra förslaget den 3 sistlidne Juli blef 
satt i verket, och sarkofagen uppställd omslöt Pukes stoft 
i familjegrafven på Djöholm, då låg förslagets upphofs
man på sin dödsbädd, hans lef11ads timglas var nära utrun
net, och han afled den 23:e samma månad, äfven han ett af 

"De sista vittnen om de hjeltars ära, 
Som Sverges frejdade, med kraftig arm." 

Om vigten ar ett kraftigt kustförsvar. *') 

Sveriges sjökrigsförsvar, som, i betraktande af lan 
dets läge och ö frige förhållanden, borde af hela nationen 
uppfattas, såsom någonting ovilkorligen nära förbundet 
med begreppet om och tanken på landets sjelfständighet, 
har dock ej under de sednast förflutne decennierne om
fattats med den värme och det intresse, som detsammas 
vigt borde kräfva. 

Olika äsigter hos styrelsen och bland yrkesmännen 
ha äfven i väsendtlig mån bidragit härtill, men det na
turliga. och sanna banar sig alltid i tidernas längd väg 

*) Anförande i Kour,l. Örlot~smanna-sällslrapd ,{,,n l ~ Non·1nhe1' IR71 

;of' lw mme!Hiör-bt>l en A. Il . f.J'Ol!sit-dl 
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ocl,J. kommer att stå fast suw klippan. Landets vär
nande har under sedna~te tid varit föremål för natio
nens om tanka, och ett intresse äfven för sjöförsvaret har 
åter vaknat. En ständig fred hörer till de önskningar, 
som troligen aldrig gå i fullbordan; det sednastc kriget 
mellan Preussen och Frankrike gifver ett förnyadt stöd 
åt ett sådant antagande, och söker man ytterligare stöd 
härför utaf händelser, som timat längre tillbaka, s& är 
det icke mer än 123 år sedan diplomatorne från Stor
Brittanien, Frankrike, Tyskland och Spanien underteck
nade de slutliga fredsförhandlingarne vid Aix la Oha
pelle den 7 Oktober 1748, i hnm; ingress man återfin
ner följande uttryck : 

"Europa skådar nu den lyckliga dag framlysa, som 
den Heliga försynen har utstakat, för att äterskänka det 
en efterlängtad och behöflig h vila." 

Derefter förklaras i l :a artikeln att: "en kristlig, 
allmän och fortgående fred, äfvensom en uppriktig och 
oförändrad vänskap skulle upprätthållas, och alltid blifva 
rådande emellan de kontraherande nationorne etc. etc. 

Sedan detta fredslut nedskrefs, hafva krigen i Eu
ropa bland nämnde nationer varit så många, att de till
räckligt bevisa osäkerheten och ohållbarheten uti upprät
tade fredsfördrag. Häraf tyckes således framgå, att det 
klokaste hvarje nation kan göra. är, att efter förmåga 
underhålla, och ordna sitt försvar, för att i farans 
stund kunna uppträda till värnandet af sin sj cifständig
het; och att detta antagits såsom ett axiom, framtvingadt 
af nödvändighetens kraf, synes deraf, att ingen ordnad 
stat finnes, som icke uppsatt och underhåller krigsmakt, 
äfvensom att alla nationer, hvars landområden till större 
eller mindre del gränsa intill haf, äfven underhålla sjö,
krigsmakt. Sverige har ej beller kunnat undandraga sig 
dessa nödvändighetens kraf, men allt sedan vårt land 
förlorat Östersjö-provinserna och Finland, hvarigenom 



24:! 

dess politiska ställning till andra länder undergått en vä

sendtlig förändring, bar nationen icke gjort klart för sig, i 

hnd mån och till hvilken grad landets sjökrigsvapen 

biir kunna uppträda och verka uti den gemensamma kam

pen att försvara fäderneslandet, då fara uppstår. 

Naturen tyckes ämnat Sverige till sjömakt, ty vat

h'\n omgifver större delen af dess gränser och inom dess 

områden finnes fulk, som synes hafva medfödda anlag 

att kunna blif\·a goda sjömän; derom vittnar den yrkes

duglighet, som funnits och finnes inom såväl dess örlogs

som handels-marin, samt hos den mängd af dess söner, 

som segla ii främmande nationers fartyg, der de hafva 

namn om sig, att oftast u tgora det bästa folket. J ern 

finnes inom landet, bättre än i många andra länder, och 

förmåga att sjelfva bygga viira fartyg och tillverka all 

sorts materiel finnes äfven. Ägande sådana resurser, sy· 

nes det, som landet för jemförelsevis mindre kostnad än 

i andra länder, borde kunna åstadkomma ett blide kraftigt 

och dugligt kustförsvar. Nationen kan icke känna sig rätt 

tillfreds eller fullt lugnad, förrän hon är medveten om 

att ega ett siidant, som i väsendtEg mån kunde försvåra 

en fiendtlig landstigning, ja måhända omöjliggöra en så

dan emot en ej allt för stor öfvermakt. I alla tider har 

det varit en väl bekant och känd regel i krig, att nyttja 

samma sorts vapen och om möjligt bättr·e sådana än 

fiendens; men dm·för, att vi miiste hafva lika effektiva 

kanoner som fienden, följer icke ovilkorligen, att vi be. 

höfva hafva samma sorts fartyg; såväl dessa som all 

krigsmateriel undergå tid efter annan förändringar, till 

följe af nya rön och åsyftade förbättringar, och en min

dre nation mäktar icke hafva sådana pansarfartyg, hvaraf 

ett enda kostar många millioner riksdaler. 

Också är ej för oss den vigtigasto frågan : hv11d 

sorts fartyg böra vi hafva? Erfarenheten gifvcr viu 

handen, att vi veta följa med tidens uppfhwingar och 

kraf,. lämpade efter våra egna förhållanden, men det 
sker 1 allt~.. l' t 1 1 · or 1 en s w a. L%fs(Tågan är-: bör nationen göra 

uppoffringar, för att sätta landets kustförsvar i det skick 

att det kan blifva ett kraftigt försvar mot ett fiendtlio-~ 
landstigningsförsök? b 

Historien upplyser om, att hos grekorne redan för 

2000 ~r sedan, den åsigten gjorde sig gälland'e: "att den, 

som vill vara herre i sitt land, bör kunna skydda sina 

stränder". Med vårt lands vid-träckta kuster kan icke 

försvaret, medelst fästningar och batterier tillsammans 

~ed minor och stängsel, utsträckas öfverallt, utan måste 

mskränkas till vissa ställen och passager. Våra land

kommunikationer långs kusterna äro ännu otillfredsstäl

lande, hvadan vi, under krigsoroligheter, d~ skyndsamhet 

kan vara och oftast utgör ett hufvudvilkor, sannolikt 

komrna att begagna landets talrika handels-ångare till 

transporterandet af trupper, krigsmateriel och förnöden

heter Min ett ställe af kusten till ett annat; hafva vi då 

under sådana förhållanden icke krigsfartyg, som kunna 

skydda dylika transporter, s~ kan icke landet draga den 

nytta af sina transportångbåtar, som det borde kunna. 

och natione_n~ försvarsförrnliga minskas och förlamas i hö~ 
grad, om VI ICke äro i stånd, att under de flesta förhål

landen sjöledes föra trupper etc. till de ställen eller när· 
beten deraf, der de bäst behöfvas. 

Den invändningen : vi förmå ju ej skydda hvarken 

kuster eller transporter mot en öfverläo-sen fiend h 
o • • <> e, oc 

var flotta bhfver mnestängd och så vidare, äro tankar, 

som födas af missmodet, men äro icke klokhetens foster. 

lyckligtvis är icke missmodet det rådande i landet! ' 

Lika omöjligt det är för vårt land att nu mäkta 

underhålla en stor flotta, lika onaturligt vore det om 

svenska folket icke offrade såväl penningar som tid och 

arbete på landets sjöförsvar, och detta göres, 'men icke 

ttog, icke tillfyllest. Sjökrigsmaterielens anskaffande är 
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visserligen mycket kostsamt, äfven underhållet och per · 
sonalens öfvande, och detta är förhällandet i alla länder, 
men en del krigsfartyg kunna dock under fredliga tider 
göra ett handlande och industri -idkande folk gagn och nytta 
i flera afseenden; och såväl England som Amerika med 
flere länder hafva ådagalagt, att penningar, som offrats 
på deras flottor, icke varit illa använda, och deras krigs
fartyg hafva ansetts och anses vara nödvändiga, såväl i 
och för försvaret, som skyddande af handel och sjöfart. 
Nyssnämnde nationer hafva icke från början varit så 
mäktige, som de för närvarande äro; ha}1del och näringar 
hafva skapat deras makt och rikedom, äfvensom behofvet 
af krigsfartyg till deras skydd. - Äfven vårt land be
finner sig uti en lycklig utvecklings-period ; och i sam
ma förhållande, som nationen förkofrar sig och folkmäng
den ökas, tilltager dess behof att äga krigsfartyg. 

Allt måste hafva sina traditioner, för att kunna blif
va något gediget och stort af; men traditionerna bö.-ja 
utdö inom den svenska flottan, ty åt densamma har icke 

gifvits tlllräcklig näring. 

För öfver hundrade år sedan yttrades offentligen i 
kongl. vetenskaps-akademien af generalen m. m. August 

:Ehrensvärd: 
"Konung Carl XI utvalde snillet grefve W acbt

meister till fullföljandet af Carlskrona etablissemet, emot 
alla sjuka binder, som lades honom i vägen, och mång
dubbla föreställningar sökte bevisa, att Carlskrona vore 
ett odugligt ställe! - Svenska agget var sig likt; men 
h vilken påstår nu, att stället är otjenligt och W acht

meister farit vill'". 
Då fanns ingen i vårt land, som ville upptaga den 

utkastade handsk~n och bestrida påståendet, men nu är 
man med Ehrensvärd frestad att. upprepa : Svenska agget 

är sig likt! 

Det finnes i alla fria länder tvenne emot hvarandra 
arbetande åsigter; kämparne för den ena, i(]ke längro 
erkännande det goda i gamla inrättningar, förkasta dessa 
såsom ohållbara, och se endast i dem brister, missbruk 
och skrankor för friare och mera lofvande former i för
sYararue af den andra betrakta de närvarande samhälls
inrättningarne såsom en utbildning af gifna natur- och 
ortförhållanden; hylla grundsatser för åstadkommande af 
sanna och verkliga förbättringar, men vilja ej T:J.edgifYa, 
att hvarje förändring åstadkommer förbättrinp:, ty det är 
blott tiden som pröfvar, renar och utbildar allt. En vill 
det gamla, en annan är mot allt gammalt förbittrad i an
dra tänka olika öfver nödiga jemlmingar och förändrin
gar, och personligheterna gifva stundom åskådningssättet 
en ensidig hållning. Sträfvandet efter större fullkomlig
het måste utgöra grundviikoret för framåtskridandet, men 
rörelsen bör hafva sitt mått. Lika vanskligt det är, att 
mot tidsandan vilja uppriitthålla, hvad som icke mera 
låter upprätthålla sig, lika farliga äro de bländande och 
förledande läror, som framalsti·a en omåttlig rörelse. 
Och att mot omstörtningsbegäret skydda, hvad som hvi
lar på en djup nationel grund, det haltbara, det ädla och 
goda deraf, är ett lika aktningsvärdt sträfvanue som nå
gonsin det till ett bättre. De klaraste, enklaste sannin
gar fordra ofta lång tid för att blifva erkända och lef
vande i verkligheten, under det att förvända åsigter och 
stora villfarelser hafva det allmänna tänkesättet för sig, 
men hvad som en gång utbildat sig och ingått i folkets 
begrepp, tro och föreställning, utöfvar en stark makt. 

Måtte den gnista af intresse, för vårt lands behof af 
att äga ett kraftfullt kustförsvar, som tändts inom vår 
representation, utveckla sig till ett klart sken, införlifvas 
med nationens öfvertygolse och blifva allmänt erkändt 
clå, men först då, erhåller denna vigtiga fråga det lif, 
som den (ord1·a1· och otvifvelaktigt h·äfvet·; - ty den 



är icke en simpel penninge- utan en landets sjelfständig
hetsfr!iga. 

Sjöförsvarets vigt har ofta här p_å mångahanda sätt 
framhållits, men på det att ett förnyande deraficke skulle 
saknas på den h undrade årsdagen af kongl. örlogsmanna · 
sällskapets tillvaro, ha dessa få ord blifvit uttalade. 

Om hängkojens bärighet, och huru den vid kollisioner 
Ull sjös kan användas till menniskolifs räddning. 

Amiral Ryder ha nyligen i United Service Instittllion 
i London hållit ett föredrag, rörande detta ämne, som 
torde vara skäl att lägga på minnet för framtiden. Man 
läser härom: 

"Det är väl kändt, att en örlogsmans båtar slisom 
1:egel äro alldeles otillräckliga att utom i det lugnaste 
vatten rädda besättningen; och vidare att de största och 
bästa båtarue äro surrade på kobryggan, hvarifrån det 
tar tid att sätta dem i sjön - sannolikt minst 10 minu
ter på dagen i vackert väder - och naturligtvis myc· 
ket längre under andra omständigheter. 

Vid "Amazons" skeppsbrott, tillfölje af kolli~ion i 
Engelska kanalen på några få mils afstånd från kusten, 
har det blifvit sagdt, att om det hade varit någon sjö, 
kunde båtarue icke bergat sig, ty så nära vattnet voro 
rclingarne, och är det icke sannolikt, att man hade mera 
än en dags proviant och vatten i dem. Hade denna 
kollision iuträff:J.t längre från England till exempel på 
100 engelska mils af."Stånd, skulle sannolikt halfva besätt
ningen omkommit. 

Vid skeppsbrott, der fartyg sjönko eller lB.ngsamt 
uppbrunno, hafva besättningar ofta i förflutna tider blif-

2-1-7 

vit räddade på flåtar; men örlogsfartyg voro då alltid ut
rustade med reserv-rundhult och ett stort antal kärl, och 
var det ett allmänt diskussionsämne bland sjöofficerare, 
"hunt en flåte fortast och bäst lcuncle tillve1·lcas". Men 
ingen kunde någonsin föreställa sig, att en eller flera 
flåtar för en stor skeppsbesättning, kunde bli ordentligt 
och säkert sammanfogade på mindre tid än några tim
mar, och den mest provisoriska flåte för t. ex. 20 per
soner kunde icke, äfven med exercis vara färdig att sätta 
af på mindre än 1

/, -dels timme. F Hitar af tilräcklig stor
lek och bärighet att ersätta båtar äro nu utom frågan af 
det skäl, att ganska få rundhult lemnas i reserv, och äro 
en del af dom icke sällan af jern. Vattenkärl äro ock
så betydligt minskade till antalet efter införande af ci
sterner af segelduk för vattenfyllning. Våra vanliga re
surser för att rädda hela fartygsbesättningar vid skepps
brott existera icke längre. - Det är ej min mening att 
nu föreslå någon ny slags flåte, jag vill endast hänvisa 
på ett medel, der h j el pen är nära till hands, och der det vid 
ett skeppsbrott, uppkommet af kollision, eld eller kantring,
endast är nödvändigt att hålla besättningen flott för en half 
eller hel timmas tid, sedan fartyget icke längre finnes. 

