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Kongl. Örlogsman nasällskape ts
högtidsdag d. 15 N o v. 1881.
Förhandlingar.
l) Efter verkståld protokollsjustering inför·des nyinvalde

arbetande ledamöter.
.
2) Företogs val af ordförande för nästa presidiiår, hvartill återvaldes hedersledamoten, kommendören grefve
A. R. Cronstedt.
3) Härefter höll sekret eraren, kommendörkapten J. Osterman åminnelsetal öfver de under året aflidne bland
sällskapets ledamöter.
4) Upplästes:
a) af ordningsmannen, berättelse om sällskapets verksamhet under det förflutna året j
b) af r;ekreteraren, första afdelningen af ett från
kapten J. A. Bmckström insändt anförande med
titel "Tankar om sjökrigskonst"j
c) af föredraganden i 2:a vetenskapsklassen, kapten
J. Christerson, berättelse om det märkligaste inom
artilleriets område, som förekommit under året j
d) af föredraganden i 6:e vetenskapsklassen, kapten
L. Palander, ett anförande om verldens handelsångflottor, deras tillväxt m. m.
5) Derefter höll ordföranden, kommendör A. R. Cronstedt ett kort tal vid presidii nedläggande, deri berörande försvarkemiteernas vigtiga uppgift j och sedan detta tal, i enlighet med sällskapets stadgar,
blifvit af sekreteraren besvaradt, upplöstes sammanträdet.
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Aminnelsetal *)

Under Kongl. Örlogsm anvaslil lskapets sistförfl utna
atbetså r hafva tre af dess män slutat sin j ordiska tillvaro.
Den 3 August i detta år afled i Vallsten a arbetande ledamot en, komme ndörkap tenen och ridd. m. m.
Eric Odelstierna.
Eric Odelstie rna födcles nå Finsr)ono·s styckeb ruk
'
b
•
den 14 J uni 1822 och var yngste so nen af dispone nten
v-icl nämnde bruk, bergmä staren Detlof Odelstic rna och
hans maka Fredrik a Broms. Han uppfost rades i hemmet, undervi sad af enskilde informa torer intill 9 å rs
ålder och åtnj öt derefter um1ervisning vid lärover k i
Linköpi ng. Skolrnm met och de stillasit tande göromå len tillfreds stäide dock icke O:s lifiiga, oförväg na sinne
och 1837 om våren tillkänn aga f ban sin önskan a t t utbyta dessa emot sjömanslifvet. F ör att pröfva sonens
lust och anlag, sände fadren honom såsom kajutva ld
å bruket tillhörig a skonert en "Aurora ", so m skulle afsegla till Stettin med kanon er, och blef denna O:s första sjöresa en verklig pröfvot nr och troligen all varsam mare och svårare , än någon af de många, han seda n var med om. Skonert en hade nemlige n att utst å
mångah anda motgån gar och faror ~ch blef på vägen
'<1)

Af s>illslmpet s stJ krc lc rare, ko mln •' nuurk:tp tP II Cil J . O,;termau .

till Stettin öfverseg larl. D ervid räcldarle sig besättni n gen öfve r på l1et öf1,erseglancle fartyge t, utom kaptene n,
en man och lien unge kajntva kten. Med sin så hånlt
reducer ade besätt ning dref nu den rampon erade "Aurora " ned emot tyska vallen, men blef lycklige n bergall och införd till destinat ionso rten; kanon erna lossades och skonert en r eparera des, men i stället att återvända till hemorte n, såso m ämnadt varit, sändes "Aurora" till Frankri ke, Spanien , Portuga l och Sicilien och
hade att uneler uenna resa uth ärda svåra stormar , led
allvarsa m skada i Spansk a sjön samt återkom icke till
Sverige förri.in i Juni 1838. Oaktad t alla dessa motgångar och svårigh eter, b0stod O. profvet och vitsordades af sin barske skeppar e för raskhet , mod och goda
anlag, hvarför e fadren lät honom följa sin böjelse, och
på hösten antogs O. till kadett vid k. krigsak ademien .
Såsom kadett gjo["(le O. under åren 1840, 1841 och
1842 sedvanl iga öfnings resor och utnämn des den 10 J u ni
1843 till sekundl öjtnant vid K. lVI:ts flotta .
Vid utexam ineringe n från krigsak ademien nämndes
O. j emväl till elitkaue tt, en utmärk else, hvarme d kauetter med fram stående kunskap er den tiden hedrade s
och me(l hvilken följde vissa förmåne r.
Efter att samma år hafva passera t gradern a ombord å korvett en "af Chapma n", gjorde O. med få månaders mellant id 2:ne längre sjöexpe ditioner t ill Medelhafvet , den första med korvett en "Najade n'' under 10
månade r och den senare med korvette n "Carlsk rona"
under 11 månade r.
Under sin fortsatt a tjenstgö ring var O. nästan
h varje år sjökomm enderad längre eller kortare del
af so mmaren intill 1858, neml.: 1845 å exerciss keppet
"Fädern eslanue t" , 1847 å skeppsg ossebrig gen "Snappopp", 1848 å fregatten "Eugen ie", 1849 å postång fartyget "Svensk a L ejonet", 1850 å ångkorv etten "Gefle"
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senare å skonert en "A ctiv ", 1851 å korvett en "Lag erbjelke ", 1853 å linieske ppet "Carl XIII", under hvilken expedition han under en månads tid var beordra d
till tjenstgöring å danska linieskeppet "Dannebrogen ",
1855 å fr egatten '' Eugenie ", 1856 å korvett en "Svalan ,
och 1857 å linieske ppet "Stockh olm '' .
År 1851 bd ordrades O. till premier löjtnan t och
från 1853 till 1858 hade han under vintrarn e sin-verk samhet såsom informa tionsoffi cer i artilleriunderofficersskolan vid Carlskr ona station. 1858 befordra des O. till
kaptenl öjtnant och var detta och nästfölj ande år permittera d och förd e privat ångbåt emellan Götebo rg och
Liibeck.
1860 gjorde O. såsom sekond å korvett en "Najaden" 9 månade rs expedit ion till S. Amerik a och W estindien, förordn ades 1861 till chef för 'fjnsts båtsman skompan i , var 1862 sekond å kadettfartyget , korvett en
11
af Chapma n ": 18ö3 chef å lastbrig gen ''Gladan " och
utn ämndes s. å. till t y gmäst are vid flottan s station i
Carlskr ona, vid hvilken befattni ng han qvarstocl intill
1871 , då han på egen begäran från densam ma entledigades .
1864 företog O. på nådig befallning en resa i krigsvetensk aplig t ända mål, hvilken utsträck tes till T ys kland, B elgien, Frankri ke, Englan d och Nordamerik a
samt r äckte i 10 månad er.
1866 befordr a des O. till kapten vid K. :NI:ts flotta,
var nästfölj amle år chef å monitor n "J oh n Ericson "
och 18G9-1870 chef å fregatte n "Vanadis" under 9
månaders expedit ion till Medelh afvet och Suezkan alen
vid den nas öppnan<le.
Unuer somm ar en 1871 tj enstgjor ue O. såso m chef
i k ongl. sj öförsva rsdepar tementets komma ndoexpe dition
och 1873 var han åter chef å manito m "John Et·icson ".
D ett.-'1. var O:s sista tjenstgö rin g till sj ös. Hans sedan
() Ch
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någon tid brutna helsa nöd sakade honom att lemn a
befälet å monitor n och, ehuru han visserlig en under år
1874 tjenstgj orde vid stationen, åt ervann han aldrig
mera några krafter.
J e mte r edan n ~imnua trägna tj enstgör ing till sjös
och i land ha de O. under sin tj enstetid för t roend e att
vara ledamot i flera komitee r fö r beh andling af, krigsvetensk apen och sjövapn et rörande, vigtiga frågor. Så
förorun ad es han 1RG8 t ill ledam ot i vapen- och be·
fiistning sk omiteen och var samma år leda mot dels i en
komite, som hade uppdrag att gr anska och afgifva y ttr ande om modelle r till kamma rla ddnin g för kanoner ,
del:;,: ock i en komite för utarbeta nde af för slag till
nytt r eglem ente fo r kong!. fl ottans unuerofficersslwl or
och slutligen var han äfven ledamo t i lwmiten för orgalliser ande af sjövapn ets militärp ersonal vin t ren 18711872.
1875 öfverfly ttades O. till kongl. flottans perm anenta r eservsta t och vårdades sedan för sin ol yckliga
sjukdom till dess döden slutade hans lidande n.
O. var sedan 1867 riu dar e af K ongl. S värdsorden
och innehade derjemt e riddaregrad af danska. Dannebrogson len och turkisk a lVIerljidieordens 3:e klass.
R edan 1852 kallades O. till ledamo t af K ong!. Örlogsman nasällsk apet , och var han vid sin död sällskapets äldste arbet and e ledamot.
O. var gift med Adolfin e Klint. Hon afled före
mannen och makarn e efterle mna sonen Detlof, civilingeniö r, och dottren Anna.
Eric Odelstiern as bana såsom sjöoffi cer t edde sig
r edan från dess börj an ovanlig t lofvand e. Af naturen
begå fvad med myck en intellig ens, med skärpa i tank en
och ett lifligt lynne, forenad e han derm ecl beslutsa mhet,
själsnärvaro och goda kunskap er, a llt gåfv or , som gj orde
honom till en framstå ende sjöoffi cer. Såsom sådan sat-
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tes han ock högt af både förmän och ~amrater .. Vid
mognare ,a"lder och a-l ltefterso m O. steg 1. graderna mom.
flottan, se vi hans kunskap er och erfarenhet tagna 1
anspråk för flere chefsposter och vigtiga förtroendeuppdrag, vid hvilkas utförande han iifv en städse häfdade sitt anseende, så länge helsodagame r~ickte.
I kamraters krets, likasom i allm~inhet i sällskapslif deltog han gerna och med sitt lifliga framställningssätt och sitt glada lynne var han alltid viLlkommen de1·. Hans lnafter brötos dock i mannens b;i,sta ålder och dermed var han på en gång förlorad för
vapnet oeh kamraterna, för familj och vänner. Hans
förut så klara tankeförmåga omtöcknades och Eric
Odelstiema, den förr så duglige, energiske och klarseende mannen, rlen glade, gode kamraten framlefd e
sina sista år lidande och med förmörkad e och kraftlösa själ sförmögen heter.
F1·igjorcl ande nu har lem nat jordens grus,
Ledd af stjeman har han höjd en vunnit,
Der allt mörker åter blir förbytt i ljus;
Frid han utom stoclema har funnit.

Den 8 Oktober aflerl i Stocldwl m hedersled arnote n
af Kongl. Örlog s manna s~Lll skapet, kommenuören vid
k. flottans reserv, rid d. m. n1. J ohan Emil W ar berg.
J ohan Emil \Varberg var född i Carlstad den 7
Januari 1807. Fadren, komm endörkaptenen vid flottan
P. J. Warb erg, hyclrograf, likasom senare sonen, hade
inlagt mycken förtjenst vid upprättande af kartor och
seglingsbesh:ri fningar öfver sjön vV enem, och blef samma vattens nymiitning och utprickning sonens verk i
en senare tid.
Sina första försök i sjömanna vtirf gjorde \V. år
1821 1 då han vid 14 års ålder medföljde ln·onolast-
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galeasen "Poj ken 1' uneler en resa från Stockholrns till
Carlsh·ona station.
Redan följande år stod vV. styrman sexamen vid
flottan s sistnämnda station och gjorde derefter såso m
extra lärstyrm an på korvetten "Svalan" en sommarexpedition i Nord- och Ö:'ltersjön .
1823 utn~imnd till Hirstyrman vid k. örlogsflottai1,
af!ade \V. s. å. i .Mars sjöofficersexamen i Carlskrona
och tjenstgjorde såsom und erstyrman å linieskeppet
"Carl XIIP und er ett par månaders expedition i Östersjön.
Under åren 1824 och 1825 seglade \V. såsom ,jungman på hamlelsfartyg till lVIedelhafvet och Portugal,
var 1825 understyrman å ()rlogsbriggen "La Coquette "
uneler exercisexpeclition i Öst eqjön samt samma år förhyrd säsom kadett å försålda fregatten "Euredice".
Den 11 :Maj 1826 utn~imndes W. till sekundlöjtnant
vid Eongl. Maj:ts flotta och började sin tjen stgö ring
såso m officer vid sjömätningar, en verksamhet, hvaråt
han seda1l. egnacle större delen af sitt lif.
Un<ler yngre åren fortfor likväl W. att fara till
sjös, först på bandelsfartyg och derefter under anställning i utliindsk marin. Så gjorde han 1827 i egenskap
af andre styrman och senare såsom för ste styrman å
ett svens kt handelsfartyg en r esa till Brasilien och
hade umler åren 1828 och 18'29 bef:iJ å svenskt privat
ångfartyg.
Efter att 1830 haf va tjenstgjort vill sjörn~itningat·
i Stockholms skiirgård erhöll \V. 1831 permission och
stipendium föt• inträde i k. st orbritanisk örlogstjenst,
i hvilk en han anstäldes såsom mate, först på fregatten
"The Stn.g" under ni\ g ra månader, derefter å fr egatten
"Volage", med hvilken han gjorde 11 månaders expedition till Rio Janeiro, Platafloden och rund Cap Bom
till kustema af Chile och Peru. Derefter medföljde
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ban fregatten "Dublin " under expedition till Lima och
återvände rnnd Cap Horn till Rio. Der flyttades W.
tiil linieskepp et~ "Warspite " och återvände med detta
fartyg till England samt afmönstrade der i April183~.
Åter hemkommen till Sverige kommenderades W.
under sommaren 1834 vid sjömätningar å Gotlands
kuster samt tj enstgjorde 1835 såsom adjutant i land.
Den l April 1836 an stäldes W. vid sjökarteverket
och ifrån denna tid egn~de han sig nteslntaade åt hydrografiska arbeten. Srtlunda deltog han åren 1836--1840 hvarj e år i sjömätningar å Smålandsknsten, hvilka mätningar han såsom chef ledde de två sista åren;
1841 och 1842 var han chef för mätningar å Blekinges
och Skånes kuster, utförde 1843 triangelmätningar å
skånska kusten sa mt ledde ifrån 1844 till och med
1851 sjömätningarne å W enern.
Befordrad till premierlöjtnant 1839 och till kaptenlöjtnant 1845, utnämndes han till kapten vid R. M:ts
flotta 1852 'och komm end~rades 1853 å kontrollundersökning af det nu färdiga sjömätnings- och utprickningsarbetet å W enern.
Följande år erhöll W. först tillfälligt förordnande
såsom chef för kongl. sjökartekontoret och utnämndes
till detta chefskap i Dece mber.
I denna egenskap tjenstgjorde nu W. alltintill den
6 December 1872, då han, efter att mera än 18 år hafva
utöfvat denna chefspost, på egen begäran från densamma entledigades.
Under tiden hade W. 1862 befordrats till kommendörkapten och vid flottan s ombildning 1866 öfvergått
till R. M:ts flottas nya r eservstat samt utnämndes till
kommendör å denna stat samma dag, han lemnade sitt
långa, pligttrogna arbete vid sjökarteverket.
W. utnämndes 1854 till riddare af Kongl. Svärdsorden och 1866 till riddare af S:t Olafsorden samt var

derjemte riddare af danska Dannebrogsorden och af
ryska S:t Stanislaiordens 2:a klass med krona.
Till arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet kallades W. 1867 och var hedersledamot i
detta sällskap sedan 1874.
Sedan \V; lem nat chefskapet för sjökarteverket,
lefde han sina återstående dagar i Stockholm utan
några tjenstegöromål. Under senare åren dukade hans
ansträngda nerver under och han träffades af olyckan
att blifva sinnessvag.
W. var gift med Henriette Boström, som afled några år före honom och makarne efterlerona sönerna
Alfred, f. d. underlöjtnant vid kongl. fortifikationen,
numera bosatt å utrikes ort, och Oscar, tjensteman i
riksbanken.
Warbergs verksamhet i flottans tjenst var onekligen framstående förtjenstfull. Att åt arbeten, hvilka
fordra så mycken noggrannh et, som de hydrografiska,
och hvilka derföre kräfva mycken både kropps- och
själsanstriingning, dag efter dag och år efter år, under
nära 40 år egna sina krafter och att städse lemna ett
välgjordt arbete ifrån sig, förtj enar väl ett högt erkännande, Varmt intresserad för sin sak, rättvis och
human såsom chef, villigt lyssnande till sina underlydandes åsigter och gerna låtande äfven den yngres
mening gälla, då den visade sig vara grundad på kunskap och erfarenhet, vann W. sina medarbetares sympati, på samma gång han lifvade dem för det gemensamma arbetet.
Under sina mångåriga sjömätningar hade han lärt
känna behofvet af fullständigare och lämpligar e arbetsmedel och, sedan ledningen af sjökarteverket blifvit 3t
W. anförtrodd, blef också hans ifrigaste sträfvande att
söka anskaffa både bättre sjömätningsfartyg och fullt
dugliga instrument. Genom sin ihärdighet hade han

l
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tillfredsställelsen att lyckas både häruti och uti att
gifva sjökarteverket en lämplig omorganisation och detta,
såväl so m allt det af honom inom denna specialitet utförda go da arbete Hinder J ohan Emil Warberg till oförvansklig heder.

