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Förhandlingar. 
l) Efter verkståld protokollsjustering inför·des nyinvalde 

arbetande ledamöter. . 
2) Företogs val af ordförande för nästa presidiiår, hvar

till återvaldes hedersledamoten, kommendören grefve 
A. R. Cronstedt. 

3) Härefter höll sekreteraren, kommendörkapten J. Oster
man åminnelsetal öfver de under året aflidne bland 
sällskapets ledamöter. 

4) Upplästes: 
a) af ordningsmannen, berättelse om sällskapets verk

samhet 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 handels
ångflottor, deras tillväxt m. m. 

5) Derefter höll ordföranden, kommendör A. R. Cron
stedt ett kort tal vid presidii nedläggande, deri be
rörande försvarkemiteernas vigtiga uppgift j och se
dan detta tal, i enlighet med sällskapets stadgar, 
blifvit af sekreteraren besvaradt, upplöstes samman
trädet. 
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Aminnelsetal *) 

Under Kongl. Örlogsmanvaslillskapets sistförflutna 
atbetsår hafva tre af dess män slutat sin jordiska till
varo. 

Den 3 Augusti detta år afled i Vallstena arbe
tande ledamoten, kommendörkaptenen och ridd. m. m. 
Eric Odelstierna. 

Eric Odelstierna födcles nå Finsr)ono·s styckebruk ' b • 

den 14 J u ni 1822 och var yngste sonen af disponenten 
v-icl nämnde bruk, bergmästaren Detlof Odelsticrna och 
hans maka Fredrika Broms. Han uppfostrades i hem
met, undervisad af enskilde informatorer intill 9 å rs 
ålder och åtnj öt derefter um1ervisning vid läroverk i 
Linköping. Skolrnmmet och de stillasittande göromå
len tillfredsstäide dock icke O:s lifiiga, oförvägna sinne 
och 1837 om våren tillkännaga f ban sin önskan a t t ut
byta dessa emot sjömanslifvet. F ör att pröfva sonens 
lust och anlag, sände fadren honom såsom kajutvald 
å bruket tillhöriga skonerten "Aurora", so m skulle af
segla till Stettin med kanoner, och blef denna O:s för
sta sjöresa en verklig pröfvotnr och troligen all var
sam mare och svårare, än någon af de många, han se
dan var med om. Skonerten hade nemligen att utst å 
mångahanda motgångar och faror ~ch blef på vägen 

'<1) Af s>illslmpets stJkrc lc rare, ko mln •' nuurk:tp tP II Cil J . O,;termau . 
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till Stettin öfverseglarl . Dervid räcldarle sig besättnin
gen öfver på l1et öf1,erseglancle fartyget, utom kaptenen, 
en man och lien unge kajntvakten. Med sin så hånlt 
reducerade besättning dref nu den ramponerade "Au
rora" ned emot tyska vallen, men blef lyckligen ber
gall och införd till destinationso rten; kanon erna lossa
des och skonerten reparerades, men i stället att åter
vända till hemorten, såsom ämnadt varit, sändes "Au
rora" till Frankrike, Spanien, Portugal och Sicilien och 
hade att uneler uenna resa uth ärda svåra stormar, led 
allvarsam skada i Spanska sjön samt återkom icke till 
Sverige förri.in i Juni 1838. Oaktadt alla dessa mot
gångar och svårigheter, b0stod O. profvet och vitsor
dades af sin barske skeppare för raskhet, mod och goda 
anlag, hvarföre fadren lät honom följa sin böjelse, och 
på hösten antogs O. till kadett vid k. krigsakademien. 

Såsom kadett gjo["(le O. under åren 1840, 1841 och 
1842 sedvanliga öfningsresor och utnämndes den 10 J u ni 
1843 till sekundlöjtnant vid K. lVI:ts flotta . 

Vid utexamineringen från krigsakademien nämndes 
O. j emväl till elitkauett , en utmärkelse, hvarmed ka
uetter med framstående kunskaper den tiden hedrades 
och me(l hvilken följde vissa förmåner. 

Efter att samma år hafva passerat graderna om
bord å korvetten "af Chapman", gjorde O. med få må
naders mellantid 2:ne längre sjöexpeditioner t ill Medel
hafvet , den första med korvetten "Najaden'' under 10 
månader och den senare med korvetten "Carlskrona" 
under 11 månader. 

Under sin fortsatta tjenstgöring var O. nästan 
h varje år sjökommenderad längre eller kortare del 
af sommaren intill 1858, neml.: 1845 å exercisskeppet 
"Fäderneslanuet" , 1847 å skeppsgossebriggen "Snapp
opp", 1848 å fregatten "Eugenie", 1849 å postångfar
tyget "Svenska L ejonet", 1850 å ångkorvetten "Gefle" 
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()Ch senare å skonerten "Activ", 1851 å korvetten "La
gerbjelke", 1853 å linieskeppet "Carl XIII", under hvil
ken expedition han under en månads tid var beordrad 
till tjenstgöring å danska linieskeppet "Dannebrogen ", 
1855 å fregatten ''Eugenie", 1856 å korvetten "Svalan, 
och 1857 å linieskeppet "Stockholm '' . 

År 1851 bd ordrades O. till premierlöjtnant och 
från 1853 till 1858 hade han under vintrarne sin-verk
samhet såsom informationsoffi cer i artilleriunderofficers
skolan vid Carlskrona station. 1858 befordrades O. till 
kaptenlöjtnant och var detta och nästföljande år per
mitterad och förde privat ångbåt emellan Göteborg och 
Liibeck. 

1860 gjorde O. såsom sekond å korvetten "Naja
den" 9 månaders expedition till S. Amerika och W est
indien, förordnades 1861 till chef för 'fjnsts båtsmans
kompani , var 1862 sekond å kadettfartyget, korvetten 
11af Chapman": 18ö3 chef å lastbriggen ''Gladan" och 
utnämndes s. å . till tygmästare vid flottan s station i 
Carlskrona, vid hvilken befattning han qvarstocl intill 
1871 , då han på egen begäran från densamma entle
digades. 

1864 företog O. på nådig befallning en resa i krigs
vetenskapligt ändamål, hvilken utsträcktes till Tysk
land, Belgien, Frankrike, England och Nordamerika 
samt räckte i 10 månader. 

1866 befordrades O. till kapten vid K. :NI:ts flotta, 
var nästföljamle år chef å monitorn "J oh n Ericson" 
och 18G9-1870 chef å fregatten "Vanadis" under 9 
månaders expedition till Medelhafvet och Suezkanalen 
vid dennas öppnan<le. 

Unuer sommar en 1871 tj enstgjorue O. såsom chef 
i kongl. sj öförsvarsdepartementets kommandoexpedition 
och 1873 var han åter chef å manitom "John Et·icson". 
Dett.-'1. var O:s sista tjenstgöring till sjös. Hans sedan 
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någon tid brutna helsa nödsakade honom att lemna 
befälet å monitorn och, ehuru han visserligen under år 
1874 tjenstgjorde vid stationen, åt ervann han aldrig 
mera några krafter. 

J e m te r edan n~imnua trägna tjenstgöring t ill sjös 
och i land hade O. under sin tj enstetid för t roende att 
vara ledamot i flera komiteer fö r behandling af, krigs
vetenskapen och sjövapnet rörande, vigtiga frågor. Så 
förorunades han 1RG8 t ill ledamot i vapen- och be· 
fiistningsk omiteen och var samma år ledamot dels i en 
komite, som hade uppdrag att granska och afgifva y tt
rande om modeller till kammarladdning för kanoner , 
del:;,: ock i en komite för utarbetande af förslag till 
nytt reglemente fo r kong!. flottans unuerofficersslwlor 
och slutligen var han äfven ledamot i lwmiten för or
galliserande af sjövapnets militärpersonal vin t ren 1871-
1872. 

1875 öfverfly ttades O. till kongl. flottans perm a
nenta reservstat och vårdades sedan för sin ol yckliga 
sjukdom till dess döden slutade hans lidanden. 

O. var sedan 1867 riudare af Kongl. Svärdsorden 
och innehade derjemte riddaregrad af danska. Danne
brogsonlen och turkiska lVIerljidieordens 3:e klass. 

R edan 1852 kallades O. till ledamot af Kong!. Ör
logsmannasällskapet , och var han vid sin död sällska
pets äldste arbetande ledamot. 

O. var gift med Adolfine Klint. Hon afled före 
mannen och makarn e efterle mna sonen Detlof, civil
ingeniör, och dottren Anna. 

Eric Odelstiernas bana såsom sjöoffi cer t edde sig 
redan från dess börj an ovanligt lofvand e. Af naturen 
begåfvad med mycken intelligens, med skärpa i tanken 
och ett lifligt lynne, forenade han dermecl beslutsamhet, 
själsnärvaro och goda kunskaper, a llt gåfv or , som gj orde 
honom till en framstående sjöoffi cer. Såsom sådan sat-
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tes han ock högt af både förmän och ~amrater .. Vid 
a"lder och a-lltefterso m O. steg 1 graderna mom mognare , . . 

flottan, se vi hans kunskaper och erfarenhet tagna 1 

anspråk för flere chefsposter och vigtiga förtroende
uppdrag, vid hvilkas utförande han iifven städse häf
dade sitt anseende, så länge helsodagame r~ickte. 

I kamraters krets, likasom i allm~inhet i säll
skapslif deltog han gerna och med sitt lifliga fram
ställningssätt och sitt glada lynne var han alltid viLl
kommen 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 klar
seende mannen, rlen glade, gode kamraten framlefd e 
sina sista år lidande och med förmörkade och kraft
lösa själ sförmögen heter. 

F1·igjorcl ande nu har lem nat jordens grus, 
Ledd af stjeman har han höjden vunnit, 
Der allt mörker åter blir förbytt i ljus; 
Frid han utom stoclema har funnit. 

Den 8 Oktober aflerl i Stocldwl m hedersledarnoten 
af Kongl. Örlogs mannas~Lll skapet, kommenuören vid 
k. flottans reserv, rid d. m. n1. J ohan Emil W ar berg. 

J o han Emil \Varberg var född i Carlstad den 7 
Januari 1807. Fadren, kommendörkaptenen vid flottan 
P. J. Warberg, hyclrograf, likasom senare sonen, hade 
inlagt mycken förtjenst vid upprättande af kartor och 
seglingsbesh:rifningar öfver sjön vV enem, och blef sam
ma 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-

l, 

r _ 

l 

L 
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galeasen "Pojken 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 lärstyrman på korvetten "Svalan" en sommar
expedition 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 understyrman å linieskeppet 
"Carl XIIP und er ett par månaders expedition i Öster
sjön. 

Under åren 1824 och 1825 seglade \V. såsom ,jung
man på hamlelsfartyg till lVIedelhafvet och Portugal, 
var 1825 understyrman å ()rlogsbriggen "La Coquette" 
uneler exercisexpeclition i Östeqjön samt samma år för
hyrd säsom kadett å försålda fregatten "Euredice". 

Den 11 :Maj 1826 utn~imndes W. till sekundlöjtnant 
vid Eongl. Maj:ts flotta och började sin tjenstgö ring 
såsom 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 anställ
ning i utliindsk marin. Så gjorde han 1827 i egenskap 
af andre styrman och senare såsom för ste styrman å 
ett svenskt 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. storbritanisk örlogstjenst, 
i hvilken han anstäldes såsom mate, först på fregatten 
"The Stn.g" under ni\gra månader, derefter å fregatten 
"Volage", med hvilken han gjorde 11 månaders expe
dition 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 linieskeppet~ "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 anstäldes W. vid sjökarteverket 
och ifrån denna tid egn~de han sig nteslntaade åt hy
drografiska arbeten. Srtlunda deltog han åren 1836---
1840 hvarje år i sjömätningar å Smålandsknsten, hvil
ka 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 samt ledde ifrån 1844 till och med 
1851 sjömätningarne å W enern. 

Befordrad till premierlöjtnant 1839 och till kapten
löjtnant 1845, utnämndes han till kapten vid R. M:ts 
flotta 1852 'och kommend~rades 1853 å kontrollunder
sökning af det nu färdiga sjömätnings- och utprick
ningsarbetet å W enern. 

Följande år erhöll W. först tillfälligt förordnande 
såsom chef för kongl. sjökartekontoret och utnämndes 
till detta chefskap i December. 

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 densam
ma entledigades. 

Under tiden hade W. 1862 befordrats till kommen
dörkapten och vid flottan s ombildning 1866 öfvergått 
till R. M:ts flottas nya reservstat samt utnämndes till 
kommendör å denna stat samma dag, han lemnade sitt 
långa, pligttrogna arbete vid sjökarteverket. 

W. utnämndes 1854 till riddare af Kongl. Svärds
orden och 1866 till riddare af S:t Olafsorden samt var 

l 
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derjemte riddare af danska Dannebrogsorden och af 
ryska S:t Stanislaiordens 2:a klass med krona. 

Till arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmanna
sällskapet kallades W. 1867 och var hedersledamot i 
detta sällskap sedan 1874. 