Hufvudsakligen afser jag härmed lcollision, afsigtlig 
eller ej. Talrika fall af dylika händelser med örlogs
män hafva nyligen kommit till vår kännedom. "Rey 
d'Italia" sjönk vid Lissa p~ få minuter; alle man borta. 
En rysk fregatt förlorades i Östersjön förlidet år genom 
sammanstötning; många man förlorade. En amerikansk 
örlogsman, "Oneida", likaså utanför Yokohama, nästan 
alle man borta. 

Vi ha sett talrika fall af kollisioner i handelsflottan. 
Många slidana rapporterades 1869 från The Board, of 
Trade med stor förlust af folk. I handelsflottan, med 
undantag afpassagerarefartyg, hafva båtarue vanligen till
räcklig storlek för att berga besättningen i ordinärt väder 
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om man enda8t kan i tiJ gc.ra dem klara och fira dem. 
Om lifbälten allmänt blefvo utdelade i tillräckligt antal 
och höllos till hands ombord, och om besättningen öfva
des både om dagen och nattetid att hastigt spänna dem 
på, så behöfde man måhä1ula ej vidare diskutera frågan. 
Men då amiralitetet endast utlemnar nödigt antal !if
bälten för en båtbesättning, och många kofferdiångbåtar 
icke ha några lifbälten alls, har jag vågat rekommendera 
ett substitut - nemligen den vanl-iga hängkojen, hvars 
märkvärdiga bärighet ofta har observerats, då någon hän
delsevis fallit öfverbord. 

I händelse af skeppbrott nattetid, när folket ligger i 
sina kojer, skulle antalet på detta sätt räddade menni
skolif betydligt minskas, men de bland oss, som äro för
trogna med, huru hastigt besättningen kan beslå sina 
kojer vid "klart skepp" nattetid, skulle icke betvifla, om 
blott fartyget icke sjönk inom 10 minuter, att icke flere 
man kunde räddas med de kojer, som de hade sofvit i 
några minuter förut. I några örlogsfartyg, synnerligast i 
tropiken, är det vanligt att Hlta den vakt, som kommer 
på däck, medtaga sina kojer och stufva dem, och skall 
jag bevisa, att en koj kan hålla 2 man uppe temligen 
länge, hvarför de kojer, som redan finnas på däck borde 
kunna hålla båda vakterna uppe i vattnet, två man vid 
hvarje. Fördenskull borde besättningen så indelas, att 
nummerkamraterna alltid vid sådant tillfälle tillhöra sam
ma koj för att förekomina förvirring. 

Det oskattbara värde, som i händelse af kollision, 
ligger i kojens bärighet, föll mig i sinnet, då jag för 
några månader sedan kommenderade en division i kanal" 
eskadern. - Vi öfvade den måhända gagneliga, men 
synbarligen ganska vågade evolutionen, att kolonnerna 
genombröto hvarandra, hvarje fartyg med full fart (efter 
antalet eldade pannor) passerande för om det andras bog. 
Farten var för hvarje -fartyg omkring 7 knop. Om genom 

nitgot tillfällio·t. missta"' hos roro·ihwaren kollision ltad <> b ö ;:, · o 

uppstått, skulle sammanstöten blifvit lika, som om ett far -
tyg med 14 knops fart hade törnat på ett stillaliggande, oeh 
båda fartygen skulle sannolikt ha sjunkit inom få minuter, 
ehuru de voro afdelade genom vattentäta skott. - Många 
fartyg funuos i närheten, hvilka skulle ha skyndat till, fir:1t 
sina båtar och gjort sitt bästa för att rädda manskapet, men 
jag betviflar, att ens hälften af 14 a lf>OO man kunde blif\·it 
räddade. Det föreföll mig som kojerna, af h vilka lm11· och 
en, undantagande dc i hytter boende officerarne, har en , 
kunde, om de voro tillräckligt bäriga, rädda dem och att, 
då deras egare kände deras plats i bastingeringen, cle der 
lågo mest lämpligt för sådant ändamåL Jag har låtit 
prof\·a en dylik kojs bärighet, och har resultatet mycket 
öfvergått mina förväntningar och de officerares, som bo
vittnade experimenten i Malta. J ag hoppas, att flera Li
sare af denn-a uppsats ville göra samma försök, äfven i 
hesättnin0o-ens närvaro, låta dem uneler baclnino· blifva för -o 

trogna med kojens flytbarhet och inse, att den h1Ule >< 
längst uppe genom att icke låta någon del vara mer ned
tryckt än den andra, derför att vattnets tryck ökas ha
stigt, och kommer det väl in i madrassons hår, drif\' t'S 
luften ut och bärigheten försvinner. 

Försöken, för att vara gagneliga, böra utröna : 

l. Största tyngd, som en flytande koj , innehl\lbndP 
madrass och filt, kan bära uneler 30 minuter. 

2. De olika ticlsmoment, under lwilkrl. en koj kau upp 
bära tyngder (under maximum) från l 'fl uppåt : 

a. i lugnt väder, 
b. då vatten spolas af sjön Lifver kojen , 

3. Huru hårdt kojen bör vara beslagen för att flyta 
längst, ~ då man kan förstå, att en ordinär titthet 
bör vara att föredraga. En löst beslagen koj torde 

17 
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vara mera bilrig i början, men blir förr genom · 
dränkt. 

4. a. Hur en man bäst håller sig uppe med en koj? och 
b. H ur u två man kunde göra det? Om de i sednare 

fallet borde hålla sig vid kojens änclm· eller på mot
satt sida, och 

c. Om de borde hvila händer eller cmncw på kojen, 
för att med bästa stöd minst nedtrycka densamma? 

el. I händelse två man hade två kojer, vore det bäst 
att båda vore emellan dc två kojerna med en arm 
på hvarje? 

!). Om det skulle vara någon fördel att ha kojerna, lik-· 
som reo·nrockar olJ' ad e för att bli vattr,ntäta eller, 

b ' 
G. Om, då madrassvaret vore af vattentätt tyg, kojen, 

ehuru jemte filten genomvåt, skulle kunna bära en 
man samt för huru lång tid? 

'l. Om kokosnöt-fiber icke skulle vara lättare än tagel, 
och hvilka äro de relativa fördelarue med afseende 
på bär·ighet och kostnad mellan tagel, kokosnötfiber 
och korkspån? 
Afven vid lcantr·ing borde kojerna vara gagneliga, 

men afse.s härmed enelast sådana fall af kantring, då far
tyget så småningom fylles med vatten genom en lucka 
eller ventil. Ej fär man tro, att vid "Captains" förlust 
denna resurs hade stätt till buds. Tiden vid midnatt, 
-- stotmen -- elen höga sjön - don oundvikliga från
yaron af hastig hjolp, till följe af mörhet, allt bidrog, 
att göra donna katastrof ensam i sitt slag och sätta den som 
ett varnande exempel för alla fartygs konstruktörer, h vilka 
sannolikt för framtiden skola antaga säsom ett axiom, 
att alla fartyg mäste om möjligt hafva förmåga att resa 

Sio· om de någono'i'wo· skulle kantra. Åtskilliga örlogs-
ö' b o 

fartyg af trä hafva legat i kull och åter rest sig-
Att man bör söka tillgodogöra sängkläderna pä far

tyg för monniskolifs räddande är ingen nyhet. Ofta har 

.25t 

blifvit föreslaget, att madrasser och soffkuddar på passa
gerarebåtar skulle stoppas mod korkspån och har detta 
äfven i vissa fall blifvit antaget, men kojens bärighet 
har, såvidt ja.g· vet, icke blifvit hittills tillräckligt upp
skattad. 

Amiral Boutakoff, den utmärkte officer, som kom
menderade "Vladimi.r(' under Krimkriget och nu är och 
var befälhafvare för Östorsjöflottan, dä den ofvannämnda 
fregatten sjönk, bcrlittacle mig, att han åsåg donna 
händelse, som tilldrog sig midt på ljusa dagen inom 
några få minuters tid, och att många man drunknade, 
ehuru fartyg voro ganska nära och vädret vackert, men 
många räddades äfven genom kojer. Efter några veckor 
borttog man masterna, derför att de hindrade farvattnet, 
ehuru skrofvet låg på öfver 20 famnars djup.- Vid ma
sternas borttagande bortrafs delvis kojkapellerna, och 
några kojer flöto upp till vattenytan äfvon efter sä lång 
nedsänkning. Nyligen har jag hört, att rys l< a madrasser 
äro stappade med korkspfm, och att ryska regeringen för 
några år sedan beordrat ett stort antal korkmadrasser af 
Pellew's patent. 

Vid försöken i Malta hamn på pansarfregatten "Ca
ledonia" fann man, att en ny och väl beslagen koj, en
dast innehållande madrass och filt, uppbar för några få 
minuter sju nakna karlar, och för en längre stund fyra 
man. Dess färmliga att nppl.ära smä tyngder syntes 
ögonskenligen vara bogränsadt af dess ogen förmåga att 
flyta, hvilkot det antagligen skulle göra betydligt öfver 
en timmas tid. - De officerare, som bevittnade expon
menten, voro förvånade doröfver. 

På fregatten "Valiant" ha ock försök gjorts i denna 
riktning. Det mest svåra prof, för hvilket kojen kan ut
sättas, syntes vara, att hänga en tyngd vid ena ändan, så 
att kojen kom att stä upprätt i vattnet. Om koj och 
madrassvar äro genomträngliga för vatten, intränger dettv, 



snart, till följ e af Jet ökade trycket, pil. den del af kojen , 
som är under vattnet, och tillintetgör bärigheten genom 
luftens utdrifvande; en- tyngd af 6 'ff, jern, upphängd pä 
detta sätt, sänkte en koj på 5 minuter. 
Tyngden af det vatten, som kojen undanträngde, uppskat-

tades till . 138,24 %. 
Kojens tyngd, då den är torr. 24,5 , 

Kojens bärighet först 113174 'fl. 
D:o längd 55,5 tum. 
D:o diameter . 9,25 , 

D o volym 2,16 kub.-fut. 
Om en dylik vigt om 6 '{f, upphängdes på midten 

af kojen, skulle denna flyta mycket längre. 

Genom vidare försök har utrönts, att en vanlig koj, 
som flyter horizontelt, kan bära 6 'il jern i 9 minuter. 
Genom att olja madrassvaret uppbars samma 6 'fl:s vigt 
i 2 1 j 2 timma, och skulle utan tvifvel en man upp burits 
likrt länge. 

Tagelmadrasser levereras till engelska flottan för ett 
pris af 10 ~h. 6 d. ; madrasser, stoppade med korkspån, 
lära kunna i parti levereras till ett pris af 5 sh., och 
hal' man funnit, att en dylik madrass, 6 fot lång, 4 fot 
bred och 4 tum tjock, vägande 20 'f15, har en bärighot 
af 80 'if, samt kan sålunda bära en lika vigt jern. 

Amiral Ryder slutar sitt anförande, som väckte myc· 
ken uppmärksamhet, med att omtala, att en officer om
bord å linieskeppet "Bombay", då detta uppbrann utan
för Monte Video, hade sagt honom, att om de kommit 
att tänka på att blåsa till kojerna, skulle alle man blif
vit räddade. Nu drunknade en mängd folk, nästan alla 
marinsoldaterna och en hop pojkar, under det båtarne, 
öfverfulla af folk, lågo straxt bredvid. Båtarne pit ko
bryggan kunde ej utsättas, ty tacklen voro uppbrända. 

(Insänd t. ) 

Vidare om rekrytbildning för kongl. flottans båtsmän. 

Bland de många frågor rörande vårt sjöförsvar, dess 
materiel och per8onal, som ~inuu "hvila på bordet", iir 
äfven den, som beröres af "G." i en i denna tidskrifts 
föregående häfte insänd artikel, "rekrytbildning för kongl. 
flottans båtsmän". 

Att denna organisationsfråga är af ganska stot' vigt 
är obestridligt, och då erfarenheten af bemanningens ka
pacit.e, dess förtjenster och dess brister, vare sig vid 
tjenstgöring ombord eller i land, är for befälet den som 
ligger närmast till hands för reflexionen -- och vanligen 
äfven närmast om hjertat - så har ett stöno mått af 
intresse kommit denna fråga till del, än fallet varit med 
mången annan af lika vigt. De snart sagdt dagliga dis 
kussionerna i detta ämne vittna derom. 

H vad ' än åsigterna varit skiljaktiga, rörande flera mor 
eller mindre vigtiga detaljbestämmelser i det "förslag till 
rekrytbildning för kongl. flottans båtsmän", som framställ
des af don, äfven inom sig oj fullt eniga kommitteon ar 
år 1869, hafva vi dock ej förnummit, att någon af den
sammas antagna grundsatser, i afseende på sjelfva upp 
fostran och viikoren derför1 varit till sin riktighet ifråga
satta. Vi hafva misstagit oss. G. i sin insända upp
sats botviflar en af dessa vtisen.tlig<L grundsatser, som 
kommitteon tyckes hafva antagit såsom fJtt axiom, hvars 
af erfarenheten bestyrkta sanning ingen bctviflat. Kommit
teon anser, att båtsmansrekryten borde inhemta ett visst 
mått af disciplin och kunskaper i land, innan han sättes 
om bord i fartyg, att lära sin tillkommande tjenst och för
värfva sjövana. G. dcrcmut anser, att rekryten::; bilJnirlf! 
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borde bga sin början ombord å örlogsfartyget, och der
efter kunde han emottagas af skolan för att der bibringas 
do för skolan boshimcb öfningarne. 

Den förstnämnde af dc båda grundsatserna är den, 
som fijr närvaranflo verkligen ,tillämpas l1os den del af 
b&tsmansrckryterna, hvilken egentligen är den enda, som 
göres delaktig af ordnad uppfostran, nemligen artilleri

båtsmännen och har, för så vidt vi yefa, varit den gäl
lande, så lär1ge vigten af skoluppfostran Yarit insedd och 
boaktac1. Vi Uro äfvon benägna att tro, det samma grund·· 
sats fortfarande skall blifva okränkt, hvilka förbättringar 
än kunna vänta de nu så bristflllliga anordningarne för 
våra båtsmäns rckrytbildning. Det oaktadt hafva vi ej 
med on, måhända som mPdgifnmde, lätt ansedel tystnad 
velat higga G:s bidrag till frågans lösning "ad acta", utan 
g!l vi att i korthet bemöta densamma. 