Blott två dagar efter W m· bergs dod blef åter en
lnch:a i Kongl. Örlogs mann as~ill skapets första led.
På sin 85: t e föd elsedag, den 10 sistlidne Oktobe r
a:fled i Kristiania en af br oderland et Norges redan från
detta århundrades början i Hidem eslandets och marinens tj enst pröfvacle vet eraner, f. d. kontreamiral en
m. m. Th omas Konow.
Amiral Konow, hvars namn r edan inskrifvits på
första bladet af det sjelfstäm1iga norska rikets hi storia,
hade ep;na t sina kraft er åt detta land under fyra konungars regering och derund er åtnjutit desses förtroende och .~örtjenat sina landsmäns aktning och tillgifvenhet. Afven inom Sverige och hos sina vapenbröder
här intog amiral K onow en högt akta cl ställning. Många
äldre svenslut sjöofficerar e hafva varit i tillfälle att lära
känn a och värdera han s person och minnes äfven den
välvilliga gästfrihet, so m blifvit dem visad i hans bus
under besök i Norge.
Då jag i dag bör för Kongl. Örlogsmannasällskapet
teckna denne veterans lefna cl, tror j ag mig icke bättre
kunna uppfy lla denna pligt, än då jag med svenska
ord åt ergifve r en mig fr :'in Norge benäget meddelad
fram ställning af den aflidnes lefnacl shändelser . .
'l'homas Konow född es i Bergen elen 10 Oktober
1796 af förälclrarn e, köpman Lucl vig Ko now och ha ns
hustru Hedvig Reich. Ä nnu ett barn, valde han sjökrigs mann ayrket; blef vid 12 års ålder dansk sjökadett
och tttnämndes till sekundlöjtnant i danska marinen den
'

.

13 F ebruari 1813 sa mt beordrades till tj enstgöring å örlogsbriggen "Lolland", so m då var stationerad i Norge.
Efter Kielel"freden , då Norge skiljdes från Danmark , gick han öfver till elen norska marinen.
Knappast 18 å r gammal intog Thomas Konow
plats inom riksfö rsamlin ge n i Eidsvold såsom en af
represen ta n tern a för den s. k. "södefensionen ". De
öfrige deputerade för södefensionen voro dåvarande
kommendören, senare viceamiralen J ens Schow Fabricins, unelerofficer en P eter J olmsen och matrosen Even
Thorsen. Kom iteen, som hade att g ranska r epr esentantem as fu llmakter, synes icke hafva f~i s t sig vid att
K onow endast var 18 1\r, ehuru 25 år va r den för representant bestämda minimiålder.
De tv;l deputerade, löjtnant Konow och kommendör Fabrieius bebo dde i Eidsvold ett gemensamt rum.
Denna niira urn giingels e med el en humane och i hög
gra d Joyale .Fabricins utöfvad e utan t vifvel p<'t K:s
unga sinne stort infly t ande och bidrog till att han, som
redan för ut va r af en mera tyst och tillbalmchagen
karalder, af r espekt för den äldre officeren, hvilken
initiativet tillkom, föranl eddes att hålla sig i bakgrunelen. K. hörde fö t· öfrigt till det s. k. "moderate uafh;ingig heLlsparti " och, oakta<lt han, som r edan ii r antyclt, icke fr-amtdidde på n:'tgo t mera ingripande sätt
umler förhandlin gam e i riksförsamlingen, deltog han
do ck i dessa med den flit och samvet sgrannhet, som
stäclse varit utm~irkancle drag ho s honom. Han röstade
den 16 April 1814 för Norges sjelfständ ighet, i det han
slöt sig ti ll Falsens bekanta votum.
Nyss berörda omständigheter , K: s ungdorn och militiira st~illnin g, anvisade honom för öfrigt en mera tillbakadragen hållning gent emot de särskilda partierna
inom riksförsamlingen, emellan hvilka striden föreles
med skar pa vapen och dj erfva ord, under det dock
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alla partierna hade en gemensam lösen - "Fäderneslandets väl".
Den 17 .Maj 1814, sa mma dato, med hvilken K:s
fullmakt såsom officer i den norska marinen är- tecknad, var detta verk färdigt.
Ännu en gång under sin lefnad var K. representant, nemligen fö~· Jarlsberg och Lamvigs grefskap
på stortinget 1839, h vilket öppnades personligen af konung Carl XIV J ohan och und er h vilket K. bland annat deltog i den s. k. ''Begge Etaters Udgiftskomite. 11
Den 10 Februari 1815 an sttildes K. såso m navigationsexamin ator i Bergen och fortsatte denned de två
följande åren. År 1815 förestod han derj emte uppföranclet af fyrinrättningen på Skuclesmes.
1816 och 1817 var han chef på en lmnonskonert,
som dE>ltog i kustbevakning en för fiskerierna i Finnmarken. Den l September sistnämnde år anstäldes
han som kadettofficer och lärare i matematik och navigation vid den ny bildade sjökadettakademien i Fredriksvrern, hvilken anställning han sedan oafbrutet innehade i 31 år (då han icke var utkomm enderad på
längre sjöexpeditioner) och lemnacle den fö rst den 21
Oktober 1848, då han utnämndes till chef för Carl J ohans vrerns örlogsvarf. Under sin tjenstgöring vid sjökaelettakademien var han 2:ne gånger tillförordnad chef
för kadettkåren och deltog i icke mindre än 19 särskilda kadettexpeditioner till Nordsjön, Atlantiska hafvet och .Medelhafvet.
K. åtnjöt som lära re hög grad af aktning och de
fleste kad etter, som under hans tid utexaminerade s från
akademien, gjorde sig kända såsom goda navigatörer
och matematici. Med sitt lugna och bestämda s[itt fö rstod han utmärkt väl att sätta sig i respekt hos ungdomen och många af de kadetter, som han med någon
passande tillrättavisning skickade på toppen, hafva den
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uppfostran, han gaf dem, att tacka för att de senare
äro blifne goda officerare.
K. var två gånger på expedition till de den tiden
så ofördelaktigt kända marockanska sjöröfvar estatema,
första gången 1821-1822 såso m kommenderad officer på
örlogsbriggen "Fredriksvrern " uneler 14 månaders sjö tur,
under hvilken briggen till Marocko öfverförde kommendör Krieger såso m a mbassadör för ordnande af några
förvecklingar med afseende å den tribut, so m de förenade rikena, likaso m det öfriga Europa, måste intill
1844 erlägga till sjöröfvarstat erna. Då en fran sk eskader under prinsen af Joinville sistnämnde år bombarderade Tanger och Marocko, tillhörde K., såsom chef å
norska korvetten "Nordstj ernan", en kombinerad svensknorsk e.;;kader, hvilken under kommendörkap ten Ostermans befäl vid detta tillfälle var beordrad till de marockanska farvattnen .
Äfven en gång senare, neml. 1848, hade K. befäl
å förutnlimnde korvett och deltog derunder, jemte norska fregatten ''Freja", i den svensk-norska eskader,
so m, i anledning af kriget mellan Danmark och Tysklanti sagde år, under amiral Gyllengranats befål kryssade i Östersjön och öfverförde trupper till Slesvig.
K. deltog äfveu både 183 1 och 1834 i svensk-norska
eskadrar, neml. förstnämnda år under befäl af kommendörkapten Lagerberg och 1834 under befäl af förutnämnde, då varande komm endörkaptenen G y Hengranat
och under kronprinsens, sedermera konung Oscar I:s
öfverkommando.
Vid Carl XIV J ohans kröning i Trondhj ems domky rka den 7 September 1818 var K. tillstädes såsom
officer å kadettbriggen 11 Lolland ", h vilken vid detta tillfälle - var beordrad till Trondhj em. F å finnas väl nu
qvar, som närvoro vid denna i Norges historia så betydelsefulla tilldragelsei kanske var K. den siste.
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K. hade uneler sin lefn ad varit medlem af en mängel
kommission er berörande flottan och dess angelägenhe ter.
1819 och äfven 1844 var han medle m af en kommission
för utarbetande af nytt r eglemente fö r fl ottan, 1843
medlem af und ervi snin gskommissionen och af marinens
r egleringskommi ssion oc h s. å ordförande i elen s. k.
marin ekom missionen.
År 1860 var K . st1so m amiral närvaraml e vid Carl
XV: s krönin g i samma domky rka, der han 42 år tidigare såsom löjtnant bevittnat dy nastiens stamfaders
kröning.
.
1830 utnämndes K. till kapten i marin en, 1840 till
kommendör kapten och 1860 till h:ont reamiral , hvarj emte
han sistnämnde år förorclnades att öfvertagft bestyr elsen af marin ekommaml on. A miral Konow erhöll pit begliran afskcd el en 5 Juni 1869. Vid afskeclet hellrades
han med st orkorset af S :t Olftfsonlen.
Kon ow blef 1838 riddare af Kongl. Sv~i rds orden
och innehade äfven r illtlareteckn et af dan slm Dannebrogsorden.
Uneler Carl XV:s r esa till Frankrike och England
1861 var amiral K onow mecllem af den tillförordnåd e
interimsreg eringen.
Till hedersledam ot af Kongl. Örlogsmann asiillskapet invaldes amiral Konow 1864, oc.h var han äfven
ledamot af Kongl. Krigsvetensk apsakademi en .
Konow var gift med Magdalena Catharine Reichborn, en dotter af öfverstlöjtn ant R eichbom och hans
hustru, född H esselberg. Han förlorade r edan 1849
sin hustru och makarne efterlemn a 2:ne barn.
Amiral Konows begrafning försiggick elen 18 Oktober i Kristiania med ovanlig högtidlighet . H. M:t
konungens n~Lrvaro vicl densam ma, den talrikhet, hvarmed icke allenast sjöofficer s- och sjömannakå rerna, utan
äfven nästan alla embetsverk och korporationer i Kri-

stiania r ep resentera des i processionen och den oöfverskådliga menniskom assa, so m samlats, för att äfven få
vara vittne till den siste Eidsvolclsmannnens och gamle
sjömann ens invigning till elen sista ln·ilan, voro omisskänn eliga bevis på att den tillgifvenhet , aktning och
sy mpati, som han vunnit. och under sin långa lefnacl
bevarat, följd e honom i döden.
Äfven hiir bland Sveriges öl'l ogs miin slmll minnet
af a miral Konow aktadt och äradt bevaras.
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Ordningsmannens •) årsberättelse.
Uppläst å högtidsdagen den 15 November 1881.

I öfverensstämmelse med Kongl. Örlogsmannasällskapets stadgar åligger det ordningsmannen att afgifva
berättelse öfver sällskapets verksamhet under det förflutna arbetsåret, och får jag densamma, i kort sammandrag, efter protokollen afgifva.
Sällskapet har sammanträdt under året till sex ordinarie och ett extra sammanträde, hvarvid följande
föredrag hållits:
af" onl(öranden, hedc1·sledamofen gnfve A. Cronst edt:
"Om behofvet af ett kraftigt sjöförsvar";
af f öt·ed1·aganden i l:a vetenskapsklassen, ledamoten
G. a( T1·olle :
Om af honom utarbetarit förslag till nattsignaleringssystem för :!lottan;
af ledamoten Gyllenslröld:
"Om afståndsbedömande vid målskjutningar";
af ledamoten C. af Trolle:
"Om internationella sjövägsregler".
Inom sällskapet hafva komiteer blifvit nedsatta
för följande frågors utredning och förslag:
om ny tvättmetod af manskapets linne såväl i land
som ombord i fartyg;
om afstånds bedömande vid målskjutningar;
om kommandoord för ångfartyg (af komm.-kapten
O. Lagerberg).
*) Komm endörkaptenen A. Lin!! af Hageby.
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Tidskriften har utgifvits efter samma plan, och har
till redaktören utgått samma arvode, som sist föregående år.
Under året har sällsimpet låtit trycka Sak- och
namnregister till tidskriften för åren 1869-1880.
Till siillskapets bibliotek har under året utom sedvanli oo-a tidskrifter, bulletiner och årsberättelser m. m.
fö1"Jande
.
oo-åfvor blifvit öfverlemnade :
F1·ån hedersledamoten J. Ericson :
tvenne ritningar öfver af honom konstruerade ''N e w
Caloric pnrnping duplex Engine ";
tvenne lithogmfier öfver af honom inventerad "Submarine Gun".
Från tygmiistaren i Horten:
'l'egninger af norska marinens artillerimaterieL
Från hedersledamoten gn(ve A. C1·onstedt.
Betänkande och förslag till nya fartygscerter för
flottan.
F1·ån direktionen (ör "Mitheilungen au s dem Gebiete
des Seewesens":
"Nautisch Technisches Wörterbuch der marine".
F1·ån arbetande ledamoten A . Lin el af Hageby:
ett exemplar· af Vega-medaillen (minnespenning),
hvilken officerare och civile tjen stemän vid flottan låtit
prägla med anledning af N ordostpassagens lyckliga fullbordande.
Från korresp. ledamoten Hildebrand Hildebrandsson :
"Marche des Isothermes au Printemps dans le nord
de l'Europe ";
"Die meteorologische Beobachtungen während der
Vega-expedition von N ordkap bis Yokohama durch die
meerenge Behring.
Från korrespondet·anrle ledamoten J. E. Gadelius:
Beskrifningar och ritningar å Tegnanders rotations·
ångmaskiner.
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Från kong l. utrikesdeJJa1·le111entet:
Bedittelse om ha ndel och sjöfart från de förenaue
rikenas k onsuler 1880- 1881.
Ft·ån arbctanrle ledamoten J. L . 1!'1-ylcholm :
Ångm askinlära författad af gif,·aren.
F dm arbetande ledamoten C. af T roll e:
ett exemplar af elen minnespenning öfver Fredrik
Henrik af Chapman, som utdelades vid Kongl. Örlogsmannasiillskapets sek ularfest.
Fn'in katTespo11dcnm de ledamoten J. Livijn:
Astronomiska ri.Llmeexempel af gifvaren och lektor
E. Jliderin.
F1·å11 Jwrresponde1·ancle ledamoten F. S. Malmbe1·g:
Afhamlling om norra Atla11tens stormar.
Ft·ån meteorologiska anstalten i Upsala :
Bulletin meteorologique du Nord 1880 m. m.
Från "Th e Eclitorial Committee of the Norwegian North
A tlan tic E xpedition" :
Gen eral-Report af tbe Norwegian North Atlantic
Expedition 187f:i- 78.
Fn'in v. konsul V. 1'. Lwulgren:
Hamnl exikon af gifvaren.
Från korrcspondentnde ledamoten Hult:
Redogörelse af aHidn e italienske generallöjtnanten
Cavalli li fsverksamhet.
Bland siLilska pets ledamöter ha f va följande förändringar egt r u m :
Med döden a(gångne :
H erlersleuamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
E'rån lcorre sponclemn de till cwbetancle invald . . 1.
Tillkomne t'it·o:
HedersleJamot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l.
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Korrt~RponrlE:>ranrl e le<lRmöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

N å'rvM·ande antalet ledamöte1·:
Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
At·betancle leJamöter ............... .. ...... . ...
Korre.sponcleran,Ie ledamöter . .... ..... .... . ... . .
Utlänuska leda möter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.

50
34.