Sedan \V; lemnat 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 nå
gra 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 onekli
gen framstående förtjenstfull. Att åt arbeten, hvilka 
fordra så mycken noggrannhet, 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 er
kännande, Varmt intresserad för sin sak, rättvis och 
human såsom chef, villigt lyssnande till sina underly
dandes åsigter och gerna låtande äfven den yngres 
mening gälla, då den visade sig vara grundad på kun
skap och erfarenhet, vann W. sina medarbetares sym
pati, på samma gång han lifvade dem för det gemen
samma arbetet. 

Under sina mångåriga sjömätningar hade han lärt 
känna behofvet af fullständigare och lämpligare arbets
medel 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 
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tillfredsställelsen att lyckas både häruti och uti att 
gifva sjökarteverket en lämplig omorganisation och detta, 
såväl som allt det af honom inom denna specialitet ut
förda goda arbete Hinder J o han Emil Warberg till oför
vansklig heder. 

Blott två dagar efter W m· bergs dod blef åter en 
lnch:a i Kongl. Örlogsmannas~ill skapets första led. 

På sin 85: t e föd elsedag, den 10 sistlidne Oktober 
a:fled i Kristiania en af broderlandet Norges redan från 
detta århundrades början i Hidem eslandets och mari
nens tj enst pröfvacle veteraner, f. d. kontreamiral en 
m. m. Thomas Konow. 

Amiral Konow, hvars namn r edan inskrifvits på 
första bladet af det sjelfstäm1iga norska rikets historia, 
hade ep;na t sina kraft er åt detta land under fyra ko
nungars regering och derunder åtnjutit desses förtro
ende och .~örtjenat sina landsmäns aktning och tillgif
venhet. Afven inom Sverige och hos sina vapenbröder 
här intog amiral K onow en högt akta cl ställning. Många 
äldre svenslut s jöofficerare hafva varit i tillfälle att lära 
känna och värdera hans 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 återgifver en mig fr :'in Norge benäget meddelad 
fram ställning af den aflidnes lefnaclshändelser . . 

'l'homas Konow född es i Bergen elen 10 Oktober 
1796 af förälclrarn e, köpman Lucl vig Ko now och hans 
hustru Hedvig Reich. Ännu ett barn, valde han sjö
krigsmannayrket; blef vid 12 års ålder dansk sjökadett 
och tttnämndes till sekundlöjtnant i danska marinen den 

' . 
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13 F ebruari 1813 samt beordrades till tj enstgöring å ör
logsbriggen "Lolland", so m då var stationerad i Norge. 

Efter Kielel"freden , då Norge skiljdes från Dan
mark , gick han öfver till elen norska marinen. 

Knappast 18 å r gammal intog Thomas Konow 
plats inom riksförsamlingen 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 Fabri
cins, unelerofficeren P eter J olmsen och matrosen Even 
Thorsen. Komiteen, som hade att granska r epresen
tantem as fu llmakter, synes icke hafva f~i s t sig vid att 
Konow endast var 18 1\r, ehuru 25 år var den för re
presentant bestämda minimiålder. 

De tv;l deputerade, löjtnant Konow och kommen
dör Fabrieius bebodde i Eidsvold ett gemensamt rum. 
Denna niira urn giingelse med elen humane och i hög 
grad Joyale .Fabricins utöfvade utan t vifvel p<'t K:s 
unga sinne stort infly tande och bidrog till att han, som 
redan för ut var af en mera tyst och tillbalmchagen 
karalder, af r espekt för den äldre officeren, hvilken 
initiativet tillkom, föranleddes att hålla sig i bakgrun
elen. K. hörde fö t· öfrigt till det s. k. "moderate uaf
h;ingigheLlsparti " och, oakta<lt han, som r edan ii r an
tyclt, icke fr-amtdidde på n:'tgo t mera ingripande sätt 
umler förhandlingam e i riksförsamlingen, deltog han 
dock i dessa med den flit och samvetsgrannhet, som 
stäclse varit utm~irkancle drag hos 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 mi
litiira st~illning, anvisade honom för öfrigt en mera till
bakadragen 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 - "Fädernes
landets väl". 

Den 17 .Maj 1814, samma dato, med hvilken K:s 
fullmakt såsom officer i den norska marinen är- teck
nad, var detta verk färdigt. 

Ännu en gång under sin lefnad var K. represen
tant, nemligen fö~· Jarlsberg och Lamvigs grefskap 
på stortinget 1839, h vilket öppnades personligen af ko
nung Carl XIV J o han och under h vilket K. bland an
nat deltog i den s. k. ''Begge Etaters Udgiftskomite. 11 

Den 10 Februari 1815 anst tildes K. såsom naviga
tionsexaminator i Bergen och fortsatte denned de två 
följande åren. År 1815 förestod han derjemte uppfö
ranclet af fyrinrättningen på Skuclesmes. 

1816 och 1817 var han chef på en lmnonskonert, 
som dE>ltog i kustbevakningen för fiskerierna i Finn
marken. Den l September sistnämnde år anstäldes 
han som kadettofficer och lärare i matematik och na
vigation vid den ny bildade sjökadettakademien i Fre
driksvrern, hvilken anställning han sedan oafbrutet in
nehade i 31 år (då han icke var utkommenderad på 
längre sjöexpeditioner) och lemnacle den fö rst den 21 
Oktober 1848, då han utnämndes till chef för Carl J o
hans vrerns örlogsvarf. Under sin tjenstgöring vid sjö
kaelettakademien var han 2:ne gånger tillförordnad chef 
för kadettkåren och deltog i icke mindre än 19 sär
skilda kadettexpeditioner till Nordsjön, Atlantiska haf
vet och .Medelhafvet. 

K. åtnjöt som lärare hög grad af aktning och de 
fleste kadetter , som under hans tid utexaminerades från 
akademien, gjorde sig kända såsom goda navigatörer 
och matematici. Med sitt lugna och bestämda s[itt fö r
stod han utmärkt väl att sätta sig i respekt hos ung
domen 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 sjöröfvarestatema, 
första gången 1821-1822 såsom kommenderad officer på 
örlogsbriggen "Fredriksvrern" uneler 14 månaders sjö tur, 
under hvilken briggen till Marocko öfverförde kommen
dör Krieger såso m ambassadör för ordnande af några 
förvecklingar med afseende å den tribut, som de för
enade rikena, likasom det öfriga Europa, måste intill 
1844 erlägga till sjöröfvarstaterna. Då en fransk eska
der under prinsen af Joinville sistnämnde år bombar
derade Tanger och Marocko, tillhörde K., såsom chef å 
norska korvetten "Nordstjernan", en kombinerad svensk
norsk e.;;kader, hvilken under kommendörkapten Oster
mans befäl vid detta tillfälle var beordrad till de ma
rockanska farvattnen . 

Äfven en gång senare, neml. 1848, hade K. befäl 
å förutnlimnde korvett och deltog derunder, jemte nor
ska fregatten ''Freja", i den svensk-norska eskader, 
so m, i anledning af kriget mellan Danmark och Tysk
lanti sagde år, under amiral Gyllengranats befål krys
sade 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 kommen
dörkapten Lagerberg och 1834 under befäl af förut
nämnde, då varande kommendörkaptenen G y Hengranat 
och under kronprinsens, sedermera konung Oscar I:s 
öfverkommando. 

Vid Carl XIV J o hans kröning i Trondhjems dom
ky rka den 7 September 1818 var K. tillstädes såsom 
officer å kadettbriggen 11Lolland ", h vilken vid detta till
fälle - var beordrad till Trondhjem. F å finnas väl nu 
qvar, som närvoro vid denna i Norges historia så be
tydelsefulla tilldragelsei kanske var K. den siste. 
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K. hade uneler sin lefnad varit medlem af en mängel 
kommissioner berörande flottan och dess angelägenheter. 
1819 och äfven 1844 var han medlem af en kommission 
för utarbetande af nytt r eglemente fö r fl ottan, 1843 
medlem af undervisningskommissionen och af marinens 
r egleringskommission och s. å ordförande i elen s. k. 
marinekom missionen. 

År 1860 var K . st1so m amiral närvaramle vid Carl 
XV:s kröning i samma domky rka, der han 42 år tidi
gare såsom löjtnant bevittnat dynastiens stamfaders 
kröning. . 

1830 utnämndes K. till kapten i marin en, 1840 till 
kommendörkapten och 1860 till h:ont reamiral , hvarjemte 
han sistnämnde år förorclnades att öfvertagft bestyrel
sen af marin ekommamlon. Amiral Konow erhöll pit be
gliran afskcd elen 5 Juni 1869. Vid afskeclet hellrades 
han med storkorset af S:t Olftfsonlen. 

Kon ow blef 1838 riddare af Kongl. Sv~irdsorden 
och innehade äfven r illtlaretecknet af danslm Danne
brogsorden. 

Uneler Carl XV:s resa till Frankrike och England 
1861 var amiral Konow mecllem af den tillförordnåde 
interimsregeringen. 

Till hedersledamot af Kongl. Örlogsmannasiillska
pet invaldes amiral Konow 1864, oc.h var han äfven 
ledamot af Kongl. Krigsvetenskapsakademi en . 

Konow var gift med Magdalena Catharine Reich
born, en dotter af öfverstlöjtnant Reichbom och hans 
hustru, född Hesselberg. Han förlorade redan 1849 
sin hustru och makarne efterlemna 2:ne barn. 

Amiral Konows begrafning försiggick elen 18 Ok
tober i Kristiania med ovanlig högtidlighet. H. M:t 
konungens n~Lrvaro vicl densamma, den talrikhet, hvar
med icke allenast sjöofficers- och sjömannakårerna, utan 
äfven nästan alla embetsverk och korporationer i Kri-
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stiania representerades i processionen och den oöfver
skådliga menniskom assa, som samlats, för att äfven få 
vara vittne till den siste Eidsvolclsmannnens och gamle 
sjömannens invigning till elen sista ln·ilan, voro omiss
känneliga bevis på att den tillgifvenhet, aktning och 
sympati, 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 amiral Konow aktadt och äradt bevaras. 



Ordningsmannens •) årsberättelse. 

Uppläst å högtidsdagen den 15 November 1881. 

I öfverensstämmelse med Kongl. Örlogsmannasäll
skapets stadgar åligger det ordningsmannen att afgifva 
berättelse öfver sällskapets verksamhet under det för
flutna arbetsåret, och får jag densamma, i kort sam
mandrag, efter protokollen afgifva. 

Sällskapet har sammanträdt under året till sex or
dinarie och ett extra sammanträde, hvarvid följande 
föredrag hållits: 
af" onl(öranden, hedc1·sledamofen gnfve A. Cronst edt: 

"Om behofvet af ett kraftigt sjöförsvar"; 
af föt·ed1·aganden i l:a vetenskapsklassen, ledamoten 

G. a( T1·olle : 
Om af honom utarbetarit förslag till nattsignale

ringssystem 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). 

*) Kommendörkaptenen A. Lin!! af Hage by. 
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Tidskriften har utgifvits efter samma plan, och har 
till redaktören utgått samma arvode, som sist föregå
ende år. 

Under året har sällsimpet låtit trycka Sak- och 
namnregister till tidskriften för åren 1869-1880. 

Till siillskapets bibliotek har under året utom sed
vanli o-a tidskrifter, bulletiner och årsberättelser m. m. o 

fö1"Jande o-åfvor blifvit öfverlemnade : . o 

F1·ån hedersledamoten J. Ericson : 
tvenne ritningar öfver af honom konstruerade ''N e w 

Caloric pnrnping duplex Engine"; 
tvenne lithogmfier öfver af honom inventerad "Sub

marine 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 civi le tjenstemän vid flottan låtit 
prägla med anledning af N ordostpassagens lyckliga full
bordande. 
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 handel och sjöfart från de förenaue 

rikenas konsuler 1880- 1881. 
Ft·ån arbctanrle ledamoten J. L . 1!'1-ylcholm : 

Ångmaskinlära författad af gif,·aren. 
F dm arbetande ledamoten C. af Troll e: 

ett exemplar af elen minnespenning öfver Fredrik 
Henrik af Chapman, som utdelades vid Kongl. Örlogs
mannasiillskapets sekularfest. 

Fn'in katTespo11dcnmde 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 "The Eclitorial Committee of the Norwegian North 

A tlantic E xpedition" : 
General-Report af tbe Norwegian North Atlantic 

Expedition 187f:i- 78. 
Fn'in v. konsul V. 1'. Lwulgren: 

Hamnlexikon af gifvaren. 
Från korrcspondentnde ledamoten Hult: 

Redogörelse af aHidn e italienske generallöjtnanten 
Cavalli li fsverksamhet. 

Bland siLilska pets ledamöter ha f va följande förän
dringar egt r u m : 

Med döden a(gångne : 
H erlersleuamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

E'rån lcorresponclemn de till cwbetancle invald . . 1. 
Tillkomne t'it·o: 

HedersleJamot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l. 
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
Korrt~RponrlE:>ranrl e le<lRmöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
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N å'rvM·ande antalet ledamöte1·: 
Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 
At·betancle leJamöter ............... .. ...... . ... 50 
Korre.sponcleran,Ie ledamöter . .... ..... .... . ... . . 34. 
Utlänuska ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 



Flottan under det nästförflutna året. 