"Skicklighet är en frukt af klar uppfattning af h vad, 
som slu1ll utföras, samt af fortsatt öfning och kan således 
icke m d skäl frfln biirjan fordras"'. Det är skolans pligt 
att bibringa denna klara uppfattning och damm öfning. 
Socl::m kommer tilhlmpning af den vmE1a färdigheten i 
verkligheten mel1 dess oftast fijrsvåruncle omständigheter. 
Afven denna tilhimpning kan naturligen gliras till föremål 
flir öfniug, och skolan skulle i detta fall kunna boaämnas 
tillämpuiugsskola, i motsats mot don förra, som må be
nämnas elementarskola, der jag erhåller icke allenast 
unden-islling och öfning uti de grunder, som sedan äro 
af direkt nytta i tillämpningen, utan Llfven den fysiska 
och moraliska utveckling, som fiir alla yrken od1 isyn· 
nerhet fiir dem , som fordra en högre grad af imlividuel 
sjelfständighet, iir så nödvändig. Det har varit vår tid 
förbehållet att visa, hvilka förvånande stora resnitater 
kunna erh!lllas genom en vLil ordnad undervisning, och 
detta gu.ller alla yrken, cle militära oj minst. H vad l'n 

för Lludamålct: him]Jlig, och LinJa till pedautisk noggranr,-

het genomförd, organisation kan öka kraftutvecklingen, 
ha nyligen timade händelser noggrannt visat. Vi tro 
dock ej, att i pedagogiens annaler det någorsti:tdes finnes 
angifvet, att bötjan bör sko med det svåraste, med till
lämpningCli1 och att elementar-undervisningen derefter 
bör bibringas. G:s åsigtor tyckes oss hänvisa på den 
vägen. Vi vilja visst icke bestrida, att elen vägen kan 
man äfven vandra, mon det iir on tidsödande, ruinerande 
omväg, om den ock slutligen leeler till målet. lYion Låts
mansrekrytens tid är dyrbar, han som lefver upp trenne 
år af sin lifstid för hvarje år i tjenst, under det att an
dra dödlige, som äro i ständig tjenst, endast lofva upp 
ett. Försök att begagna denna omvLig hafva hos oss 
blifvit gjorda, men förmodligen af helt andra skäl, än 
tron på fördelen deraf Vi tro dock, att det finnes mån
ga af kongl. flottans officerare, hvilka af egen, direkt 
erfarenhet kunna konstatera, huru föga tillfredsställande 
resultater vunnos ombord å do exerciskorvotter, å hvilka 
besättningen bestod, till omkring en tredjedel af antalet, 
af båtsmansrekryter och med hvilka fartyg, sedan någon 
exercis och segling företagits på redden, oceanen passe
rades. Det är en dyr skola att Lira en båtsmansrekryt 
höger och vcnster, linb·a och beslå, renlighet och ordning 
m. m., att ej tala om vapnens bruk på sjörustadt far
tyg i oceanen, der fartygets ekonomi, säkerhet och vä
derleken nödvändigtvis borttaga mycken tid från under
visningen, hvilken för öfrigt ej kan i allmänhet bibringas 
så noggranat ombord och till sjös som i land. Hade i 
dess ställe dessa rekryter, hvilka nu efter fem månaders 
resa, hemkomrno med fuga vinst af det arbete och den 
kostnad, som på dem blifvit nedlagda, innan sin första 
resa genomgått on skol-kurs och der ostörclt ftttt egna 
sig &t do öfningar, som utom dot direkta värde de hafva 
for tjons ten, äfven utveckla intelligensen och förm&gan 
att hancitera ki·oppeu, s!t haJe tvifvelsutan re.:;ultatcrna 
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af den dyrbara resan varit ojemförligt mer tillfreds

ställande. 

Vigten af en god c;mlning, en god method för undor

Yi::mingen kan knappast öfverskattas. En sådan har all

tid visat sig i ganska stor mån kunna ersätta de brister, 

som vidlåda don undorvisades fattningsgåfva och öfriga 

naturanlag. Vi Yilja i detta afseende anföra ett exempel. 

''Att ej gå i vattnet förr än man kan simma," har af 

mftngen, oss i1land andra, ansetts för en proverbiel ab

surditet. Det var just i vattnet man borde lära sig sim

konsten. Nej, sliger grcfye D'Argy, den som kan gör:t 

simrörelserna riktigt och gör dem, då han kommer i vatt

net, han s1mmar. Låtom oss derföre först medelst 

lämplig gymnastik fLirbPreda kruppen att väl utföra de 

c;rforderliga rörelserna, derpå (liggande) utföra och väl 

iuöfva dem samt sedan gå i vattnet nch lätt förvärfva 

sjclfva simkomstcn. Btttsmäns obenägenhet för en fri

villig beröring med vatten, är väl känd; de dela don 

med den folkkla ss på landet, som de tillhöra. Också fö

rotocldc Yicl det sä1·skilda tillfälle vi här åsyfta, tillämp

ningcu i vattnet af den v~'tl inlifvadc simgymnastikcn, 

11ågra sm:l. svårigheter. Oaktadt den intalade fört1·östan 

och den mer materiella säkerhet, som den virl en stång 

t'ästaJe simgiinlclns användande bort ingifva, var det en

dast meJ hopdragna lenunar, slutna ögon och andra om 

motvilja talaiJde tecken, som en stor del mf de vid ifrltga

gavaranclu tillfulle Et exercisskolan komnJenderadc båts

männen , 107 till antalet, mUade sig ifrån flottbron i 
vattnd

1 
med h vilket element de första gången på sådant 

sätt gjorde bekantskap. Vanan att lystra vid kornmando

orden: Ställning, simrörelser! ett ! tu! tre! förfelade säl

lan sin verkan att lugna. Mången sam redan första da

non utan o·urclolstöd. Efter sedan tillämpningen sålunda 
b b 

fortgått dagligen en månads tid umler den härtill an-

s.la~na timlllcn. fijrcl<om upp,·i;;ning med excn: i ::;~kulan . 

då det knndo aumälas till stations-bcfälhafvarcn., att hdll 

styrkan (1åtsmän) kunde simma, ja, dc summo verkligen 

mer eller mindre väl och länge allt efter anlag och fal· 

lenhet, men dc summo likväl. Detta goda resultat kan 

enligt Yårt förmenande endast tillsluifvas undervisnings

motodens förträfflighet och hade ej uppnåtts, om under

visningen från 1örjan företagits i vattnet. Vi tro oss ej 

gijra vitra båtsmän orätt, Mt vi säga, att de Yiil och bättre 

än den öfriga bemanningen, behöf'vq. all don hjelp, som 

af en välordnad rekrytskolas kraftiga häfann kan er

hållas. Deras vid amwt yrke och andra lefnaclsvanor 

fastvuxna tankar, deras långsamma, om oj triiga, fattni11gs· 

gåfva och deras tungsinta lynne fordra, att dc 1lott sil 

småningom och med mycken foglighet vänjas vid uon för 

dem så fremmande och svårfattliga tjensten ombord å 

ett örlogsfartyg. Detta är just skolans åliggande och 

den miiste lämpas dm·eftor, ty dess ändamål är att upp

fostra, men den har ej lindamål i sig sjelf, hvilken sed

nare S.sigt tyckes framgå ur ett yttrande i den insända 

artikeln, der det föreslås att rekryten först borde göra 

en sjöresa å ett dertill afsedt (af författaren föreslaget) 

fartyg, och då han vid sommarens slut ( embarkeringstiden 

nämnes ej) troligen vore så sjövan, att han kunde sköta 

sin tjcnst i elakt väder och andra svåra omständigheter, 

kunde exercis~kolan emottaga honom, då han säkerligen 

skulle fii:mas lättare att bibringa "de (ö1· skolan bestämda 

öfnintJante". 

Kan han sköta sin tjenst ombord, sil behöfver han 

ej någon skola. Han behöfver då blott öfvas tid efter 

annan., att han ej ligger af sig, och det just i denna 

tjenst, den verkliga, för hvars fordringars tillfredsställan

de hans uppfostran skulle göras, och han sjelf är till. 

Vi vilja ej spekulera öfver orsakerna, hvarföre ej 

18ti9 års kommittes rekrytbililnings förslag 1lifvit för · 

verldigadt. Många skäl utum reut miliUira kunna vaw 
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orsak härtill. Hade ej kommittuens eller någon af re· 
servanternas uttryckta åsigter, varit styrelsens, förutsät· 
ter s[idant förhållande, att andra åsigter existerat, för 
h mrs utvecklande och tillämpande utväg nog funnits un
der den tid, som sedan dess förflutit. Såsom exempel pä 
kommittöens hinderliga åsigter anföres yttrandet: "att båts
man vid flottan föga betecknar något bostämd t yrke." 
Yttrandet tir oskadligt sft till vida, som det ej innebär 
n[lgonting för båtbmä1mcn sårande, men det har en stor 
porte och enligt vårt f(\rmenande ar det af vigt, att elen 
sanning, det innebär, uttalas. 

Fordom då sjökrigsmaterielon var af on jernförelse
Yis enkel beskafl"enhet, hit det sig i allmänhot vLll göra 
att hafva en homogen bemanning af n~lstan idel matro
ser. Icke så nu. Sjökrigsmaterielen har blifvit i alla sina 
grenar så komplikerad att, vid dess förseende med bo· 
manning, arbetsfördelningens vigtiga grundsatser måst 
tao-as i betraktande. Dertill har kommit de stegrade an-o 
språken på fartygens ekonomiska sjelfständighet (förmå-
gan att bibehålla sitt tjcnstbara skick utan för hit ho
röring med dockor och förråder, en förrnåga som för öf
rigt blifvit högeligen försvårad af all nutids materiels 
komplikorade beskaffenhet), hvilket allt gjort det till en 
nödvändighet att ombord hafva olika yrkeskategorier, -
färre på våra örlogsfartyg, än måhändfl, å något annat 
lands - hvilkas representanter behöfva gemensamhet 
blott deruti, att de liro disciplinerade och kunna tåla sjön, 
men i öfrigt hafva stt vidt skiljda befattningar (t. ex. ma
trosens, eldarens och ekonomikarlames ), som fordra olika 
anlag och utbildning, att de med allt skäl må benämnas 

olika yrken. 
Kommer nu härtill, att vi hafYa, och såsom vi hop

pas komma fortfarande alltid att hafva, ett marin-etablis
sement hvars arbetspersonal af smeder, timmermän m. fl. 
alltid bcl1öfva en tillflillig fyllnad , som mud fördd kan 
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erhållas ur biitsnumshiHlot genom blotta tillgodogurundet 
af den sli,rskilda yrkesskicklighot och de anlag, som na
turligen finnas inom detsamma, och som blifvit ansedda 
s[isom (;11 af dess förnämsta dygder, så kan, synes det 
oss, mod fog sägas, att begreppet Mtsman vorkligen icke 
betecknar något bestämdt yrke. '.l.'vå af dc olika yrkes
kategorierna äro redan af Kongl. J\faj:t genom yttre tec
ken på uniformon utmärkte. 

Vi hafva med ofvanstående ej velat fursvara kom
mitteons försla;.\' till do olika beniimningar, s om skulle 
ersätta den af b:'ltsmnn. På roten betecknar beuiimnin
gen b[ttsman verkligen ett enda yrke: ett egendomligt 
slag- af torrJinnchafvare. Vi hafva blott velat slio-D att 

u b , 

det i denna frtt6a är af stor vigt, att vi göra os:o klart 
reda för h vad fordringar, vi hafva på vår sj !\förs' ars be
manning, och att vi sedan söka de bästa medlon att dana 
dc olika bemanningskategorier man gifvit oss sCt, att dc 
i största möjliga måtto uppfylla dessa fordringar, och att 
vi till den ändan böra anlita den hjelp, som ett välord
nadt uppfostringssystem och on lämplig arbetsfördelning 
lemnar oss i händerna. Det är sannt, att der finnas svå
righeter vid att noggrannt definiera dessa fordringar, då 
vi ej ännu vota, ln·ad omfung kommer att gifvas ät vårt 
sjöförsvar, och hvad ro le i landets allmänna försvar, kan 
hlifva detsamma anvisadt. Men den hufvudsaldiga svå
righeten i nämnde afseendo, torde snarare förekomma 
vid bestämmandet Df antalet individer, som skola uppfo
stras i do olika kategorierna, än vid uppgifmndot Df de fär
digheter, som i lwar och en skola inläras. Om vi nu en
dast fästa oss vid den del af fartygsbemanningen , som må 
kallas den vigtigaste och som är den talrikaste, de som 
skola handtera kanoner och vapen samt förrätta de vid 
fartygets manöver erforderliga sjömansarbetena m. m., en 
klass don vi med afseende fäsbdt på båtsmäns använ
daHele dertill, skulle vilja bonämna dc fullgoda karlarncs, 



så veta vi gauslm noga, hvad vi furdra a on siidan karl. 
Han bör n.ua van vid disciplin och lystring samt hafva 
ådagalagt pfllitlighct i sitt uppförande, bör hafva färdig
het i att fylla de olika posterna vid en kanon (af de 
olika slag· och monteringssätt som förekomma), i vapen
fLiring, i gevärsexercis och landstignings-manöver, äga kän
nedom om ntpncns konstruktion och vana vid dess vård, 
äga godkänd skjutskicklig hot (viss point .AJ.), färdighot i 
rodd och båtmanöver (innefattande servering af landstig
ningskanon ), känna kompass och lodlina, hafva ett visst 
minimum af färdighet i lodhyfning, i simning, i sjöma
ningsarbeton, vara väl exercerad till väders med segel 
och rundhult m. m. (Vi vilja för egen räkning tillägga: 
skrifning och räkning. Någon färdighet häri bibringades 
vid Stockholms station af Kong!. :Maj:ts flotta åt dom, 
som derstädos gcnomgingo kanonkommendörskursen, och 
är det måhända med både billighet och klokhet öfvercns
stämmande att ej underlåta det. Vi hafva ej upptagit 
fristående gymnastik, skjutöfningar o. d., som blott äro 
förberedande öfningar till ett eller annat af dc ofvan an
gifne kunskapsmåtten), samt tillämpning af dessa kun
skaper och färdigheter ombord i fartyg under verklig 
tjenst jcmte intelligens och sjövana nog att lätt lära sig
de särskilda skyldigheter och instruktioner, som, bero
ende af olika fartygscerter och poster ombord, kunna varda 
honom ålagda. 

Dessa fordringar äro visserligen icke konstanta, utan 
behöfva tidtals jemnlming i ena eller andra hänseendet 
vid fartygsmaterielens ut.vockling och de förändringar, som 
sjökrigskonsten undergfir, men förändringarne blifva dock 
troligen ej brådstörta och i alla händelser kunna ofvan 
uppgifne fordringar, under för handen varande förhål
landen, antagas såsom "standard" för en fullgod karl om
bord. Som do liro, äro do ~å stora, att de mana till stör· 
sta sorgfällighet vid anordningame för att fä dem upp· 

f')•lldrt. Vi tro nomligcn 0j pEt iindamålscnlig-hoten af att 
pruta på sjelfva fordringaruo, annat än i anseende till 
antalet af fullgoda karlar, hvaraf en viss fartygsbosätt
ning skall bestå. DorC'mot tro vi, att man med fördel 
kunde tillse, huruvida icke ni\ got kunde göras för att för
btittra sjelfva material1et, Mtsmansrckryten . 

Indelningsverket, denna vördnadsvärda institution, 
hvars g-oda sidor förtjena allt erkännande, var dock al
drig skapadt för flottan, ej heller ha dess grundsatser 
någonsin varit der fullt tilllämpade. Vi måste dock taga 
det, sådant det är, med alla sina fel och förtjonster. Utan 
tvifvel kunde många önskvärda jemkningar göras vid 
sjelfya organisationen, men äfven för en sådan hjelp vid 
vårt arbete, torde för närvarande föga utsigt finnas; ftt
minstone kunna vi oj bygga derpå. Deremot finnes det · 
ingenting, som hindrar, att fördelar kunna vinnas vid roto
kontrakternas ingående, dli dessa kontrakter hafva ett 
stort rum för det fria aftalet. Först lwad sjelfva rekry
teringen angår, så tro vi, att on1 kompani-cheferna hade 
någ-ot intresse af att vid ett ledigt båtsmansnummers 
literbesättande få in ungt folk, så skulle båtsmansrekry
tens nu allt för höga medelålder betydligt nedsättas. 
Kronan å sin sida, kunde äfven göra något derför t. ex. 
genom premier eller medelst ökande af frimånadernas 
antal i förhållande till rekrytens ålders afstånd från 
maxium (30 är). 