8
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Flottan under det nästförflutna året.
Det flyelda året torde kunna inregistreras i svenska flottans annaler såsom ett af dessa stilla, fridfulla,
hvilka obemiirkta göra deras inträde i tiden, utan att
föregås af ni\gra löftesrika förviintningar eller emottagas med några ovanligare uttryck af deltagande och
förhoppningar, och som nästan lika obemärkte sjunka
ned i tidens ocean, efterlemnande blott en btt saknaelens dyning, oberörde af några minnets eller hoppets
öfversvallancle känsloyttringar. N å g ra skarpa strider
hafva vi således ej att uppteckna, lika litet som några
vunna segrar, n{tgon lifaktigare verksamhet, lika litet
som några lysande resultat. Visserligen är det sannt
att, genom tillsättande af den bekanta parlamentariska
sjöförsvarskomiten, statsmakterna gifvit ett slags uttryck af omtanka för sjövapnet och att derigenom ett
frö blifvit necllagdt, som kan komma att i en framtid
bära god frukt, men erfarenheten har å andra siclan
sedan länge otvetydigt gifvit vid handen, att jordmånen i vårt land, hurn mycket den än bearbetas, sällan
lemnar sjöförsvaret annat än magra skördar samt att,
hvad det än må vara som orsakat ofruktbarheten, det
åtminstone ej kan sägas vara brist på utsäde, ty planer och förslag till svenska flottans ordnande hafva
regnat öfver Sveriges folk, likso m manna öfver Israels
barn i öknen och, om också då och då klagan sports
öfver ledsnad vid den lösa maten, så synes man likväl
ännu oförnöjd och ropar alltjemt på nya. Om under
sådana förhållanden vapnets män skulle befinnas mindre s::wgYinislm, lin de lmnske förr visat sig, mindre
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a t t tro, el et just denna kom i te skall lyckas
bättre iin så många föreg!iemle, att ingjuta lifskraft
uti sjövapnets domnade lemmar, så vore deras scepticism ej alldeles oberättigad, ej heller oförenlig med
deras liffiga önskningar, det ticlen snart måtte vara inne
att öfvergå från ord till handling, från småaktighet
och njugghet till förtroende och god vilja.
Sedan lång tid till baka befinner_ sil?; flottan i samma belägenhet som et)c skepp i stiltje; chefen (den anslagsbeviljande statsmakten) iir, naturligt nog, vid dåligt humör, emedan skeppet ej gör fart, och kan ej frigöra sig från den lilla svagheten att till tidsfördrif
smågr~Lla på vakthafvan~le officern (den exekutiva makten) med anledning af seglens s~ittamle och manövrerande, ehuruv~il båda mer än v~il veta, att föga vinnes
genom att på elylikt siitt, som det heter, "chase the
wind". Komme blott en aldrig si\ Hitt, men stadig, bris
från allmänna opinionen, så blefve det snart slut på
både chefens småaktiga, men för öfrigt ej så illa menade,
klandersjuka och den vakthafvandes onödiga "monökande" och skeppet slwlle till allas glädje och helåtenhet glida fram genom vattnet mot sin bestämmelseort. Men, om brisen uteblifver, hvacl iie då att göra '?
lVIänne intet annat återst!ir, än denna hopplösa väntaw
dessa ändamålslösa stiltjemanövrar? .J o, helt visst; i
våra dagar Hnker en beslutsam chef, som förstår att
uppskatta värdet af tid, som vet hvacl han vill och
hvart han vill: "om ej brisen kommer till mig, så måste jag, om ock meclnågon uppoffring, uppsöka brisen",
hvarpå han, för att komma nr stiltjeregionen, låter beslå seglen och taga upp ånga samt uppskjuter sina råd
och sin kritik öfver manövet· och sjömanskap till lägligare tid, då skeppet åter fått vind i seglen.
För att komma ur detta tids-, kraft- och penningeödande stiltjebälte, hvaruti flottan för närvarande be-
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finner sig, in uti den friska passade ns region, fordras
sannerl igen, att man offrar en del kol, hvilka säkert
ej skola brännas förgäfves; men framför allt är det af
nöden, a t t flottan ej indrage s i parti in tre ssenas malström, att hon befrias från ett alltför bindand e förmynder skap, som föi·skottsvis fordrar redovis ning och
garanti er för hvarje den minsta åtg~il'd och som genom
småakt iga anmäl'k ningar och godtyck liga b est~immelse r
betager den styrand e friheten att på bästa s~itt tillgodogö ra elen förmåga, han m<)jligen tiger och Je medel, som finnas att tillgå '2 Ville r epresen tationen slå
in på en ny väg - seuan den gam la umler 50 år vi sa t
sig ej leda till målet - och försöka hvad som kan uträttas med större förtroen de till flottans inneboende förmåga att gå framåt utan ledband , ville man med ett
ord lemna störr e handlin gsfrihet , mindre föreskri fter åt
den styrand e och fordra ansvar eller uttala sitt omdöme föt·st sedan man varit i tillfälle att utaf vunna
resulta t bilda sig ett staclgad t sådant, så iiro vi förvissarle, att hvarje nerf inom vapnet skull e spfinnas,
för att riittfiirdiga ett sådant förtroen de och för att
visa, det flottan förtjena r landets sympat ier och ingenting högre önskar, än att få lemna fo sterland et sina
tjenster i fred och krig. Så handlat ' en klok fartygs chef; han trakass erar ej vakthaf vande officern und M·
manövern med examen sfdgor, anmärk ningal', tillriitta visning ar och före läsning ar, ty han vet, att officerns
uppmär ksamhe t · clå bör odelad egnas lit h vad han har
för händer, utan han afvakta l' ett lägli gt tillflille efteråt
att ge sin vilja tillkänn a och påpeka begångn a fel till
framtid a efterrät telse.
Efter dessa inledand e allmiinna betrakte lser öfver
situatio nen, sådan den synes oss vara och hafva varit.,
skola vi i kortbet undersö ka, huru mycket kol sistlidne riksdag ansåg sig böra offral för a,tt få flottaD,
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ur stiltjere gionen och hmu stort vägstycl{e sjövapn et
undet· det föl'flutna året tillrygg a lagt.
K. M:ts prupo::;ition ang1\ent1t~ reglerin gen af 5:te
hufvucltiteln omfatta de eftel'fi.iljancle 13 punkter , af
hvilka de 4 första röl'de de ordinar ie, de öfl'ige de
extra anslage n .
l. Till betltckamle af det, ntöfver den ordinar ie
aflöningsstaten , 1201484: kronor , erforde rliga beloppe t
170000 In·. som behöfdes föt· genomf örande af l öneregleringen vid flottan, begänle K. :'II:t att få anlita de
·naytan de afo-ifter na för vakanta nnmm e1· vid indelnin gsI
.
"
båtsman skompa nierna - h vilka för 1878 belöpte sig ti ll
108466,76 kr. - samt att derj emte måtte å extra stat
beviljas 50000 kr. ; hvilk et a ll t af riksdag en bifölls.
2. Då det till beklädn ad M, sjömans - och skeppsgossekå l'erna såso m "förslag sanslag högst" å riksstat
uppförd a beloppe t 28:2000 kr. visat sig otillr[ickligt,
hade K. l\f:t 1880 för esla git, att detta an sla g måtte
förämh' as till reserva ti onsansl ag, i ända mål att mecl ·
möjligen uppkom mand e besparin gar framdel es söka betäcka befintlig brist -- l1vilken bl'ist vid 1879 ål's boksl ut rippgick till öfver 65000 kr. - R iksdage n 1880
hade emeller tid ej velat crkiinna olämpli gheten af ett
"förslag sanslag hrigst" mcc1 ett maximib elopp , som visat
sig fö l' ändamå let otill räcldigt , men likv~il funnit sig
föranlåt en medgifv a, att nämda anslag föl' år 1881 finge
betrakt as såsom r esel'vationsansl ag. Di\. brist :'\ detta
anslag fortfara nde före fa nil, måste K. lVI:t vid sistlidn e
riksdag göra enahand a feamstiillning, som föregående
år, hvilken ej heller rimligtv is kunde afslås. Då man
betänke r, att bekHidnadsansla gets anlitand e ii,r beroend e
af antal et af uppford rade bittsmiin, hvilket ej han vara
kon stant, så synes K . l\Lts fl'am ställnin g 1880 om utstr'äckt rätt öfver detta anslag ganska rimlig, ty det
ligger i sakens natur, att fl ere perseeliar ntlemna s ett

-
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år, färre ett annat.
Vill e nu riksdagen ändtligen experimentera med ett s. k "förslagsanslag högst ", så
borde den väl hafva bestämt s umman efter det högsta
erforderliga beloppet, ty det so m 1877 fa ststäldes, hade
visat sig alltför lågt. Hvad blir då det praktiska r esultatet af denna riksdagens tumshuf på regeringen '2
jo, att regeringen måste sö ka en utväg att tillfreds·
ställa riksdagens ovisa sparsamhetsifver, ~ifven om vapnet och tjensten dflraf blifya lidande. Att så kan komma att ske genom den e;enom k. bref d. 7 April 1881
anbefalda utstriickta p ermitteringen af till tjenst upp·
fordradt manskap, ligger åtmin stone inom möjlighetens
gränser.
3. För att utan ökad börda för statsverket kunna
bereda lärarue vid Sjöluigsskol an en väl behöflig löneförbättring, föreslog K. 1\f:t en förhöjning af kadetternas årsafgifter fri\n 30 till 150 kr., hvarigenom omkr.
8000 kr. skulle inflyta, med hvilk en summa de sämst
aflönade liirarnes ställning någo t kunde förbiittra s.
statsutskottet kände sig öfvertygadt om det anförda
behofvet och tilltalaclt af sättet för dess afhjelpancle,
men kunde dock icke neka sig nöj et att spela medlar ens rol, genom förslag att frikadetternas antal, so m
af K. M:t föreslagits till 5, skulle utgöra 25 proc. af
de betalanues - eller i allm~inhet omlu. 15 -, !waraf följde att de 8000 kr., K. M:t an s~ g beh<ifliga till
löneförbättringar, skulle komma att reduceras till 4500
kr. Denna godtyckliga reduktion, såväl som elen mycket svaga motiveringen af de för eslagna många friplatserna, väckte inom båda kamrarne starka protest er .
De olika beslut, hvarvid båua kamrarne stannade, gaf
statsutskottet tillfälle att uppgöra ännu ett medlingsförslag - hvaruti årsafgifterna bestämdes till 150 kr.
och friplatserna till 1/ 6 af hela antalet kadetter- hvilket af riksdagen antogs. R egeringen, som sålunda er·

-

25-

höll 6200 kr. till sitt förfogande, för att derm ed förbättl'a liit·arnes stä llning vid sjökrigsskolan, har emellertid sålunda tilHimpat detta riksdagsbeslut, att elen
förhöjda afgiften ej affo!"drats de föl'llt antagne, skolan tillhörige kadetterna, utan blott de inträdande;
och på detta sätt har naturligtvis ändamålet med det
fram stiil (la förslaget hittills blott i ringa mån vunnits.
sjökrigsskolan har alltsedan dess stiftelse varit förem ål föt· ett allmänt varmt intr es,-;e, h vilket gifvit sig
tillkänna framför allt i riksdagens kamrar. Detta iir
natmligtvis glädjande, men innebär ock en fara, i det
sådana meningar söka göra sig gtillancle, so m betrakta
denna skola blott såso m en allmiin uppfostringsanstalt
med ett Stirskilclt biändamål att dana befälslimnen för
flottan. Ser man sjökrigsskolan m· denna synpunkt
och an ser den vara till för landets ungdom i friimsta
rummet, så får man bereda sig på att det i folldighetens och demokratiens intressen högljmlt forclras, att
skolans dönar sk ola stå öppna för samma inträdesafgift som till andra skolor och r.tt fritt inträde må beviljas så många som möjligt af fattig mans barn ;
man får då ej heller undra öfver, att förälclrar sända
sina söner till sjökrigsskolan mindre af intresse för
flottan eller cler fö t· att sönerna visat några spec iella
anlag för yrket, utan hufvudsakligast derför att skolan såso~ god uppfostringsanstalt kommit i ropet och
för de fördelar, so m jemförelsevis vid tidiga år komma
den, som lyekats genomgå skolan, till del, lika litet
som att deras målsmän, sättande det individuella intresset i främsta rummet, visa fö ga ben~igenhet att erldnna de striinga re vilkor, en specialskola och, framför allt en militärskola, måste stipulera, vare sig i
form af förhöjd afgift, ifall sådan af behofvet påkallas ,
eller af skärpta fordringar och bestämm elser , so m må
vara nödvändiga, för att hos kadetten inpregla en
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sann militä risk anda. Anser man det'ernot, hvilket synes oss a lldeles ldart, att sj ökrigssk olan tir en flottan
t illhörand e s pecialskola, hvars hufv-udändamål är att
bilda sjöofficerare, men som i skolan s, så väl so m i den
enski ld es intressen, blifvit organiserad i sitdan t sammalihang med de allmänna tiroverken, att den elev,
so m befunnits ol ~i mplig fö r sjökrigsyrket, lätteligen
kan öfvergå till annat läroverk, så måste man hålla
fast dervicl, att skulan s ä11danu1l i friirnsta rum befrämjas, att uppfostringsprincip er , so m må befinnas tidsenl iga fö r de borgerliga sk olom a, ej påtvingas sjö krigs skolan, för den hiind slse de stå. i strid med dess sjömiliUir·a iin<lam<'U , att föriLldrar och måls rniin, so m önska begagna sig af skolan , mås te helt och håll et å t
skolan öfverlåta kad ette rnas uppfostra n samt vara beredda att återtaga sådana eleve r· so m befunnits olämpliga fö r yrket ~ifvensom a t t und erkasta sig ökade afgifter, ifall de medel, sta ten består, ej äro tillräcklige,
eller ock taga sina söner m skolan. De fördelar, sjökrigsskolan erbjuder såso m und ervisningsanstalt, borga
för, att den höjda årsafgiften, iifven om den bestiimts
t ill 2 gånger 1,50 kr., ej slmlle hafva drifvit ni\gon
y ngling att lemna. skolan eller frå n att söka sig dit.
l\feningen med de fum frikad ettplatser, K M:t föreslog,
synes oss ej rimligtvis ku nna bafva varit att locka obemedlade att siinda sina söner till skolan, utan. snarare
att tj ena till belöning och eggelse för jemförelsevi s
mindre bemedlade ynlingar, möjligen ock såso m en
giird af erk änsla, som kund e bevi sas män, b vilka gjort
staten och synnerligast flottan , tj enster. För flottan
bör det för öfrigt vara temligen likgiltigt, af h vilka
samhiillsklasser dess office rar e bestå, förutsatt, att de
äro bildade, till sin tjenst kompetente oc h för densamma nitiilskande män , men under inga viikor må det
fordras , att skolan skall gö ra uppoffringar för att skaffa
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inträde åt obemedlade ynglingar; må detta vara statens sak :Med afseende på det från må nga olika håll
i dagen lagda. in tr esset för sjökrigsskola n, må vi derför b e k ~inna , att vi bedja Gud bevam sj ökrigssiw lan
för sådana vänner , hvilka ej tillika iiro flotta ns viinner.
4; A 111:dag et till lots- och fy rinr blttningen me:llifräddnin gsa ustaltema. föreslog K. M:t a t t upptagas till
det belopp , 11\'artill inl,omsten af fyr- och båkmedel
beräknats, ell er 1100000 kr., således 100000 kr. högre
än det å g~Llla nd e rikstat upptagna; hvilk et af riksdagen godkii ndes. I sam manb ang med Llenn a punkt gjordes utaf en af sj öfartens måhlmän ett a ng r epp på r egeringens föro rdniu g af den l o F ebruari 18tH angående reglerande af lotsplig t och lotsfrih et. Vägsr man
<le shäl, som anfö rdes för och emot denna· förordning,
så synes det oss svårt att erhänna befogenhet en af det
gan~ka sk a rpt u tta lade klandret; åtm instone borde man
böra afvakta verkan under den närmasto framtiden af
den nya ·förordningen, för att med visshet kt\nna afgöra, i hvad mtm denna lä nder vår sj öfart i dess h elhet, ej enskilda g r enar a f densamma, till g agn eller
men.
:Någon vidar e förändring i flotta ns ord in arie stat
hade e.i K. l\f:t att fö reslå . Visserligen hade Marin·
förvaltnin gen påpekat det ordinarie nybyggnads- och
und erhållsa nslagets absoluta otillräckligh et och gjort
fram ställnin g, om dess höjande mecl en million kronor
- hvilket hvar och en mecl någon sakk ~in nedom skall
in se var a högeligen af behofvet påkall ad t, ifall någon
stabilitet och jemnhet skall kunna åstadkommas i mat erielens s uccessiva förnyelse och denna ej vara helt
och hållet prisgifven åt de ober äkneliga r esultaten af
voteringen om de extra anslagen - visse rli gen utgjorqt) ()ck en måttlig; tillökning
officerspersonalen
ett
..
.
'
\,.
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af de af regeringen erkända behofven, men, med fästadt afseende å tillgångar, sttimning gentemot flottan,
den politiska stiillningen, m. m., hiinskötos dessa omsorger till en gifmild framtid.
Vända vi oss nu till 5:e hufvndtitelns för dess nuvarande bestån<l nästan lika vigtiga extra stat, så finna vi följande:
5. För komplettering af sjöbefästningarnes vid
Carlskrona inventarier begärde K. lH. för nästa år
48000 kr. - ellet· nära hälften af hvad Marinförvaltningen gjort hemstiLllan om - hvilka riksdagen beviljade.