Det flyelda året torde kunna inregistreras i sven
ska flottans annaler såsom ett a f dessa stilla, fridfulla, 
hvilka obemiirkta göra deras inträde i tiden, utan att 
föregås af ni\gra löftesrika förviintningar eller emotta
gas med några ovanligare uttryck af deltagande och 
förhoppningar, och som nästan lika obemärkte sjunka 
ned i tidens ocean, efterlemnande blott en btt sakna
elens 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 ut
tryck 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 jordmå
nen 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 pla
ner och förslag till svenska flottans ordnande hafva 
regnat öfver Sveriges folk, liksom 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 min
dre s::wgYinislm, lin de lmnske förr visat sig, mindre 
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ben~igna 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 scepti
cism 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 sam
ma belägenhet som et)c skepp i stiltje; chefen (den an
slagsbeviljande statsmakten) iir, naturligt nog, vid då
ligt humör, emedan skeppet ej gör fart, och kan ej fri
göra sig från den lilla svagheten att till tidsfördrif 
smågr~Lla på vakthafvan~le officern (den exekutiva mak
ten) med anledning af seglens s~ittamle och manövre
rande, 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 "mon
ökande" och skeppet slwlle till allas glädje och helå
tenhet glida fram genom vattnet mot sin bestämmelse
ort. 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 må
ste jag, om ock meclnågon uppoffring, uppsöka brisen", 
hvarpå han, för att komma nr stiltjeregionen, låter be
slå seglen och taga upp ånga samt uppskjuter sina råd 
och sin kritik öfver manövet· och sjömanskap till läg
ligare tid, då skeppet åter fått vind i seglen. 

För att komma ur detta tids-, kraft- och penninge
ödande stiltjebälte, hvaruti flottan för närvarande be-
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finner sig, in uti den friska passadens region, fordras 
sannerligen, att man offrar en del kol, hvilka säkert 
ej skola brännas förgäfves; men framför allt är det af 
nöden, a t t flottan ej indrages i parti in tressenas mal
ström, att hon befrias från ett alltför bindande för
mynderskap, som föi·skottsvis fordrar redovisning och 
garantier för hvarje den minsta åtg~il'd och som genom 
småaktiga anmäl'kningar och godtyckliga best~immelser 
betager den styrande friheten att på bästa s~itt till
godogöra elen förmåga, han m<)jligen tiger och Je me
del, som finnas att tillgå '2 Ville r epresentationen slå 
in på en ny väg - seuan den gam la umler 50 år visa t 
sig ej leda till målet - och försöka hvad som kan ut
rättas med större förtroende till flottans inneboende för
måga att gå framåt utan ledband, ville man med ett 
ord lemna större handlingsfrihet, mindre föreskrifter åt 
den styrande och fordra ansvar eller uttala sitt om
döme föt·st sedan man varit i tillfälle att utaf vunna 
resultat bilda sig ett staclgadt sådant, så iiro vi för
vissarle, att hvarje nerf inom vapnet skulle spfinnas, 
för att riittfiirdiga ett sådant förtroende och för att 
visa, det flottan förtjenar landets sympatier och ingen
ting högre önskar, än att få lemna fosterlandet sina 
tjenster i fred och krig. Så handlat' en klok fartygs
chef; han trakasserar ej vakthafvande officern und M· 
manövern med examensfdgor, anmärkningal', tillriitta
visningar och före läsningar, ty han vet, att officerns 
uppmärksamhet · clå bör odelad egnas lit h vad han har 
för händer, utan han afvaktal' ett lägligt tillflille efteråt 
att ge sin vilja tillkänna och påpeka begångna fel till 
framtida efterrättelse. 

Efter dessa inledande allmiinna betraktelser öfver 
situationen, sådan den synes oss vara och hafva varit., 
skola vi i kortbet undersöka, huru mycket kol sist
lidne riksdag ansåg sig böra offral för a,tt få flottaD, 
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ur stiltjeregionen och hmu stort vägstycl{e sjövapnet 
undet· det föl'flutna året tillrygga lagt. 

K. M:ts prupo::;ition ang1\ent1t~ regleringen af 5:te 
hufvucltiteln omfattade eftel'fi.iljancle 13 punkter, af 
hvilka de 4 första röl'de de ordinarie, de öfl'ige de 
extra anslagen . 

l. Till betltckamle af det, ntöfver den ordinarie 
aflöningsstaten, 1201484: kronor , erforderliga beloppet 
170000 In·. som behöfdes föt· genomförande af lönereg
leringen vid flottan, begänle K. :'II:t att få anlita de 
·naytande afo-ifterna för vakanta nnmme1· vid indelnings-I . " 
båtsmanskompanierna - h vilka för 1878 belöpte sig ti ll 
108466,76 kr. - samt att derj emte måtte å extra stat 
beviljas 50000 kr. ; hvilket a ll t af riksdagen bifölls. 

2. Då det till beklädnad M, sjömans- och skepps
gossekål'erna såso m "förslagsanslag högst" å riksstat 
uppförda beloppet 28:2000 kr. visat sig otillr[ickligt, 
hade K. l\f:t 1880 föresla git , att detta anslag måtte 
förämh'as till reservationsanslag, i ändamål att mecl · 
möjligen uppkommande besparingar framdeles söka be
täcka befintl ig brist -- l1vilken bl'ist vid 1879 ål's bok
slut rippgick till öfver 65000 kr. - R iksdagen 1880 
hade emellertid ej velat crkiinna olämpligheten af ett 
"förslagsanslag hrigst" mcc1 ett maximibelopp , som visat 
sig fö l' ändamålet otill räcldigt, men likv~il funnit sig 
föranlåten medgifva, att nämda anslag föl' år 1881 finge 
betraktas såsom r esel'vationsanslag. Di\. brist :'\ detta 
anslag fortfarande före f a n il, måste K. lVI:t vid sistlidne 
riksdag göra enahanda feamstiillning, som föregående 
år, hvilken ej heller rimligtvis kunde afslås. Då man 
betänker, att bekHidnadsanslagets anlitande ii,r beroende 
af antalet af uppfordrade bittsmiin, hvilket ej han vara 
konstant, så synes K . l\Lts fl'amställning 1880 om ut
str'äckt rätt öfver detta anslag ganska rimlig, ty det 
ligger i sakens natur, att fl ere perseeliar ntlemnas ett 
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år, färre ett annat. Vill e nu riksdagen ändtligen ex
perimentera med ett s. k "förslagsanslag högst ", så 
borde den väl hafva bestämt summan efter det högsta 
erforderliga beloppet, ty det som 1877 faststäldes, hade 
visat sig alltför lågt. Hvad blir då det praktiska r e
sultatet af denna riksdagens tumshuf på regeringen '2 
jo, att regeringen måste söka en utväg att tillfreds· 
ställa riksdagens ovisa sparsamhetsifver, ~ifven om vap
net och tjensten dflraf blifya lidande. Att så kan kom
ma att ske genom den e;enom k. bref d. 7 April 1881 
anbefalda utstriickta permitteringen af till tjenst upp· 
fordradt manskap, ligger åtminstone inom möjlighetens 
gränser. 

3. För att utan ökad börda för statsverket kunna 
bereda lärarue vid Sjöluigsskolan en väl behöflig löne
förbättring, föreslog K. 1\f:t en förhöjning af kadetter
nas årsafgifter fri\n 30 till 150 kr., hvarigenom omkr. 
8000 kr. skulle inflyta, med hvilken 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 medla
rens 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 -, !war
af följde att de 8000 kr., K. M:t ans~g beh<ifliga till 
löneförbättringar, skulle komma att reduceras till 4500 
kr. Denna godtyckliga reduktion, såväl som elen myc
ket svaga motiveringen af de föreslagna många friplat
serna, väckte inom båda kamrarne starka protest er . 
De olika beslut, hvarvid båua kamrarne stannade, gaf 
statsutskottet tillfälle att uppgöra ännu ett medlings
förslag - hvaruti årsafgifterna bestämdes till 150 kr. 
och friplatserna till 1/ 6 af hela antalet kadetter- hvil
ket af riksdagen antogs. R egeringen, som sålunda er· 

- 25-

höll 6200 kr. till sitt förfogande, för att dermed för
bättl'a liit·arnes stä llning vid sjökrigsskolan, har emel
lertid sålunda tilHimpat detta riksdagsbeslut, att elen 
förhöjda afgiften ej affo!"drats de föl'llt antagne, sko
lan 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 fö
remål föt· ett allmänt varmt intres,-;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, som betrakta 
denna skola blott såsom 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 folldighe
tens och demokratiens intressen högljmlt forclras, att 
skolans dönar skola stå öppna för samma inträdesaf
gift som till andra skolor och r.tt fritt inträde må be
viljas 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 speciella 
anlag för yrket, utan hufvudsakligast derför att sko
lan 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 in
tresset i främsta rummet, visa föga ben~igenhet att er
ldnna de striingare vilkor, en specialskola och, fram
för allt en militärskola, måste stipulera, vare sig i 
form af förhöjd afgift, ifall sådan af behofvet påkallas , 
eller af skärpta fordringar och bestämm elser , som må 
vara nödvändiga, för att hos kadetten inpregla en 



sann militä risk anda. Anser man det'ernot, hvilket sy
nes oss a lldeles ldart, att sj ökrigsskolan tir en flottan 
t illhörande s pecialskola, hvars hufv-udändamål är att 
bilda sjöofficerare, men som i skolans, såväl som i den 
enski ldes intressen, blifvit organiserad i sitdan t sam
malihang med de allmänna tiroverken, att den elev, 
so m befunnits ol ~implig fö r sjökrigsyrket, lätteligen 
kan öfvergå till annat läroverk, så måste man hålla 
fast dervicl, att skulans ä11danu1l i friirnsta rum befräm
jas, att uppfostringsprinciper , som må befinnas tidsen
l iga fö r de borgerliga skolom a, ej påtvingas sjökrigs 
skolan, för den hiindslse de stå. i s trid med dess sjö
miliUir·a iin<lam<'U , att föriLldrar och måls rn iin, so m ön
ska begagna sig af skolan , mås te helt och hållet å t 
skolan öfverlåta kadetternas uppfostran samt vara be
redda att återtaga sådana eleve r· so m befunnits olämp
liga fö r yrket ~if vensom a t t underkasta sig ökade af
gifter, ifall de medel, sta ten består, ej äro tillräcklige, 
eller ock taga sina söner m skolan. De fördelar, sjö
krigsskolan erbjuder såso m undervisningsanstalt, 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 di t. 
l\feningen med de fum frikadettplatser, K M:t föreslog, 
synes oss ej rimligtvis kunna bafva varit att locka obe
medlade att siinda sina söner till skolan, utan. snarare 
att tj ena till belöning och eggelse för jemförelsevis 
mindre bemedlade ynlingar, möjligen ock såso m en 
giird af erk änsla , som kunde bevisas män, b vilka gjort 
staten och synnerligast flottan , tj enster. För flottan 
bör det för öfrigt vara temligen likgiltigt, af h vilka 
samhiillsklasser dess officerare bestå, förutsatt, att de 
äro bildade, till sin tjenst kompetente och för densam
ma nitiilskande män, men under inga viikor må det 
fordras , att skolan skall göra uppoffringar för att skaffa 
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inträde åt obemedlade ynglingar; må detta vara sta
tens sak :Med afseende på det från många olika håll 
i dagen lagda. in tr esset för sjökrigsskolan, må vi der
för bek ~inna , att vi bedja Gud bevam sj ökrigssiw lan 
för sådana vänner , hvilka ej tillika ii ro flotta ns viin
ner. 

4; A111:daget till lots- och fy rinrblttningen me:llif
räddnin gsaustaltema. föreslog K. M:t a t t upptagas till 
det belopp, 11\'artill inl,omsten af fyr- och båkmedel 
beräknats, eller 1100000 kr., således 100000 kr. högre 
än det å g~Llla nde rikstat upptagna; hvilket af riksda
gen godkiindes. I sam manbang med Llenna punkt gjor
des utaf en af sjöfartens måhlmän ett ang repp på re
geringens föro rdniu g af den l o F ebruari 18tH angåen
de reglerande af lotsplig t och lotsfrihet. Vägsr man 
<le shäl, som anfö rdes för och emot denna· förordning, 
så synes det oss svårt att erhänna befogenheten af det 
gan~ka ska 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 af
göra, i hvad mtm denna länder vår sjöfart i dess hel
het, ej enskilda g renar af densamma, till gagn eller 
men. 

:Någon vidare förändring i flotta ns ordinarie stat 
hade e.i K. l\f:t att fö reslå . Visserligen hade Marin· 
förvaltnin gen påpekat det ordinarie nybyggnads- och 
underhållsanslagets absoluta otillräcklighet och gjort 
framställnin g, om dess höjande mecl en million kronor 
- hvilket hvar och en mecl någon sakk ~innedom skall 
in se var a högeligen af behofvet påkallad t, ifall någon 
stabilitet och jemnhet skall kunna åstadkommas i ma
t 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 rligen utgjor
qt) ()ck en måttlig; tillökning officerspersonalen ett 

\,. . . .~ . ' 
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af de af regeringen erkända behofven, men, med fä
stadt afseende å tillgångar, sttimning gentemot flottan, 
den politiska stiillningen, m. m., hiinskötos dessa om
sorger till en gifmild framtid. 