Vi veta väl det goda, som kan sägas om bätsmans · 
hållet, och de fördelar det erbjuder. Båtsmannens turfliga 
vanor och små fordringar, hans moralite och beredvillig
het, hans ätminstone inom flere kompanier i allmänhet 
goda kroppskrafter och fogliga sinnelag, hvilket i ett af
seende så mycket lättar disciplinens handhafvande, äro 
fördelar väl kända och er kär: da. M en vi kunna ej för
tiga för oss, att hans egentliga yrke ej har nligon gemen· 
skap med sjiin. Hans tjenst vid flottan är den skatt 
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han betalar för sin innehufvande jord, för fördelame af 
ett hem och en försörjd familj. Han kan derföre ej räk
lJa ptt och åtriir ej heller avancement samt dc fördelar, 
som måste framhållas åt dem, hvilka egna alla sina kraf
ter och sin tid åt tjensten. Hans föregttende lefnad har 
mera beredt honom till att njuta fördelen, än till att be
tala priset derför. Det är derföre af ej ringa vigt, att 
han blir antagen till båtsman vid sådan ålder, då sinnet 
ännu bevarat någon lätthet att antaga nya intryck, och 
familjen iinnu blott finnes till i förhoppningarnes verld. 
Att ett år skulle vara tillräcklig tid till att både bra 
och till färdighet inöfva samt ~nder erforderlig tid till
lämpa ett så stort pensum som det ofvan angifna, anse 
vi vara en förkastlig illusion, särdeles då det som skall 
inhemtas, är vildt frommande för subjektet. 

Ett arrangement hvarigenom do rekryter, som 
afsågos att genomgå fullständig kurs i den mili
tära rekrytskolan, vore uppfordrade under 2 på hvar
andra följande år, skulle å ömse sidor betydligt under
lätta arbetet. Ty, afbruten af ett 2 års mellanrum,lwar
under karlens arbete och tankar egnas åt intressen, som 
äro rigtade så att säga åt diametralt motsatt . håll, skulle 
rekrytbildningen erfordra nära nog dubbel tid, dubbelt 
arbete och kostnad. 

Att åstadkomma en dylik önskvärd anordning, tro 
vi vara möjligt medelst fritt aftal. Erfarenhoten har 
gifvit vid handen, att den unge, ogifte rekryten nästan 
aldrig emottager torpet att sköta det för egen räkning, 
utan bortarrenderar detsamma och det af två giltiga skäl: 
att han ej kan sköta det (isynnerhet ej utan hjelp af 
hustru), samt att han saknar medel till inköp af inven
tarier. Häri ligger enligt vårt förmenande ett uppslag 
till möjligheten att få behålla honom i tjenst vid första 
uppfordringen så länge, att hela rekrytbildningen med
hinnes (hvilken tid vi vilja antaga till minst två år, 

hvamf det sista p~ sjiitåg). Roten har visserligen stun
dom iuvtinduingar emot en viss arrendator, men sällan 
emot sjelfva utarrenderingen, som befriar dem från torpets 
brukande (med hustruns hjelp) uuder båtsmannens från
varo Ej heller bör roten hafva något emot b[Ltsmannens 
fiirlängda frånvaro, föi"utsatt blott att kronan ansvarar för 
kostnaden af beklädnaden, utan ersättning fur den tid 
som går utöfvor den laga uppfordringstidon. Hvad kar
lon sjelf angår, så har han inga rättigheter, som af en 
slidan anordning kunna kränkas. Dessa iakttao-elser o 

gälla endast roteringskompanierna och gå derpå ut, att 
vid de flesta rekryteringar derstädes ingen svårighet tor
de möta att träffa aftal om rekrytens till två år för
längda frtmvaro vid fört:ta uppfordringen, om blott kom
panicheferna derom instruerades. 

.Med ett sålunda förbättradt material, yngre rekryter 
och tillräcklig tid för deras utbildniug, tro vi, att resul
taten ock skulle blifva bättre. .Mon äfven som ung har 
båtsmansrekryten vanligen de karakteristiska känneteck
nen af något domnade kropps- och själskrafter. Att då 
utan förberedelse kasta honom in i det för honom så sällsamt 
förvirrande lifvet ombord, der han omgifven af idel frem
mande föremål, får sig lika frommande pligter "blåsta", der 
han får ligga i krum och (under namnet gast) äntra till vä
ders m. m. torde knappast leda tillmålet så säkert, fullstän
digt _och billigt, som om han furst 01·hölle sådan undervis
ning, att både fordringar och ufverraslmingar ej föreföllo ho
nom så stora. Biitsm::mnen har stor kapacite att lära, om han 
blott får litot i sender att liksom nöta in. Den småninaom o 
förvärfvade vanan är on god häfstång vid uppfostran. 

Vi veta val att våra båtsmäns fallenhet fur renlig· 
hot, ändamfLlscnlig klädsol och vård, af egen kraft ej 
är särdeles utvecklad. lVIen som det är af vigt, att re
kryten trifves och finner sig väl, och detta ej kan ega 
rum, utan att han i ofvannämnda afseende får goda vanor, 



sil bijra iif\·on dessa utgiira fi"lrcmill för undervisning och 
noggrann tillsyu, h,·ilket åter ftstadkommes långt Llttare 
och fullstlindigaro i skolan, tia i örlogsfartyget, om Llen 

förra utgör ett helt för sig tmdcr eget befäl. Nödvän· 
di()"heten af en sildan anordning, tro vi vara gifven. Ty o . 

mod rekrytskola mena vi ej blott och bart ett exercishus, 
uh:.n en inBständig anstalt för rekrytens utbildning till 
fullgod karl i sitt yrke. Till en sådan anstalt måste så
landa höra all den materiel, som är bchöflig, på det att 
karlen skall kunna biLringas alla de kunskaper och fär
digheter, som utgöra det för hans rekrytbildning fast
ställda pensum. Alla de fordringar, vi härofyan uppräk
nat såsom önskvärda föt• fullgoda karlar afbåtsmanshållet, 
kunna med fördel göras till flirernål för skolundervisnin· 
gen mod undantag af sjelfva tillämpningen i den verk· 
liga tjensten. Sålunda måste oek till skolan upplåtas 
exercisfartyg af tjcnliga klasser, (t. ex. en korvett och 
en monitor), lwilka skulle disponeras af skolan under 
bmplig tid af året. Att dessa skulle få förflytta sig och 
manövreras är klart, men i närheten och ej vara rustade 
till sjötåg. Sedan kQmmer tillämpningen, som åter bor· 
de ske på ett fullt rustadt fartyg, hvars ändamål att i alla 
delar uppuringas till fullt tjcnstfärdigt skick, skulle för 
rekryten yara - lwad universitet är för studenten. 

Huruvida vi under en sådan rekrytbildning kunde 
undvara dc förhandsmän och afdelningsbefäl, som ma
troskitren hittills lemnat, lenma vi derhän. Olägenheten 
deraf för uåtsmänncu, tmde ej vara så stor numera, åt
minstone ej så stor, att fördobrne dcraf uppvägdes. Det 
är visserligen sannt, att inom båtsmanshållet kunna fin
nas individer, hvars framstående anlag och sjövana blif
vit under lyckliga förhilllanden så utbildade, att de kun
nat jemföras med fullgoda matrosers, men denna om
ständighet, origtigt anförd såsom regel, är dock ett un
dantag, snarare tjenlig att be\·isa en motsatt regeL 
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rrroligen få vi hädanefter som hittills ur den fasta matros• 
kåren skaffa oss de förhandsmän och instruktörer vi be
höfva. Det ligger emot båtsmannens natur att blifva 
någondera. Kommando och instruktion tillhöra deremot 
den kår, ur lwars leder underbef'al väljes. 

De åsigter, vi här· framställt. och antyd t, kunna sam
manfattas till följande: Att, då båtsmanshållet fortfarande 
skall tillhöra kongl. flottan, båtsmannon gifvos en "fait 
chance" att blifva h vad han kan i sitt yrke, hvilket han 
hitintills aldrig fått; att till den ändan först och främst 
bestämmes de olika yrkeskategoTier, hvartill båtsmän 
skola användas ombord å våra örlvgsfartyg, och så vidt 
görligt är i land; att hva1je nyantagen Låtsman först bi
bringas disciplin och ett visst minimum af militär bildning, 
och sedan beredes till den särskilda branche aftjensten, 
hvartill han behöfves och passar; att för den del af far
tygs bemanningen, som skall utgöra hufvudtruppen, en viss 
bestämd fordran fastställes, och att de rekryter, som härtill 
uttagas, uppfostras uteslutande med afseende på dessa for
dringars tillfredsställande; att det aldramesta af de k unslm
per och färdigheter slidanrekryt behöfver inhcmta, bör ske i 
en vid stationen förlagd rekrytbildningsanstalt; att tillämp
ningen deraf bör komma först, efter sedan fullständig 
skolkurs är genomgången, och då på rust[ldt fartyg i verk
lig tjenst (som ej har ·skolbildning utan full effektivitet 
till ändamål); att ticlen för denna uppfostran ej kan be
räknas till mindre än tvenne år, hvilka med största för
del för rekryten och tjensten borde följa omedelbart på 
hvarandra, samt att båtsmansrekrytens uppfostran. bör 
afse hans bildande till fullgod karl i sitt yrke- ej mer. 

Vi vilja ej denna gång gå vidare i detaljer och till
lämpning af ofvanståencle på våra nuvarande institutioner. 
Behofvet af en förbättrad rekrytbildning för kong!. flot
tans båtsmän är allmänt och snart sagdt officielt erkändt. 

18 



Som inga åtgärder sodan dess i nämnde afseende aro vid~ 

tagna, så är frågan ännu öppen, och hvarje sträfvando att 

fa don lyckligt löst, m1t kallas lojalt. Då on gång allt 

blifvit gjordt, som göras kan, för att fil. båtsmanhållet att 

fylla sin nuvarande bestämmelse vid flottan, då, mon ej 

förr, kunna vi säga vårt ~ non poss~t1ntts. 

Sodan detta nodskrofs, hafva vi erUllit ett stöd för 

vissa af våra här anförda åsigter, hvilket vi har nedan 

vilja anföra, nemligen oemotsagda yttranden i en diskus

sion, som den 20 Februari detta år hölls i det Engelska 

Royal United Service Institution, uneler presidium af 

amiralen vid flottan sir George Rose Sartorius i anled

ning af kaptenen i engelska flottan J. H. Selwyn's före

drag : Om den rätta hushållningen i engelska marinen. 

Commander H. W. Brent (en sjöofficer i aktiv tjenst, 

hvars erfarenhet och ansef>nde för skicklighet vi person

ligen kunna konstatera) yttrar bland annat: 

"Vi hafva på sednare tider sökt att lära vårt folk 

nästan alldeles för mycket uneler sjöexpeditioner. Kapten 

Selwyn har sagt, att de borde vara väl exercerade redan, 

då de embarkera. J ag är af alldeles samma tanke. 

Om vi tänka efter, hur mycket vi hafva att lära vårt folk 

uneler ett sjötåg, så är det klart att de vid resans slut 

ej kunna vara färdiga, naturligen med unelantag af de få 

som komma från våra exercis-etablissementer. Så som 

sagclt är, då vi hafva fta·tyg med kanoner, så måste vi 

ock l1afva goda kanonierer. Vi fordra också, att de skola 

vara goda sjömän, i stånd att förrätta ~sitt arbete i alla 

delar af skoppet och under alla omständigheter. De 

måste också vara försvarligt goda soldater, i stånd att 

sköta sig i kompani och bataljon, dito servera landstig

ningskanoner och hafva färdighet i vapenföring. Att 

förvärfva skicklighet i hvarje serskild sådan sak, tager 

nära nog en lifstid. B esättningen borde vara öfvad i allt 

detta, då den embarkerade, och vi skulle sedan ombord 
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hafva att hira dem sjömanskap. En del af året borde 

afses för h varje fartyg att förva,ndla sig i en exercisskola.~ 

der all exercis och militära skyldigheter, som nuförtiden 

höra till örlogsmatrosens yrke, borde genomgås. Det är 

af stor vigt att vi under vår sjötjenst ej hafva beständig 

instruktion pågående. M ed våra examinerade kanon

kommendörer (scamen gunners), som äro ombord, hafva 

vi inget br!ik, men ingen exercisofficer är nöjd med sitt 

arbete vid resans slut. - - - -

J ag tror att vi borde utvidga våra exercis-skolor, på 

det att allt vårt folk kunde der exerceras s?t, att vi kunde 

börja våra sjötåg med hvarje man ombord, med undan

tag af skeppsgossarna, väl exercerad, och vi skulle då 

under resan blott ha att unelerhålla denna färdighet och att 

lära dem att blifva sjömän. - -" 
Och vidare: 
"Man kan aldrig undervisas med ,noggrannhet un

der en sjöresa; det blifver endast någonting halft d01·af. 

J ag vet, att ingen exercisofficer är nöjd med sitt arbete 

vid resans slut. Exercisen störes af de tjenstebestyr, 

som alltid förekomma ombord å ett örlogsfartyg, och in

genting fullständigt blifver uträttad t. Som kapten Selwyn 

har sagt: besättningen måste vara väl exercerad och väl 

undervisad, innan den går till sj ö s." 
-en-
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Anrörande i Artilleri vid Örlogsmanna-sällskapets 
högtidsdag den 15 November 1871. *) 

Då jag sednast för 2:ne år sedan hade den äran att, 
såsom föredragande i artilleri, för Kongl. Örlogsmanna
sällslm}_Jet redogöra för artilleriets framsteg under året, 
11ade de intressanta försökskjutningarna vid Finspang just 
blifvit afslutade. De hade lemnat oss samma erfarenhet, 
som hvarje land fått vidkännas, den nemligen att en 
pansarsida eller ett torn knappt hinner färdig byggas, förr
än kanoner finnas, redo att skjuta genom dem. Den sorg
liga erfarenheten lemnades oss, att våra monitorer i sitt 
dåvarande skick, i händelse af möte med en fiende, ej 
lenmade ringaste skydd. - Vi hade inom landet lyckats 
tillverka kanoner, som kunde åstadkomma denna, för
störande verkan, och om det å ena sidan var nedslåen
de, att våra mo11itor-torn ej voro något skydd, var det å 
andra sidan glädjande, att vi hade kanoner, som syntes 
kunna täfla med utländningens. Man kände då ej ännu 
hållbcwheten hos dessa Finspongskar,oner, hvilkas öfriga 
egenskaper, såsom ock deras projektilers vore tillfreds
ställande. Det är allom bekant, huruE'om just denna vig
tiga egenskap svikit, ty vid verkställd försöksskjutning 
för utrönande htiraf, uthärdade 8,os decimal-tums kano
nen icke fullt 100 skott, innan man såg sig tvungen, till 
följe af uppkomna springor att upphöra med skjutningen.**) 
J ag känner ej, om någon förändring i dessa kanoners 
tillverkningssätt sedan vidtagits, som kan skänka de nu 
till kongl. flottan levererade mera hållbarhet, men äfven 
för sådant fall synes det, som skulle de icke kunna upp· 
fylla de fordringar, man nu ställer på enpansa1·brytancle 

*) Af föredraeauden i 2;a Ydcnsl<npsldasscn, kaplen G, E. Ullf. 