-

tillgängliga. För det begänla anslaget skulle 2000
ctr årligen kunna omarbetas för mindre än halfva kostnaden af nytt krut. Härvid gälde nu endast att fylla
be hofvet af användbart krut i•jemnbredd med befintliga
tillgången af projektiler, ty, utom de 7000 etr, som
kunde omarbetas, ftterstode ännu en brist på 9400 ctr.
H varje fackman känner utan tvifvol, att krutfrågan
för närvarancle ~ir en af vårt sjöartilleris mest brännamle, som ej kan lösas u ta n penningar oeh arbete.
Antingen måste vi, utan uppskof på experimentens
väg söka bestämma en tjenlig krutsort oeh vidtaga
åto·iieder
o
) för att g·enom inhemsk till verlming få be hofven fyllda eller oek måste vi från utlandet anskaffa ett
så stort förråd af hut, att vi, för den h1in<le1se tillförseln af on eller annan orsak slmlle afsldims, ej stå
strarulsatta oeh m· stånd att tillgodogöra oss vårt artilleris största kraft. Rikselagen beviljade det nyssnämnda anslaget.
10. Det af K. M::t äskade anslaget af 128528 kr.
för minviisenclet beviljades af riksdagen utan prut,
isynnerhet som regeringen sjelf gjort en grundlig ned prutning på det af Marinförvaltningen beräknade behofvet för lfltl2, hvilket upptog en slutsumma af
342885 kr. I dessa kompromissemas ticler hör man ej
sällan den satsen förfäktas af flottans vänner, att det
m· politisk synpunkt vore välbetänkt, om regeringen
begagnade sig af elen föreställning som synes hyllas af
riksdagens majoritet, nämligen att vi, för att försvara
landets kuster, förnämligast behöfva minor, i andra
rummet kanoner oeh i sista fartyg, oeh begärde det
mesta möjliga till min väsendet oeh det minsta möjliga
till fartyg. Häruti kunna vi för vår del ej instämma,
utan anse regeringen handla både rättast och klokast,
om hon hos rikselagen gör hemställan om rle vigtigas te
behofvens afLjelpanue, vare sig dessa röra personal,
L

G. En sviingbro af jern å varfvet i Carlskrona,
hvarigenom stor besparing i arbetskrafter, erforderliga för den nuvarande vindbron, skulle åstadkommas
funno båda statsmakterna också oudgängligen nöd viin~
dig och beviljades dertill 48100 kr.
7. Sedan frågan om påbyggnad af exercishuset vid
Stoekhol~s .station sedan 1877 varit under utredning
oeh omprofmog af vederbörande myndigheter, · fann sig
K. lVf:t föranledd att nu för iindamålet hos riksdagen
göra framställning om ett extra anslag af 24500 kr.
hvilket beviljades.
'
8. Be~ofvet af extra anslag till artillerimateriel
hade af Marinförvaltningen beräknats till 678300 kr.
K. 1\I:t hemstälde, att af denna summa 241000 måtte
beviljas för 1882, hvartill or-k riksdagen samtyckte.
0. Bland andra brister, som småningom uppkom~i~ inom flottans materiel, derigenom att vi ej varit
1 tillfälle följa med vår tid, hacle bristen på ()'rofkornigt krut, tjenligt till de moderna kanonerna~ blifvit
så kännbar, att K. M:t fann sig manad att hos riksdagen begära 60000 kr., eller dubbla beloppet af det
marinförvaltningen föreslagit, till omarbetning af de
7000 centner vanligt styckekrut, som härtill funnos
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-so öfnin gar eller mate riele ns olika dela r ,och
ej acko rder ar
med sin öfve rtyge lse, å tmin stone ej förr
än Jet vunn it
häfd , att det tir riksdagen, ej rege ringe
n, hvilk et det
tillko~1m e r att bestä mm'a huru v~r
fram tiua sjök rigsmate nel skall kom ma att se ut. Hade
rege ringe n likväl kunn at ana, att hon slmlle på sin
mod esta hemställ an om nyby ggna dsan slag af sistli
dne riksdao· få
ett bleld agdt nej, så hade kans ke ett
dyli kt sätt"' att
böja sin vilja unde r rik sdag ens - att
föreslå enelast
hvarl som sann olika st vore i rik sdag smaj
orite tens smak
- vari t det för ~jöförs varets fram tid mins
t olyc kliga .
11. K M:t Ilade för bygg ande af ett mind
re pansarfa rtyg berä knad t att kost a 2290000
kr., beg~irt att
650?00 kr. mått e anvisas för 1882. Som
denn a punk t
utgJ orde 5:te hufv adtit elns kärn punk t vid
sistlidn e riksdag , ej blott derför, att den i och för sig
var den för
vapn et vigti gast e, utan ock såso m vara nde
den prob ersten, .med :lst h vilken intre sset för flottan
skul le tving as
att vtsa sm rätta halt, s;'\, tord e vi böra
med nåoTa ord
i läsar en s minne återk alla rege ring ens,
stats utsl; :otte ts
och riksd agen s beha ndlin g af denn a fråga
. Denn a hade
natu rligt vis varit ytte rst enke l, om den beha
ndla ts blott
och bart
. såsom en ren SJ'öfö rsva rsåtg ärd , men
• , dra gen
unde r mfly telse a~· den polit iska parti hvirf
veln , tapp ade
elen snar t bort sm kurs , mist e rore t och
slutade med
~tt gå till botte n. K M:t hade
stöd t sin prop ositi on
1 denn a punk t, dels på den
s. k. certk ornit ens försl ag,
med anta gand e af dess moti verin g för pans
arbå ten A
dels på såda na talan de skäl , som att flott
an för närva~
r:ncl e ej egde .ett enda tidse nligt pans arfar
tyg samt att
nago t ansla g ttll nyby ggna d ej blifv it unde
r de trenn e
sena ste åren af repre senta tione n anvi sadt.
Ehu ru vi ej
~1 e~t och hålle t kunn a gilla alla
de åsig ter certk ornit en
1 ;;ntt betä nkan det uttal at,
ehur u vi till och med tro oss
böra påpe ka en vrisent lig brist hos pansarbå
ten A, näm-
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ligen frånv aron af ett så kraf tigt och ett
så billig t reserv vape n som ramm en utgö r, hvilk et vape
n anta glige n
ej hade behö ft sakn as, såvid a enda st milit
ärislm, t eknisk a och ekonomiska kons idera tione r vari
t de för komite rade bestämm ande, så dela vi dock den
inom vapn et
snar t sagd t enstä mmi ga opinion , att ett elyli
kt pansa rfartygs bygg ande var för flott ans effeH ivite
t och fram tid
af den aldr a störs ta vigt. Inge u mari
n torde kunn a
uppv isa en kraf tigar e lnig sfart ygst yp för
så ring a kost nad och hvad den påpe kade brist en beträ
ffad e, så hade
denn a lätt nog kunn at afhje lpas på nästa
nyby ggna d,
seda n allm~inheten hunn it lugn a sina omo
tiver ade farhågo r mecl afseende på detta vap en och
med egna ögon
fått förvi ssa sig om, att ett pans arfa rtyg
, äfve n om det
iir förse d t med en för ramn ing tjenl ig stäf,
ej behöfver,
h vad Rtorl ek och dyrh et beträ ffar, vara
en "Dui lio"
eller en "Infl exib le", ej ens en "Tor dens
kjölr1" . Med
eller utan ram r epre sent erar pans arbå ten
A helt enke lt
en farty gsce rt, förenand e i sig på ett ly
cklig t sätt en
viss grad af anfa lls - och försv arsk raft,
hvar af v1\rt
kust försv ar är i största behof.
stats utsk ottet hade inge nting att invä nda
emo t motiver na i den k. prop ositi onen ; att den
fiire slagn a pansarb åten var ett jemf örels evis billi gt
farty g, deroro
kund e utsk ottet lätt öfve rtyg a sig; att
det tillik a var
ett för våra förhå lland en pass ande och
för vår flotta
behöfligt farty g, kund e det tryg gt anta
ga, efter den
utred ning fråga n unde rgått , och fans det
hos utsk ottet
en skym t af tvifv el i detta afseende, så
syna s de öfrig a
af K. M:t anfö rda skäle n så påta gliga
, att utsk ottet ,
om det verk ligen hyst e någo n medl,~insl
a med flott an
och clet total a stille stån det uti dess utvec
klinoO!
- bort
blot t på såda na grun der utan vida re frase
r umlerstöclja
den k. prop ositi onen . Utaf polit iska skäl,
för hvilk a
det ej tillkommer oss att här rello göm ,
förleddes emel-

-- 32 -

lertid utskottet till den högst egendomliga utvägen
att tillstyrka blott 480000 kr. jemte en tydlig "hint''
att K. lVI:t för denna summa egde bygga hvilken utaf
de af korniten föreslagna certerna som helst, blott icke
den K. lVI:t sjelf föreslagit. Det ät· nog att påpeka,
det departementschefen antydt, att våra äldre fal'tyg,
monitorerna och pansarbåtarna, samt de l:a klassens
kanonbåtar vi ega hafva för försvaret ett visst värde,
men ej med ett ord häntydt på, att han gillade någ·on
af de komiterades typer, med undantag af den, till
hvilken anslag begärdes af riksdagen, för att hvar och
en skall kunna bilrla sig ett begrepp om, i hvad mån
statsutskottet tog hlinsyn till flottans verkliga behof
eller regeringens uppfattning af rlensamma. Såsom man
kunrle v~inta, uppstod i kamrarna en bet strid med anledning af detta märkvärdiga utsl>ottsbet.ii.nkande och
blef, iföljd af departementschefens sjukdomsfall, försvaret från statsrådsbänken af den utaf statsutskottet förryckta k. proposition ej nog kraftigt, för att förekomma
ett nederlag för flottan och regeringm~. Efter den utgång denna vigtiga fråga erhöll vid riksdagen, torde
det ej vara svårt flir flottans män att se, hum landet
ligger, så att de ej invagga sig i ni\ gr a J jufva drömmar att ett verkligt sjöförsvar kan komma att spira
upp ur jordbrukareintresset i vårt land. På samma
gång vi, inom den trånga sfer och med de resurser,
till hvilka vi blifvit inskränkta, söka egna våra krafter åt vapnets tjenst, må vi ock arbeta på att sprida
sund upplysning om detsamma samt i öfrigt tåligt afbida bättre ticler, då andra intressen inom landet lyckats göra sin rätt gällancle, och hoppas, att handelns,
sjöfartens och industriens målsmän måtte visa mindre
skuggrädsla för ett, från en sjelfständig regering utgående, kraftigt sjöförsvar samt en klarare uppfattning om
flottans betydelse för fosterlandets förkofran och säkerhet.
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12. För de förskottsvis utbetalade kostnader för
anbringande af kanonvanclringar å sjöbefästningarna
vid Cal'lskrona begärde K. M:t af riksdagen ersättning
till ett belopp af 100000 kr. , hvilket beviljades.
13. Äfvenledes beviljade riksdagen 24871 kr. i erstittning för förskottsvis utb etalade kostnader för den
s. k. certkomiteen, hvars förntimsta produkt nyss utaf
riksdagens majoritet rönt ett så kyligt mottagande.
Som 5:te hufvncltitelns alla ordinarie anslag, 5275000
kr. och af de 1405000 kr. som af K. M:t begärdes såsom extra anslag, 755000 kr. af riksdagen blefvo beviljade, så uppgick således flottans budget för 1882 till
6030000 kr.

Inom flottans styrelse har ingen annan organisationsförändring af vigt egt rum, än att marinförvaltningen erhållit en chef och att souschefsbefattningen
indragits. Denna för;indr ing S,Ynes, så vidt man på
förhand kan döma, böra. lända till att beforlira enklare
och skyndsammare behandling af vissa under detta
embetsverk hörande frågor.
Beträffande flottans materiella förkofran under år
1881, så har nybygnaclen, i saknad af tillgängliga
medel, inskränkt sig till fortsåttandet med kanonbåten
"Eddas" bygnad samt till fullbordandet af minfartyget "Rolf". En 27 c.m. Armstrongs bakladdningskanon
för "Edda" har blifvit tillverkad i England, der den
ligger klar att hitföras ; dessutom hafva 5 st. 12 c.m.
kanoner af martinsmetall blifvit anskaffade. För minväsendet, som, beträffande den fasta materielen, befinner
sig uti ett jemförelsevis tillfredsställande skick, har anskaffats ett parti bomull skrut samt minkablar. Derjemte har minförrådshuset på Skeppsholmen under årets
lopp blifvit fiinliginredt or; h nytill verlmingen af ~Whiteg

-

ö'i -

-

heads minor torde kunna taga si n börjrrn, så fort nödiga åtgärder blifvit vidtagna for dylibt minors profning och inskjutning.
F ör flottans varf vid dess förn~imsta stat ion har
det förflutna året vari t särdeles olycksdigert, i cl et icke
minclt·e än tven ne elcls vådor hemsök t , den ena cless instrumentförråd och den amlra dess proj ektilfö rråd.
Ly ckligtvis lt ar det visat sig, att förlu st ema ej voro
så oersättliga, so m man t ill en början befarade, åtminstone betriiffande det sistnämn da fö rrtidet, ty vid besigtning af de skadade projektilerna har blott ett mindre antal befunnits kassabla. Förlusten af de nauti ska
instrumenten blir i alla hänclelser riitt kännbat', synnerligast som man uneler niie varande förh ållanden knappast vågar hoppas på, att de utan svårighet l:'lta s ig
ersätta.
Efterföljande meddelanden, ut(lragna ur officiella
rapporter, t orde lemna uöjaktig (jfvers igt fifver flottans
perso nal, J ess ställnin g, tj enstL<u·het ocl t u tbi ldning.
Till aktiv tje nst finn as att till gå Ji9 o((icenwc (J eraf
9 öfver stat) , .2CO undM·o('ficcr cw e (deraf 10 öfver stat)
inberH.lwad e l G ft varf::;tat, 38 mas kini st- och 8 k tndtverksun derofficerat·e, samt L/33.:'] man stamtn cpp, deraf
5i56 vid matros- , 193 vid eldare- oc h hamltverks - sam t
3584 vid båtsmanskompanier na ; desst1tom 943 varfsbåtsmiin.
B efordringen samt medelåldern inom officers- och
ttnderof(icerskå rcnw synes af följande:
Be f onlringar inum: JJiede lälcler inom:
Flaggm ansgraden . ........ . l. .. . . . . . .. . . 61 å r.
Komm endörs " ..... . . .. . l .. ..... . .. .. 55 "
Kom.-kaptens " .. . .. . . .. . 2 . . . . . . . . . . . 50, ,
5
Kaptens
, ... . . . .. . . 3 ... . .. . .... . 43 n
Löjtn ants
" .. . ...... .4 .... . ... . .. . 31 n
Umledöjtnants, . ..... .. . . G.. . . . .. .. ... 22. ,
5
1

t .
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Flaggunderofficersg raden. .
. . - . . . . . 54 å r.
Underoffi cera r e af 2:a grnclen . 4 . . . .. . ... . 45 ,
Mas k.-und er officerar e af l: agr. - . ... . . . .. .. 49 "
D:o
, 2:a " - . . . . . . . . . . 39 ,
Befordrade : ti ll officerare 8, till und erofficerare 17,
till maskin istund ero-ffice rare 2. Inom r eservstaterna, dit
3 offi cera r e blifvit öfverfly ttrule efter 3: ne aflidne, utgör antal et officer are (på den perm a nenta och nya) 51
och medelål de rn å tl enna stat i1r f(jr fb.ggmiin 63 år.
för komrn enrlörer 70, för lwmm en<lörlmptener 62 och
för lmptener 54 !l r. Re;;erYnnrl erofficerarnes a ntal har
under året min sbtts f1·:'\n 23 ti ll 19.
Inom sjömanskåren vis::ule s ig stiillningen som följer:
M atrosE ldare- och Båtsmanskomp.
han cltv.·komp.
k omp .
Ant al Medelåld. A u tal Medelåld . Antal. Medel åld .
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Umleroffic.-koep ... !)i)_ . 3-± .. . . 34 . . .. 31 ... . - .. .. - -Korpora ler . . . . . 166 . . 32 . .. 103 . . . 29 . .. . 80 .. . 47
2:a kl. sj ömiin . . 124 . . 22 . . 37 ... . 23 .. . 851. . . 39
3:e ,
,
... 1 5~ . .. 20 .
19 .. . 21. 2252 .... 31
R elrryter ... . ... Hl . . . 19 ...
401. . . . 21
V ar fsklass.... . 7 .. . 43 ... -- .... - .. 943 . . 48
Fö rändringar umler år et 1n om
Mat 'ros · Eldcwe - och ltancltv. ·
komp .
komp.
Befordrade .. .. . .. . .. .... . 17 . . . . . . . . . . . 2.
Afske(l med pension . . .... 20 ... .. .... . . -D: o utan d: o
. ... . . 18 .... . .. . .... 3.
Ur rullorna afförda . . . . .. 5 . . .. . .. . ... . 2.
Döde ..... . . ... . . . .... ... 7 .. .... . . .. . . 2.
Inskrifne .. . .. . . . .... . . . . . 72 ...... . .. . . 16.
S lwppsgossekå-rcn (ordinarie s tat 300):
Effektivt antal .. ........ .. .. 293.
Deraf fylda 17 å r ........ . . . 113.
Afg ångne und er å ret . .... . .. 93 .
Ny antagn e . . . . . ..... . ... .. .. 88
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Bestraffade:
af värfvade stammen: vid Carlskrona station ... 13 °/ 0
Stockholms ,
... 22, 2 °/ 0
" Carlskrona
,
af båtsmännen
... 12,8 o/o
", ... 31n o/o
, Stockholms
Sjulcp1·ocenten 1880 va r i Carlskrona l ,3 °/ 0 och i
Stockholm l %På flottans fartyg har sjukprocenten samma år varit:
"Bal der", resa till vVest indien. . . . . . .. . ...... 33, 6 °/o
"Saga", expedition till Atlanten och hemlanels
farvatten ... . . . .... . ... .. ......... . ..... 26, 8 °/ 0
"Norrköping", hemlands farvatten . . . . . . . . . . . 7, 3 °/ 0
"Eugenie"
,
,,
.. .......... 20 °/ 0
2 monitorer
,,
,
........ . . . . 8, 6 °/ 0
2 l:a kl. kanonbåtar,
,
... ......... 15, 2 °/0
"Ran"
n
n
... · · . ... ... 16,5 °/0
Skeppsgossebriggarne
.. .......... 29, 2 %
"Lagerbjelke", logementsfartyg i Stockholms
skärgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,; %
Flottans undervisningsanstalter lemnade för öfningsåret l Oktober 1880-1 Oktober 1881 följande resultat:
Från sjökrigsskolan haJva, utaf de 63 kadetter, som
der åtnjutit undervisning, 10 blifvit utexaminerade; 14
ynglingar äro nyantagne.
Från skeppsgosseskolan hafva 56 gossar blifvit utexaminerade.
Från minslcolonLa hafva blifvit approberade, i spe ciella kursen 2 officerare, 4 underofficerare ach 11 matroser; i allmänna kursen 6 offiGerare, 7 underofficerare
och 14 matroser.
Vid ~mderbefälskolorn a äro uneler året approberade:
i förberedande klassen 17 matroser samt 18 eldare och
ham1tverkare.
i styrmans
3
)}
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i konstapels-Idasse n 8 matroser,