Vända vi oss nu till 5:e hufvndtitelns för dess nu
varande bestån<l nästan lika vigtiga extra stat, så fin
na vi följande: 

5. För komplettering af sjöbefästningarnes vid 
Carlskrona inventarier begärde K. lH. för nästa år 
48000 kr. - ellet· nära hälften af hvad Marinförvalt
ningen gjort hemstiLllan om - hvilka riksdagen be
viljade. 

G. En sviingbro af jern å varfvet i Carlskrona, 
hvarigenom stor besparing i arbetskrafter, erforderli
ga 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 ()'rofkor
nigt krut, tjenligt till de moderna kanonerna~ blifvit 
så kännbar, att K. M:t fann sig manad att hos riks
dagen 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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tillgängliga. För det begänla anslaget skulle 2000 
ctr årligen kunna omarbetas för mindre än halfva kost
naden 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 brän
namle, 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 för att g·enom inhemsk till verlming få be hof-o ) L 

ven fyllda eller oek måste vi från utlandet anskaffa ett 
så stort förråd af hut, att vi, för den h1in<le1se till
förseln af on eller annan orsak slmlle afsldims, ej stå 
strarulsatta oeh m· stånd att tillgodogöra oss vårt ar
tilleris största kraft. Rikselagen beviljade det nyss
nämnda 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 be
hofvet 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, 
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öfningar eller materielens olika delar ,och ej ackorderar 
med sin öfvertygelse, å tminstone ej förr än Jet vunnit 
häfd, att det tir riksdagen, ej regeringen, hvilket det 
tillko~1m e r att bestämm'a huru v~r framtiua sjökrigs
matenel skall komma att se ut. Hade regeringen lik
väl kunnat ana, att hon slmlle på sin modesta hem
ställan om nybyggnadsanslag af sistlidne riksdao· få 
ett bleldagdt nej, så hade kanske ett dylikt sätt"' att 
böja sin vilja under riksdagens - att föreslå enelast 
hvarl som sannolikast vore i riksdagsmajoritetens smak 
- varit det för ~jöförsvarets framtid minst olyckliga. 

11. K M:t Ilade för byggande af ett mindre pan
sarfartyg beräknadt att kosta 2290000 kr., beg~irt att 
650?00 kr. måtte anvisas för 1882. Som denna punkt 
utgJorde 5:te hufvadtitelns kärnpunkt vid sistlidne riks
dag, ej blott derför, att den i och för sig var den för 
vapnet vigtigaste, utan ock såsom varande den prober
sten, .med:lst h vilken intresset för flottan skulle tvingas 
att vtsa sm rätta halt, s;'\, torde vi böra med nåoTa ord 
i läsarens minne återkalla regeringens, statsutsl;:ottets 
och riksdagens behandling af denna fråga. Denna hade 
naturligtvis varit ytterst enkel, om den behandlats blott 
och bart såsom en ren SJ'öförsvarsåtgärd men dra . , • , gen under mflytelse a~· den politiska partihvirfveln, tappade 
elen snart bort sm kurs, miste roret och slutade med 
~tt gå till botten. K M:t hade stöd t sin proposition 
1 denna punkt, dels på den s. k. certkornitens förslag, 
med antagande af dess motivering för pansarbåten A 
dels på sådana talande skäl, som att flottan för närva~ 
r:ncle ej egde .ett enda tidsenligt pansarfartyg samt att 
nagot anslag ttll nybyggnad ej blifvit under de trenne 
senaste åren af representationen anvisadt. Ehuru vi ej 
~1 e~t och hållet kunna gilla alla de åsigter certkorniten 
1 ;;ntt betänkandet uttalat, ehuru vi till och med tro oss 
böra påpeka en vrisentlig brist hos pansarbåten A, näm-
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ligen frånvaron af ett så kraftigt och ett så billigt re
servvapen som rammen utgör, hvilket vapen antagligen 
ej hade behöft saknas, såvida endast militärislm, t ek
niska och ekonomiska konsiderationer varit de för ko
miterade bestämmande, så dela vi dock den inom vapnet 
snart sagdt enstämmiga opinion , att ett elylikt pansarfar
tygs byggande var för flottans effeHivitet och framtid 
af den aldra största vigt. Ingeu marin torde kunna 
uppvisa en kraftigare lnigsfartygstyp för så ringa kost
nad och hvad den påpekade bristen beträffad e, så hade 
denna lätt nog kunnat afhjelpas på nästa nybyggnad, 
sedan allm~inheten hunnit lugna sina omotiverade far
hågor mecl afseende på detta vapen och med egna ögon 
fått förvissa sig om, att ett pansarfartyg, äfven om det 
iir försed t med en för ramning tjenlig stäf, ej behöfver, 
h vad Rtorlek och dyrhet beträffar, vara en "Duilio" 
eller en "Inflexible", ej ens en "Tordenskjölr1" . Med 
eller utan ram r epresenterar pansarbåten A helt enkelt 
en fartygscert, förenand e i sig på ett lyckligt sätt en 
viss grad af anfalls- och försvarskraft, hvaraf v1\rt 
kustförsvar är i största behof. 

statsutskottet hade ingenting att invända emot mo
tiverna i den k. propositionen; att den fiireslagna pan
sarbåten var ett jemförelsevis billigt fartyg, deroro 
kunde utskottet lätt öfvertyga sig; att det tillika var 
ett för våra förhållanden passande och för vår flotta 
behöfligt fartyg, kunde det tryggt antaga, efter den 
utredning frågan undergått, och fans det hos utskottet 
en skymt af tvifvel i detta afseende, så synas de öfriga 
af K. M:t anförda skälen så påtagliga, att utskottet, 
om det verkligen hyste någon medl,~insla med flottan 
och clet totala stilleståndet uti dess utvecklino- bort O! 
blott på sådana grunder utan vidare fraser umlerstöclja 
den k. propositionen. Utaf politiska skäl, för hvilka 
det ej tillkommer oss att här rellogöm, förleddes emel-
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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 an
ledning af detta märkvärdiga utsl>ottsbet.ii.nkande och 
blef, iföljd af departementschefens sjukdomsfall, försva
ret från statsrådsbänken af den utaf statsutskottet för
ryckta k. proposition ej nog kraftigt, för att förekomma 
ett nederlag för flottan och regeringm~. Efter den ut
gång 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 dröm
mar 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 kraf
ter åt vapnets tjenst, må vi ock arbeta på att sprida 
sund upplysning om detsamma samt i öfrigt tåligt af
bida bättre ticler, då andra intressen inom landet lyc
kats göra sin rätt gällancle, och hoppas, att handelns, 
sjöfartens och industriens målsmän måtte visa mindre 
skuggrädsla för ett, från en sjelfständig regering utgå
ende, 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 er
stittning för förskottsvis utbetalade 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 så
som extra anslag, 755000 kr. af riksdagen blefvo be
viljade, så uppgick således flottans budget för 1882 till 
6030000 kr. 

Inom flottans styrelse har ingen annan organisa
tionsförändring af vigt egt rum, än att marinförvalt
ningen 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 minfarty
get "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 min
väsendet, som, beträffande den fasta materielen, befinner 
sig uti ett jemförelsevis tillfredsställande skick, har an
skaffats ett parti bomull skrut samt minkablar. Der
jemte har minförrådshuset på Skeppsholmen under årets 
lopp blifvit fiinliginredt or; h nytill verlmingen af ~White-

g 
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heads minor torde kunna taga sin börjrrn, så fort nö
diga åtgärder blifvit vidtagna for dylibt minors prof
ning och inskjutning. 

F ör flottans varf vid dess förn~imsta stat ion har 
det förflutna året vari t särdeles olycksdigert, i clet icke 
minclt·e än tvenne elclsvådor hemsökt , den ena cless in
strumentförråd och den amlra dess proj ektilfö rråd. 
Lyckligtvis ltar det visat sig, att förlust ema ej voro 
så oersättliga, som man t ill en början befarade, åtmin
stone betriiffande det sistnämn da fö rrtidet, ty vid be
sigtning af de skadade projektilerna har blott ett min
dre antal befunnits kassabla. Förlusten af de nautiska 
instrumenten blir i alla hänclelser riitt kännbat', syn
nerligast som man uneler niievarande förhållanden knap
past 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 
personal, J ess ställning, tj enstL<u·het ocl t u tbi ldning. 
Till aktiv tjenst finn as att ti ll gå Ji9 o((icenwc (J eraf 
9 öfver stat) , .2CO undM·o('ficcrcwe (deraf 10 öfver stat) 
inberH.lwade l G ft varf::;tat, 38 maskinist- och 8 k tndt
verksunderofficerat·e, samt L/33.:'] man stamtn cpp, deraf 
5i56 vid matros- , 193 vid eldare- oc h hamltverks- sam t 
3584 vid båtsmanskompanierna ; desst1tom 943 varfs
båtsmiin. 

Befordringen samt medelåldern inom officers- och 
ttnderof(icerskårcnw synes af följande: 

Befonlringar inum: JJiede lälcler inom: 
Flaggmansgraden . ........ . l. .. . . . . . .. . . 61 år. 
Kommendörs " ..... . . .. . l .. ..... . .. .. 55 " 
Kom.-kaptens " .. . .. . . .. . 2 . . . . . . . . . . . 50,

5
, 

Kaptens , ... . . . .. . . 3 ... . .. . .... . 43 n 

Löjtnants " .. . ...... .4 .... . ... . .. . 31 n 

Umledöjtnants, . ..... .. . . G .. . . . .. .. ... 22.
5 1

, 

t . 

- ~ 
l 
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Flaggunderofficersgraden. . . . - . . . . . 54 år. 
Underoffi cerar e af 2:a grnclen . 4 . . . .. . ... . 45 , 
Mas k.-under officerar e af l:agr. - . ... . . . .. .. 49 " 

D:o , 2:a " - . . . . . . . . . . 39 , 
Befordrade : ti ll officerare 8, till und erofficerare 17, 

till maskin istundero-ffice rare 2. Inom r eservstaterna, dit 
3 officerar e blifvit öfverfly ttrule efter 3: ne aflidne, ut
gör antal et officerare (på den permanenta och nya) 51 
och medelålde 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;;erYnnrlerofficerarnes a ntal har 
under året min sbtts f1·:'\n 23 ti ll 19. 

Inom sjömanskåren vis::ule s ig stiillningen som följer: 
M atros- E ldare- och Båtsmans-

komp. hancltv.·komp. komp . 
Antal Medelåld. A u tal Medelåld . Antal. Medelåld . 

Umleroffic.-koep ... !)i)_ . 3-± .. . . 34 . . .. 31 ... . - .. .. - --
Korpora ler . . . . . 166 . . 32 . .. 103 . . . 29 . .. . 80 .. . 47 
2:a kl. sjömiin . . 124 . . 22 . . 37 ... . 23 .. . 851. . . 39 
3:e , , ... 1 5~ . .. 20 . 19 .. . 21. 2252 .... 31 
R elrryter ... . ... Hl . . . 19 ... 401. . . . 21 
Var fsklass.... . 7 .. . 43 ... -- .... - .. 943 . . 48 

Förändringar umler år et 1nom 
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 år ........ . . . 113. 
Afg ångne under å ret . .... . .. 93 . 
Ny antagne . . . . . ..... . ... .. .. 88 
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Bestraffade: 
af värfvade stammen: vid Carlskrona station ... 13 °/0 

af båtsmännen 

Sjulcp1·ocenten 
Stockholm l %

" 
Stockholms , ... 22,2 °/ 0 

, Carlskrona 
" , Stockholms , 

... 12,8 o/o 

... 31n o/o 
1880 va r i Carlskrona l ,3 °/ 0 och i 

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 öf

ningsåret l Oktober 1880-1 Oktober 1881 följande re
sultat: 

Från sjökrigsskolan haJva, utaf de 63 kadetter, som 
der åtnjutit undervisning, 10 blifvit utexaminerade; 14 
ynglingar äro nyantagne. 

Från skeppsgosseskolan hafva 56 gossar blifvit ut
examinerade. 

Från minslcolonLa hafva blifvit approberade, i spe 
ciella kursen 2 officerare, 4 underofficerare ach 11 ma
troser; i allmänna kursen 6 offiGerare, 7 underofficerare 
och 14 matroser. 

Vid ~mderbefälskolorna äro uneler året approberade: 
i förberedande klassen 17 matroser samt 18 eldare och 

ham1tverkare. 
i styrmans )} 3 
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i konstapels-Idassen 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,Jitioner hafva lemnat följande resul
tat, 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 sjökrigs
materiel med nödvändighet fordra och som en liten 
marin alclr·a minst har råd att undvara. N:'tgon vä
scntlzg 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 örlogs
sj5mannen fordras äfven mångsidighet och allmän ör-
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logssjömannabildning såsom b~s i s f~1· s.peeialskickli~
heten. Öfverskrides den naturliga , at edarenheten glf

na, gränsen för tillit m plig-Ilet en å f n~tmde r egel, så är 

fara, att man köper en eg enska 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·ambringa s törre lifaktighet och 
ökad verk:;amhet inom vapn et. 