**) Sednare und1'r: ii!lclscr rncdd,,la, all man, för pri>fning af olil<a 
];rulsorlcr, iiunu sl<julcr med denna sl<auadc lwnon, utan all spriclwn syn· 

barliern ökats. 
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kanon. I detta sednare afsoon~le ha under elen rastlösa 
täflan, som pågått mellan pansam och kanonen, fordrin
garue b0tydligt stigit. :Man vill nu l1afva ej blott gröfre 
kanoner utan ock stor initialhastiahet, och det är häri 
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som våra bandade gjutjornskanoner icke kunna följa med 
i täflingen. 8,os dec.-t. kanonens initialhastighot med 
normal-laddning 46,5 'il ar nemligan endast omkring 
1180 fot, då deremot elen engelska 8 inch kanonen mod 
s. k. "Pebble-powder" har en initialhastighet af 1437 fot; 
Krupps kanon af motsvarande kalibor med prismatiskt 
krut har :1463 fots initialhastighet, hvilket visar dessa 
begge kanoners öfverlägsonhet. Det är genom dessa för 
grofva1 reffiade kanoner antagna krutsorter, som man. vun
nit dessa förvånande resultat och ännu märkligare, att 
detta vanns vid begagnandet af "Pebble-powder" med 
1p.indl'e än hälften af det tryck, som det förut begagnade 
"L arge ·grain-riflo powder" utöfvade. 

Krutfrågan *) är derföre af don aldra största vigt, 
och har man äfvcn hos oss, tillfölje af skjutförsöken vid 
Fiuspong, hvilka slutade sit olyckligt för S,os dec.-tums 
kanonen, förlidet iir sökt att utröna, dels i hvad mån 
det svenska krutet med afseende på såväl relat'iv som 
absolut styrka skiljde sig fritn det i Frankrike för sam
ma kanoner använda, dels huruvida genom förändring 
af svenska styckekrutets tillverkningssätt ett tjcm
ligare krut för dessa kanoner kunde åstadkommas. Af 
dessa försök, hvarunder äfven ett vid Aker tillverkadt 
krut af gröfre kornighet jomfördes, framgick, att det fran
syska krutet med afseende på relativa styrkan - bero
ende af olika förbränningshastighet, - hvilket utröntes 
genom sprängning af hålkulor med öppna brandrörshål, var 
det starlc~tste , och det sist vid Aker tillverkade krut s. k. 

*) Uppt;iflemc härom iiro Lemlade ur major <~f Klcrc!;crs tlrshcrul

tclsc i Krirr•vctcnslwps-ulwdemicn. 
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två liniers krut det svagaste, men att i afseende på hut· 

sor~ornas absolttta styrka, hvilket utröntes genom spräng

ning af granatkartescher och 7 tums bomber, hvilkas 

brandrörshål vor o igensatta med jernskrufvar, försedda med 

en trfing kanal för stubin-- det svenslur visade större absolttt 

styrka än det frat1 sysim. - D essa försök ansågos dock ej 

lemna ett tillförlitl-igt omJöme, rörande de olika krutsor

ternas vorkan på godset i en grof refflad kanon, emedan 

det blir svårt att afgöra, om det fran syska hutots större 

relativa styrka här kan göra sig glillartdo. skjutforsöken 

vid Finspang 18GG visade nemligen, att uti en 8 tums 

rcfflacl kanon 4li 11 svenskt krut gaf samma initiallwstig

het ( 11 83 fot) som 56,:; 'f6 franskt krut. FrKgan borde 

sälodes vara att undersöka, h vilken af ofvannämnde lad d

ningar minst frestar kanonen, och då det fran syska kru

tet vis at sig ega större relativ styrka, synes det som det 

ock borde mera fresta kanonen, eller tvärtemot lwad man 

förut antagit med anledning af kanonernas obrukbarbet 

efter 100 skott. Nya försök för jemförelse mellan dessa 

krutsorter hafva sommaren 1870 verkställts vid Finspong. 

Man tillverkade med yttersta omsorg 2:ne 30 'll'-diga, 

slätborrade kanoner af fransysk modell , lwilka skull e 

sprängskjutas, den ena med fransyskt och den andra med 

svenskt krut. Under skjutningen iakttogs med den största 

noggrannhet, att alla omständigheter voro lika för de båda 

kanonerna, laddningarnavoro fullkomligt lika i vigt för b&

da, nemligan GS skott mod 11,76 'ib krut och rundkula af 36 

'il:s vigt, 20 skott med 17164 'tt krut och ihålig cylinder om 72 

'lE, hvarefter nyttjades 21,16 'fl) krut och massiv cylinder om 

108 'f6 vigt, till sprängning inträffade. R esultatet blef, att 

den kanon, som sköt mod svenskt krut, sprang i 88:de skot

tet, det 3:e i ordningen med högsta laddningen och den merl 

franskt krut i 98:de skottet. D etta var ntt Yänta, ty med lika 

laddningar skull e ju det syenska krutet slutligen antyda. 

sin större absoluta styrka, i samma mån krutladdningens 
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fullständigare inneslöts bakom en tyngre projektil. Dd 

är ganska svårt, att härvidlag fit något s~ikm·t omdöme; 

intet bevis lemnas, att icke det fransyska krutet genom 

sin större relativa styrka kan vara mera frostande, än det 

svenska krutet, ty bestämmer man on viss lJastighot hos 

projektilen såsom absolut erforderlig - t. ex. den !Ja

stighot, som erhölls med högsta laddningen af svenskt 

krut, sil är det ganska troligt, att om franskt hut be

gagnats med tillräckligt stor laddning fö r att uppnå sam

ma initialhastighet, hade kanonen sprungit innan 88:de 

skottet, h vilket tyckes bevisa, att svenska krutet, j cm-· 

fördt mod det fransyska , vore mindre frestande på tack

jemot S. k. 2 linim·s krut är nog dPt minst frostande, 

men har don olägenheten att icke holt och h ftllot för

brinna i kanalen. 
Med anledning af do högst intressanta försök , som 

gjorts i England med s. k. "pebblo-powder" hafva försök i 
samma riktning gjorts äfvon hos oss, och i Docembnr 1870 

pröfvados de nya krutsorterna vid Finspong, men mod gan

ska otillfredsställande resultat. }Han bt~gagnado vid pröf

ningen häraf den förut spräckta 8,os dec. -tums kanonen, 

hvarmed sammanlagdt JG skott nu ulefvo afskjutna, mon 

pro j oktilerna moddelados ovanligt ringa initialhas tig b et, 
hvilket till en del härrö rde af ofullständig förbriinning, 

emedan man efter hvarje skott fann marken besådd mod 

krutkorn ända till 300 fot framför mynningen. Dc nya. 

krutsorterna gBJvo heller icke något märkbart utsl ag B. 
tryckmätaren, som var fästad vid stötbotton af kanonen. 

H vad vi af alla dessa försök sålunda fatt för oss klart 

är, att vi ::innu sakna ett för våra grofva kanoner bmp

ligt krut. 
Den i England tillsatta komitc med uppgift att ut

röna det krutslag, som i stora laduningar minst frostar 

kanonen, lyckados på ett förvånaml e sätt med det s. k. 

pebblo-powdor, som Lestår af afruudado k u bor af 1/ 2 tum s 

j 
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sida, sammanpressade med hydraulisk press i kakor af 
småkornigt fuktadt krut med en täthet af 11765. l\fed 70 'il) 

af detta krut erhijlls en hastighet vid mynningen af 1431 
fot med 21 tons tryck pr qv.·tum, då deremot med GO 't6 

vanligt grafkornigt styckekrut erhölls 1318 fots initialha
stighet med l 1

/ 2 gfmger större tryck eller 51 tons. Man 
har ock vid dessa försök funnit, att trycket inuti kam
maren mycket beror, på h vilken del af kardusen först an
tändes, eller med andra ord på ftinghålets riktning mot 
kardusen. Trycket mättes på 3 ställen. nemligen i bot
ten af kammaren, vid kammarens halfva längel och på 
bakändan af projektilen, hvarvid nyttjades små enkom 
derf(ir konstruerade mätapparater, soiTI fästados på 
nämnde shillen. I ett fall då med en 10 inch kanon, 
400 Ti :s projeHil och GO TE laddning (pebble·powder), 
som gaf 1308 fut initialhastighet, fänghålets inre öpp~ 

ning låg strax bakom lmrdusen, visade sig krutgasens 
tryckning yara: 57 tons vid kammarens botten, 33 tons. 
vid kanunarens balfva l[ingd och 23 tons vid bakändan af 
projektilen ; vid ett annat tillfälle deremot med 70 'il:s 
laddning och 1430 fots initialhastighet, nr fänghålet rik~ 
tadt mot kardusens miclt och gaf ett lika tryck öfver
allt af endast 22 tons på alla tre ställena i kam~ 

maren. 
:För att undersöka lagen för krutgasens tryckning 

utefter hela kulloppet, begagnades ett nytt chronoskop, 
uppfunnet af Noble, med hvilket kunde mätas projek~ 

tilens hastighet på olika ställen i kanalen. Detta skedde 
derigenom, att elektriska gnistor, som uppkommo vid de 
tidsmomen t,_ då proj oktilen passerade G ställen i kanalen, 
gjorde märken på periferien af 6 runda skifvor, som 
alla roterade med samma jemna hastighet. :Förmedelst 
en sinnrik och noga sammansatt utvexling hade åstad
kommits on fullkomligt jemn hastighet hos skifvorna mod 
nära 30 omlopp i sekunden. Hastigheten vid skifvornas p e-
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riferi var sådan, att rörelsen utefter en tum af perife
rien mÖtsvarade en tusendel af en sektmd. Denna tum 
kunde med nonie delas i tusen delar, hvarigenom således 
kunde afläsas tidsmoment af blott en milliondels sekunds 
varaktighet. 

Så står det för närvarande till med denna vigtiga 
fråga, utan hvilkens nöjaktiga lösning vi ej kunna annat 
än helt och hållet undorskatta vCtrt nyantagna artilleri. 
Kunna vi ej finna ett krut, som ger stor initialhastighet 
utan att anstränga pjesen för hårdt, så är dermed ock 
domen fälld öfver våra kanoner, som måste yara jemn
goda med fiendens, för att kunna med någon utsigt till 
framgång uppträda mot honom. I utlandet fäster man 
vid denna stora initialhastighet elen aldra största vigt. I 
England då fråga uppstod, hvilket vore lämpligare, an~ 

tingen att konstruera en kolossal refflad kanon med 1000 
'il:s projektil och jemförelsevis liten krutlacldning, än en 
lättare dylik kanon, men med stor krutladdning för att 
få stor initialhastighet, valde man den sednare och gjor
de en kanon om 9,41 dec.-tums kaliber, vägande nära 
84,000 'il. Denna nya pjes, som ursprungligen varit kon~ 
struerad för en projektilvigt om 534 'fl med 107 'il ladd
ning, profsköts i J anum·i i \Voolwich, h varvid nyttjades 
en projektilvigt om 750 'i!:s vigt med laddningar från 80 
'$ till och med 138 'f!. Denna projektil bibringas med 
sin mest verksamma krutladdning (som visade sig vara 
128 'ff, ej 138 'fl) en initialhastighet af 1400 fot i se
kunden. Sannolikt är detta den kraftigaste kanon i 
v01·lden, ty med densamma kan man enligt beräkning 
genomskjuta Hercules' bepansring i vattenlinien på 
3000 fot. 

Bland nyaste skjutförsök under året, som torde förd 
tjena här omnämnas, äro de vid Shoeburyness mot en 
tafla, föreställande tornväggen på de nyaste engelska pan
sm-fartyg, och bepansrad med 14 tums plåt. Man hade 
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uppställt 2:ne taflor; don ena bestod af 14 tums p lät med 
9 tums teak-backning, bakom hvilken åter fanns horizon
tela jernribbor, hvilkas mellanrum var fylldt med 6 tums 
teak-plankor. Det hela var uppburet af jernsträfvor af 
2 5

/ 8 tums jorn. 

Den arrdra tallan var på försök konstruerad. Man 
ville nemligen afgöra, om solida 14 tums plåtar egde 
företräde framför 2:ne plåtar om 8 och 6 tums tjocklek, 
mellan hvilka teak-fyllnad anbringades, och blef ytter
plåten derför 8 tum tjock, derefter 9 tnms teakbackning, 
bakom denna G tums plåt och derpå G tums teakfyllnad 
med vinkeljern. Hela byggnaden sammanhölls af dubbla 
vinkeljerrr och de olika delarue sinsemellan af bultar 
och jernförbindningar. Häremot uppställdes på 200 yards 
afstånd en 12 tums refflad, GOO punding. 

1:a skottet, som afsköts med 85 TE pebLle-krut och Pal
lisor-projektil, träffade midt i den solida 14 tums plåten 
och inträngde 13,g:; tum. De stora bultarue jemte deras 
hufvuden blefvo oskadade, mon på taflans baksida inka
stades ett verkligt hagel af nithufvuden, som doek torde 
kunna förebyggas genom en jerntrådsmatta. 

Det :2:a skottet sköts mot taflan .;W, 2, träffade mel
lan två plåtar, lwilket ställe dock uppbars af en strä±balk af 
jern, så att detta ställe ej kunde kallas svagt. Projek
tilen gick igenom 8 tums plåten, !) tums backningen och 
bografde sig i G tums plåten. Båda taftorna inböjdes 
lindrigt. Äfven från denna tafla inkastades ett hagel af 
små bulthufvuden och naglar. 

I 3:e skottet laddados kanonen med en granat, fylld 
med 14 'il) sprängladdning, som träffade taflan 17 tum 
fr&n marken och kreverade. Ett stycke af 14 tums plåten 
brast af, men hade projektilen ej inträngt mor än lO, G tum 
Taflan skakades mer än Y id l :a skottet, och nithufvuclen 
flögo i mängd. 2:ne str.äfbalkar sprungo af. 
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4:c skottet af.sköts mot taflan .;W 2 med granat. Pro
jektilen sprängde et t stycke ur ytterplåten om 15 tums 
höjd och 2 1/ 2 fots längd, men böjde sedan af och kre
verade i marken samt gjorde ett 4 fots djnpt häl. Det 
var omöjligt att säga, hvad skada elen i verkligheten 
skulle hafva tillfogat tornbasen. En sträfb:J.lk var af 
bruten, en annan hade spräckts. H vad man härigenom 
fick konstateradt är, att en 12 tums kanon icke p?t 200 
yards kan fullständigt genomskjuta en med 14 tums plåt 
bepansrad tornvägg. - "Devastatiou" och "Thunderer", 
·hvilka hafva dylik bepansring äro sålunda tills vidare 
bombfria, men 35 tons kanonen, hvarmed dessa moni
torer skola bestyckas, skjuter äfvon genom dylik plitt. 

Bland de många spörjsmål, som i artilleri-vetenska
pen på sednare tider uppkastats är äfven den om (1'ctm
elle?' bakladdningskanoner till slceppsbrttk. Denna fråga 
har i England sUrskildt i år af framstående artillerister 
diskuterats, och torde det vara ej utan intresse, att här 
meddela några af förfäktames af de olika systemen mo
tivor. 