5
!)
",
i ekonomist
,
li
Vid e:x:ercisdkolorna ;tro approlwracle:
Officerare . . .. . . . . . .... . : . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
:2:a klas,;ens sjö:11iin . . . . ... . . . . . .. . . . ... . . . . ... 40.
3:e
,
,
... . . .. . .. . .. . ....... ... ..... 140.
Rekryter . .... . .... . ... ..... .. ........... · . . · . 230.
Arets sjiiexpe,J itioner hafva lemnat följande resultat, uttryckt i ö(ningsda,r;ar i medeltal för hvarje grad
och klass:
Regementsofficerare .... . .... . ...... . . . .. . . ... . . 46.
Kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... · . · · · · · · · · · · 39.
Snbaltemofficerare . . ... . . . . . .. ....... . . .. . . ... 143.
Underofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... ..... . 61.
1VIaskinistum1erofficemre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 72.
Handtverks
d:o
....... . . . .. . ... ......... 120.
l\iatroser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.
Eldare ... ... .. . .. . . . .. . . . .... ........ .. . · · · · 98.
Hancltverkare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.
Båtsmän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.
skeppsgossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... .. . 122.
Ni\gra af ofvanstående siffror tala ett språk, som,
ehuru . vanda vi ~in blifvit dervid, ej kim fela att ge
anledning till misströstan angående möj ligheten att
bringa upp flottans personal till den höga gracl af
tjenstbarhet, som nutidens sjökrigskonst och sjökrigsmateriel med nödvändighet fordra och som en liten
marin alclr·a min st har råd att undvara. N:'tgon väscntlzg förb;LtL1·ing tro vi för v:'tr del knappast står att
vinna endast genom systemförändring och ingalunda
o·enom att alltför 1ftngt drifva principerna om arbe "'tets fördelniJlg, ty specialskicklighet är ej den enda
egenskap, sam fordras hos flottans personal; af örlogssj5mannen fordras äfven mångsidighet och allmän ör-
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logssjömannabildning såsom b~s i s f~1· s.p e eialski ckli~
heten. Öfverskrides den naturliga , at edarenheten glfna, gränsen för tillit m plig-Il et en å f n ~t md e r eg el, så är
fara, att man köper en eg ensk a p på bekostnad af en
annan lika ouml.J~irlig. För att köpa båda, l.Jehöfver
man ej blott tillräckliga r esm ser, utan ock fria h~inder
att välj a ett t~ ukelt, naturlig t syst em för personalens
utbilclnin_g; samt att f1·ambring a s törre lifaktighet och
ökad verk:;amh et inom vapn et.
D e n höga meLlel:'\lclem in om de ilesta l.Jef~Llsgracler
na samt hos manskapet tillhörand e l.Jåts manshållet, sammans tmd med de låga siffror , so m a nge öfuingstiden
till sjös, siirtlel es för kapten er , nllll eroffiee rare och l.J:U::;män , syn es oss gifva vid hand en, att tillf~Llle och medel att förvi.t rfva yd;:es duglig he t komma alltfur sc11t,
för att n ågon garanti s kall lmnna fiunas för ändam ålets vinnande, ty mannen iir ej vid en mera framskriden ålder så s pänstig och uwttagli g ±ör den om::;kapning af ::;iune och lefJJadövau or , ::;om under en följd af
år måst e ega rum med el en, som ::;kall dana::; till en
duglig sjöman, a ntingen ha ns po::;t iir på kommando]:>ryggau, vid kanouen ell er på dtn ocl;: en. Kou;ma öfningö tilU~Lll e na. efl cr eu Eimvlig ttl Ller och med alltför
l ånga mellantider, så ~Lro, fr å n vapn et" sid<t betrakta tle,tid, möLla och pengar att i de Hes ta fall anse sil ::;om
bortkas tade. Huru skall man t . ex. a f båtsmannen
kLmna dana en god 2:a klass ens sjöm a n, dtt han för::;t
vid 39 åe hinner denna gm1l, en ålder då hans kamrat
af matros ktu·en r edan 5 <tr varit un der offi cerskorporaL
Utaf bestr affuiugsstatist ik en samt af r es ul taten n taf
g rad iifven minunuerbefälsskolomas och till en v
skolornas verksamhet kan man finna kra fti g a argnm eut
för ön skvärdh eten och äncla målsenligh eten af att koncentrera sjömanskåren och en del nllLl ervisningsans talter på en station, nämligen Cadskrona. Vi äro tyvärr
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ej i till fitlle :t tt uppg ifva n'ilg m beriikningar öfve r de
bes parin gar , so m rlerige nom bo rcle knnna uppkomma
och so m i n{l.gon må n knnde ber eda t ill gå ng till ökade
öfnin gar t ill sj iis .
I b1i rjan af denn a å t erblick på d et s istför fl utna året
hafva Yi a n ty11t , att fl ottan ej har sbil att vid den nät·mast e framtid en fi ista n ågra st or a fö r ho ppnin g ar, oakt:1clt (l ess ol'll na nde blifvit an fci rtroclt 8,t en s ~irsh:ilcl komi te . De nna u ppfat t ning lmr e.i s in g rn nd u t i något tvifvd p å t ill var on A.f sympatier fiir ::;jövapnet hos sv enska
nationen, :in n n min1h e nti n:1gon misstr o emot de sakkunni ge m~in , ,::om sitta i sj öför·svFt rsk omi ten . Hopp et att
11et p (\, rljn pet af nrt tionens kiin sl or iinn n fi nnes sådana
sy mpa t ier och at t. !l essa en dag sko la triinga fmm ur
sitt slu mr and e till st å nd och befria sjöfö rs va r et, såvlil som
lamltfi)rsva ret, fl'iin att va r a fje ttra de till hvarjehancla
.p oliti ska och sociala frågo r, s~'i a tt clet må kunna fritt
utveckla sig t ill g~gn och v iim för l a ndet, är det som
uncleL' många å r lych:ats hålla Jlotta n n ågo rlunda uppe
och p å hva1·s li t'va ncle kraft man iirnm måste rälma,
tilld ess fö rsvarsfr:lga n l1os oss, li kso m i a ndra land,
a nses såso m ett a lta re, in för hvilk ct a lla par ti er bered·
villi gt o:l-fra sina egna i ntresse n. Att våga v;inta något
ely likt u nd er nu var a n!l e r egi m, der t ill ;i,r ma n v1il knappa st beriittigarl , :1tt drima a f de sen aste 10 itrens erfarenh et .
Sk;il en till att 1l en parl a menta r ish:a s jöföJ·svarsk om ite n ej frambd lat n :l.go t siit·1l el es liHigt delta g ande
;iro :1f l1 elt och hil lJ et allmä n natn r, pri ncip iella och af
ed'a ren h et lw.;;tyrkta. Ol ika t iders och olika Hind ers
histori a v ittn:u om att, hvarh elst h on har att om t ala
en blom stralllle ma r in , så ha r denna va nligen spirat
npp nr en sta rk styt·else, som haft fr ih et att handla
och sje lf p åtag it sig a nsvar et derfö r. Detta är också
liitt fö rklarlig-t, t y sjövap net är jnst af sårlan n atur
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att med afseende på detsa mma g~iller, om någonsin,
regeln : ju flere kockar clesto stim re so ppa. Histor ien
har också fält sin dom öfve r de "sekre ta utskott ",
"välfärclsutsk ott ", o. s. v., som tagit sjMörs varets orclnancle och styran de i sina h~in (l er. F lottans intressen
fordra således, att dess chef ~ir utrnstaLl med stor makt
och att han derföre sj elf ansvar ar; landets intressen
fordra väl str~ing kontrol l, men om denna följer efter
styrels ens åtgärd er, så tro vi, att båda intressena blif·
va bättre tillgoLlosedda, än om k ontroll en skall utöfva s
under form af fingervisn ingar och binder, hvilka ej
s~Lllan framdr agas ur djupet af voterin gsnrna n.
Att genom komiten en mängd såviLl princip- som
detaljf ri\gor kunna erhålla förtjen stfnU utredn ing och
mångsi dig belysn ing, derpå finna s tillr~ickliga bevis uti
a e talrika h:omitebetänlmmlen , so m inneva rande och
föregåe nde århund raden produc erat. Hvillm iiro likv~il de, som hufvnd sakliga st bidrag it till att göra
dessa
betänk anden värclefnlla, om ej fackmä nn en"? Om flott ans chef ej beröfva s frihet att uti öfverst yrelsen använda i tillriicklig m~ingd Je arbetsk rafter, som inom
v~pnet finnas att tillgå, så äro vi förviss ade
om, att
all erfonle rlig utredn ing och nöclv~indiga förslag och
planer kunna b~ittre, tittare och billigar e åstadk ommas
i öfverst yrelsen nmler tlottan s chef, än genom utanfö r
stående komitera cl e. Lika litet so m det tillkom mer represen tatione n att styra flottan, lika litet är det nödvändig t, att hon genom en parhtm entaris k komite sök er biifda sin rätt till kontrol l, ty denna r~itt är ej
hotad derigcnom, att styrelsen tager initiati vet till åtg~irder, rörand e flottan s ordnan de och, utan att
förut
inhemt a riksdag ens mening ar, bestäm mer alla detalje r
inom vapnet , sft hinge hon ej öfversk ridcr de anslag
som blifvit afsedela för 5:e hufvud titeln. I alla hän~
delser skall det blifva af stort intress e för fackmännen
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att lära ldinna , h vilken ställnin g sjöförs varsko miten kan
komma att anvisa flottan, likasom hvilka mått och steg
den föresl år, för att friimja vapn ets utveckling. lVIåtte
komite n gifva flottan elen r ~ltta kursen att uppnå
passad region och måtte den kunna förmå riksdag en att
släppa till nog kol att sätta den i ståml att en gång
slippa ur stiltjen .

tans bestyckning. Svaghetema hos systemet hade till
följcl, att de iinnu exi s terande af dessa kanoner, med
undantag af några af de mindre, uml er de passerade
20 åren hafva försvunnit från fartygen och finnas qvar
emlast på n-t stningarne. Under många år har i England införamlet af bakladdningskanoner på flottan haft
iJ'riga förespråkare, men åtskilliga förhållanden hafva
gjort, att styrelsen hilllit fast vid framladdningssystemet
och först nn, sedan svårigheterna att ladLla tilltagit med
do viixande dimensionerna och tvungit till an v~imlan
do af invecklade mekaniska anordningar, samt den behanta, ilHlirekt just till följd af en elylik anordning
intriiffacle, olyckshiindelse med en af pansarfartyget
Thumlerers 38 tons kmoner gifvit anleclning till en
mäugd opinionsyttringar mot såväl smidt jern till ma·
t erial som laddning ss~ittet, synes Amiralitetet vilja
gifva vika för påtryckningen och praktiskt erkänna
rigtigheten af tlen åsigt, som länge varit g~lllancle i
niistan alla amlra Emopas mariner, eller att på den
strmdpunkt artilleritekniken nu innehar, bakladdning;')kanoner äro att föredraga.
I England är man ej viin af halfmesyrer; seelan
man nu Leslutat sig för bah:lacltlningskanoner, har man
hos Armstrong, utom 8' kanoner, dels redan köpt, dels
beställt 103 st. 6" kanon er och håller nu på att för söka en hos Armstrong till verkad 43 tons kanon, h vars
projektil väger 714 lbs = 324 kg., hvars utgångshastighet, med ett tryck af blott 17,3 tons = 2630 atmosferer, uppgår till 1850 eng. fot eller 563 meter och
hvars krntlacldning väger 286 lbs = 130 k.g. .För att
jemföras med denna skall en 43 tons stålkanon tillverkas i Woolwich .
Såsom ett i ögonen fa llande bevis på hvilka framsteg man likv~il i England gjort i tillverlmingen af
kanoner af smid t jern må anföras, att Armstrongs nya

Arsberättelse
af
föredragaullen i 2:a vetenslwpslilasscn
(Prtilled m . m.)*

Upplr"ist r't högtidsdagen den 1!5 No ve mber 18S1
Då man {!;ranskar de i artillet·isti,;ld h~lnseemle
l.H:' aktansv~lnla fiireteelsema trlller ' n n till~lntlag:l.na·na
arbetsåret, förefaller det som om Llen under de :en:;: te
15 är~n rastlösa, nästan feberaktiga, ifver, hvarmecl ntvecldmgen af de större liimlernas SJ'öartilleri fortcr,)tt
b
l l
.
~c 1.. tv<:ngenom dessa n{\tt en förut ej anad grad af
tullandnmg, för n~lrvaramle liksom tagit sig n:tgon tills
anllrnrn; kanske skall elen Llock snart tmyo framtdda,
tlå ännu stiine ~in förnt och s:lsom hittills föramle
mecl sig triumfer tör den menskliga nppfinningsfönn<"tgan, men oekså kostnader, så storR fttt entlftst milktiga stater Lleri h:nnna taga del.
l EnglanLl, Llet lam!, som seLlan d e refHade hmo nema började komma till heders, i flera hiinseen Llen
vai·it en vägbrytare för nya åsigter inom artilleriet
samt visat tleras prakti.oka anviimlbarhet. oeh hvarest
likviii framladdningskanonerna mera envist, iin till och
med i A.m erika, bli fvit bibeh ållna , fö t·siggår inom flot tans artilleri en g enomgripa ml e för iim1ring, i Llet man
nu ant~git. uakladd!!ingsh anoncr , denna g ång ej af cle
beskeLllJ~a former, som förnt gången eller 18:')9 - öl,
d<t de G-. , 9-, 1'), c1·tge i"il'tnstrongsl'a
1
.... , --;u- ocu1. "10 -pnn
baklaclLlmngskan on ema ingingo såsom en do! af flot*) K,p ten e u vid k. fl ot tan, rid d . m. m . J . Christerso rL

,
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6" kanon af 4 tons har 1'/~ gång sit stor ge nom triingningt:förm åga som \V uol wiclJS 7" kauonen , l1 vilken viiger 6 '/~ ton s !
För näi~>varancl e finnes i Engelska flottan en(last
ett fartyg, ln flexi ble, nu rnstadt för första gången,
hvilket iir bestyckadt mtxl tyngre pj eser iin L1e v~Llbe
kanta 38 tons kanon erna; hon har nemligen 4 st. 80
tons kanoner.
Med Engelsmiinnens vanliga energie iir att för vänta, att många /\ r ej skola förflyta, innan deras
flotta är uteslutande bestvekad med baldaddnino·ska·'
b
noner af stål.
I Frankrike tillverkas de större skeppskanonema
af smidt stål, vid Creusot, hvarest verldens för n ~ir
varande kraftiga ste änghammare finnP.s; den väger 95
tons och har en fallhöjd af 5 . meter. Delarne till flottans 2 största kanon kalibrar, 04 och 42 c. m., till verkas, smidas och svarfvas vid Crensot, men kanonerna
hop sätta s~') och afslutas vid arsenalen i Tonlon. Derigenom undvikas de ytterst besviirliga och kostsamma
långa landtran sporterna af de kolossala pjeserna. Franska flottans artilleriförsök omtalas Slillan uti till o·äno·liga tidskrifter och iiro derför föga känd e, men° de;s
nyai·e kanoner hafva lika stor utgångshastighet som
Krupps och dess nya materia l, den s. k. metal Scbneidel',
torde vara minst lika god t som dennes. De hafva snart fle ra farty g, "Amiral Duperre", "Fondroyant", ''Furieux",
"Tonnant" och "Vengeur", bestyckad e med s midda 34 c. m.
stålkanon er , af nära 47 ton s vigt, h vi lka, med en laddn ing
af 126 kg. gifva en utgångshastigbet af 500 m. åt elen
350 k.g. tunga proj ektil en, och, vid mynningen skjuta
genom 49,2 c.m. , eller jemnt 20 verktum jern. Pro''') För detta iindamål bevilj ad es 1879
och behöfliga ma sl;i uer.