D en höga meLlel:'\lclem in om de ilesta l.Jef~Llsgracler
na samt hos manskapet tillhörande l.Jåts manshållet, sam

manstmd med de låga siffror , so m a nge öfuingstiden 

till sjös, siirtleles för kapten er , nllll eroffieerare och l.J:U::;

män, synes oss gifva vid handen, att tillf~Llle och me

del att förvi.trfva yd;:esduglig het komma alltfur sc11t, 

för att någon garanti s kall lmnna fiunas för ändam å

lets vinnande, ty mannen iir ej vid en mera framskri

den ålder så s pänstig och uwttaglig ±ör den om::;kap

ning af ::;iune och lefJJadövauor , ::;om under en följd af 

år måst e ega rum med el en, som ::;kall dana::; till en 

duglig sjöman, antingen ha ns po::; t iir på kommando

]:>ryggau, vid kanouen ell er på dtnocl;:en. Kou;ma öf

ningötilU~Lll ena. efl cr eu Eimvlig ttlLler och med alltför 

l ånga mellantider, så ~Lro, fr ån 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 klassens sjöman, dtt han för::;t 

vid 39 åe hinner denna gm1l, en ålder då hans kamrat 

af matrosktu·en r edan 5 <tr vari t under offi cerskorporaL 

Utaf bestraffuiugsstat ist iken samt af r esul taten n taf 

unuerbefälsskolomas och till en v j,, g rad iifven min

skolornas verksamhet kan man finna kra fti ga argnmeut 

för ön skvärdheten och änclamålsenligheten af att kon

centrera sjömanskåren och en del nllLlervisningsanstal

ter på en station, nämligen Cadskrona. Vi äro tyvärr 
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ej i till fitlle :t tt uppg ifva n'ilgm beriikningar öfver de 

bes paringar , som rlerigenom bo rcle knnna uppkomma 

och som 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 denna åt erblick på det s istför fl utna året 

hafva Yi an ty11t , att flottan ej har sbil att vid den nät·

mast e framtid en fi ista några st ora fö rhoppningar, oak

t:1clt (l ess ol'llnande blifvit an fci rtrocl t 8,t en s ~irsh:ilcl ko

mi te . Denna uppfat tning lmr e.i s in g rn nd u t i något tvif

vd på t ill varon A.f sympatier fiir ::;jövapnet hos svenska 

nationen, :in n n min1h e nti n:1gon misstr o emot de sakkun

nige m~in , ,::om sitta i sj öför·svFt rsk omi ten . Hoppet att 

11et p (\, rljnpet af nrt t ionens kiinslor iinnn fi nnes sådana 

sympa t ier och at t. !l essa en dag sko la triinga fmm ur 

sitt slumr ande till st ånd och befria sjöfö rsva r et, såvlil som 

lamltfi )rsvaret, fl'iin att vara fje ttrade t ill hvarjehancla 

.politi ska och sociala frågo r, s~'i a tt clet må kunna fritt 

utveckla sig t ill g~gn och viim för landet , är det som 

uncleL' många å r lych:ats hålla Jlottan någorlunda uppe 

och på hva1·s li t'vancle kraft man iirnm måste rälma, 

tilldess fö rsvarsfr:lga n l1os oss, li kso m i andra land, 

a nses såsom ett a lta re, in för hvilkct a lla par ti er bered· 

villigt o:l-fra sina egna intressen. Att våga v;inta något 

ely likt under nu var a n!le r egim, der t ill ;i, r man v1il knap

past beriittigarl , :1tt drima a f de senaste 10 itrens erfa

renhet . 
Sk;il en till att 1l en parlamentar ish:a s jöföJ·svars

k omite n ej frambd lat n :l.got siit·1l eles liHigt deltagande 

;iro :1f l1 elt och hil lJ et allmän natnr, princip iella och af 

ed'a ren het lw.;;tyrkta. Ol ika t iders och olika Hinders 

histori a v ittn:u om att, hvarh elst hon har att omtala 

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 påtagit sig a nsvar et derfö r. Detta är också 

liitt fö rklarlig-t, ty sjövapnet är jnst af sårlan natur 
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att med afseende på detsa mma g~iller, om någonsin, 
regeln: ju flere kockar clesto stim re so ppa. Historien 
har också fält sin dom öfve r de "sekreta utskott", 
"välfärclsutskott ", o. s. v., som tagit sjMörsvarets orcl
nancle och styrande i sina h~in (l er. F lottans intressen 
fordra således, att dess chef ~ir utrnstaLl med stor makt 
och att han derföre sj el f ansvarar; landets intressen 
fordra väl str~ing kontroll, men om denna följer efter 
styrelsens åtgärder, så tro vi, att båda intressena blif· 
va bättre tillgoLlosedda, än om kontrollen skall utöfvas 
under form af fingervisn ingar och binder, hvilka ej 
s~Lllan framdragas ur djupet af voteringsnrnan. 

Att genom komiten en mängd såviLl princip- som 
detaljfri\gor kunna erhålla förtjenstfnU utredning och 
mångsidig belysning, derpå finna s tillr~ickliga bevis uti 
ae talrika h:omitebetänlmmlen , som innevarande och 
föregående århundraden producerat. Hvillm iiro lik
v~il de, som hufvndsakligast bidragit till att göra dessa 
betänkanden värclefnlla, om ej fackmännen"? Om flot
t ans chef ej beröfvas frihet att uti öfverstyrelsen an
vända i tillriicklig m~ingd Je arbetskrafter, som inom 
v~pnet finnas att tillgå, så äro vi förvissade om, att 
all erfonlerlig utredning och nöclv~indiga förslag och 
planer kunna b~ittre, tittare och billigare åstadkommas 
i öfverstyrelsen nmler tlottans chef, än genom utanför 
stående komitera cl e. Lika litet so m det tillkommer re
presentationen att styra flottan, lika litet är det nöd
vändigt, att hon genom en parhtmentarisk komite sö
ker biifda sin rätt till kontroll, ty denna r~itt är ej 
hotad derigcnom, att styrelsen tager initiativet till åt
g~irder, rörande flottans ordnande och, utan att förut 
inhemta riksdagens meningar, bestämmer alla detaljer 
inom vapnet, sft hinge hon ej öfverskridcr de anslag 
som blifvit afsedela för 5:e hufvudtiteln. I alla hän~ 
delser skall det blifva af stort intresse för fackmännen 
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att lära ldinna , h vilken ställning sjöförsvarskomiten kan 
komma att anvisa flottan, likasom hvilka mått och steg 
den föreslår, för att friimja vapnets utveckling. lVIåtte 
komiten gifva flottan elen r ~ltta kursen att uppnå 
passadregion och måtte den kunna förmå riksdagen att 
släppa till nog kol att sätta den i ståml att en gång 
slippa ur stiltjen. 



Arsberättelse 
af 

föredragaullen i 2:a vetenslwpslilasscn 

(Prtilled m . m.)* 

Upplr"ist r't högtidsdagen den 1!5 No vember 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 nt
vecldmgen af de större liimlernas SJ'öartilleri fortcr,)tt 

l l . b 
~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<"t

gan, men oekså kostnader, så storR fttt entlftst milk
tiga stater Lleri h:nnna taga del. 

l EnglanLl, Llet lam!, som seLlan de 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.merika, bli fvit bibeh ållna , fö t·siggår inom flot 

tans artilleri en g enomgripamle för iim1ring, i Llet man 

nu ant~git. uakladd!!ingshanoncr , denna gång ej af cle 

beskeLllJ~a former, som förnt gången eller 18:')9 - öl, 
d<t de G- 9- 1')- -;u 1. 10 , 1· 1 . , , .... , - - ocu " -pnnc tge i"il'tnstrongsl'a 
baklaclLlmngskanonema ingingo såsom en do! af flot-

*) K,p ten eu vid k. fl ot tan, ridd . m. m. J . Christerso rL 

, 

tans bestyckning. Svaghetema hos systemet hade till 

följcl, att de iinnu exis terande af dessa kanoner, med 

undantag af några af de mindre, umler de passerade 

20 åren hafva försvunnit från fartygen och finnas q var 

emlast på n-t stningarne. Under många år har i Eng

land 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 be

hanta, 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· 
terial som laddningss~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" kanoner och håller nu på att för 

söka en hos Armstrong till verkad 43 tons kanon, h vars 

projektil väger 714 lbs = 324 kg., hvars utgångsha

stighet, med ett tryck af blott 17,3 tons = 2630 at
mosferer, 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 tillver

kas i Woolwich . 

Såsom ett i ögonen fa llande bevis på hvilka fram

steg man likv~il i England gjort i tillverlmingen af 

kanoner af smid t jern må anföras, att Armstrongs nya 
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6" kanon af 4 tons har 1'/~ gång sit stor genom triing
ningt:förm åga som \V uol wiclJS 7" kauonen , l1 vilken vii
ger 6 '/~ tons ! 

För näi~>varancle 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 kanonerna; 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 kraftigaste änghammare finnP.s; den väger 95 
tons och har en fallhöjd af 5 . meter. Delarne till flot
tans 2 största kanon kalibrar, 04 och 42 c. m., till ver
kas, smidas och svarfvas vid Crensot, men kanonerna 
hopsättas~') och afslutas vid arsenalen i Tonlon. Deri
genom undvikas de ytterst besviirliga och kostsamma 
långa landtransporterna af de kolossala pjeserna. Fran
ska flottans artilleriförsök omtalas Slillan uti till o·äno·
liga tidskrifter och iiro derför föga kände, 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 fartyg, "Amiral Duperre", "Fondroyant", ''Furieux", 
"Tonnant" och "Vengeur", bestyckade med smidda 34 c. m. 
stålkanon er , af nära 47 tons vigt, h vi lka, med en laddn ing 
af 126 kg. gifva en utgångshastigbet af 500 m. åt elen 
350 k.g. tunga proj ektilen, och, vid mynningen skjuta 
genom 49,2 c.m. , eller jemnt 20 verktum jern. Pro-

''') För detta iindamål bevilj ad es 1879 snr:ooo fr. till verkstHeler 
och behöfliga masl;iuer. 

• 
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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
noner af 76 tons vigt. Frankrike hat· s!llecles snart 12 
fartyg förande kanoner i vigt och kraft ej obetydligt 
öfverstigande de engelska 38 tons kanonerna. 

Såvidt mig är belmnt., hafva i öfrig t, under inne
varande år, in om europas öfriga ma riner i afseende 
på kanonb estyckningen icke 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. , hvarm 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 kraftigaste 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 framlaJdningskanoner, har nn hos elensamme 
bestiilt lika många bakla.ddningspjeser af samma vigt . 
Eget för cletta laml ~.ir, att nästan alla flottans kano
ner äro köpte hos Armstrong och till verkade enligt 
hans system, under det att kustartilleriet 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 skjutit 114 skott, utan att pjesen undergått 
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minsta förändring. En lleta l]' era el fram sttLllninD' om 'J • b 

denna kanon, den stö rsta gjntjernspjes, som funnits och 
som måste anses såsom en t rin mf, lika my cket for cle 
i förväg gjorda., på vetenskap och experimenter grun
dade, beri:ilminga.rne, som för den tekniska sl, icklighe
ten vid dess tillverkning, skulle ntan tvifvel erbjncla 
mycket af intresse, isynnerhet 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 hos oss sitso m öfver
; gifvet; vid detta tillf,iJle anse r jag mig 1lock Mm lem

na emlast n ;l.g ra. mera a llmi.inna me1l1lehnclen, röran ile 
denna i sitt Rlag ensam st ;l.enrle pj es; 1lrm ii r konc; trn
erad af general Rosse t - kanonkärn an gö ts i Tnrin 
den 30 Januari 1878; gjutningen försiggick på 19 mi
nuter, afsvalningen erfonlr·a1le 12 dAgar; i <le t , til l en 
vigt af 75 tons, sm ~ilta jernet ingi r,k svenskt. ,iern till 1/5; den iir flirsed1l med 3 lag st-,"t lh:ctn ll från C rensot 

. och viiger 100 tons, el ler något mr m ~in 4 af våra 27 
i c. m. kanoner, - lless l\:alilJ el' iir 45 c. m .. - <l ess l il 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 myc-
ket som 10 af våra monitor-kanoners gmnater, -
laddningen är 220 k.g. (518 skålp ,) fossanokrnt, af 
den storlek, att på 1 k.g . går 4 1/2 krutkorn , hvar
med umler ett tryck af 1900 atmosferer erhålles 
en utgångshastighet af 455 meter (1532 fot) och 
med endast 21° elevation är s kottvidden 9500 meter 
(32000 fot) eller något 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 landstigningskanon. Kanonen kostar 150000 
francs. d. v. s . 250000 fr. mindre än cle af ArmstronO' 
levereearle 100 t ons kanon ema, hvilka fmlig t fö rsta el~ 
bjudandet, skulle med en laddning af 250 k.g. gifva en 

... - <17 -

projektil af 1000 k. g: s vigt en utgångshastighet af 520 
a 530 meter ; men dessas proj ektiler väga dock ej me
ra ~in 908 k.g. och efter olyck an med en af Dnilios 
].;-anoner Leg~irde Armstrong laddningens n e cls~ittande , 
till 180 ];:,g. Rossets kanon, som blef Dirdig i April 
1879, fördes i December samma år till Spezzia för att 
profsl.;-jutas. Vid fle ra tillfiillen efter åt hafva försöks
skjutningar Llifvit verhsttihlc och ti ll följ el af cle gynn
samma resultat, som vid desam iila erhållits, best~imcl e 
italienska marinstyrelsen, att 1lonna höst nya försök 
skola gö ras med A nnstr ongska kanonema merl en lrtdtl
nin 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 på håll- ' 
fa::;thet, träffsäkerhet och kraft, so m gjutjemskanonen, 
(l e s lutligen ej skoLt blifva antagne. 