Bakladdnings-systemets försvarare piistå, att det vid 
framladdning är besvärligt att få ammunitionen till myn
ningen; projektilen skall lyftas i en obeq väm ställning, 
och laddningen införes med ett långt och synnerligast i 
tornfartyg obandterligt laddtyg. Kanonbetjeningen har 
föga plats att utföra deras arbete, särdeles i kasematter 
och torn. Bakladdningsystemet har icke dessa brister. 

' man behöfver der endast ett kort, lätt handterligt lad d-
tyg, har god t rum för laddningen och langning af krut 
och projektiler går lättare för sig. Vid mynningsladd
ningen måste man noga aktgifva på rekylen. Är kläm
inrättningen för litet åtdragen, blir rel,ylen för våldsam 
och kan lätt skada lavettaget; är elen detemot för hård t 
ansatt, blir rekylen för liten för att laddningen väl skall 
kunna gå för sig. La\'citen måste då inhalas, hvilket 

~i 
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upptager tid. Vid bakladdningen är det icke s& no<ra o 
med rekylen, och kan kanonen genast efter skottlossnin-
gen sättas till borels för ny laddning, hvarvid porten till 
en viss grad skyddas mot inträngande af gevärskulor. 
En bakladdningskanon kan utan olägenhet gifvas önsk
lig längd, då deremot en mynnings laddnings-kanons längd 
är beroende af rekylen. Med nyare långsamt förbrän
nande krutsortcr, är kanallängdens förökande med t. ex. 
en fots längd af betydlig fördel för initialhastigheten, som 
skulle derigenom ökas med 80 fot. Kanonbetjenin
gen är mora utsatt vid on mynningsladdningskanon un
der donsammas betjenande, der 4 a G man alltid stå 
kring mynningen, utsatta för fiendens gevärskulor och 
skrå samt sannolikt äfven för mitraljöser från märsarna, 
som skulle sända ett regn af kulor mot portarna. Der
emot står vid en bakladdningskanon, betjoningen under 
viskning och laddning i lä om kanon och lavett. Fram
laddningskanon är ut8att för att lida skada af hasticr och o 
ofullkomlig laddning. Rullar fartyget är det ganska be-
svärligt att sätta an en tung projektil och ligger denna 
ej an mot kardusen, skadas kanalen vid projektil-läget. 
För god skjutning är det af stor vigt, att kardus och 
projektil ligger tätt tillsammans, men kan i en fram
laddningskanon skottet för sk ju ta sig, när lavetten till
bordsättes med stöt. I betraktande af ofvannämnde för
delar med afseende på lätthet i laddningen, förseende 
med ammunition och arbetsbesparing, bör bakladdnings
kanonen äfven kunna unelerhålla en kraftigare eld. 

I grofva kanoner är det ofta önskligt att undersöka 
loppets tillstånd. P& f~·amladclningskanonen är det både 
besvärligt och långsamt att taga guttapercha-aftryck af 
kanalloppet, då deremot bakladdningskanonen är · ganska 
lätt att undersöka, samt kan hållas fri från rost, som är 
ganska skadligt. Framladdningskanonens lopp blir vid 
projektil-läget af krutgasens verkan lätt angripet, så att 
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titst>i: ttppsta, hvilkot icke ogor rum mccl I{ruppska bak
laddningskanonens refflor, som genom projektilernas bly
klädsel fullkomligt utesHlnga en dylik krutgasens ut
strömning. Dessa aro bakladdningssystemets fördelar. 

Å andra sidan invåncla framladdningssystemets för
svarare, att kanonen är till för projektilens skull, ty tiet 
lir den, som genoh1bryter motståndarens l)ansar, och att 
denna dess verkan är beroende af vigt, forin, diameter 
och materiel, hvaraf den är tillverkad. Tager man 
Kruppska kanon, med hvilken och med den engelska 
framladdningskanonen denna jcmförelse blifvit gjord, 
finner man, att projektilvigten utgöres af en del bly, i 
en del projektiler ända till 1

/ 5-del, i andra 1f15·del af 
hela vigten. När on sådan projektil träffar målet, g&t 
en stor del kraft bort i att förändra projektilens fonn 
och afslita blykläclseln, som icke gör någon slags skada 
mot pansar. 

De säga vidare, att man till framladdningskanonen 
kan begagna snart sagd.t hvacl slags ktut so.m helst, hvil
ket icke är fallet med baldadclningssystemet, soin for• 
drar ett långsamt förbrännande krut. Framladdningska
nonen är sjelfva enkelheten, då deremot bakladdningssy· 
stomot är mor eller mindre sammansatt i sin konstruk· 
tion. En oläbo·enhet är äfven att röken tränO'er inorr,bords o ' 
när bakstycket öppnas efter skottet. Att betjoningen är 
mora exponerad vid framladclningskanonen, torde kunna 
häfvas genom att man ställer så till, att kanonens rekyl 
sättes i förening med portarrres stängande. Hvad ha· 
stighet i eldgifningssättet beträffar, har man uppnått så 
goda resultat med framladdni.ngskanonen, att intet i den 
vägen torde vara öfrigt att önska, hvarpå såsom exem· 
pel må anföras, att på fregatten "Hercules", som är be· 
styckad med 18 tons kanoner, 400 'ilJ:s projektil, man 
sköt på tafla 8 skott på 8 minuter 11 sekunder; men 
detta är i kasematt ej i torn, der så hastig skjutning 
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näppeligen lär kunna åstadkommas. Frågan om fram
eller bakladdning för grofva kanoner är emellertid under 
diskussion i England, och lär nog komma att undergå 
noggrann pröfning i ett land, der inga kostnader sparas, 
inga fl>rsök underlåtas för att sätta artilleriet i det basta 
och kraftigaste skick. 

Man har dock allt skäl att der vara belåten med sina 
grofva mynningsladdnings kanoner, hvilka uppfylla de vig_ 
tigasto fordringar för en god kanon, nemligen styrka och 
uthållighet, så att man med stora krutladdningar kan få 
stor initialhastighet. Hufvudvilkorct är naturligtvis styr
lca, men måste ett hål genom kanonens bottenförstärk
ning, alltid göra den svagare än om botten göres hel. 
Ännu har ingen bakladdningsinrättning visat sig fullkom
ligt saker. Så erkänd t god Krupps ar, lär dock nyligen 
en 11 tums kanon sprungit i Oronstadt, och dylika 
dB. och då inträffade fall framkalla alltid ett visst 
misstroende. Någon dylik abrupt sprängning har ej på 
s·ednaste ar inträffat med w oolwich kanoner, h vilka ge
nom sin sakerhetskanal i kammarstycket i tid tillkänna
gifva, om stalcylindern är spräckt. 

Det ar England och Preusson, som fortfarande för
se Europas mariner med kanoner. sa ga Armstrongs 
kanoner till Italien, Turkiet, Spanien, Holland, Danmark 
och N orige. Krupps ofantliga etablissemcnt i Essen 
förser Preussen, Österrike samt Ryssland. Ehuru dyra 
dessa kanoner äro, de mindre 50 °/0 och de större 100 Dfo 
dyrare än Armstrougs, har man dock i Essen tillverkat 
omkring 9,000 kanoner. En stor del deraf ar fältartil
leri, men har man af gröfre kalibrar tillverkat 600 st. af 
6 till 8 tums kaliber, 700 af 8 till a tums, 400 af 9 till 
till 10 tums, 50 st. 10 tums, 150 st. 11 tums, 6 st. 12 
tums och 2 om 14 tums kaliber, med hvilka sednare 
skjutits 18 skott med 168 'il:s laddning och 1200 $ :s 
projektil. 
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t Anterika är man betänkt på att anskaffa stillkano
ner från Whitworth, hvilka enligt uppgift äro 20 °/0 ef
fektivare än Armstrongskanonor. Genom hydraulisk press 
med ofantligt ända till 2,GOO tons tryck arbetar vVhit
worth sitt kanonjern till ett särdeles segt och starkt st&l, 
S'Om motstår ett tryck af 84,000 'lE på O. 

Priserna mollan ofvannämnde 3:no slags kanonor 
ställa sig som följer i L. sterling: 

7 tums. 8 tums. 9 tums 11 tums. 
Whitworth 950 L. 1400 L. 1800 L. 3200 L. 
Armstrong 875 L. 1125 L. 1 800 L. 3000 L . ( 12 tums.) 
Krupp 1242L. 1950L. 3200L. 6750L. 

Det är salunda endast vårt land, som med Frank
rike antagit bandade gjutjornskanoner för sin marin. I 
viss mån är det fördelaktigt, att man kan ha sin kanon
tillverkning inom landet, men endast under förutsättning, 
att hvad som göres är godt och kan täfl.a med utländ
ningens. Först då kan förtroende till det vapen förvän
tas, hvarmed man skall uppträda till lanclets försvar, och 
just denna tillit till egen kraft är halfva segern. I vårt 
grannland Danmark, som nu har engelska 18 tons ka
noner för sina nyaste pansarfartyg, vet· man sig kunna 
genomskjuta hvilket pansurfartyg, som hittills är bygdt, 
på 2000 alnars afstånd. Deremot kunna vara 8,os dec.
tums kanoner icke genomskjuta mer än 8 tums solid plåt 
med backning, och fartyg af Hercules' klass samt de ny
are tornskeppen äro derför {dm vår sida osårbara. 

Man skjuter nu genom 10 tums solid plåt och med 
Krupps och Armstrongs gröfsta kanoner äfven 12 tums 
solid plat. Dylik bepansring fordrar sådana dimensioner 
ll. fartyg, att den snart nog förbjuder sig sjelf, särdeles i 
ekonomiskt afseende. Kanonen blir derföre hufvudsaken 
och kommer att ge utslaget. Man ma väl komma ihåg, 
att grofva kanoner utjemnat skillnaden mellan pansar
siclan och det abepansrade fartyget, och att den på den 
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lilla kanonbäten uppställda 10 tums kahi:mcn har 1 stri" 
den samma chance, som den på pansarfregatten att skjuta 
sin fiende i sank. - Heldre derföre intet pansar, än ett 
otillfredsställande s&dant. De kraftigaste kanonel', i bil
liga lavetter, d. ä. små, abcpansrade kanonb&tar, tror jag 
derföre för oss nu vara det ändamålsenligaste vapen. En~ 
dast p& så sätt kunna vi fli ett tillräckligt antal; end~st 
så kunna vi ha hopp att med framgång möta. mäld1ga 
fiender. - Att de kanoner, som i händelse af krig mot 
oss komma att användas blifva af kraftigaste slag ar lätt 
att förutse, och då jag anser, att det är af en tvingande 
nödvändighet, att vi ej beg~.gna ett artilleri, som är fien
dens underlägset, har jag ej vid detta tillfälle kunnat 
undertrycka de betankligheter, jag vågar hysa för egen
skaperna hos de kanoner, hvilka i dessa dagar kommit 
kongL flottan till deL 

Prisfråga 
framställd af Kongl. Örlogsmanna Sällskapet 1871. 

"Hva.d vigt och betydelse ha.r Sjövapnet för vårt 
lands försvar 1" 

TäB.inO'sskrifter för besvarande af ofvan upptagna 
prisfråga böra inlemnas till Örlogsmanna-Sällskapets 
sekreterare i Oarlskrona sednast den 15 Septomber 1872, 
försedda med förseglad namnsedel, hvilken upptager för
fattarens namn eller ett valspråk. 

Anses ingifven täflingsskrift böra pris belönas, till
delas författaren ett af Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet 
bestämdt pris af 20 Oaroliner. Skulle inlemnad skrift 
förtjena större utmärkelse, tilldelar Sällskapet författaren 
:sin medalj i guld. 

P' 

[l 

.r 

281 

Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, General· 
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars

departementet. 

(Kongl. Bref). 

Den 2 J u ni. Löjtnanten vid skärgårds-artilleriet E . 
Barnekmv och underlöjtnanten vid flottan O. Arehn få 
beräkna rese- och traktaments-ersättning enligt gällande 
resereglemente under de resor till bruk, hvilka det ålig
ger dem, i egenskap af elever vid teknologiska institutet, 
att fullgöra. 

S. d. Löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren 
C. A. Björkman tilldelas en gratifikation af 250 riks
daler riksmyut. 

Den 9. Föreskrifter,"utfärdade angående förändring 
i sättet för utgörande af vissa handräckningsarbeten vid 
sjövapnets stationer, som nu utgöres af båtsmän, att taga 
sin början den l November 1871. 

S. d. Stat fastställd för läkarekåren vid skärgårds 
artilleriets station i Stockholm. 

S. d. Föreskrifter utfärdade angående reglering af 
utgifterna under riksstatens 5:e hufvudtitel för år 1872. 

Den 20. Läraren vid am:ts-barnhusskolan i Carls
krona P. W ollin beviljas ett års tjenstledighet från den 
l nästinstundande September. 

S. d. - Bataljonspredikanten vid am:ts-församlingen i 
Carlskrona O. Th. Sjöström beviljas tio månaders tjenst
ledighet från den l nästinstundande September för af
läggande af pastoralexamen. 

S. d. Föreskrifter utfärdade angående förändradt 
användande af för arresteradt manskap vid sjövapnet in-
nehållna förmåner. 19 
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S. d. Entledigade t. f. lotsfördelningschefen i Noi'i'
köping C. Granberg tilldelas en gratifikation af 1,000 
rdr rmt för ett år från den l nästinstundande Juli. 

Den 26. S1jövapnot tillhörande bevärade roddka
nonslupar och jollar utrangeras siisom krigsfartyg. 

Den 27. Marindirektören H. Foruell beviljas tv8. 
(2) månaders tjenstledighet friin den 17 nästinstundande 
Juli. 

S. d. Delegarnes i am:ts-krigsmanskassans beslut, 
.aU unuer lO års tid räknad t från den l Juli 1871 till 
gratialfondens förstärkande erlägga ytterligare en procont 
extra gratialsafgift, nådigst faststäldt. 

Den 27. Augfartygel "von Sydow" fiir användas 
till tillfällig viirdaustalt för utrikes ifrån sjöledes ankom
mande kolerasjuka. 

Den 4 Juli. :B'örvaltningen af sjöärendena anbefal
les gå i författning om anskaffande af fyra stycken 8,08 

tums reffiade bakladdningskanoner jomte projektiler till 
nämnda kanoner. 

S. d. Å korvetten "J osophine" kommenderade lä· 
karo medicine kandidaterna G. Tillman och N. Lund-

' berg tillåtas beräkna aflöningsförmåner enligt sjöaflönings-
reglementet af don 19 Maj innevarande B.r. 

Den 11. Lotsverkets ångfartyg ':Frej" må för en 
veckas tid lemna biträde lit bestyrelsen för regattan vid 
Göteborg. 

Den 18. sekreteraren och t. f. advokatfiskalen hos 
förvaltningen af sjöärendena Holm förordnas bestrida 
civilledamotsbefattningen hos nämnda embetsverk för en 
tid af 3 månader; och kanslisten vid varfschefsexpedi
tionen i Carlskrona Rääf sekroteraretjensten vid nämnde 
expedition. 

S. d. Kaptenen J. Mankoll entledigas från lärare-
Lefattningen i fältbefästnings- och fästnings-lära vid sjö
krigsskolan. 
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ben 2 Augusti. Att föreskt·~ften i kongl. brefvet af 
den 21 Februari 1865 angående förhöjd aflönings beräk
nande under sjömätningsexpeditioner icke skall vidare 
tillämpas. 