snr:ooo
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jektil en viiget· också endast 10 k.g. mindre än en 27
c.m. och en 24 c.m. kula af v:'l.ra tillsammans. För
2:ne tomskepp, "Amiral Baudin " och "Formidabl e", samt
4 ganl-cGtes, "Caiman", "lmlomptable", "Requin " och
"'l'erri ble", äro såsom bestyckning afsedela 42 c.m. stålka none r af 76 tons vigt. Frankrike hat· s!llecles snart 12
fartyg förande kanon er i vigt och kraft ej obetydligt
öfverstigan de de engelska 38 tons kanonerna.
Såvidt mig är belmnt., hafva i öfrig t, under innevarande år, in om europas öfriga ma riner i afseende
på kanonb estyckningen ick e några anmi:irkningsvärcla
föriincll'ingae egt rum.
Tyska flottans kraftigaste pj es är fortfarande Krupps
30,5 c. rn . kanon af 3G tons, som med 72 k.g. laddning
g ifver den 323 k. g. tunga proj ektilen en V. v. af 485
m. , h varm ecl den tränget· genom 43,5 c. m. j ern.
För Ryska flottan, som förr erhöll sina kanoner
feån Krnpp, till verkas n n mera goda stålkanone t· inom
lnndet; af dess kraftigast e pjeser , so m v~iga 40 tons
och iiro af 30,5 c.m. lmliber, finnas 4 p!l "Peter den
store", det enda ryska fartyg, som är bestyckallt med
kanoner tyngre än .de engelska af 38 tons.
Italien, so m förut erhållit från Armstrong 8 st.
100 tons framlaJdningskanon er, har nn hos elensa mme
bestiilt lika många bakla.ddningspjeser af samma vigt.
Eget för cletta laml ~.ir, att nästan alla flottans kanoner äro köpte hos Armstrong och till verkade enligt
han s system, und er det att kustartill eriet utgöres af
inom lanJet till verkade tackj erns kanoner, och nyligen
har en, vid statens verkstäder i TLuin till verkad 100 :'
tons gjntjems-baklaclrlningskanon visat sig väl uthärda
till och med den lau.Jning, som förut var be.>t:imd för
Hnt,tans l 00 t: s kanoner. Den har med del vis ganska höga
laddningar n n s kjutit 114 skott, utan att pjesen undergått
)

- 4r. minsta förändrin g.
En lleta l]'• era el fram sttLllninD'
om
'J
b
denna kanon, den stö r sta gjntjerns pjes, so m funnits och
som måste anses såsom en t rin mf, lika my cket for cle
i förväg gjorda., på vetenska p och experime nter grundade, beri:ilminga.rne, som för den tekniska sl, ickligheten vid dess tillverkn ing, skulle ntan tvifvel erbjncla
mycket af intresse, isynnerh et emedan !len tir gjord
enligt samma system, so m våra egna r efll ade kanoner
-- tackj ern förstiirH utanpå medelst ::;tftlbrulll - ett
! system, so m väl nu måste anses h os oss sitso m öfver; gifvet; vid detta tillf,iJle an se r jag mig 1lock Mm le mn a emlast n;l.g ra. mera a llmi.inna me1l1l ehncl en, röran ile
denna i sitt Rlag ensam st ;l.enrle pj es; 1lrm ii r konc; trnerad af general Rosse t - kanonkä rn an gö ts i Tnrin
den 30 Januari 1878; gjutning en försigg ick på 19 minuter, afsvalnin gen erfonlr·a1le 12 dAgar; i <le t , til l en
vigt af 75 tons, s m ~ilta jernet ingi r,k svenskt. ,iern till
1/5; den iir
flirsed1l med 3 lag st-,"tlh:ctn ll från C rensot
. och viiger 100 tons, el ler n ågot mr m ~in 4 af våra 27
i c.m. kanoner, - lless l\:alilJ el' iir 45 c. m .. - <l ess lil ngrl
;är 9,4 meter ellee 31,1L fot., - tless p;·o,i ektil väg~r
' 1000 kg. (23110 c;l.;-ålp.:' eller i det nä rmaste lika mycket som 10 af våra monitor- kanoners gmnater , laddning en är 220 k.g. (5 18 skålp ,) fo ssanokrn t, af
den storlek, att p å 1 k. g . går 4 1/ krutkorn , hvar2
med umler ett tryck af 1900 atmosfer er erhålles
en utgångsh astighet af 455 meter (1532 fot) och
med endast 21° elevation är s kottvidd en 9500 meter
(32000 fot) eller n ågot mera ;in 5 engelska mil. Un, d.er försöken har man skjutit mecl en laddning af ända
tLll 260 k.g. (612 skålp.) eller något mera ~in vigten
af vår landstign ingskano n. Kanonen kostar 150000
francs. d. v. s. 250000 fr. mindre än cle af Armstron O'
levereearl e 100 t ons kanon e ma, hvilka fmlig t fö rsta el~
bjudande t, skulle med en laddning af 250 k.g. gifva en

..
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projektil af 1000 k. g: s vigt en u tgångsha stighet af 520
530 meter ; m en de ssas proj ektiler väga do ck ej m era ~in 908 k.g. och efter olyck a n med en af Dnilios
].;-anoner Leg~irde Armstro ng laddning ens n e cls~ittande ,
till 180 ];:,g. Rossets kanon, som blef Dirdig i April
1879, fördes i Decembe r sa mma år till Spezzia för att
profsl.;-jutas. Vid fle ra tillfiillen efter åt hafva försöksskjutnin gar Llifvit verhsttih lc och till följ el af cle gynnsamma resultat, so m vid desam iila erhållits, b est~imcl e
itali enska marinsty relsen, att 1lonna höst nya försök
skola gö ras med A nn str ongska kanone ma merl en lrtdtlnin g af 220 och ej 180 k g . och det s~iges, att, om rle
då ej lcmna lika go1la r esultat mecl afseen tle p å håll- '
fa::;thet, träffsäke rhet och kraft, so m gjutjems kanonen,
(l e s lutligen ej skoLt blifva antagne.
D Ans ka och norska mar in erna, som än<la till för
nå?;ra fil. å r seelan försågo sig: med kanon er fri\n Arms trong, hn fva nn viiwlt sig t ill Krupp , hvars stållm- l
non e r ensamt utgöra Lestyc l,ningen på deras nyare far- ;
tyg. Ot·sak erna hiirtill to rd e hafva varit flere, och, l
..
•
o
•
o
.1
"lnllng
.
l cl e ll
u t.an a tt JtiLl'
mga
1 nagon unuersu
röra nte
verkliga företräde na hos <1en enes ellce den an el res !
lwn strnktion ssyste m, torde det vara Lerä~tigadt att ut- ,\
tala det omdömet , att den senaees system hvilar på ~
teoretisk t rigtigare grunder än den fön es, hvarföru tom !,
anskaffn ing af h: anoner hos Krupp medför en fö r en :.
mindre stat beaktans värd fördel, den nemligen, att med i
pj eserna följer deras skjuttabe ll, hvarigen om utgifter !
besparas och ej ob~tydliga ~>vå.righ eter undvikas , när,
såso m hos oss, lämplig in skjutning spl ats saknas. Nor- ',
ska flottans kraftigas te kanon äe Krupps 26 c.m . om ~
22 ton s och danska marinen har en Krupps 35,& c.m. ·\
om 52 tons på minfarty get 'ronl enskjöld.
1
I .Fr,renta staterna, liin ge de grofva s liitbornu1 e
mynning sladdnin gslwnone rnas hem land par preferenc e,

a
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har man, som bekant är, sedan några år tillbaka öfvergått till r effiade bakladd ningska noner och man håller fortfara nde på med att förändr a gamla slätborr ade
pjeser till reffiade med bakladd ning, företräd esvis de i
stor mängd befintlig a 10" och ll" Dahlgre nska kanonerna till r effiade 8" (20,3 c.m .) pjeser. Man förser
dem med en tub af ·smidt jern, efter Falliser s metod,
och med fransys k baldadd ningssk ruf. Denna förändring bör likväl ej kunna anses såsom annat än en öfvergi\ng såtgärd; ock så har den se naste kongres sen b eviljat nödiga medel för anskaff ning af 4 st. ny a 12''
reffiade bakladd ningska noner af amerika nsk konstru ktion ; för dennas uppgöra nde h afva omfatta nde skjutningar forsiggå tt på skjutpla tsen vid Sanely Hook.
Hufvuc lmateria let torde nog blifva stii.l.
Ett nytt och egendom ligt sätt att anvä nda stål
såsom kanonm ateriel komme r troligen att snart försökas i Englan d; Armstro ng låter n emligen n n till verka
en 10,"5 (26 ,6 c.m.) försöks pjes, hvilken består af en
ståltub, som lindas med stålban d eller snarare ett slags
ståltråd och det hela omgifve s mecl bancl af stål. R edan 1876 på utställn ingen i Filadelf ia för ekom modell en till en. 10'' k anon, som del vis var till verkall på
nyssnäm nda sätt. Omkrin g en ståltub voro under måttligt tryck st ålband af 2 q vadratc enti meters genoms kärning lindade i flera lag, hvareft er pjesen i en gjutform
omgafs af smält bron;;;, för att välla tillsamm ans alla
delarn e. Kanone n, som va.r konstru erad af W oodbrid ge,
vägde färdig 15 t ons och var tillverk ad i Frankfo lcl
nära Filadelf ia.
Helt nyligen hafva 2:ne särdeles intressa nta skjutförsök blifvit verkstä ida i England , af hvilka det ena
lemnar nyttiga upplysn ingar åt skeppsl wnstruk törer,
under det att det amlm tyckes i det n~inua ste lösa ett
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artilleri stiskt probl em, som på senar e tid ofta var.it
på t al.*)

Fdn h: :o,non en til1 kulspru tan iir nnm era steget ej
Ungt; de in gi\. båda i nii s tail h va rj e stridsfa rty gs bes tyr~kning och knlsprn tor (mask inl\rmo ne l') finmu; nu ,
hvilkas lwlibcr obct.ycll igt (H m.rn.) nnLl e r ~ tiger v:'\.ra
la n1lsti g n i11p;s lw n oner .
0 1~, so m viil svilrlige n bmle knnnrt bestrida s, minbåt en är clet fl'llktan sviL I't1a st e af en fiendes anfallsm e·
dAlnrHl er ett kri g till sjös, kan P.i f(ir myeket omsorg
eo·nas åt anska ffaneJet al' til lriicldig t kraftigt skydtl
o
emot densa mma. Det ftir n ~in· araml c b~i,;;ta , alltid tillreil s varan 1l e skycld et har ma n, ptt g ruml nf miub;'\.tarnes så sto ra l1a st ighct, ansett erbju clas af kul s prntot·
ellet· lil\n amlo ya pen, so m mecl Hinnåga att inom kort
t icl kunna utslung a många och stor genomträngnings~
kraft egamle projekt iler för ena htth et att hastigt kunna
rigtas på ett så snabbt fra milande må l.
Fra nska flottan var en bla nd de första som slog
in å denna v~ig och 1878 antogs Hotchk iss 37 m.rn.
11
revolverk anon efter grundli ga försök, af hvilka ansi\gs
framg å, att den var öfverläg sen de, såsom man n l1 ä fven k allar dP, m, maskink anoner, so m vid den tidpunk t en voro för eslagne . Af de många medtäflancl e karnraterna var Palmce antzska l" ell er 2o m. m. kul sprutan ,
h vilken num era, efte r firmans ni'.;ish:e och skicklig e agent
i E ng land , utoml and s vanligen k allas N onlenfe lt -kano nen den enda so m egentlig en gjorde revolve rkanone n
'
pla tsen
stridig. Norilen felt har på sistförfl utna året
'*) D ess't f<\rsök ha fn1 red>tt1 blifvit nt.fii rligl h eskrif'~.~ i tid s k r~f.
teu s flir kort tid Hedan utkomna fi:e h;ift e 188 1, h vad ure ftrsb emt
telse ns re dogö relse flir d r>samma hHr ut eslntes .
R etl.

-
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infört fö rL ~it t r i 11 ga r på k ulsprut an och, isynn erhet g e·
nom en förbä t trad ammunitionstill verknin g, Le ty dligt
höjt dess sl;jutegensk aper . S~ird eles utfö rlig a och v;auska kost samma j El mför elsefö rsö k emellan de b?1da nyssnltmncle vapnen hafva seda n blif v·it utförda i England/')
Ryssland och Italien ; iif\en i D an mark , Norge':')
och Ty skla ud ba fva j e mfö r ehies kjutniu gar eg t rum .
Man har skjutit på f,t::;ta taflo r mot plåtar af st:'tl och
af j ern , af olik a, tj edd ek och up pstiilile i olika ri g tningar och olika, lu tnin gar mot s k ot tlinien, ma n har skjutit
på rörliga må l, för eshilla nde minbåtar, fr å n stillaliggancle och från 4 ~L 5 kn ops fa r t g örancl e fartyg, man
har pröf\·a t skj uthastigheten och hållfasthet en , genomträn gningsföl'l någan oeh fö rm ågan att t åla ovarsam Lehandlin g, b tthete n a t t sö ndertaga oc h rengöra , å t er
samm ansiitt a dem o•.:.h var a i fu ll fart a t t skjuta, mcu
ett ord , man ha r gj or t alla m(ijliga försö k, så att säga,
med t ersur et i handen och nop;a uppteckna nde hvarje
erhållen tr~iff ell er tillsty mm else ti ll såda n och följden
af allt detta skj ntand e har va rit, att man i E ngland antagit N ord enfelt-kanon en, ,;om skjute r massiva biin1ade
s tålproj eH iler af :!05 gra ms vigt, un der det att Fra nkrik e
(1878) , R y sslanJ och nanrna r ], (11':\7\:Jl, 1ta1ien (1880),
'l'yskla ncl (18tll ) ::lamt· tl e;;s ntum HoHan tl, G r ekland och
Förenta st at ern a haf va antag it Ho t ehk iss r evol verkanon, hvilken skj uter s p r~i n ggm n ntc r af 44u g ram s vig t,
äfven sum , i ett par mar iner , h:i.nhul e st il lknlor.
H vil kemlera so m verkl igen ~ir den b~ista, är s vå rt
att siiga, och det kom mer sig J era f, att afgö rallll et beror på den olik a vigt, m an i den ena eller a ndra marinen fäst er vid de resultat, man i ol ik a grad kan vinna
med det ena ell er a ndra vapnet, n~ir det giill er att
skydtla :::ig mot minbåt ar, iiJvenso m att vid lanrl;:;tig*) Medd cluclc i Tidskrift i

SjvvH~c n dct

1880.

nin g beskjuta en st rand. Fö r· s:'tviclt det iir af n ågon
bety denhet, har emell er t id H otellkiss föt· niirva r ande
majoriteten f ur sig.
No rd enfelt-kan onen iir !titt' för viil bek ant, f<ir· att
hehiifva Lesktifvas. De n in gi\t· nnu er heniimningen 2;)
m.m. knJ sprutan i bestychn ingen af vå m. moni to r er ,
pansa rLtLtar och större k anon b.Ha ;·. Om Hotellki ss J'eYol \'e rbm on tu r ele k1 n sb\ n :'lg ra Ol' c1 H niimn as ; dc\n
Lesb1r hn fn11 b a.ldi gcn a.f i'J st. omb·ing en ee n t. ral a xe l
liggcuHle pip or, som hl· ila i 2:ne ve r ti ka la sb f vor ;
p ipstyck et , Ro m n ppb:ires af 011 m r•cl tappar förse cl cl r:un , ka n r oh;ra omb·ing f'i n ax2l fra mfr'>t'
k a mm :H s ty<~] , pt , so m · inn Ph:'dlc•;· rle s:i rsb1 c1a melwni sm e ma fiit• l n.clclnin g, a nr.iin ;lclin p; oc·h liyls :nt.~ n t c[,·ag nin p;; af cl es,:a. mek anismer filln f'."'. encb ;:;t C JI af h vardera sla get fi'>r a l h i:'> pipor n:t, a.f l1 vilk a h va r oc:h en
heskrifver 1/, a f cirl, cln för hv a rj e lll'nrf, som el en till
höge r vicl b:lkpbn et sittan c1e vR fven l;: ri ng vrirles. oclt
hva rnnller en pipa la.clcla s, en a nnan a1Ty ra s och en
tredj e befrias fd.n ll en tomm a hy lsan. Denn a a non1nin g, h vari ge nom all a piporn a betj enas af ett och samma organ, nn cl erl iiltar myck et mö jligl1 ete n a tt göra
detta organ sbrh:t, en om stiinllig het, so m ej ob ety dligt
bidrog till r e vol verl;: a non ens a nbgan rl e i Ryssland .
Kanonens ram npp biir es af en ]dy ka, lwars tapp
är rörlig i en hylsa, så att v a pn et hi tt kan ri g tas i
alla direktion er ; detta sker metl elst ett slags k ol f aJ
trä, mot ltvilk en <len rigtande, som. cle1jemlc sh:()ter
vefv en, d. v. s. sk,i nter· , stö tlj et' axeln . Skjnthastigheten iir 15 skott i minuten. Granaten, som väger 455
gra m, s pringer van l igen i 15 bitar.
D en i nyssnii.mnr1 e liindcr, En gland undantaget,
nu r ådan cl e uppfattningen rörand e tl e båda vapnens
r elativa egeuskaper torde i kortbet kunna lmfvuclsakl ige n formnl era;:; srtl nmb : r evoh ·erka nonen iir handter ·
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ligare iin lmlsprutan, den har mindre :::kjuthastighet
men större tr~iff;; äk e l'l:et Un den senare, som endast
för s.ielf\·a m~m öv1·m·ingen ed'onlrar 2 man samtidigt,
en som rigtar och en som sköter l1lifarmen, hvilket
tydligen bosviirar elen rigtamle. Revolverkanonens projektil är tyngre, och, som den är explosiv, blifver den
mera fruktansvärd fiir minb~Ual'l1e; Hotch kissmekanismen ~i r en k lare och sta rkare och 1·evol vorkanonen är
betydligt l äUa re att installera':') ombord, hvartill man
i Franhike frami1:l1lit, att, vid skjutning i mörker,
skenet af de vid anslag mot vattnet exploderande grana t ern a underlättar rigtningen.
I Englancl cl eremot, hvarest man synes lwfva lagt
stor vigt vid att ptL en l\ort stun d kunna slunga många proj ektiler' mot en minLåt och deruneler skjutit hiU
pit clensrrmma , antog man, såsom förut ~iL' n[imclt, Nordenfelt-kanonen oeh nti rapporten om föt·söken yttras
blaml annat, att kulsprutor borde finnas på alla fartyg, att cle borde placeras lägt d. v. s. nära däck och
på ett sky(lcla11t st~ille samt att något skyeld för betjeningen sknll e vara ett "sine q na non 11 för deras placeramle ombord. Ivian bar ocl-::så redan före slagit, att
Letjeningen vicl knlspl'lltonm skulle förses mecl skyeld
af plåt, så att emlast lmfvuclet vore obetäckt.
För den, so m ej försiikt att rigta på en minhitt
so m ( ptt ej långt nJståncl) me el 18 ~t 20 knops fart
rak kurs n~irmar sig, torde det ej vara lätt att inse,
bnrn svårt det iir, att iifven vid full dager träffa, nödviimligheten af att med kulspmtan vid så(lant till fiille en ri gtar ocb en annan skjuter, liir svårligen kun na bestr idas. Om t. ex. en anfallamle minbåt har lyc-
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],ats nlinna sig ett "tillaligga nde fartyg på 1500 fots
afst?tml, ltvilket i ;;ynnerhet under m(irl-::er· ej hör vara
siinlele::; svårt, Lehöfver den , med 1~ knop" fart, endast 1 minnt 12 sekunder fö r att hinna fram och ap plicera ;;in mina; maskinkanonen tord e väl under sådana omshimligheter vara farty ge ts entla vä rn , men
huru skulle någon cH kunna ensam b<'tcle skjutet oeh
rig ta en 25 m.m. J.::nlspl'llta, hvar.:l rigtning oafbn1tet
och allt hastigare m{tste fiil·;imlras? I'rojektilema må::; te ega rönniiga att ~n hFtl ptt minb:ltens såviil si lla
::;om <lllgpanna, ty endast derigenum tonle den· verldiga minbåten kunna hindras i sin fram fa rt, S<t som d·~ss
uesiittning numera iir behickt, oclt ega projeHilema
ej denna h:raft, är fartygets (ic1n sm1.rt afgjordt, c1en
::;kjntande må i clessa ki' itiska ögonblick hafva hurn
;;bdm nerver och hnrn siil,ert öga som hebt! I san ning, man rnt1ste erLinna, att mas k in kanonerna lnmna
lmappast göras nog kraftiga och föt· dessa v n pens
(ullstiindiga tillgoclog;('mtmle under möt·ker, fordras ingcuting millllre iin elel\tiskt ljus.
Utom den kir onllliimmle kalilJ8l'll, hat· Hotelll-::i:os
::l:ne större, nomligen 47 m m. (1 1/,' ') oeh 53 nun . (2 1/, ),
h vilken sena r e viiger ej mimhe iin -1 ,; g) ngut· v;\r
lambtiguinskanou; Nordenfelt har en 37 m. n! . ( 1 1 /~")
1mb pruta. J e mförelseskju tningame emellan dessa större lmliLmu iiro ej iinnn af:3lntacle. H ufvn(luppgiftema
röl'ande dem upptaga:3 i nedanst:'lemle tabell:

K:tliber.

Vio·t
i kg. af
0
l

11\anon \ l'al•on ! l'nljcktil .

i/l
'

llotchliiss
''' ) l\nl.' [ll'l•lln n m:l sl:c till f,;Jj<l nf si n kon sl: mkti•iP hafva lav et t en siirddes statli gt. f'ii stacl vid nnderlaget och <lctta mi\sle vara
orubbli gt fnst , orn gorl trHfl';.;iike rhPt skall kunlla. erh:lllas.
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:37 m.m.1 1
200
1
\"±7 nl.m.1 !/' i GOO
1()3 lll . tn . •)l
.... . k

l

l

l

.

' 1100

Norden l'eldt!2i5 m.m . l " 1 193
137 m.m.1 1 ''1 140

l

l O,G:l
l

Lt7
2 ,'10

l1

0,5 :1
45

i f0,d6!J

ilCJ,ö~lO n f

l
l

l

il

Utg>,ugs-

Ladcl~-i St•riing

nin!".

O,os

,OD

0,:!0

1.s
tl,2it o
o7\J5

O,o.J.

l

0 ,J6

!

latldn.

0,0:22
0,11 15
0,075
1

-
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l~astighct
l

meter.

390
425
410
455
530
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HvaJ nn nrtillet·i eb; tt tvec lding- nnder cletta året
inom vårt eget land uet riiJJ:'a r, li<tr den egentJi ge n Htgjo rt::; af furtsa t ta för sök fö r n trö namlo a f timpl ig h et en af et t nytt materiel t'<ir kan oner, uemligen gjutet
martin st<"tl.
N~ir de stcg ra tle fo rchi1tgarn e ptt ske ppsb.t noners
effektivitet, i förening motl nö clv~in Lll gl1eten att ej göra
tlem för tnnga, led t clerhiin , att rna n m:'\stc anvämla ett
s tarhm~ materi el iin ta cl,_j ern , ~it' det naturligt, att
man , ;i,fve n o m ej r~·n t el\onorni:oka !:>1\iilmanade tlertill,
i ett land so m Sverige, som liingo leve rerat kanon e r
åt flera af Europas makter, ej ~cl'lla. g<ir sig helt och
håll et ber oe nde af ntlallll et tö n·, ~in mau gjort hvacl
man kunnat, för att, <"ttminsto ne inom vissa griinser,
söka ltål la j cmna steg mecl den mo Llem a kanontill verkuiu gen. V;"trt land f<irfugnr öfver tillriickligt af bCttle
arbetsskicklighet och ins igtel', för att göra s~tviil kano n er, som st<'tl, men de väldiga <tnghammarne, hvilka
behöfvas, för att genoms mida s ~l. · : > tora block, som numera for•lras till !:ltÖt'l'cl pj c::iel' oc: h genom hvilka st:\1göten befrias fri\n tle::;:::a blit::iOl' och ojemnheter inuti,
hvilka göra gjutst<Het otillFö rli tli gt i kanouer, de
sa knas, och Ll en tillverkning a f g rö frc pj esel', som h ~iL'
!:iknlle knnua uppst:"L, tir allid es fö r olJetydlig, för att
lmuna på långt n~iL' ers ~itta kostnaden för de för deusa mnut ue!JöHiga anonlniugame. }·tir det stora jemverlcet 1'erre N oire i Fnlll kr il< e vid expositionen i
:Paris 1878 hade utshilt gjntst<'l.l, so m utan smidning
visade sig hafva egenskap er , som ntmät·ka det smidda
s tålet, uppstoll tanken a tt använda detta material till
Seclan Bofors bruk, betiget i Karlskoga
kanoner.
Bergslag, af T erre N oi r e förviirfvrrt sig såv~il r~ittig
h eten att anv~inda dess uya stålber edningsm etod som
löftet att crhttlla meddelaude om den ytterligar e utveckling i clensamma., som dershides möjligen skulle

ske, bc,;tiil tle k onp;l. marilJförvaltuin g.! n, efter tlet profsE1uge t· af rnartin1ndal1 fr tu t Bofo r::; vid Liljelw lmens
profningsan::; talt visat f,)':o i:;ka egenskaper, ltwgt öfver ·
trMfaml e tackj em ets, af ny ssniimnd e brnk ett göt af
martin st:U t ill en 4-puml ig f6 rsiikska11on. De nna blef
till verkat! vi d Fin spung och ll er (0 Ho be1· - December
ltl79) pröfvad sa mt slutligen srn·;1n gskjuten, ltvarvid Lle
erhållna r es ultaten ansi\gos siil'll eles gy nn sam ma och
pj esen hacle vi sat sig ofantligt öfv erhg,;e n tle sta rkaste koutrollp_j c!.~Cl' ~tf tael,j ern. S;tsom bekant ~tr, må·
ste slutligen l\anon en, föi· att spt<·ingas, sjl!lf anviindas
som projek til, på så s ~i tt, att ::;tt m[li tga s p6ingskjntnin gsc_y lin clrar in fö rdes i pj ese n, att den ytter sta riiekte
utanför mynningen oeh stöddes mot 2:n e h:anonblo ck;
med viixand e la ddningar, slutligen niira 6,6 1/0. , uthärdade kanon en likvtil 11 skott innan t1 en s pmng.
Den vid Bofors begagnade metoclen består hnfvndsah:ligon tleruti att, n~ir tlet i ugne n in sn tta t.ackjernet
iit· smiilt, tillsi(ttes, om <let (lå ej inn oh.m er minst 4 °/11
mangan, spegelj em, hvarefter jem- ell ur st.'d shut tillsitttes i s må portionm·, och DiLL' st:'t l b~t Ll et Llifvit neLlfiirskadt till en k ol halt, som ii t· O, l !l ~t 0 ,:20 1'/ ., mimh·u
än den, so m önskas i den fiinliga prod nkt uJJ , tills ~ittes
mangan-h:isclj em och sedan manganj ern, hvilka båda
erlti\llas fdm 'l'e rre Noire. Kiseln min skar det smälta
jemets beniigcnh et att i öfvernpplt etbt1lt ti ll stånd upptaga ga se r och utöf var derjemte en sön den lelande verkan på den vid till verkningen vanligen fi5rherrs kand e
gasen , koloxid , h varjemte dess k emi ska inflytande i
öfrigt u nderli~ tta s geno m mangan ens niirvaro. Gjutningen ske r i sa nd eller i kokill och det senare vanligast,
om yt.o ru a sl\ola vara sLita och a ll deles blåsfria, hvarefter götet, fii t· erh ållande a f fö r cless ~ind ami\ 1 himpligast e fy siska ege nsknper, hi1nh s i olja ell er i vatten
eller glödgas och får af::;valna i l;olstyhb eller härdas
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först i olja ocl1 glödgas efteråt o. s. v. Dessfö rinnan
eger gjnt.gollset hvarken så hög ela::;ticitet-s g rän s el ler
hållfasthet som s mitlt jeru <tf sam nm hån1b et::;grad,
men ge11 0m ny ss n ~imm1e behandlings::;~itt blifver den
täta götmeta ll en utan s midnin g i sty rka och t~injbar
het n ~ira lib;bld med ::Jtll ell er o h ~inlaJt sm idt j eru.
Sedan så lunda flottall had e utfört de första för::JÖken, b est~ild e lamltat·tilleriet sist!. i\ r vid Bofors ett gö t
martinm etall till en 12 c. m. föt•::;ök,;pjes . Efter det
tv enne förog ,Te uLle gjutförsök mi::;:;lyekats, blefvo i Dece mb er sist!. åt· ett birnrur oeh ett mantelrör gjutne;
p.i e,;e n förf~il'Ll i gacles vid Finspong, h varost för söksskju t Hinga m e mod densamma ~innu p;tg:T; kanonen hade i
ofö 6imlradt ski ek den l sistl. Oktobet' skjutit 700 skot t
och skall efte r 1000 skott sptiin gs kjntas.
Denna kanon , vid hvars konstruktion cle seuaste
erfarenlwtema iiro omsorgsfullt tilliirnpmle, består af
ett hiirm·ör och ett yttre rör , den s. k. manteln samt
har fransy::;k bakl:uldnin gsmekanis m ; på manteln, ::lom
ersä tter de va nli ga s midda ::;Lllband en, s itta fram t ill
tappame, och L1ess b ~tkre, utatlför k:Lmruret gående,
ända bildar skm fmollem fö r iJaldaddllingsskrutven.
Om man efter den erfa renh et, ::;om vinnes af dessa
försök, med allt skäl kan an ::>e det nya materielet htllt
llirnplig t för de mimhe kdibntm e, så att kanske sna rt
större delen af vårt f~illartiller i s kanoner skulle komrna
att tillv erka s af martinstål, t onk Llo uk klokheten b.imla,
att för hva r och en ny störr e kalib er en profpjes först
till verkas och försökes, och den omstiindigheten, att man
ej ens i Frankrike brytt sig om att göra några omfattande fö rsök med martinmetall till kanoner, såsom man
fö rnt gjort med bessemerstålet, bör ingalunda lenmas
utan afseende. Enligt approximativa beriilmingar sk ulle
prisskilln aden mellan rnantelbtno net· af martinrnetall,

tillverkade vid Fin spong, och motsvarande Kruppska
pjeser, so m ä ro dyrare, blifva:
för 8 c.rn. kanoner minst
400 kronor
,, 1:3 c.m .
"
omkring 2350
"
, 17 c. m.
,,
omkring 4330
,
då prise t för de olika göten beriiknas till respektive
70, 82 och 95 kronor pr JOO kilog ra m.
Några nya Jomoner hafva under året ej inom
Sverige blifvit för fiottan besbilda eller levererade.
En 27 e.m. kanon, af::;edd för kanonbåt en Edda, har
deremot blifvit ho s Armstrong tillverkad och blef i
slutet af förra må naden profskjnten, h var vid sä rdeles stor
utgång::;hastig het erhölls. Kanon en, hvilken skall kunna
skjuta våra "27 c.m. projektiler (216 ILg.) m/76, ~ir konstruerad af Arm strong - ståltub omgifven afjemcoils
- den har sa mma slags bakladllningsimiittn ing och
reffling som lt)76 års modell, med nägon föriindring
med a fsee nde på tiitningen; pjesens längd är 7 meter
och lopp et ~it' 21 kaliber långt. Kammaren, hvars diameter är ej mindre än 6,6 c.m. större än loppets, har
en Hingd af 1,4-1 meter (4,85 fot) eller i det allha niirmaste samma längel som vår landstigningskanon; vid
profskjutningen, Mt pris,m atiskt luut anvi-indes, erhölls
med en 21() k.g. projektil och en laddning af 94, 5 k.g.
(222 (f.) en utgångshastighet af 556 met er vid ett tryck
af 2340 atrnosferer; med en proj ektil om 225 k.g. (529 rlf.)
och en laddning af lUl ,:!ö k.g. (238 rtf.) erhö lls mecl ett
tryck af 2600 atmosfer er en utg ångshastighet af 568,4
meter eller 1989 fot.
D essa r esultat iiro mycket vackra, så vackra, att
vi sjelfva ej kunna åstadkomma dem med svenskt krut.
Som bekant är, an ses i r1e flesta länder krutfrågan
~in nu vara olöst; i sjelfva England klagar man öfver
svi\righeten att erhålla ett godt, för olika större kalibrar fullt passande krut. Vår 27 c.m. kanon m/76,
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för hvilken, af brist på Himpligt krut, någon strids··
laddning ej ~innn Lir fastsUihl, torde nog und er nii::;t<t
år erhålla en passa nde krntsort. Kontral't iir nemIigen uppgjon1t med 1'orsebro 1-:rntb rnk att af gammalt
styckekrut tillverka 20000 kg. storkomigt hn t, som
med ett tryck ej öfverstigancle 2000 atmosferer i nyssnämete kanon skall gifva kulan en utgångshastighet af
minst 420 metet·. Vid hiirvarande skjutbana skedde
med anlecluing hiiraf, gång efter annau fö rsök med
olika lautsorter frtm 'l'orsebt·o oul! vid sista sl.;jutuingen den 8 dennes erhölls med en larldning af 41 1 /~ kg.
vid ett tryck af omkring 1900 atmosferer, en utgångshastighet af 425 meter. En lifligt kiincl ohigenhet synes sålecles vara på god väg att blifv a snart afhj elpt;
åtet·stiir nu att finna ett passande krut*) för våt· nyaste kanon, som, om man frånser 4 st. 80 tons kanoner
på ''lnflexiule'' en 3iJ,5 c. m. Krupps kanon p<"L '· Ton1ensl\jöld", bör, niist den tyska flottans 30,5 c. m. pjeser,
tillsvidare blifva den mot pansar krafti gaste :1-lytamle
kanon nolT om engelsLa kanalen, ouh ::;lmlle en gynnsam omkastning i nuvarande förhtdlam1en till;Lt~t anskaffandet för v[tr flotta af åtminstone ett tiotal lika
kraftiga pjesor, skola ntsigtema till framgång ej obetydligt förstoras, om vi en gång skola praktiskt tillliimpa den 1ml1er alla omst~imligheter giltiga, af" Hna::;cars" moLlige chef, amiml Gran, uttalade satsen: "en
fiende, huru öfvediigsen han i.in mcl vara, uör mötas
ute på sjön."
''') 1\Iest eko nomi skt vure, :h : ni ustonc u nd er n>irnwstc tidl• n, alt
nl om la nd s k<i pa hut till lOD sl ri dsl:tcl d nin gar, alt anviinclns i bUn -

dBlsc af kri g.

Bok-anmälan.
"Liirohok i s!wppsman(iver, enligt uppdrag af che-

fen (ör <~jökrigsskulan utarbetad af J. A Ekelöf, kapte n ci(l lwnul. (lultall .''
Genom Lletta arbete synes ett liinge Limlt behof
föt· undervisningen vid sjökrigsskolan hafva blifvit nöjaktigt fyldt. Arbetets uppst~illning iir redig, dess omfi'llig syne::; viil afpassadt filt' iindarnålet och en del
nyttiga anvisningar, som saknats i äldre läroböcker,
lenlllas i detsamma.
J_,iiroboken finnes att tillg{L hos sjökrigsskolans redogörare sarnt i bokhandeln.