DA n ska och norska mar in erna, som än<la till för 
nå?;ra fil. å r seelan försågo sig: med kanon er fri\n Arm
strong, hn fva nn viiwlt sig t ill Krupp, hvars stållm- l 
non er ensamt utgöra Lestycl,ningen på deras nyare far- ; 
tyg. Ot·sak erna hiirtill to rde hafva varit flere, och, l 

t tt J .. • o • o .1 "l . l l l u .an a tiLl' mga 1 nagon unuersu nllng rörante c e l 
verkliga företrädena hos <1en enes ellce den an el res ! 
lwnstrnktionssyste m, torde det vara Lerä~tigadt att ut- ,\ 
tala det omdömet, att den senaees system hvilar på ~ 
teoretiskt rigtigare grunder än den fönes, hvarförutom !, 

anskaffning af h: anoner hos Krupp medför en fö r en :. 
mindre stat beaktansvärd fördel, den nemligen, att med i 
pjeserna följer deras skjuttabell, hvarigenom utgifter ! 
besparas och ej ob~tydliga ~>vå. righ eter undvikas, när, 
såsom hos oss, lämplig in skjutningsplats saknas. Nor- ', 
ska flottans kraftigaste kanon äe Krupps 26 c.m . om~ 
22 ton s och danska marinen har en Krupps 35,& c.m. ·\ 
om 52 tons på minfartyget 'ronlenskjöld. 

1 
I .Fr,renta staterna, liinge de grofva s liitbornu1 e 

mynningsladdningslwnonernas hem land par preference, 
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har man, som bekant är, sedan några år tillbaka öf
vergått till r effiade bakladdningskanoner och man hål
ler fortfarande på med att förändra gamla slätborrade 
pjeser till reffiade med bakladdning, företrädesvis de i 
stor mängd befintliga 10" och ll" Dahlgrenska kano
nerna till r effiade 8" (20,3 c.m.) pjeser. Man förser 
dem med en tub af ·smidt jern, efter Fallisers metod, 
och med fransysk baldaddningsskruf. Denna förän
dring bör likväl ej kunna anses såsom annat än en öf
vergi\ngsåtgärd; ock så har den senaste kongressen be
viljat nödiga medel för anskaffning af 4 st. nya 12'' 
reffiade bakladdningskanoner af amerikansk konstruk
tion ; för dennas uppgörande h af va omfattande skjut
ningar forsiggått på skjutplatsen vid Sanely Hook. 
Hufvuclmaterialet torde nog blifva stii.l. 

Ett nytt och egendomligt sätt att använda stål 
såsom kanonmateriel kommer troligen att snart försö
kas i England; Armstrong låter nemligen n n till verka 
en 10,"5 (26,6 c.m.) försökspjes, hvilken består af en 
ståltub, som lindas med stålband eller snarare ett slags 
ståltråd och det hela omgifves mecl bancl af stål. R e
dan 1876 på utställningen i Filadelfia förekom model
len till en. 10'' k anon, som del vis var till verkall på 
nyssnämnda sätt. Omkring en ståltub voro under mått
ligt tryck st ålband af 2 q vadratcentimeters genomskär
ning lindade i flera lag, hvarefter pjesen i en gjutform 
omgafs af smält bron;;;, för att välla tillsammans alla 
delarn e. Kanonen, som va.r konstruerad af W oodbridge, 
vägde färdig 15 t ons och var tillverkad i Frankfolcl 
nära Filadelfia. 

Helt nyligen hafva 2:ne särdeles intressanta skjut
försök blifvit verkstäida i England, af hvilka det ena 
lemnar nyttiga upplysningar åt skeppslwnstruktörer, 
under det att det amlm tyckes i det n~inuaste lösa ett 
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artilleristiskt problem, som på senare tid ofta var.it 
på tal.*) 

Fdn h: :o,nonen til1 kulsprutan iir nnm era steget ej 
Ungt; de ingi\. båda i nii s tail h va rj e stridsfartygs be
styr~kning och knlsprntor (mask inl\rmonel') finmu; nu , 
hvilkas lwlibcr obct.ycll igt (H m.rn.) nnLl e r ~ tiger v:'\.ra 
la n1lsti gn i 11p;s lw n o ner . 

0 1~, so m viil svilrligen bmle knnnrt bestridas, min
båt en är clet fl'llktan sviLI't1aste af en fiendes anfallsme· 
dAlnrHl er ett kri g till sjös, kan P.i f(ir myeket omsorg 
eo·nas åt anska ffaneJet al' til lriicldigt kraftigt skydtl o 
emot densamma. Det ftir n ~in·araml c b~i,;;ta , alltid till-
reil s varan 1l e skycld et har ma n, ptt g ruml nf miub;'\.tar
nes så sto ra l1ast ighct, ansett erbjuclas af kulsprntot· 
ellet· lil\namlo ya pen, so m mecl Hinnåga att inom kort 
t icl kunna utslunga många och stor genomträngnings~ 
kraft egamle projektiler förena htthet att hastigt kunna 
rigtas på ett så snabbt fra milande mål. 

Franska flottan var en bland de första som slog 
in 11å denna v~ig och 1878 antogs Hotchkiss 37 m.rn. 
revolverkanon efter grundliga försök, af hvilka ansi\gs 
framgå, att den var öfverlägsen de, såsom man n l1 ä f
ven kallar dP, m, maskinkanoner, so m vid den tidpunk
t en voro föreslagne. Af de många medtäflancle karn
raterna var Palmceantzska l" ell er 2o m. m. kulsprutan, 
h vilken numera, efte r firmans ni'.; ish:e och skicklige agent 
i E ng land , utomlands vanligen kallas N onlenfelt -kano
nen den enda so m egentligen gjorde revolverkanonen ' pla tsen stridig. Norilenfelt har på sistförflutna året 

'*) Dess't f<\rsök ha fn1 red>tt1 blifvit nt.fii rligl heskrif'~.~ i tid s k r~f. 
teus flir kort tid Hedan utkomna fi:e h;ift e 188 1, hvad ure ftrsb emt 
telsens redogörelse flir d r>samma hHr uteslntes . 

R etl. 
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infört fö rL ~it t r i 11 ga r på k ulsprutan och, isynn erhet ge· 
nom en förbät trad ammunitionstill verkning, Le ty dligt 
höjt dess sl;jutegenskaper . S~ird eles utfö rliga och v;au
ska kostsamma j El mförelsefö rsök emellan de b?1da nyss
nltmncle vapnen hafva sedan blifv·it utförda i England/') 
Ryssland och Italien ; iif\en i Dan mark , Norge':') 
och Tyskla ud ba fva j emfö r ehieskjutniugar 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 uppstiilile i olika rig tnin
gar och olika, lu tningar mot skot t linien, man har skjutit 
på rörliga mål, föreshillande minbåtar, fr ån stillalig
gancle och från 4 ~L 5 kn ops fa r t görancl e fartyg, man 
har pröf\·a t skj uthastigheten och hållfastheten , genom
trän gningsföl'lnågan oeh fö rmågan att t åla ovarsam Le
handling, b ttheten a t t söndertaga och rengöra , å ter 
sammansiitt a dem o•.:.h vara i fu ll fart a t t skjuta, mcu 
ett ord , man har gjor t alla m(ijliga försök, så att säga, 
med t ersuret i handen och nop;a upptecknande hvarje 
erhållen tr~iff ell er tillstymmelse ti ll sådan och följden 
af allt detta skj ntande har va rit, att man i E ngland an
tagit N ordenfelt-kanon en, ,;om skjuter massiva biin1ade 
s tålproj eH iler af :!05 gra ms vigt, under det att Fra nkrike 
(1878) , R y sslanJ och nanrna r ], (11':\7\:Jl, 1ta1ien (1880), 
'l'ysklancl (18tll ) ::lamt· tl e;;s ntum HoHantl, G rekland och 
Förenta st aterna haf va antag it Hotehk iss r evol verka
non, hvilken skj uter s p r~i nggmnntc r af 44u g rams vigt, 
äfven sum , i ett par mar iner , h:i.nhule st il lknlor. 

H vil kemlera so m verkl igen ~ir den b~ista, är svårt 
att siiga, och det kommer sig J eraf, att afgö rallll et be
ror på den olika vigt, m an i den ena eller andra mari
nen fäster vid de resultat, man i ol ika grad kan vinna 
med det ena ell er andra vapnet, n~ir det giiller att 
skydtla :::ig mot minbåtar, iiJvensom att vid lanrl ;:; tig-

*) Meddcluclc i Tidskrift i SjvvH~cn dct 1880. 
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ning beskjuta en st rand. Fö r· s:'tviclt det iir af någon 
bety denhet, har emell er t id H otellkiss föt· niirva rande 
majoriteten fur sig. 

Nord enfelt-kan onen iir !t itt' för viil bekant, f<ir· att 
hehiifva Lesktifvas. Den ingi\t· nnu er heniimningen 2;) 

m.m. knJ sprutan i bestychn ingen af vå m. moni to rer , 
pansa rLtLtar och större kanonb.Ha ;·. Om Hotellki ss J'e
Yol \'erbmon tu r e le k1 nsb\ n :'lg ra Ol' c1 H niimn as ; dc\ n 
Lesb1r hn fn11 b a.ldigcn a.f i'J st. omb·ing en ee n t. ral axe l 
liggcuHle pipor, som hl· ila i 2:ne ve r ti ka la sb fvor ; 
p ipstycket , Ro m nppb:ires af 011 m r•cl tappar för
se cl cl r:un , ka n r oh;ra omb·ing f'i n ax2l fra mfr'>t' 
kamm :Hsty<~], pt , so m · inn Ph:'dlc•; · rle s:i rsb1 c1a melwni s
m ema fiit• l n.clclnin g, a nr.iin ;lclin p; oc·h liyls :nt.~ n t c[,·ag 
nin p;; af cl es,:a. mekanismer fi lln f'."'. encb ;:;t C JI af h var
dera sla get fi'>r a lh i:'> pipor n:t, a.f l1 vilk a hva r oc:h en 
heskrifver 1/, a f cirl, cln för hvarj e lll'nrf, som el en till 
höger vicl b:lkpbnet sittan c1e vR fven l;: ring vrirles. oclt 
hva rnnller en pipa la.clclas, en annan a1Ty ra s och en 
tredj e befrias fd.n llen tomm a hy lsan. Denn a anon1-
ning, h vari ge nom all a piporn a betj enas af ett och sam
ma organ, nn clerl iiltar myck et mö jligl1 eten a tt göra 
detta organ sbrh:t, en om stiinllighet, so m ej obety dligt 
bidrog till r e vol verl;: anonens anbgan rl e i Ryssland . 

Kanonens ram npp biires af en ]dy ka, lwars tapp 
är rörlig i en hylsa, så att va pnet hitt kan rig tas i 
alla direktion er ; detta sker metl elst ett slags kol f aJ 
trä, mot ltvilk en <len rigtande, som. cle1jemlc sh:()ter 
vefven, d. v. s. sk,i nter· , stö tlj e t' axeln . Skjnthastighe
ten iir 15 skott i minuten. Granaten, som väger 455 
gra m, springer van l igen i 15 bitar. 

Den i nyssnii.mnr1 e liindcr, England undantaget, 
nu r ådancle uppfattningen rörande tl e båda vapnens 
r elativa egeuskaper torde i kortbet kunna lmfvuclsak
l 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 el'l:et Un den senare, som endast 
för s.ielf\·a m~möv1·m·ingen ed'onlrar 2 man samtidigt, 
en som rigtar och en som sköter l1lifarmen, hvilket 
tydligen bosviirar elen rigtamle. Revolverkanonens pro-

jektil är tyngre, och, som den är explosiv, blifver den 
mera fruktansvärd fiir minb~Ual'l1e; Hotch kissmekanis
men ~i r en k l are och starkare och 1·evol vorkanonen är 
betydligt l äUare att installera':') ombord, hvartill man 
i Franhike frami1:l1lit, att, vid skjutning i mörker, 
skenet af de vid anslag mot vattnet exploderande gra
na t ern a underlättar rigtningen. 