Den 22. Förnyadt reglemente föi· skeppsgosseskolan 
i Carlskrona utfärdas. 

Den 15 September. Angående beloppet å stations• 
befälhafvares arvode vid kommenderingar. 

(Generalorder.) 

Den 4 !riaj. Ynglingen Fölsch beviljas tillstånd ll.t· 
följa korvetten "Gefle" från Medelhafvet hem till Sverige. 

Den 6. Under den 25 April utnämnd: Vid kongl. 
marinregementet till andre löjtnant underlöjtnanten W. J. 
E. von Heidenstam ; 

U n der den 5 Maj afsked beviljad t: vid flottan kap
tenen m. m. grefve O. C. Cronstedt med tillstånd att 
såsom lönlös kapten, med bibehållande af tur och befor
dringsrätt, i flottan qvarstå. 

Den 9. Kaptenen vid marin-regementet m. m. A. 
Lundgårdh beviljas 2 månaders inrikes tjenstledighet från 
den 26 dennes. 

Den 12. I afseende å den efter Högsalig H. M. 
Drottning Lovisa anlagda sorg, har Kongl. Maj:t i nåder 
befallt: 

att sorgen aflägges å paraddagar, 
att floret å sidegeväret aflägges från och med den 

22 instundande .T u ni, 
att floret om armen bäres lindadt utan hängande 

ändar från och med sistnämda dag, samt 
att all sorg aflägges från och med den 29 nästkom

mande September. 
Den 13. Vid marin-regementet anstäld nummerkarl, 

hvars kapitulationstid ännu icke tilländalupit, må kunna 
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på bogäran erhålla afskod, utan skyldighet att anskaffa 

annan karl i sitt ställe. 
S. d. Kanonbåten "Hogland" må användas att 

transportera effekter till M.otala och att öfverföra projek

tiler från Ankarsrum. 
S. d. Dc af en komite i Carlskrona utarbetade för

slag till : 
Tillägg till Artilleri-Exercis-Reglemente för Kongl. 

Maj:ts seglande och ångfartyg, samt 

Revolver-Reglomente öfverlemnade till stationsbofäl

hafvaron för skärgårds-artilleriet, som eger att låta de

samma undergå granskning af sakkunnig person, samt 

sodan inkomma med sS.väl dennes som eget yttrande om 

nämnde reglamentsförslags tillämplighet pR skärgårds

artilleriet. 
Den 15. Vid årets vapenöfningar med Blekinge 

läns beväringsmanskap skall målskjutningsöfningar verk

ställas af l:sta klassens beväring medelst 3:e skott på 

400 fots afstånd och af 2:a klassen medelst en serie af 

6 skott på 800 fots afstånd, hvarjemte 10 lösa skott pr 

man må användas till exercis. 
Den 16. Kaptenlöjtnanten m. m. T. A. Lagerheim 

beviljas 4 månaders tjenstledighet från don 7 Juni. 

Kaptonen vid marin-regementet m. m. P. B. af Klin

teborg beviljas tjenstledighet från don 2 Juni till och 

med den 30 September. 
S. d. Y n glingen W. Linder beviljas tillstånd att 

såsom extra kadett på egen kost åtfölja korvetten "Norr_ 

köping". 
S. d. Korvetton "Balder" skall afmönstras mod bi

behållande af uppbörderna ombord. 
S. d. Kanonbåtarna "Alfhilcl" och "Svensksund" 

skola efter slutad expedition på återvägen från Gotland 

till Stockholm från \Värkebäcks lastageplats afhemta 8,os 

tums projektiler, afsedela för skärgårds-artilleriets behof. 

r 
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Den 19. Underlöjtnanten vid skärgårds-artilleriet 

N. Sundström beviljas 3 månaders inrikes tjenstledighet 

från den l Juni. 
S. d. Kommendör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts flot

tas nya reservstat m. m. P. A. Lagerstråle beviljas in

rikes tjenstledighot från den 4 Juni till den 25 Juli. 

Den 22. För vården af sjövapnets roffiado bakladd

ningskanoner af 1869 års modell äro följande före3kr ifter 

utfärdade: 
Till 5,63 tums kanoner skall begagnas: f'ör massiva 

spetsprojektiler en laddning af högst lG 'il nu brukligt 

svenskt kanonkrut ; f'ör ihåligct spetsprojektiler 12 'il 

samma krut; för exercis under fredstid få endast ihåliga 

projektiler begagnas. 
Till 8,os tums kanonen skall begagnas: för massiva 

spetsprojektiler (vid undantagsfall) en laddning af högst 

46 'il nu brukligt svenskt kanonkrut, börande dock den 

vanliga krigsladdningen vara 36 'fl samma krut; för ihå

liga spetsprojektiler 30 'El samma krut; för exercis under 

fredstid får ej begagnas större krutladdning än 30 'El 

samma krut. 
Lösa skott må ej skjutas. 
Då 250 skott skjutits med någon kanon , skall an

mälan derom göras hos kongl. förvaltningen af sjö

ärendena. 
S. d. Bofälhafvaren för flottans station i Carlskrona 

skall, efter chefens för marin-regementet hörande, inkom

ma med yttrande, i hvad utsträckning permittering af 

regementets manskap i S.r kan ega rum utan hinder för 

garnisonstjenstons skötande, äfvensom mod förslag, huru 

denna tjonst je m te nödig militärbevakning af kong!. varf

vet - don senare under antagande att on egen poliskår 

för varfvots tj onst kommer att upprättas - Limpligen 

mfL kunna ordnas, dft marin-regementets nummerstyrka 

ej längre blir dertill tillräcklig. 
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Den 24. Skeppsgosso, som genomgått skeppsgosse

skolans högsta klass, må kunna af stationsbefälhafvaren 

beviljas inträde i flottans förberedande underbefälsskola. 

S. d. Stationsbofälhafvaren i Carlskrona, konter. 

amiralen m. m. C. A. Sundin skall infinna sig i Stock

holm don 10 Juni för förberedande öfverläggningar an

gående formen för vissa ärendens behandling, i händelse 

förändrad instruktion för kong!. förvaltningen af sjöäron

dena, skulle blifva anbefalld. 

Don 25. Under den 19 lVIaj utnämnd: vid kongl. 

shrg:lrds-artilleriet till löjtnant i kåren, underlöjtnanten 

H. Y. L. Ekwmzel. 

Don 31. Den i instruktion af den 24 Oktober 1870 

ehofon å korvetton "Gefle" till förbrukning medgifna 

qvantitct af 8000 kubikfot stonkol må ökas med 1000 

kubikfot. 

Don 2 Juni. De under kommendör-kaptenen. af l:a 

kl. m. m. A. J. Rosengrens befäl stäida skeppsgosse· 

briggame skola ut~träcka sin segling utom Carlskrona 

område under en tid af högst 7 veckor. 

Den 3. Kommendör-kaptenen å Kongl. 1\faj:ts flot

tas nya reservstat m. m. K. L. Natt och Dag beviljas 

inrikos tjenstledigbot frän den 19 dennos till Augusti 

månads slut. 
Den G, Instruktion 1,1tfärdad för chefen å sl,ärgårds· 

eskadern, öfverstelöjtnanten m. m. B. O. Stackelberg. 

S. d. Sodan marinregementets exorcisöfningar för 

året blifvit afslutade, må permittering af manskap oga 

rum, dock ej till större antal, än att den dagliga garni

sonstjonsten å stationen och sjöfästningarna kunna be
stridas. 

S. d. Kaptenlöjtnanten å Kor,gl. 1\bj:ts flottas nya 

reservstat B. V. R. Ringheim beviljas 3 månaders in

rikes tjenstledighet. 
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Den 7. Årets skärgårdseskader, som anses lika med 

en "mindre eskader", skall inmönstra den 26 dennes .. 

Den 8. Från stationsbefälhafvarne infordras, i och 

för organisationen af de båtsmän, som komma att fort

farande tillhöra sJöförsvaret, detaljerad' uppgift å båts

männens ålder1 tjenstetid vid kompaniema, sjötjonst m. m. 

att inkomma före den l Augusti. 

Den lO. Under den 9 dennos kommendören å 

Kongl. 1\'Iaj:ts flottas nya reservstat m. m. A. Adler

sparre pitbegäran entledigad från chefsombetet i kong l. 

förvaltningen af sjöärendena och öfversten vid skärgårds

artilleriet m .. m. A. R. von Feilitzen förordnad att tills 

vidare bestrida nämnda chefsembete. 

S. d. Under den 9 dennes konteramiralen å Kongi. 

Ma}ts flottas nya reservstat m. m. E. A. Printzensköld 

på begäran erhållit afsked nr krigstjonsten, hvarvid 

Kongl. 1\'l:aj:t täckts betyga sitt nådiga välbehag öfver 

hans långvariga och förtjenstfulla, genom insigt, nit och 

trohet städse utmärkta, verksamhet i rikets värf .. 

Den 14. Underlöjtnanten vid marinregementet A. 

Luthander skall deltaga i årets kurs vid skjutskolan å 

Drottningholm. 
Den 15. Skärgårdseskadern skall ställas under H. 

K. H. hertigens af Östergötland order, för att i slutet af 

denna månad deltaga i on tillämnad fältmanöver i trak

ten mellan Trosa och Södertelje. 
Den 17. Kanonbåtarna "Alfhild" och "Svensksund" 

skola afmönstras med bibehållande af uppbörderna ombonl. 

S. d. Kaptenen vid flottan E. A. Embring beviljas 

inrikes tjenstledighet från den 3 Juli till den 24 Augusti 

detta år. 
S. d. De flaggstyrmannen vid flottan C. Lindqvist, 

flaggkonstapeln vid flottan C. Carlstedt, flaggskepparen 

vid flottan C. J . Högstedt, fanjunkaren vid marinrege-
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mentet A. F. G. Fiedle1\ flaggjunkaren vid skärgårds
artilleriet J. R. Trendder och styckjunkaren vid samma 
kår P. E. Lindström förärade svärdstecken öfverlemnado 
att vederbörande tillställas. 

Den 22. IJöjtnanten vid marinregementet A. Danck
vardt beviljas 3 månaders inrikes tjenstledighet från dön 

9 Juli detta år. 
S. d. I och för en fältmanöver, som kommer att 

förotaous i trakten af Södertelje, skall on minafdelning 
b .. 

ställr.s under H. K. H. hertigens af Ostorgötlands 

befäl. 
Den 2G. Underlöjtnanten vid flottan H. T. Wer

ling utnllmnd till lotslöjtnant och chef för Kalmar för

delning. 
S. d. T. f. lotsfördelningschefen i Norrköping C. 

Granberg entledigad från innehafvande befattning, och 
kaptenlöjtnanten å Kongl. lVIaj:ts flottas nya reservstat 
A. J. Blom förordnad densamma tills vidare förestå. 

Den 27. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. vid flottan 
,J. U. G. Amcen tillåtes bära officers-dekorationen af 

grekiska Frälsarens orden. . 
S. d. Löjtnanten vid marinregementet J. \V. Kmd

gren och underli.ijtnanten vid samma regemente \~. 
Ågrccn beviljas inrikes tjenstledighet, den för~e 4 _m_a
nader fr fin den. 16 Juli, don senare från den lo Juh tlll 

årets slut. 
Den 28. Augfartyget "Sköldrnön" skall under före

ståondo fLiltm::mövcr ställas till H. K. H. hertigens af 

Östergötlands förfogande. . . . 
S. d. Underlöjtnanterna vid södra skånska mfanten

rcgemcntot E. H. l\'Iellin och A. Böklin samt vid Got
lands nationalbevLiring G. G. Si.lfversparre och J. H. E. 
von Vicken tillåtas genomgii graderna vid marinrcge

mentct. 
Den l J ull . Program för unJc:rvisningen i naVlga-

2RD 

tionsvctcnskapcn vid styrmansskolan i Carlskrona fast

ställdt. 
Don 10. :Mariningeniören G. \V. Svenson skall af

resa till England för att inhcmta kännedom om gjorda 
förbättringar i krigsfartygs konstruktion m. m. 

S. d. Don skärgårds-artilleriet tillhörande segelbå
ten ".;W. 3" får disponeras n f majoren m. m. T. Ulner 
för doltagande i föreståonde kappsegling vid Göteborg. 

Den 31. Tvenne skärgårdsoskadern tillhörande ång
fartyg skola beordras biträda vid nedläggandet af en te
lcgrafkabel emellan Gotland och Öland. 

Don 22. Statsrådet m. m. Abelin förestår sjöför
svars-departementet uneler statsrädct m. m. frih. Leijon
hufvuds tjenstlcdighet. 

Don 26, Kommendör-kaptenen vid flottan m. m. 
Fischerström beviljas en månads inrikes tjenstledighct 
från d0n 16 nästinstundande Augusti. 

Den 28. Löjtnanten vid flottan Ingclman, undor
löjtnanten vid flottan Hjulhammar och underlöjtnanten 
vid marin-regementet Kock skola fortsätta kurs vid gym
nastiska central-institutet samt underlöjtnanten vid skär
gårusartilleriet \V ennorström påbörja ny kurs vid nämn
da institut. 

Don 29. Generalmajoron m. m. J. Lagercrantz be" 
viljas en månads inrikes tjen.<>tlodighot från den 3 näst
instundande Augusti. 

Den 31. Kaptenlöjtnanten i norska marinen Koren 
tillåtes doltaga i nu pågående öfningar med skärgårds· 
artilleriets minex.ercisafdelning. 

Don 4 Augusti. K a non båten "Sigrid" skall afmön· 
stras med bibehiillande af upphörderna ombord. 

Don 7. Löjtnanten vid flottan Lcnnman Leviljus 
inrikos tj eustledighct från afrnönstringsdagen fdu kur
vetten "af Chapman'( till tlcu l .Januari 1872. 
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Don 8. :Mariningcuiöron Frykholm skall under högst 
fLtta dagar tjcustgöra vid skärgårdsartilleriets minexercis
afdelning. 

Don 0. Kaptenen viu flottan Embring beviljas sex 
månaders in- och utrikes tjenstledighet från den l dennes. 

Den 11. Statsrådc:t m. m. frih. I.1eijonhufvud åter
tager sjöförsvarsdepartomentet. 

Don 14. Underlöjtnanten vid Kalmar regemente 
C. A. W. Liljanstolpe tilHLtos genomgå graderna vid 
marinrogementot. 

S. d. Underlöjtnanten vid skärgårds-artilleriet Sunel
lOtrom beviljas 8 månadors utrikes tjenstledighet från den 
l September. 

Den lG. Tiden för löjtnanten vid skärgårds-artille

riet Ekermanus vistande utomlands, för inhemtande af 
kännedom om minväsendet, förlänges med en månad. 

S. d. Underlöjtuantcn vid skärgårds-artilleriet Smith 
tillåtes att för vinnande af inträde vid kongl. krigshög
skolan begagna undervisningen vid kongi. Svea artilleri
regementes informationsverk. 

Don lG. Marin-öfvcrdirektör cl'Ailly skall besöka 
marin-etablissomentet i Hm·tcn. 