-

Handels-maritima underrättelser för skeppsredare och fartygs befälhafvare.
(Utllmg m· kou:; uht, -rapporter.)
Cou.~lantiuopel .

en

ga n::$ka

,\[ L i'iim pilgrim er till elle r hiiu

~l ccc a

iir

löuandu frak t , h var! ::; tund o n!. d e för e nade rik ena s farl yg

r\c ]t,tg:t. Till tj eust f., r dem som möj lige n vilj:t cg n:t .';ig :"tl. tl cll ll:t
trade mcdd eLts hiir ett f,,r pi lgrim stra nspo rt en nyl ig<' n ntlwmtll el
rcg!c tn e ute.

llestiimmclser angående pil grimstransporten till och
från Röda hafvet.

Hf· t'Hlh at'vn!'e

tt

far tyg,

() 1

Ut.r,vmm et b es tUmm c· ~ öltluuda, aU fiir hvnrj e mcllnmliicbpaösagerme b;jr llj) Jll'i sns 12 <}1".-fol~ yta och 72 kub -fots f ritt nlrymmc fc
~pgp ]fa rt yg sn tll l !J fots yta ot:h [i J kub .-fo ls fri l.t Hlry Hlln e i't i't t~ gb å 
tar i mcll a ndiiekct sa til l '1 lJV.-fol s yla p ft tl :iekct. Öf\·e rsl igc r <ticks yta n tl ct erfo rti crli g:t antale t fot , so m Lerlikna s för mellan d=i cbpns sn.g era re, knnna p1t diick ct diicbpao;sage rare plat·PJas, med vi]];or at. t
r n yl n, nf !J <]1'. -fot. beriik11as per pn ssngernre, ~~t.t rcli11g<' n ii r sol iel
och tillrikldi gt ht'•g ~ a111t alt tiilt eller skans an!.rin g:" ofvnnp:"t eLie ket ti ll pnss:\ gc r:nll c,; s ky<hla ~td e ulld er siOrltt Viid cr.
Befiilltafvar cn !1 pilgrim sf:n lyg bii r tn cdlwfv a 11 ogg·m11n anleckni llg :'\ d e 111<'<11'i; rda pilgr im ern"s antal , nn.m11 och kön. Inlt•iiflnr
<l i> <l sfnll nmlcr rt'S:tll, in shihPs ?t clcl~llfi li sta den aflidn e~ n~mn, ,'\!.
,] er, dage n iii r tJ ;·,llsfal lct och, niir sii. ske kan, dc;dson;ak cn.
Aul .. per f artyg<'! fl pra. hnnntnr til l intnga ndc ell er ilnntlsiittn nd c
af p ilgrim er, ]);·,ra s:llnn<la intag na l'll l' r i!an :l,;n tla pilgrinwr nntecknns
å li st an sam t d"nn u fJ rc a fg:'tn gen fi jrevi sas su ndh etsmyndighet till
vtsP nn g. Dess ut o n1 bc;t· snndh clspasH'I, dr:rii. passngt• t·arn cs och hesiiltningr ns Hn tnl ii r j cm viil nnt.•• cknnd t, nppl' i:=ns till in shifn in g af
s:'\ l~tn<la i'\i n•l(()ll1n:t iimlrin gar i p:1 ssa gcrnrc:in tak t.
Fiir.' ''"'m elsc nf cn<l cm af dPssa b es l'itnm clsc r Pll r t· nw<ltngn nrl <>
af Or·ra p:t ssngcrar e, iin de h listan neh sundh cls)':t Sf-l't 11ppfi'•nh ,
s: ra fl'a s med biitcr af 40 till 2110 tu t-k. f, dtcr omstiinLlighetcnw

so tll Hntuar furuln ga r e~a n!l.:' tl pil grinH:! l'

tilt .lll ec('a, bUr; IUitJ st ~ ·l Litutn:tt' f~t re e tnbal'kerin ge n öker , ttltd~rr:illa
sullcllt etöll< )' ndiglwtell i lmmu en h'iru111 lit uti "1 ')'gil'la tul<; af f'arl ygr ts
na ntn , hettl ort och ui'liei ei:L driigti gheL salltt til lt>rll alle af'gi'u< g" tid ueh
d es tina t io ll ~O rl. NUm ncla. 111 )' 1ldighet l:lt ct· d:l , i fa ll 11 J digL iir, :"t far tyget ut.t'ura gr uuclli g i n:; pekl.iou moLl hii nsy n till de:;s >jcidllglig hct ,
till det befin tl iga ut ryu11net fiir pi lgrint emas be<j\' ci tnli ghct, till tuedf'iird pro vian te ring, ,]rieksvalleu:; fii rnld 111. 111. ,],
L e fv·a11dc cljm (uti;fvcr d c till provialit medh a f'd:t), skinll, be n,
tr:tsor, lum por m. 111. <1., exp losiva iintn cn , Lrii ll öle (utofvc r Llet for
kok ning och m<"k ineriet· ,l <t ngbtltar erfot·d ll rliga) fa ej medfuras
Latri ner, cu fur li var 5tl:Lie ]"t SH:tgemre, siirsl<i ldt fvr mii n och
qv·iunot·, l>um för e fiuuas i god t och sunclt skick.
Pro v i,~nt, dri cksvalten och liriillsie bör mcdlwi\as ri'wr fo lj a llcle
::; !ud ~~. :

k g. pe r p erso n p er da g ; d ricks lti:;, mjJI, b •' nor m n1. el.
vatte u
li te r p er p erson p er dag ; kJhbrii nsle 2 >ik:"tlp . p er pe rson
pe r d ng.

4:

F0rldara slg pas$age rarc villi ga omUes0tja e~C'll pro viaut , be -

frias bcf: ilhaf'varen frå n a llt att 8var hiiru l.i nn an . Driebvattc-n iir lmn
do ck unel er alla om ;; Uindighet er pli g t ig utdela dl er förhem Hit~ rationsbesliimmclbe.

Spc cicla bestä mmelser ( ör Rödahafshamnar.
S nn<lh E: Ismy ncliglw ten bestiitntnf r, efte r fa rt yge ts nppgifna driigt iglwt och <l im e n ~ i o n e r nl. m ., d et antnl pil grim er, f>t rtyge t iir b er:'t ti ga <l t nwd taga , och tnedd clar Le fi ilh afv-aren och d e nn es ngrJnt i land
nnd en iit tc lse hiiro m. Ant:<l et L<'stiimnJcs eft P.r ofvau a.n gif'na regler
m<'d afse end e på utrym11t e m. m. Till embarkering måste pi lgri mernR. vant f,q· ,e clda m erl pnssager:nebilj ell er, utl'ii rdad e af agenten
i L\lld, hvilk en iir an ~ va r ig at.t. Pj st iin·e a nta l ntLirdas iin fur det b e stiimci a anta let passag<!rnre. Sundhrts myndigh eten bPv:tk:tr, n1Nl el st
dertill af:-;edd:t ombu rl , emb :n·keri~t g en å fartygr.- t och kontrollerar
p:t s~ a ge rn. m es nnl:d
S:'\ snart Inga nntal ct bhfvit l:t ge t omb ord, hi ss:n l>C: fii lh nfvaren :"t stonnn ste n en grö n fl:lgg till tceken att i11 ga virl:ire pa~S :J.ge rat· ~ knnna ombonltagas . F lagga n f'<iriJ iifv cr hi ~s n<l 1ill
a. fr cs~u 1 sk 0. r.

Mcdt.agn r bdiil ll:tfv:uc n lii nl ige n fkra pass-.gP. rru·c ii n mcd gifna•
antnl <' i., <'il et· mot s:ittl'l' han sig mynrli ghf' l<' ns kontroll , sit a tt flem
sårl :wa Ptnl< arke m s, plikt.ar såvii l k111 som r<'< l P. ri Pt. c ll~ 1 ' ngcnteu ,
!war iii r ~ i g·, l O l lm k. p Pr lwarj" pa ssn g•~ rar e 11 Lii f'ver d P-t lagli ga
au ta let.
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1Jtfiirdar ag r ntrn bilj etler till fl e r:> pn s:;ngc rni'P iin dr h gli g~ n
mcdgifnn. och si ike r ftstadkomm:l dorn s emb:n1.;rring, pliktar han 10
;f turk. per passn.ge rare utöfvcr nii n111 da. an tal. B eY isa.s llet·, a tt. h c fiilhnfmren h aft yet sbp hiiron: ol:h sö kt hidragn. till öf\ er!r>iå clse n
pliktar han dc! Fammn.

Officiela underrättelser.
Samm:uulrag· af lwng·l. bref, genernlorde1· m. 111.
utgångna från kougl. ~öför~;varsclepartementet .

Specie la bestämmelser meel afseende på sla('!/(( n del n.
Nkcl h:in sy n till <ler. mer! En g l:11~tl nyli ge n afsl1tt:Hl<' f'<ir ;lr:tgrt
r;ira.ntl e sl:ti'hand elnf' hiin1tnnnd l' i H ritln h:d\·t' t, har nllotnani sLa. rt·ge rin ge n velat tilliigg:t dc!\ n. r<~glcmcntc 4 art. m c<l s:irsl<iidt: afscclllle
hiiri'L De nt!Hnd ske me Lll() tnlltnmc i su ndh cts r:\d ct haf1·a haft 1•<' t iinkli p:h '.:\.c·r riirnnd e flen afse eld a fi irortlllill gc ns till:impand c et nt};j,~dska fartyg, i an scr :Hl r till l<c f'ilha lva m rs ok nn11ighPI i h:Hi rl s
sp nod' och pliigscdr r m . :n . s:un l i bPir:tlit>~ntlc f•fv crhn i'vn<l af fiinml ningc ns sl'i'tra sl.rafl'l>cs\.iilnmcl sc, l11·Mnfl.rr i·.f'l·<'r!riidPlSI' r af rrgl <•nwntct s b esli i1nm els ~r st rnff'as med biit< ~ r af ;f lurk. JO lill :1·Hl. Tilifiilj< •
af rle fiin's l'iliuin gn r, so m gjnrr1Ps hos hi ip:n Porten i .!Pila hiin Kret' IHI<'
l1:1r >lmfl ' bc ~l 'inunc·liien i reglement et blil'vi t nfskafl'a<l, och ly<l:t '"'
til\iiggsartildarnc i korthet som fi '.\jc~ r:
Bcfiilhafvan• å farlyg, som !ran sp orl c rnr ]Jilgrimer, biir, ifall [,],tn<l
pn ss ngemruc uppliieJ,cs nf1gon, snu• iit· lttfi'.\jd af slaf1·:cr, an<lm iin
ege n belj Aning, och mi ssliinkes v:.ua sl:t fl mndhrc, w· n:tst "''~thnt. Iii\
h am nmynd ighete n anmiila . Pil grime, r, hvi\lm ål fiilja s af betjc nin g,
biira fu r lt1·:uj c tn edfiilj a ncle >j e ns!e p<' rso n U}J})I'isa ett nf ~okalmyn
digh ete n ntfiirdaclt ccrtifi:>:n uppgifvande t j e n stepcr~onen s namn, kön,
ålde r och anstiillning mmt sii r;ki lda kiinn Ptecke n. D u s:1clana certi fikater ej kunna fiirevisas , bör befii\h afva ren Mvcrlemna ifråga1•n.mnd e
p erson eller p erson er til l lokalm ynd.i ghet.erna eller genast und errii lla
drnna myndighet samt konsuln fi\r det hmd, fart.yget tillhiir, hv ilka
cH tillsamman s lilla de missUiuk la p ersonerna arresteras och ilandftiras. Saniletsagenten, hvars upp gift det iir att hafva till sy n i'<fv er
pilgrim e rn:ts e mbarkering, biir efte rse aU. den1m be:'tii nlln else 11ogn.
efterlefves samt i nödigt f,t\1 !Pm n :t befiilha !'varen bilrii(l e hiirut.inniln.

N n\'.

2.

~-

Onl~i) J':11H1en i nndPtTisnin J!sL~ o m :ni:-;sio n r n rgcr n1 t till
sekn•tc r:trl' n!se liimpli;r offi cP I' vi1l im11 ~ l. flotlan .
D irekl.;;rr n lL A. (}r,;l:lll sicall 1. v. ;. -"m chl'f fiir 111g<' ni i.t~ ·d(·pnrt.e nH·ntP t Yi<l fl olh1n s \"rtrf i Cntl :-;J..: rona .
l\[rd :.rif'nl tH10 nit Pfl. C:nl sJ..rnn:-1. ~tntl 111 \hhrigt :'t 11 g 111 n,lc1c' rY<'rJ..: lll;'i \·id f" ·lngs\·ar fn ·l dcr:-:liid t-'S lli lclr•rgrt re pn rrt tinn .

Än dri ng 1 d'i_ir~~:lg tlll lwsti ill1 illt"' l:-:f' l' fl;r ~kjntiif'ningnrn:L
l'i<l flotl::n u.
lfi. Til\r',ldsc fi ;r l<Oillll1Cll<l,,n,n frilt . F \\'. l'on Ot lr r sn ml.
knplc n0ma A. A. L Pal::lllln O('lt C. K S 1nith att
c:nol t.:li(:t oc h bi: ra rlrn1 l illcl el:ul c orcl c nsiP ckcn n f %iihG.

ri ngc•r .] J;iw0 :·1s -o rden.

1'-l .

I siii]l,•t fi ir dc hi tl iils :1nl<c·l'alrla r;icl,n:"tlntlf. sig nal viifknlonla sl~o h. ll:i,] ;tJ.(•f'tu· s\·arta Blidann lH•gngnnH

<<

ll c·c

«

Lo fssty reisrt:s cir ile 1j r• n ~·t0m;i n ndi anl iigg:t och bUra
<' nnh:tnd:t m,iform, so:n 1111 nyttja s af de ci1·il c l.j cnst.c)n gl m a.rin i'ii n· nl:n ingf\ tl.
lll ;lll ll f' ll i k 1
2G. Bif:: ll Ii i\ knp tt' \1 K \'lHl .illtihkn fl'!s und. nn suknn Otn 3
:n i'1 IIH <ll'rs fo rliin gLl lj <• :;;;tle d ig lt ct a Il fOI'lfa r:t m18 föra
lols.lng f:nty gr: t !ting.
l
Till?tte\;;c f;ir hjtn:wten Gr rh:nd Dyrsse n att emottaga
.
nch biir:t fr :lliSka ltedrrsleg:ion so rd ciL
5. Ty:;kc u:Hlcrs:he 11 L C.. llerholm til1>1tcs b t:sc varfl'ct i
Ca riskrona
8. 1\ o, nm c:;Llii rk aplene n N. A . Fi;;c l• crslriiln skall från den
Januari 1 ~ ö :Z var:t (:hef' fiir u11de roffic crsp erso nalen i
Carlsho11a efter ko mmcnd r k ap t~ n e n C. E. af T roll e.
J\ oinlnc nd<irkaptc nc n F. A. Fnchs sk all under G mi'tna(\(•r lr:1n den l Jan uari 188:1 tjem;tgöm i :narin fö :·valt.ningrn s nlili tii ra f'dc lning i st. f. lmp te n C. F. Ekcrmann.
J\ ommcnll ii rk:tplcncnm C. Lun cig1·<' n, O. H. Nnrllfl nskji'•l<l
o .. lt U. 13. Lilli ehöök skola gc11omgii de n nllmiinna knrs
i min vii se n<l Pt som bö:jas i Carl skrom1 i Januari 1882.
18
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K ano nbå ten Motala skall wsta s så s ky.knnt sa m rni ijligt.
Kapten C. K Sm ith sbll \'ara c h e f pit knnonb:"tten
Motaln och k apl e n P. E Arrh e n iu s c hef på kanonb:"tten
A s trid .
An gåe nd e iindri ngar i k:tnonlt[tlen Motaln s besiitl nings·
li s tn.
In s t r ukti on filr chefe n på ka n onbåt en M o tala., kaplen
C E Smit h .
Kn no nb ;ltcn Motab s bll inmiin s tms sit s nart h o n blifvit fiirtli gr ust:td .
Ån g l:myge t. Sh.Jtlnt i>n skall n 1r:t kla r <l e n 19 d e tJn r s
kl. 10 f.m. f,·,,. ch e fe n s fi\r sjiifiirsv:tJ's <lrp :tri<' mc·nl•' ls riik -

n ing .
Ångfartyge t Kn r c j <'lllle en l;i m pl ig pn"un s kall s titlla.s
till t elegrnf.styr r lse ns fiirfllg an •lc fii t· tJ e uliiggand P af r n
teleg rafkab el till Land so rt.
2:2 . L i•j t nn. nt N. G. Sun cbtriim s knll till s v id are tj r ns tgi q·a
h os DD. KK. HH. At·ff'urs tarn e.
Chefe n ft ko,·vettcn Ba ltl C' J' arbd'nllP S m e rlri L' lu t\IHl rrlnjt2~ .
nnn l<' n F lach I[ M:t l{onnngr n s h tig :t viiib e h ag fnr h an s

visade viilfGrh i'tll andc vit! bispringand et af frn.u ska skepp et Dngnay Troui n på [;'u n chal s retlc1.