I Englancl cl eremot, hvarest man synes lwfva lagt 
stor vigt vid att ptL en l\ort stund kunna slunga mån
ga proj ektiler' mot en minLåt och deruneler skjutit hiU 
pit clensrrmma, antog man, såsom förut ~iL' n[imclt, Nor
denfelt-kanonen oeh nti rapporten om föt·söken yttras 
blaml annat, att kulsprutor borde finnas på alla far
tyg, att cle borde placeras lägt d. v. s. nära däck och 
på ett sky(lcla11t st~ille samt att något skyeld för be
tjeningen sknlle vara ett "sine q na non 11 för deras pla
ceramle ombord. Ivian bar ocl-::så redan föreslagit, 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 i 
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 rigtar ocb en annan skjuter, liir svårligen kun
na bestr idas. Om t. ex. en anfallamle minbåt har lyc-

''' ) l\nl.' [ll'l•lln n m:l sl:c till f,;Jj<l nf si n kon sl: mkti•iP hafva lavet
t en siirddes statli gt. f'ii stacl vid nnderlaget och <lctta mi\sle vara 
orubbligt fnst , orn gorl trHfl';.;i ikerhPt skall kunlla. erh:lllas. 

, . 
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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, en
dast 1 minnt 12 sekunder fö r att hinna fram och ap
plicera ;;in mina; maskinkanonen tord e väl under så
dana omshimligheter vara fartyge 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 f iil·;imlras? I'rojektilema må
::; te ega rönniiga att ~n hFtl ptt minb:ltens såviil si lla 
::;om <lllgpanna, ty endast derigenum tonle den· verldi
ga 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 in
gcuting 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 re 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 stör
re lmliLmu iiro ej iinnn af:3lntacle. H ufvn(luppgiftema 
röl'ande dem upptaga:3 i nedanst:'lemle tabell: 

-
l Vio·t i kg. 

11\anon \ l'al•on ! 

0

l'nljcktil . 

af Utg>,ugs-

K:tliber. 

' l 

llotchliiss :37 

\"±7 
1()3 

Norden l'eldt!2i5 
137 

m.m.1 1i/l 200 
nl.m.1 1!/' i GOO 

•)l ' 1100 lll . tn . .... . k l . 
m.m . l " 1 193 
m.m.1 1 ''1 140 

l 

l 
l 

l 

i f0,d6!J 
O,G:l i lCJ,ö~lO n f 
Lt7 l l ,OD 
2 ,'10 1.s l 
0,5 :1 

l 
tl,2 it o 

1 45 o 7\J5 

l Ladcl~-i St•riing 
l nin!". ! latldn. 

l~astighct 
l meter. 

il 
O,os 0,0:22 390 

0,:!0 0,11 115 425 
0 ,J6 

l 
0,075 410 

O,o .J. - 455 
o 2'1 o 055 530 
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HvaJ nn nrtillet·i eb; tt tvec lding- nnder cletta året 

inom vårt eget land uet riiJJ:'ar, li<tr den egentJi gen Ht

gjo rt::; af furtsa t ta för sök fö r n trö namlo a f timpl i g h e

t en af et t nytt materiel t'<ir kan oner, uemligen gjutet 

martinst<"tl. 
N~ir de stcgra tle fo rchi1tgarn e ptt ske ppsb.t noners 

effektivitet, i förening motl nö clv~in Lllgl1eten att ej göra 

tlem för tnnga, led t clerhiin , att rna n m:'\stc anvämla ett 

starhm~ materiel iin tacl,_j ern , ~it' det naturligt, att 

man , ;i,fve n o m ej r~·nt el\onorni:oka !:>1\iilmanade tlertill, 

i ett land som Sverige, som liingo levererat kanoner 

åt flera af Europas makter, ej ~cl'lla. g<ir sig helt och 

hållet beroende af ntlallllet tö n·, ~in mau gjort hvacl 

man kunnat, för att, <"ttminstone inom vissa griinser, 

söka ltål la j cmna steg mecl den mo Llema kanontill verk

uiugen. V;"trt land f<irfugnr öfver tillriickligt af bCttle 

arbetsskicklighet och ins igtel', för att göra s~tviil kano 

ner, som st<'tl, men de väldiga <tnghammarne, hvilka 

behöfvas, för att genomsmida s ~l. · ::> tora block, som nu

mera for•lras till !:ltÖt'l' cl pj c::iel' oc: h genom hvilka st:\1-

göten befrias fri\n tle ::;:::a blit::iOl' och ojemnheter inuti, 

hvilka göra gjutst<Het otillFö rli tligt i kanouer, de 

saknas, och Ll en tillverkning a f g röfrc 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 deu

sa mnut ue!JöHiga anonlniugame. }·tir det stora jem

verlcet 1'erre N oire i Fnlll kr i l< 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 att använda detta material till 

kanoner. Seclan Bofors bruk, betiget i Karlskoga 

Bergslag, af T erre N o i re förviirfvrrt sig såv~il r~ittig

h eten att anv~inda dess uya stålberedningsmetod som 

löftet att crhttlla meddelaude om den ytterligar e ut

veckling i clensamma., som dershides möjligen skulle 

ske, bc,;tiil tle konp;l. marilJförvaltuing.!n, efter tlet prof

sE1uge t· af rnartin1ndal1 fr tu t Bofor ::; vid Liljelwlmens 

profningsan::; tal t visat f,)':o i:;ka egenskaper, ltwgt öfver · 

trMfaml e tackj em ets, af ny ssniimnde brnk ett göt af 

martinst:U t ill en 4-pumlig f6 rsiikska11on. Denna blef 

till verkat! vid Finspung och ll er (0 Ho be1· - December 

ltl79) pröfvad sa mt slutligen srn·;1n gskjuten, ltvarvid Lle 

erhållna r esultaten ansi\gos siil'lleles gy nn sam ma och 

pjesen hacle visat sig ofantligt öfverhg,;en tle sta rka

ste 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 sp6ingskjnt

ningsc_y lin clrar in fö rdes i pj esen, att den yttersta riiekte 

utanför mynningen oeh stöddes mot 2:n e h:anonblock; 

med viixande laddningar, slutligen niira 6,6 1/0. , uthär

dade kanonen likvtil 11 skott innan t1 en spmng. 

Den vid Bofors begagnade metoclen består hnfvnd

sah:ligon tleruti att, n~ir tlet i ugnen in sntta t.ackjernet 

iit· smiilt, tillsi(ttes, om <let (lå ej innoh.m er minst 4 °/11 

mangan, spegelj em, hvarefter jem- ell ur st.'dshut till

sitttes i små portionm·, och DiLL' st:'t l b~t Ll et Llifvit neLl

fiirskadt 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 beniigcnhet att i öfvernppltetbt1lt ti llstånd upp

taga ga ser och utöfvar derjemte en sön den lelande ver

kan på den vid till verkningen vanligen fi5rherrs kand e 

gasen , koloxid, h varjemte dess k emiska inflytande i 
öfrigt underli~ ttas genom mangan ens niirvaro. Gjutnin

gen sker i sa nd eller i kokill och det senare vanligast, 

om yt.o rua sl\ola vara sLita och a lldeles blåsfria, hvar

efter götet, fii t· erhållande af fö r cless ~indami\1 himpli

gaste fy siska egensknper, hi1nhs i olja eller i vatten 

eller glödgas och får af::;valna i l;olstyhb eller härdas 



först i olja ocl1 glödgas efteråt o. s. v. Dessförinnan 
eger gjnt.gollset hvarken så hög ela::;ticitet-sgräns el ler 
hållfasthet som smitlt jeru <tf sam nm hån1b et::;grad, 
men ge11 0m nyssn ~imm1e behandlings::;~itt blifver den 
täta götmetallen utan smidning i styrka och t~injbar

het n~ira lib;bld med ::Jtll eller o h ~inlaJt smidt j eru. 
Sedan sålunda flottall hade utfört de första för::JÖ

ken, b est~ild e lamltat·tilleriet sist!. i\ r vid Bofors ett gö t 
martinmetall till en 12 c. m. föt•::;ök,;pjes . Efter det 
tvenne förog ,Te uLle gjutförsök mi::; :;lyekats, blefvo i De
cember sist!. å t· ett birnrur oeh ett mantelrör gjutne; 
p.i e,;en förf~il'Ll i gacles vid Finspong, h varost försöksskju t 
Hingam e mod densamma ~innu p;tg:T; kanonen hade i 
ofö 6imlradt skiek den l sistl. Oktobet' skjutit 700 skot t 
och skall efte r 1000 skott sptiings 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:uldningsmekanis m ; på manteln, ::lom 
ersätter de va nliga smidda ::;Ll lband en, s itta fram t ill 
tappame, och L1ess b ~tkre, utatlför k:Lmruret gående, 
ända bildar skmfmollem fö r iJaldaddllingsskrutven. 

Om man efter den erfa renhet, ::;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 erkas af martinstål, tonk Llo uk klokheten b.imla, 
att för hva r och en ny större kaliber en profpjes först 
ti llverkas och försökes, och den omstiindigheten, att man 
ej ens i Frankrike brytt sig om att göra några omfat
tande fö rsök med martinmetall till kanoner, såsom man 
fö rnt gjort med bessemerstålet, bör ingalunda lenmas 
utan afseende. Enligt approximativa beriilmingar skulle 
prisskillnaden mellan rnantelbtnonet· af martinrnetall, 
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tillverkade vid Finspong, 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 kanonbåten Edda, har 
deremot blifvit hos Armstrong tillverkad och blef i 
slutet af förra månaden profskjnten, h var vid särdeles stor 
utgång::;hast ighet erhölls. Kanonen, hvilken skall kunna 
skjuta våra "27 c.m. projektiler (216 ILg.) m/76, ~ir kon
struerad af Armstrong - ståltub omgifven afjemcoils 
- den har samma slags bakladllningsimiittn ing och 
reffling som lt)76 års modell, med nägon föriindring 
med a fseende på tiitningen; pjesens längd är 7 meter 
och loppet ~it' 21 kaliber långt. Kammaren, hvars dia
meter 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 niir
maste samma längel som vår landstigningskanon; vid 
profskjutningen, Mt pris,matiskt luut anvi-indes, erhölls 
med en 21() k.g. projektil och en laddning af 94,5 k.g. 
(222 (f.) en utgångshastighet af 556 meter vid ett tryck 
af 2340 atrnosferer; med en projektil om 225 k.g. (529 rlf.) 
och en laddning af lUl ,:!ö k.g. (238 rtf.) erhö lls mecl ett 
tryck af 2600 atmosferer en utgångshastighet af 568,4 
meter eller 1989 fot. 

Dessa r esultat iiro mycket vackra, så vackra, att 
vi sjelfva ej kunna åstadkomma dem med svenskt krut. 

Som bekant är, anses i r1e flesta länder krutfrågan 
~in nu vara olöst; i sjelfva England klagar man öfver 
svi\righeten att erhålla ett godt, för olika större kali
brar 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 under nii::;t<t 
år erhålla en passande krntsort. Kontral't iir nem
Iigen uppgjon1t med 1'orsebro 1-:rntb rnk att af gammalt 
styckekrut tillverka 20000 kg. storkomigt hnt, som 
med ett tryck ej öfverstigancle 2000 atmosferer i nyss
nämete 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.;jutuin
gen den 8 dennes erhölls med en larldning af 41 1/~ kg. 
vid ett tryck af omkring 1900 atmosferer, en utgångs
hastighet af 425 meter. En lifligt kiincl ohigenhet sy
nes sålecles vara på god väg att blifva snart afhj elpt; 
åtet·stiir nu att finna ett passande krut*) för våt· nya
ste kanon, som, om man frånser 4 st. 80 tons kanoner 
på '' lnflexiule '' en 3iJ,5 c. m. Krupps kanon p<"L '· Ton1en
sl\jöld", bör, niist den tyska flottans 30,5 c. m. pjeser, 
tillsvidare blifva den mot pansar kraftigaste :1-lytamle 
kanon nolT om engelsLa kanalen, ouh ::;lmlle en gynn
sam omkastning i nuvarande förhtdlam1en till;Lt~t an
skaffandet för v[tr flotta af åtminstone ett tiotal lika 
kraftiga pjesor, skola ntsigtema till framgång ej obe
tydligt förstoras, om vi en gång skola praktiskt till
liimpa 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 nomiskt vure, :h:ni ustonc u nd er n>irnwstc tidl• n, alt 
nl omla nds k<i pa hut till lOD sl ridsl:tcl dningar, alt anviinclns i bUn 
dBlsc af krig. 

Bok-anmälan. 

"Liirohok i s!wppsman(iver, enligt uppdrag af che
fen (ör <~jökrigsskulan utarbetad af J. A Ekelöf, kap
te n ci(l lwnul. (lultall .'' 

Genom Lletta arbete synes ett liinge Limlt behof 
föt· undervisningen vid sjökrigsskolan hafva blifvit nöj
aktigt fyldt. Arbetets uppst~illning iir redig, dess om
fi'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 re
dogörare sarnt i bokhandeln. 



Handels-maritima underrättelser för skepps
redare och fartygs befälhafvare. 

(Utllmg m· kou:;uht, -rapporter.) 