Den 17. Förberedande arbeten skola företagas å 
monitorn "Tirfing~' i och för tillämnad förändrad be

styckning. 
Don 10. Fönaituingen af sjöärendena skall inkom 

ma med förslag till passande drägt för flottans maski

nister. 
Den 22. Under don 18 dennes löjtnanten viu flot

tan Ericson utnämnd till kapten och underlöjtnanten 
Arehn till löjtnant; löjtnanten 'l'örngrcn tillagd löjtnants 
lön i l :a klass, underlöjtnanten Norrbohm underl\jjtnants 
lön i l :a klass samt underlöjtnanterna v. Diederich s och 

Stuart underlöjtnants lön i 2:a klass. 
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Den 24. Kaptenen i Kongl. Maj:ts flottas nya re
servstnt m. m. von Rosen beviljas en månads utrikes 
tjenstledigbet från elen l Oktober. 

Don 30. Korvetten "Balder" skall afrustas. 
Den 4 September. Siwnerten "Puke" skall öfver

lemnas och nedföras · till Carbkrona station; befälhafva
ren för nämnda station ogor att å "Puke" kommendera 
befäl och besättning. 

S. el. Kaptenen vid skärgårds-artilleriet och ridd. 
Engström skall tills vidare ddtaga i fälttjenl'Wfningarna 
i Skånc. 

Den 6. Korvetten "af Chapman" och briggen "Nor
denskjöld" skola, efter återkomston till Carlskrona, upp
visas och afmönstras. 

Den 8. Utexaminerade kadetten E. F. F. Hoppo 
må genomgå graderna vid marin-regementet. 

S. d. Korvetten "Gofle" skall , efter återkomsten 
till Carlskrona, uppvisas och afmönstrfls. 

Den 11. Kaptenlöjtnanten K. Posse beviljas inri
kes tjenstledighet till don 28 Februari 1872. 

S. d. Skärgårdsoskadern skall afmönstras don 28 
dennes, och eskadercht'fens befälstecken nedhalas don 26 

denna månad. 

Den 12 Kanonbåten "Sigrid" skall inmönstras och 
åter förona sig med skärgårdseskadcrn. 

Den 13. Den arktiska expeditionen skall efter an
komsten till Carlskrona fortslltta resan till Stockholm. 

S. d. Kaptenen vid flottan O. W. Nordcnskjöld 
beviljas G mlinaders in- och utrikes tjenstledighet från 
don l December innevarande lir. 

S. d. Underlöjtnanten vid skärglirds-artillcriet J. 
!Jidman beviljas G månaders utrikes tjenstlcdighot från 
den l Oktober. 

Den 14. Kaptl'nen vid flottan K. Peyron licviljas 
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förlängd utrikes t_jenstlcdighet till den l nästkommande 
Juni. 

Don 16. lVIcd upphäfvande af ganoralordern af den 
29 November 1866 angående stations-befölhafvare-embc
tets bestrifbnde under stations-befälhafvares frånvaro m. m
skall § 18 mom. l af reglemente för styrelsen och eko
nomien vid stationerna af Kongl. l\1aj:ts flotta erhålla 
följande ändrade lydelse: 

"Skulle stations-befälhufvaren af hvilken orsak som 
helst, hlifva hiudrad att sitt embeto utöfva, emotta
ges befälet, intill dess Kongl- Maj:t i nåder dermn för
ordnat, öfver Carlskrona station af den äldste i tjenst på 
station en varande officer af kong l. flottan, och öfver 
Stockholms station af den äldste på stationen tjenstgö
rande officer af kongl. skärgårds-artilleriet. 

I dessa fall undertecknas utgående expeditioner mod 
öfverskrift 

"Under stationsbefälhafvarens frånvaro, (sjukdom 
etc. etc.)" 

S. d. Löjtnanten vid flottan C. Hjelm beviljas 4 
månaders utrikes tjenstledighet från och med den l J a
nuari 1872. 

Den 13. Uppvisning af skärgårdsartilleriets öfnings
eskader kommer att ega rum den 21 dennes, hvarvid 
ett fingerad t anfall mot inloppet till W ax hol m skall 
ske. 

Öfvorbefalet öfver hela öfningen skall öfvertagas af 
generalmajoren och kommendören J. R. Lagercrantz:. 

Den Hl. Den styrka, som under skärgB.rds-cskaderns 
nu förestående uppvisning kommer att stlillas under ge
neralmajoren och kommendören J. R. Lagercrantz:' befäl 
skall anses som en större eskader. 

S. d. Under sk~Ll'gånls-eskadom s uppvisning den 21 
dennes wå, med afvikelso fri'tn gem•rnl-ordern af den 22 
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Maj 1871, skjutas högst 20 lösa skott med pansarbitton 
"Sköld's" reffiade kanon. 

S. d. Sedan kommendör-kaptenen af 2:n kl. och 
ridd. J. H. Ankarerona efter slutadt sjötåg återtagit sin 
befattning såsom militärledarnot af kongl. förvaltningen 
af s_jöärendona, skall kommondör-kaptenen af 2:a kl. och 
ridd. F. 'l,horssell från och med den l nästkommande 
Oktober och intill detta års utgång äfvenledes tjenstgöra 
såsom militärledamot i kongl. förvaltningen af sjöärendena. 

Den 22. Chefen för norra lotsdistriktet f. d, kom
mendör-kaptonen C. E. Engelhardt, chefen för sjölmrte
kontoret kommendör-kaptenen å Kongl. lVIaj:ts flottas 
nya reservstat J. E. \Varberg och kommondör-kaptenen 
af 2:a kl. vid kongl. flottan A. F. Rahnm tillåtas att 
emottaga och bära do dem af H. lVI. kejsaren af Ryss· 
land förärade dekorationer af S:t Stanislaiorden. 

S. d. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. vid flottan 
och ridd. A. F. Rahrnn skall, efter kommendör-kaptenen 
af l:a kl. och ridd. A. J. Rosengren, från och med den 
l instundande Oktober och tills vidare vara chef för 2:a 
skeppsgossekompaniet, med åtnjutande af det derföre på 
stat bestådda arvode och öfriga förmåner. 

Don 25. :Monitorn "Loke" skall, sedan den blifvit 
levererad till flottan, rustas för att utgå på cirka 4 vec· 
kors expedition. Besättningslistan för "Loke" upptager: 

Chef: kommendör-kaptenen och riddaren L. G. S. 
Pantzcrhjelm; 

Sekond: kaptenen och riddaren F. "\V. Bennet; 
Kommenderade officerare 3, läkare 1, underbefäl och 

öfrig besättning 7 4; summa 80. 

Befälhafvaren för flottans station i Carlskrona eger 
att beordra korvetton "Thor" att afgå till Norrköping 
med "Loke's" besättning. 

S. d. Kaptenen vid skärgårds-artilleriet C. G. Oxen-
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frrin den 28 dennes. 

Den 27. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. och ridd. 
O. Lagerberg beordras att vara bcfälhafvare vid artilleri· 
exercis-skolan vid flottans station i Carlskrona. 

S. d. Löjtnanten vid flottan G. M. Stael von HCil
stein beviljas 6 månaders in- och uttikee tjenstledighet 
från och med den l instundande Oktobet. 

S. d. En af dc skärgårds-artilleriet station i Stock
holm tillhörande kanonångslupar mtl, mot ersättning, 
~tällas till lotsverkets förfogande för att utföra lodnings
undersökningar i Bottniska viken. 

Den 28. Kaptenen i Kong-l. J\tlaj:ts flottas nya re
servstat och ridd. C. G. von Rosen beviljas ytterligare 
förlängning till och med den 15 nästkommande Novem
ber å den honom fötnt beviljade . förlängning fL innehaf
vande tjenstledighet att vistas utrikes. 

Den 30. Majoren vid skärgårds-artilleriet och tidd. 
C. W. Hjelmstiorna beviljas in- och utrikes tjonstledig
het från och med den 2 nästkommando Oktober till och 
mod den 31 samma månad. 

S. d. Korvetten "Thor" skall på ittervägen från 
Norrköping medföra till Carlskrona: 

2 st. 8,o~ doc.-tnms refflade bakladdningskanoner, samt 
2 st. 9 dec.-tums slätlopps framladdningskanoner. 

Den 2 Oktober. Kaptenen vid flottan och ridd. A. 
C. Schönmeyr beviljas in- och utrikes tjenstledighet 
från och med den 3 nästkommando November till den 
1 Juli 1872. 

S. d. Löjtnanten vid kong l. flottan H. G. ·w estman 
skall från och med den l nästl~ommande November och 
under den kaptenen A . C. Schönmeyr beviljade tjenst
ledigheten tjenstgöra som adjutant i sjöförsvars-departe
mentets kommando-expedition. 

. .. 
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S. d. l sttmmnnhang med kol\gl. href\·ot af d.cn 18 
~iisLlidnc August i angilende tillsättande af en kom i te till 
behandling af frågan om bmpligaste organisationen af 
sjöförsvarets militärpersonal m. m. har Kongl. Maj:t till 
ordförande uti ni:imnda komite utni:imt ·och fötotdnat: 
Konter-amiralen m. m. O. A. Sundin, 

samt till ledamöter i densamma : 
Öf\·crstelöjtnanten 111. m. B. O. Stackelberg; 
Kommendör-k-aptenen af 2:a kl. m. m. E. Odelstjernn, 
Majoren m. m. Ph. Virgin och 
Kommendör-kaptenen af 2:a kL m. m. J. U. G. Am0en; 
hvarjemte kaptenen m. m. F. vV. YOU Otter beordras att 
tjenstgöra såsom korniteons sekreterare. 

Den 10. Kaptenlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas 
nya reservstat A . E. vVallenstrand beviljas ytterligare 
tjcnstledighet till den l Juni 1872 för att förestl't Malmö 
navigationsskola. 

S. el. Kanonångslupen "Carlsuncl" skall afrnstas. 
Don 11. Seclan numera marinregementets nummer• 

styrka nedgått si\ 1 att bevakanclet af flottans otablissement 
i Carlskrona icke längre kan utgöras af nämnda regc· 
mente, må äfven tnman kongl. flottan tillhörande trupp 
tills vidare användas till bestridande af ifrågavarande 
vakttjenstgöring; dock så att de uppfordrade Låtsmans
kompanierna härtill anlitas framför matroskompanierna. 

Den 14. Så snart skonerten "Puke" blifvit veder· 
Lörligen rustad, skall den inmönstras · af befälhafvaren 
för ski:irgurds-artilleriets station i Stockholm eller den 
han dertill förordnar och derefter oförtöfvadt afgå till 
Carlskrona. 

Den 17. Underlöjtnanten vid flottan E. E. Kilman 
beviljas G månaders in- och utrikes tjenstledig-het. 

Den 18. Kanonångbåten "Ingegerd" och briggen 
"Gladan" skola efter återkomsten till Carlskrona af
mönstras. 
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bon 20. Tillåtelse för mod. cand. O. Nystrom att 
emottaga och bära den honom förärade italienska orden 

"Corona d'Italia". 
Den 21. Underlöjtnanten vid kongl. marin·regemen

tot U. G. F. Ulner beviljas 3 månaders inrikes tjenst

ledighet. 
Den 27. Monitorn "Loke" skall inträffa i Carls

krona den 15 eller l G nästkommande November och der

städos anställa målskjutningar till utrönande af lavetta

gets kontraktsenliga beskaffenhet. 

S. d. Instruktion för komiteen för organiserandet 

af sjövapnets militärpersonaL 

(Se Post- och Inrikes tidningar för den l Nov. 1871.) 

Don l November. Majoren i flottans mekaniska kår 

och ridd. B. J. Jonzon beviljas sex veckors in- och ut

rikes tjenstledighet från och med den l dennes. 

S. d. Kongl. Maj:t har under denna dag i nåder 

behagat utnämna kaptenen vid kongl. flottan m. m. F. 

W. von Otter till adjutant hos H. K. H. hertigen af 

Östergötland, hvilken utnämning likväl icke må blifva 

något hinder för sagde kapten att fullgöra förekomman

do officerstjenstgöring vid vapnet. 

Den 2. l\fajoron vid väg- och vattenbyggnadskåren 

och ridd. C. A. Adelsköld samt marin-ingeniör J. L. 

Frykholm skola oförtöfvadt afresa till Horten och Kö

penhamn för att taga kännedom om dockbyggnaderna 

derstädos i och för en ifrågasatt dockbyggnad i Stock

hohn. 
Den 3. Tillåtelse för kaptenen vid kong!. flottan 

och ridd. F.. W. von Ottor att emottaga och bära kom

rnendötstecknet af K. D. D. O. och för kapten M. von 

Krusenstjorna att emottaga och bära riddaretecknet af 

s:amma orden. 
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Förändringar inom Sjöförsvarets kårer och stater. 

Utnämningar. 

Den 18 Augusti. Vid kongl. flottan: till kapten, 

löjtnanten A. Ericson; till löjtnant, underlöjtnanten A. 

O. Arehn. 

Den 23 September. Till underlöjtnant, kadettun

derofficern E. G- Schale. 

Don 12 April. Vid Kongl. JJfaj:ts flottas nya 9'CSC9'V

stat: till kaptenlöjtnant, premi6rlöjtnanten G. Frick. 

Den 15 September. Till kaptenlöjtnanter, premier

löjtnantorne H. G. Nordenskjöld och A. E. Wallen

strand. 

Den 15 April. Vi el rnat·in-9·egementet: till löjtnant, 

underlöjnanten E. von Heidenstam. 

Transpo1·terade. 

Den 20 .T u ni. Til lots-fördelningschef i Calmar, un· 

derlöjtnanten vid flottan H. T. "\Verling. 

Den 9 November. Tilllotskapten i Oarlskrona, kap

tenen vid flottan A. Zielfolt. 

Föt·m·clnacle. 

Den 3 Februari. Vicl marin-ingeniöt·-lcåren: till bygg

mästare, kaptenen i väg- och vattenbyggnads kåren, A. B lix. 

Den 23 Februari. Till biträdande ingeniör, kapten

löjtnanten vid f. d. konstruktionskåren C. A. Borneman. 

Vid civilstaten: till sekreterare i varfschefs-expedi

tionen, kanslisten E. Rääf. 

Till regements-skrifvare vid marin-regementet, kam

marskrifvaren C. J. Scherberg. 

Af sked. 
Den 5 Maj. Med tut·- och be{orcl1·ingsrätt, kapte~ 

nen vid flottan grefve O. Cronstedt. 
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Den \) J u ni. UY krigstjensten: konteramiralen m. m. 

E. Printzensköld. 
Den 5 Mars. 

regementet H. Frick. 
Den 23 Februari. 

m. Björlingson. 

Dito kaptenen vid marin-

Dito regementsläkaren m. 

Dödsfall. 

Kaptenlöjtnanten vid nya reservstaten frih. T. Lager

heim den 3 Juli. 
Kaptenlöjtnanten vid d:o d:o B. V. Ring-

heim den 26 Juli. 
Kaptenlöjtnanten vid d:o d:o L . A. Gyniher 

den 21 Oktober. 
Kaptenen vid kongl. flottan E. A. Embring den 22 

Oktober. 
Underlöjtnanten vid skärgårdsartilleriet Y. Ekwurzel. 

Lotsfördelningschefen i Calmar J. Rothman. 

Sekreteraren i varfschefsexpeditionen A. Östergren. 

Öfverfältläkaren m. m. S. :Mörck den 21 November 

Rättelser. 

<!:c h. siJ. IS8 :i:c rad. uppifr. står: :.00,000 liis: 40,000. 

,, ~Il IO:c • nedi fr . 11 på 90 <[v.-tum. " på qY.· tum. 