Cou.~lantiuopel . ,\[ L i'iim pilgrim er till elle r hiiu ~lccca iir 
en ga n::$ka löuandu frak t , h var! ::; tund on!. de förenade rik enas farl yg 

r\c ]t,tg:t. Till tj eust f., r dem som möj lige n vilj:t cgn:t .';ig :"tl. tl c ll ll:t 
t rade mcdd eLts hiir ett f,,r pi lgrimstra nsport en nyl ig<' n ntlwmtllel 

rcg!c tne ute. 

llestiimmclser angående pilgrimstransporten till och 
från Röda hafvet. 

Hf· t'Hlhat'vn!'e tt far tyg, so tll Hntuar furulnga re~a n!l.:' tl pilgrinH:! l' 

tilt .lll ec('a, bUr; IUitJ st ~ ·l Litutn:tt' f~t re e tnbal'keringen 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 driigtigheL salltt t il lt>rll alle af'gi'u< g" tid ueh 
d estina 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 gruucllig in:; pekl.iou moLl hii nsy n till de:;s >jcidllglighct , 
till det befin tl iga ut ryu11net fiir pi lgrint emas be<j\' ci tnli ghct, t ill tued
f'i ird pro vian te ring, ,]rieksvalleu:; fii rnld 111. 111. ,], 

L e fv·a11dc cljm (uti;fvcr dc till provialit medhaf'd:t), skinll, ben, 
tr:tsor, lum por m. 111. <1., explosiva iintncn , 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 före fiuuas i god t och sunclt skick. 

Pro v i,~nt, dricksvalten och liriillsie bör mcdlwi\as ri'wr fo lj a llcle 

::; !ud ~~. : 

lti :;, mjJI, b •' nor m 

vatte u 4: li te r per person 
per d ng. 

n1. el. k g. per person per dag ; d ricks 
per dag ; kJhbrii nsle 2 >ik:"tlp . per person 

F0rldara slg pas$agerarc villiga omUes0tja e~C'll proviaut , be 
frias bcf: ilhaf'varen frå n a llt att 8var hiiru l.i nn an. Driebvattc-n iir lmn 
do ck uneler alla om ;; Uindighet er pli g t i g utdela dl er förhem Hit~ rations-
besliimmclbe. 
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Ut.r,vmm et bes tUmm c· ~ öltluuda, aU fiir hvnrj e mcllnmliicbpaösa
germe 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 .-fols fri l. t HlryHllne 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\·ersl igc r <ticks
yta n tl ct erfo rti crlig:t antale t fot , so m Lerliknas för melland=i cbpns
sn.gera re, knnna p1t diick ct diicbpao;sagerare plat·PJ as, med vi]];or at. t 
r n yl n, n f !J <]1'. -fot. beriik11as per pn ssngernre, ~~t.t rcli11g<' n ii r sol i el 
och tillrikldi gt h t'•g ~a111t alt tiilt eller skans an!.ring:" ofvnnp:"t eLie 
ket ti ll pnss :\ gc r:nll c,; s ky<hla ~td e ulld er siOrltt Viid cr. 

Befiilltafvarcn !1 pilgrimsf:n lyg bii r tn cdlwfv a 11 ogg·m11n anleck
ni 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;akcn. 
Aul .. per f artyg<'! fl pra. hnnntnr til l intngandc eller ilnntlsiittn nd c 

af p ilgrim er, ]);·,ra s:llnn<la intag na l'll l' r i!an :l,;n t la pilgrinwr nntecknns 
å li stan sam t d"nn u fJ rc a fg:'tngen fi jrevisas su ndh etsmyndighet till 
vtsP nng. Dessut on1 bc;t· snndhclspasH'I, dr:rii. passngt• t·arn cs och he
siiltningr ns Hn tnl ii r j cm viil nnt.••cknnd t, nppl' i:=ns till inshifning af 
s:'\ l~tn<la i'\i n•l(()ll1n:t iimlringar i p:1 ssagcrnrc:in tak t. 

Fiir.' ''"'melsc nf cn<l cm af dPssa bes l'itnm clsc r Pll r t· nw<ltngn nrl <> 
af Or·ra p:t ssngcrare, 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 

Spccicla bestämmelser ( ör Rödahafshamnar. 

Snn<lh E: Ismyncliglw ten bestiitntnf r, efte r fa rt yge ts nppgifna driig
t iglwt och <l im en ~ i o n e r nl. m ., d et antnl pilgrim er, f>t rtyge t iir ber:'t 
tiga<l t nwd taga , och tnedd clar Le fi ilh afv-aren och de nn es ngrJnt i land 
nnd en iit tc lse hiiro m. Ant:<let L<'stiimnJcs eft P. r ofvau a.ngif'na regler 
m<'d afse end e på utrym11t e m. m. Till embarkering måste pi lgri 
mernR. vant f,q· ,e clda merl pnssager:nebilj eller, utl'ii rdad e af agenten 
i L\lld, hvilk en iir an ~varig at.t. Pj st iin·e a nta l ntLirdas iin fur det be 
stiimci a anta let passag<!rnre. Sundhrtsmyndigheten bPv:tk:tr, n1Nl el st 
dertill af:-;edd:t ombu rl , emb :n·keri~t gen å fartygr.- t och kontrollerar 
p:ts~age rn.m es nnl:d S:'\ snart Inga nntal ct bhfvit l:t ge t ombord, his
s:n l>C: fii lhnfvaren :"t stonnn sten en grö n fl:lgg till tceken att i11 ga vi
rl:ire pa~S :J.ge rat·~ knnna ombonltagas . F lagga n f'<iriJ iifv cr hi ~sn<l 1ill 
a. frcs~u 1 sk 0. r. 

Mcdt.agnr bdiil ll:tfv:uc n lii nl igen 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< arkem 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" passn g•~ rare 11 Lii f'ver d P-t lagliga 
au ta let . 
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1Jtfiirdar ag r ntrn bilj etler till fl e r:> pn s:;ngcrni'P iin dr hgli g~n 

mcdgifnn. och si iker ftstadkomm:l dorns emb:n1.;rring, pliktar han 10 

;f turk. per passn.gerare utöfvcr n ii n111 da. an tal. B eY isa.s llet·, a tt. h c 

fiilhnfmren haft yet sbp hiiron: ol:h sökt hidragn. till öf\ er!r>iå clsen 

pliktar han dc! Fammn. 

Specie la bestämmelser me el afseende på s la('!/(( n del n. 

Nkcl h:insy n till <ler. mer! Engl:11~tl nyli ge n afsl1tt:Hl<' f'<ir ;lr:tgr t 

r;ira.ntl e sl:ti'hand elnf' hiin1tnnnd l' i H ritln h:d\·t' t, har nllotnanisLa. rt·

ge ringe n velat tilliigg:t dc!\ n. r<~glcmcntc 4 art. m c<l s:irsl<iidt: afscclllle 

h iiri'L De nt!Hnd ske meLll() tnlltnmc i su ndhcts r:\d ct haf1·a haft 1•<' 

t iinkli p:h '.:\.c·r riirnnd e flen afseeld a fi irortlllillgcns till:impand c et nt

};j,~dska fartyg, i anscr :Hl r till l<c f'ilha lva m rs ok nn11ighPI i h:Hi rl s 

spnod' och pliigscdr r m . :n . s:un l i bPir:tlit>~ntlc f•fv crhn i'vn<l af fiinml 

ningcns sl'i'tra sl.rafl'l>cs\.iilnmclsc, l11·Mnfl.rr i·.f'l·<' r!riidPlSI' r af rrgl <•nwn

tct s b eslii1nm els ~r st rnff'as med biit< ~ r af ;f lurk. JO lill :1 ·Hl. Tilifiilj< • 

af rle fiin's l'iliuingn 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 !ransp orl crnr ]Jilgrimer, biir, ifall [,],tn<l 

pnssngemruc uppliieJ,cs nf1gon, snu• iit· lt tfi'.\jd af slaf1·:cr, an<lm iin 

ege n belj Aning, och missliinkes v:.ua sl:t fl mndhrc, w· n:tst "''~thnt. Iii\ 

ham nmynd igheten anmiila . Pilgrime, r, hvi\lm ål fiilja s af betjcning, 

biira fu r lt1·:uj c tnedfiilja ncle >j ens!e p<' rso n U}J})I'isa ett nf ~okalmyn

digheten ntfiirdaclt ccrt ifi:>:n uppgifvande t j enstepcr~onen s namn, kön, 

ålde r och anst iillning mmt sii r;ki lda kiinn Ptecken. D u s:1clana certi 

fikater ej kunna fiirevisas , bör befii\h afva ren Mvcrlemna ifråga1•n.mnd e 

person eller p erson er til l lokalmynd.ighet.erna eller genast und errii lla 

drnna myndighet samt konsuln fi\r det hmd, fart.yget tillhiir, hv ilka 

cH tillsammans lilla de missUiuk la p ersonerna arresteras och iland

ftiras. Saniletsagenten, hvars uppgift det iir att hafva till sy n i'<fver 

pilgrim ern:ts embarkering, biir efte rse aU. den1m be:'tiinlln else 11ogn. 

efterlefves samt i nödigt f,t\1 !Pm n :t befiilha !'varen bilrii(l e hiirut.inniln. 

Officiela underrättelser. 

Samm:uulrag· af lwng·l. bref, genernlorde1· m. 111. 

utgångna från kougl. ~öför~;varsclepartementet . 

N n\'. 2. Onl~i) J':11H1en i nndPtTisnin J!sL~ o m :ni:-;sio n r n rgcr n1 t 

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 

till 

<< 

ll c·c 

« 

111-

g<' ni i.t~ ·d(·pnrt.e nH·ntP t Yi<l fl olh1ns \"rtrf i Cntl :-;J..: rona . 

~- l\[rd :.rif'nl tH10 nit Pfl. C:nlsJ..rnn:-1. ~tntl 111 \hhrigt :'t 11 g111 n,l
c1c' rY<'rJ..: lll;'i \·id f" ·lngs\·arfn ·l dcr:-:li id t-'S lli lclr•rgrt repn rrt 
t inn . 

G. 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 S1nith att 

c:nol t.:li(:t och bi: ra rlrn1 l illcl el:ul c orcl cnsiP ckcn n f %iih
ri ngc•r .] J;iw0 :·1s -o rden. 

1'-l. 

18 

2G. 

l 

5. 

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

Lofssty reisrt:s cir ile 1j r• n ~·t0m;i n ndi anl iigg:t och bUra 
<' nnh:tnd:t m,iform, so:n 1111 nyttjas af de c i1·il c l.j cnst.c
lll ;lll ll f' ll i k1)ngl ma.rin i'ii n· nl:n ingf\ tl. 

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 <• :; ;; tled ig ltct a Il fOI'lfa r: t m18 föra 
lols.lngf:ntygr: t !ting. 

Till?tte\;;c f;ir hjtn:wten Gr rh:nd Dyrssen att emottaga 
nch biir:t fr :lliSka ltedrrsleg:ion so rd ciL . 

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 rkaplene n N. A . Fi ;;c l• crslriiln skall från den 

Januari 1 ~ö :Z var:t (:hef' fiir u11de rofficcrspersonalen i 
Carlsho11a efter ko mmcnd rkap t~ n e n C. E. af T roll e. 

J\ oinlnc nd<irkaptc ncn F. A. Fnchs skall under G mi'tna

(\(•r lr:1n den l Jan uari 188:1 tjem;tgöm i :narin fö :·valt.

ningrns nlili tii ra f'dc lning i st. f. lmpten 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 den nllmiinna knrs 

i min vii se n<l Pt som bö:jas i Carl skrom1 i Januari 1882. 
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" 12. K ano nbå ten Motala skall wsta s så sky.knnt sa m rni ijligt. 

" Kapten C. K Sm ith sbll \'ara che f pit knnonb:"tten 

Motaln och k aple n P. E Arrh eniu s chef på kanonb:"tten 

Astrid . 

« 1 g Angåe nd e iindri ngar i k:tnonlt[tlen Motaln s besiitl nings· 

li s tn. 

« « In str ukti on filr chefe n på ka n onbåten M otala., kaplen 

C E Smit h . 

« Kn no nb ;ltcn Motab sbll inmiinstms s it s nart h o n blif

vit fi irtligr ust:td . 

17 . Ång 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 ns fi\r sjiifiirsv:tJ's<lrp :tri<' mc·nl•' ls riik 

n ing . 

Ångfartyget Kn rc j <' lllle en l;i m pl ig pn"un skall s titlla.s 

till t elegrnf.styrr lse ns fiirfllgan •lc fii t· tJ e uliiggand P af r n 

teleg rafkabel till Land sort. 

« 2:2 . L i•j t nn. nt N. G. Sun cbtriim sknll till sv id are tj r ns tgi q·a 

h os DD. KK. HH. At·ff'urs tarn e. 

2~ . Chefe n ft ko,·vettcn Baltl C' J' arbd'nllPS m erlri L' lu t\IHl rrlnjt

nnn l<' n F lach I[ M:t l{onnngr ns h tig :t viiibeh ag fnr hans 

visade viilfGrh i'tll andc vit! bispringand et af frn.u ska skep

p et Dngnay Troui n på [;'u nchals retlc1. 




